
 כת"י תהלים ממדרשפרקים
ק""
 ארשמנחם

 שמנה ע.פ חרנ,א( ,לבוב בובר שלמה ע.' באחרונה נתפרסם תהל.םטררש
 מבחינת ובע הש.נז"ם מבחינת כ'1 חרש כת" כל לנו חשוב כן ואעם" בכ.ןכחב".
 העמירן ל'ברמן שאל שהרב שלפנתו הקטעם וקשות. מקוררת י.רסאות שלהאישור
 צפון ממרינות כאתת השש, לאלף הרביעית המאה באמצע כנראה נכתבולרש1ת'
 בשום שאינן נ'רסאית נמצאות זה בכת.' ל1צק'(. משה מר של רעתו ~לפ'אפר'קא
 149 הע' Qw 141, בע' aw 121, העי שם 111, הע' ע'ח פרק להלן ע"ן אחר.כת'.

ועור.
 להשתמש מרבה 1ה1א המקרא מן בהעתקית אפילו מלא הוא הכת" כתיבי

 הקר.אה. כאמות זבאלפ'ם זס.נל( צ.רה ח.ר.ק, )במקוםב.1ר'ם
 בספריתי שנמצא ש'1 ר-1 תהלים במדרש המנוך של הגליונות קובעים לעצמהברכה

 כפר .'נ שנה ספר בקר.ת יר' כתבי שנ. .על מאמרו יראה ל'ברמן שאול הרבשל

 שהר' מאתנו, שנאבר אחר הפחות לכל וב.נ,הם כת", בכמה השחמש הפ'הא'(.
 לרונטא ע"ן, אחר. מקום בשום נמצאות שא.נן מתיקנית גירסאות כמה מב.אהוא
 1ע,ד. " הערה פע'טלהלן

 שלפנינו הכת" ,וסח את השו.ת. ונם המנ.ה של נוסחאות שנו.י הבאת.בהערות
ayקושטא ברפם שנמצאות הנוסחאות DTD~I בסונר.ם ההערות כל 1במכיר'. 1.נ.צ.א 

 הערות., לתוך להכנ.סן בט1ב1 שהוא.ל ל.ברמן, שאזל הרב העורך, של הןמרובעים
 בקשת..לפ.

 וקיצורים תיבותראשי

 קושטא. רפוס-ד"ק בוכר.הוצאת
 ובגבר. דפוסים-ר"ב ~ רבה.בראשיה
 רבה. דברים-דיר רבה.במררש
 הערה.- הע'ה' ,ראה ר'1 ההל.ם במררשהמניה

 שמעוג.. 'לקוט-יל' במבוא(.לע.ל
a'DID~,המכירי. ילקוט-מכ' וו.נ.צ.אה(. ,ק1שטא 
 השלם. ערוך-ערש 11'נ'צ'אה.רפוס
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,גןארצטנ
 עירממור

 ש"נ בפ;.נוי alno הכל אלא נפשותעו שישב כלום ש.ור.ענון )ב.א לנויאין
DInDאתה אין אם ר( .ב 1רנ'אל הרבר.ם nwly הנרול שמך בשביל עשה בשבילנו 

 אויב rkjl צר 'חרף אלהיב מת' ער שע בעולם ושמתנאץ! שמתחרףוהקרוש
 לנצחן.שמך

 ע'הממור

 1לא אלה.ך ה' רחום אל כ' הכתוב שאמר זה לאסף מומר תשחת אללמנצח
 תשחת אל אלהים ה' ואומר ה'[ 1אל ואתפלל לא( ר )רבר'ם 'שח'תךן ולא'רפך
 ההיא בפילם גם אלי ה' וישמע ש"נ משחת איני הביהן לו אמר בו( ט לשםעמך
 תשחת, אל למנצח לנו עשה למשה שעש.ת כשם הב-ה! לפז. אסף אט' יט( שם)שם
 נורה 31WT לנו, עשה לך והור.נו Q'DJ לנו עשית לא עולם של רבו' לפנ.ו.אמר
 מש.ר.ם אנ, מוער אקח כ. מספרים אנו מת. נפלאות'ך ספרו בפעו, נקריב ושמךלך

 העולם דעמרתי אנ. סלה, עמור.ה תכנת. אנכ, .ושב.ה וכל ארץ נמו)יםאשפוטי.
 1.שעיה בפיך דבר. )ואש.מן לישעיה אג' הביה וכן ונשמע נעשה שאמרת.ם,בשעה
 בשם ברכ.ה ר' אם' קרן תר.טו אל ולרשעים תהולוי אל להלוליםאטרת. " עמודיה. תכנת. אנכי הוי ושם( ארץ וליסור שמים לנטוע למה טו(נא
 העולם אף הביה שברא בשעה לא( קר 1תהל,כ לעולם ה' כבור ,ה. כת.' לו.ר'
 אלא ,ורא לשון אין לא( א ,בראשית עשה אשר כל את אלהים 1ה'ן 1.רא כת.'מה

 יסתייד סג':סוס'דן!

 רג;';. )וקף: ינ' גג'ן

 א" למ:רבש'עמיונדג';מיסראמר
 אל "ימס

 'אלהיך וה' בוו א',ואת יצר כאשר ת'
 או;;'א אסר,.' ונ'ל': ,גו'. ;ן'ת ולא הקג'ה .ענ' דוד אסר הוקרא ד' אמד ,ורק: ו', בל5)')ו. חקר וג'ל' קן, ח ,כגריסמיסדך
אמר

 אסי
 וג

 מטיב ,ובין מכה ב'ן שמך וקרוב אלהים שמך הוד'נו חף היל'( ,ננ" נסים מוסיף: ו'נ
 ובמכ', בר' וחסר ויל', ב' אצל בענף'ם וכיה לך, מודה אניהורינו

 ש"מית' "תייג "ן"י גש.ג" מיס.ד: י. ביול,.. ':נבג נ;;ת א)ו.מ:"ד'ס ג':'מה',
 אצל כ.' וגבסה ג'ל. ון.ה ";"" סבר'ס א1' קקה "ותה '.גו ,. ,ד)'"ל סועד'ג .מועךנ'

 העולם העמעתי אנ. הקב'ה אמר אר" נורם: נ' עאמרתכ. במה ד': שאמרח'. סכ':ג
 יכייס ק"גןדק הכוט ,"1נ ק;,,ס ק"הי, "אואל ",רק ,יחן דקב'ד ,נקש נופן ג':וגו'.
 העולס )ת',קג 1);", ;;דק מאסרו ג'ון וגזו לתהו העול" ו.ק"ך התודה 'זר"ל .קבלולא

 לות. לחול מלשון תר; ס,ךז: י יי
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נא כת" תהל.ם ממדרשפרקיםןנ[

 ןשחטאתם[,ו 1שחטת.ם( כיון יד( ר ,שמות בלבו ושמח וראך שנ' שמחהלשון
סלקת.

 והרשע'ט בעולמ' שמחת' לא ואנ. לעולסיי חי האל ואני למרום שכינקי
 לבואון לעח'ר 'שמח אלא כאן כת' אין כמעשיו ה' 1'(שמח לעולם ד' כבוד 'ה'שמחים

 ורבנן תהולו אל להוללים אמרת' הו' שמחים והרשע.ם בעולט.,ן שמחת, לאוער"ן
 מלך,י בנהיי משה שמחותי חמשה שראתה עמ'נרב ב1'(ת ןאל.[שבע יואמר'
 בנה בן פנחס כהונהיי סונ' בניה ושנ' נשיא נחשון אחיה נרול כהןבעלה
 וכת.' בן . ן1.קרא ה' מלפני אש ותצא שנ' ונשרפו להקר.ב נכנסו מלחמה,,משוה
 שמח'םי, והרשעים בעולם שמחו לא הצר'ק'ם א(יי ט[ ושם אהרון בג. שנ, מותאחרי
 בצורי, תדברו קרנכם ןלמרופן תר.מו אל תהלון. ןאל להוללן'[ם אמרת'הו'
 הן ה ןרנ'אל כחבא ר' 'דא פס בלשצר שראה בשעה וממערב טמוצא לא כ'עתק
 שמררה מצא ולא אפרכ'א לכל משלח והוא ב' מררה מלכות שמא אג' תמ'האמ'
 שמא שלחת אפרכ'ות,ן לכל הב.ה לו אמ' וממערבו, טמוצ1אן לא כ' מלכותבו

 אמרו 'רזם 1[ה 'שפיל [ה שופט אלה'ס כ' ענ' ומרים., משפיל הוא אנ' שלחתאצל,
 עצמם שהשפ.לו בשעה ב'שראל,י מדבר ר,א 'וצאה". ומלכות נכנסתמלכות
 ובשעה הושטלוז; בזה א( לב ושמות האיש משה זה כ. ואמרו מעשה אותוועשו

 נ', וכן אדם שחטא ומט': ד'ב"1

 ליחס. ,קך0 ה' "לב לל אלוה, אל הו" וא' "ג': ,,,ס. ק, אפוקו קוא וא)' ד.ב:יי
 הגא. :,;ולס נ';י

 נ;ולס'. שסחת' לא וא)' נ': נד'. חקר נעלס.. . . . ועדין,י
 "חר' ב' הויזת רר'נ נ5ס'קתא וכ.ה קסחות ג; ר " גידה שהק ויג': .ל' ד.ג,,1

 ג'מ'י גית' "" ד::.:בב::י::ילטת

 נ;י'::ב,י ד:ג:י:::בי :,::
 ,י. העדך וראה ד)וקה"ות ביהר "י,,
 הנסחאות. ג,תר וחסר .צרה, ביוב נו קסחתה )הדנה סוחף: ב',ן

 וגי. אסרת' נאסר ך ' גהקג. .זרח אר"לשכתיתין

 הגרס: הגת'ג מן 7 הושהסותר
 'צתן. איך נחס)' נר יגואל ר' בסס הג% ךס%סר מיבא ובה' בז'ו,

 וסריס. ס;5,ל אנ' ב. "ותך סקסי, "נ' ג:,ו
 ומלגות יוונה מלגתת סר.ס ,סלקת סש5.ל ס,ן,ת לו' ר' איר סונף: והי.' גר', חקר,,
 מלנות. ויוראת ס,גוח וגאה סר'ג וסלגות סש5.ל מלכות קתסא: ,) נעין 1.רס" סבי" )')גשת.

 וייגה ,יחס יון ס,נוח )בסו סר'ס וו ומלבות סש",ל 11 מלגות לו. ר' ב"ס נהגיך ר' אסר7:
 גג,.ספנות

.
 וגו'. ג,קרא, סדנו ,ן.ס( הן )וסף: וגג' יקרי, זה ד.א ד.ג:,,
 וגסנ' גר' ום ג.הז,

 וה גי סשס,ט: 1' 7'%. '.א ג' הוצדת רר'נ ג5סיקתא וט רסן"
npQהסל.ס חגרות גב' הוטלו. 'שר%. אלהיך אלה טמרו יסקסו: וסרס 1)1' האיו 
 הורעלו...טה
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]ר[ארצםנב

 הו. ,כנה, נתרממו ינ( ל 1שם הפק1ד'ם על הענבר כל .הנ1 [ה הב.ה"ו להםשאטר
 חמר חיל ק'1הא", 'כול מסך טלא חמר 1.י1 ת.ל ר.ק1 'כול ה' ב.ר כוסן1ןכ. .י .0.7.,1 11ה .שפילזה

 לפרעה א1מ',ן לב"א לעת.ר אמר. חייאו, בר 'צחק 1ר' חנינא ב.ר חמא ר'עתיקי,
 אזמר 1ה1א הזה בעולם כוס. שת.ת. והלא עולם של רבו' לו אומ' והוא כוסךשתה

 "שמר.ם( אך עכש.ו אבל מזה ויזר ש'נ ה.תה"ו אחת אנ1רה נם.) שתית.ה,, מהל1.'
 מ"ן "לא 1שכרון ,שנו( מצית ולא שתית אר"י, רשעי כל .שתו ימצו)שמריהן
 )ה1אן הלא אמ' הנל.ל. 'DT' ביר אלעזר ר' ט(,, כט 1'שע.ה )מ[שכר. ולאןנעון
 ככוס פסי כוס זה באי ח40 ר' אמ' למאוס,מיר כמוס לר( לב )רבדים עמריכמוס

 רחבה רה1א ק'לקלתאן, בחרא כוליה שפיך רהוא אלא אחר שכלז לאט.בר"י
 1.ח[קאל והרחבה,, העמוקה )תשתק )שתית( אחותך כוס ש"נ מלמעלה נצרהמלמטה

 בשמן רינת לטובה לרעה ]ארבעה לטובה,. כוסות ארבע מוציא את לב(.כנ
 'ש1ע1ת כ1ף ה(. טו )שם וכוס' חלק' מנת ה' ,ש,נ( ה( כו 1תהל.ם רויה כ]ס'ראש'
 פרענ1ת שי כ1ס1ת ארבע להשקות עת.ר וכנורן לטובה ארבע הר' '1( קטו ושםאשא

 וכו'. להב ואמר הך'ה להם שנתרצה ובשעה : נ'"י
 נחסר וו, משפחה, ומרים 11 משפדה משפיל יר'ם ווה ישגל ~ה ד'א כאן: מוסיף ב'29
 [ן הנוסחאות.ניתר

 "ב. סי' 5' וכהערת א' ע.ה כת1ב1ת ועיין קמ.1הא( בטעות: 11בד.ק 1מכ' נ' כב' 1ם כ'ה10:
 [ן ו,ת.ק. חמור זה1א חמר תיל : ג' 1גסן'. גך' כ.הי,
 יצחק בר' נחמיה 1ר' 'ודן ר' פכ'; ח"א. בר יצחק 1ר' חנינא בר נחמיה ור' יודן ר' ד':32

 חמא 1ר' 'וקו ר' ב': יצחק. 1רב' חנ'נא בר חמא ורב' יודן רבי 'ל': ח"א. 1ר' הניואבר'
 דייא. ר' בשם יצחקור'

 [ן ,ו. אמד ,יקג.ה 1': לו, אוסך' והן ד': 1ב'.', בסי' ;ג נ'הי, [ן לפרעה. אנמר הקב-ה : ת' יל' אומרים. : מב' בר', ום כ'דגג
 כמכ'. נחסר זשהית, מה ונ': יל' שתית. שאתה מה ב':36
 אחח. סנרה כי.ן נ-א: )ם מביא והוא נ' וכן אחת אנרא כמ'1 וב': 'ל' ובסכ'. בר' כ-ה36
 בלגן. אחת "'"ה אלא סס)1 זחו לא הא מוה, ,.יי "י: ,", (lasln) ת".םיגסדיש

 ונסדרש לסאוס'". נמוך גוס : )' ,מאוס'ס, ,מד' גס,ס הוא הלא : כב' 1במנ'. נד' כ.ה,, [ן הנוסחאות. גן. משונק הפסוק ;וסח,,
 לשון הוה קלמן אומ' אתה מא' ."ו: עמ' ה;.לת)א'ס

"p'-ell 
 ומוס נוס הוא.

 ידך  ךבר  ילוססאט , ם י ס 1 א סל
 1 גיא. רל:,,
 היך אלא כחרא. כויה שפיך רהוא אחר "כלו לא : כ' וכד/ בפכ' מה42

 קילקלתא. חדאן
 כחרא ~ולה שפיך דהוא אלא הפס'קתא( a~a ח מרסא ממביא אחד שכלו לא ~רם: יש ן1ע'פ
 ומ/ שה'א קר.שחא( רא: נם תמב'א קילקלתאכהדא

 כאן אין,כתינ אשא ישוער כוס יל': בשן,ים. מכ' וכן וכר שנים .שועות כוס בר-נ43
 רזנת ליובה ב' ל: ס'ה( פ'ח פרק בביר י1כ'ה לטובה ארבע הר' .שועות, שח. ישועותאלא
 הפס'קתא ובשל לאובד. כ1ט1ת ארבע הר' שצם כאן הר' ישועות, כש תר חלקי מנת ה' מרבשמן

 לעת'ד 'שלאל את להשקות הקב'ה שעתיר נחמה של כוסות ארבע הרי סיא:מביא
 בר. )להלמא.

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



נו כת.' תהל.ם ממדרשפרקיםנה[

 תרוממנה אנר'עיי. רשעים קרנ' וכל כך ואחר לבאיי לעתיר העולםלאומות
 ל,ר'ד' נא אשירה ש'נ אברהם קרן ל.שראל הביה שנתן הן קרנות עשר צר'ק.קרנות
 בקרניו[ בסבך נאחז אחר איל ןוהנה ש.נ 'צחק,, קרן א( ה )'שעיה שמן בןכקרן

 נביאות,, קרן כט( לר ,שמות פנת עיר קרו כ' ש'נ משהי. של וקרנו '1( כב)בראשית

 וקרנים ש.נ תורהיי של וקרנ'מ א( ב ,שיא ןבה'ן קרנ. רמה ה'ן ןאל חנהותתפלל
 לו,הי" של וקרן ט( ק'ב ,תהלים בכבור תרום קרנו ש'; כהונה של וקרנה לוט'רו
 ש-נ 'רושל.ם של וקרן ה( כה )רה'א קרן להרים ימ'ן להימן כנים אלה כלש"נ

 קרן סרם ש"נ המשיח מלך של וקרן כב( כב ,תהל.ם ענ'תנ. ראימיםן1[מקרנ'
In'WDכיון '[(ין קלב ,תהלים לדור קרן אצמיח שם אומ' הוא וכן '( ב ,ש.א I~DnW 

 ,( , )רנ'אל לה ןעשרן ,עשה( וקרנ.ן ש.נ העולם לאומות ונ.תנו מהם ניטלו'שראל
 קרני ק"מותי, העולם אומות שקרנ' ומן וכל הללו כחיות העולם אומותשנמשלו
 קרנותיהן ולכשן.[רים נ( ב וא.כה ישראל קרן כל אף בחר' נרע ש"נ גדועים.שראל
 זרועות,, העולם אומות של קרנות.ה.1 ב.טינו במהרה לבוא לעתיר ,שראלשל

 צר.ק קרנות תרוטמנה מיד אור.ע רשעים קרנ. כל ש"נ ישראל של קרנןומרוממות
 עולם. של צר.קו שנרעקרנות

 ע'1מנמור

 )הורעת' תוכ.חה ב.ום תה.ה לשמה אפרים הכתוב שאמר זה אלהים ביאורהנורע
 השבטים עשרת שנלו ~nye ט(י ה )הושע נאמנה הורעת,נ(י ישראל בשבט.נאמנה(
 שנושא כמו אלא זה אין אומ' העולם אומות התחילו נלו לא ובנ'ט'ן 'הורהושבט

 ו~0!א'ס יורענות. זל סוסות ארגע 5קוק' ז50ר" המאסי סקס ונסנ' וני' לפירו "קי,,

 ק'". 5" שסחים 'רושלס' ון"ן או"ם. גק!ת אורס 0ב'א )' ובב'.בע'
 ,כל זה,ס,ק: וער"ה כך. שחר D'~Ofi: את סוהק נ' בנ'. ובסר  וגסן' גד' ג.7,.
 חרש. עניו פוחח אגדע רשעיםקרני

 'צעק. קל קרן וא': 'ל' ובסנ'. בריב ג.",י
  מזה. קרן ג'ו,

 בבן"" זפן"י "ין ג': יג~"ה' ;' י"יי" ע"י: יס' "מן"' :נשקינג:י ":: ],ן:ן
 ב.1'ה. ה'סן קרן ג':,,
 שם שנא' הכא 'ום כאור רוד קרן ב': אומרו. הוא וכן בטכ': )וחסר וכמכ' גר' כ'ה51

 בסן,ן מונה סרך שמואל ובסדר; 1' ב' רבה ובאיבה פ'א[ גסו 1זסואל בע' אגל1)ו',
~VY :גקק'1'ן ל'ברסן שאול ר' וה ,ל שהעיר ס" וראה 1ד)'ו, ראם וקרנ' 'ויף: על קרנוקרנות 

 קךס'ס. רזי'ס  זירנ' ימן וגל ג':,,
 1דוע'ס. אוה'ע קל וקרנ,חס וא' 'פרא, ;ל קרנותיו סדוסס הקג'ה נוסד: גסג' גר', ג.הז,

 1'ל': ו' %~רע. ~S'yt 7ך1. וגל ;מסד  "ישי'ס fill~p ')דע הצד'ק'ס קר;' ז'ר'ס ,ג,"ןג':
 לבאילית'ר

 א,ה.ל. סל לרוויי סורי

 גי'. בן .,תון י.ר : ,.ל' ו'1
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]1ן ארצם-נד

 אמונים הודוע שגלו* כזן הגלוי גלו לא זה ועל שלוי אכסג'א שהם לפי פניםלהם
 ובישראל אלהים ב.הורה נורע שעה באותה נאפה הורעת. ישראל בשבטי ש"נבעולם
 עומרין ף.ו הים על עומרים .שראל שהיו בשעה אלעא. בר' 'הגרה ר' אמ' שמונרגל
 קפץ כך ומתוה תהלה ארר אנ. א1מ' וזה תחלה ארר אנ. אומ' זה ~ה עם זהמר'נ.ן
 באו כ. אלה.ם ה1ש.ענ. אומ' הוא ועל.1 ה.ם גל. לתוך 1.רר נדב, עם. בןנחשון
 הב.ה לו אמין ומתפלל עומר משה ה.ה ב( סט 1תהל.ם ב( )וטבעת. נפש ערמים
 1עת,ןלהאר.ךי לקצ.ר עת בתפלה, ומאר.ך עומד ואתה בצרה עומרין בג.משה.
 שכל 'שראל כל עם חסר עש.ת כאלו .הורה עם חסר עושה שאתה בשעה לואמ'

 לטלכות 'הורה זכה מה מפג. ב.ה1רה נורע ר.א 'הורה. שבט על נקראו,'שראל
 .הזרה זקה מה מפנ' ביבנה, שוכך של בצלה טרפו1 לר' תלמ'ר'1 שאלו 11שאלה

 )שתכפל(,ןןשתכפר[ להוראה ר"ה לו אמרין תטר במעשה שהזרה מפנ.לטלכות,ן
 כ' בצע מק שאמר 11(מפנ' לטלכ1ת וכה וה וכהייי )מה מפנ. אמ' הביאהעל

 ,שתכפל([ןשתכפר[ להצןל[ה ר"ה לו אמרו כ1ן,י לו ,בראשית אח')1 אתנהרוג
 לון לנ(1"מר סר ישם הנער תחת עברך )א 'שב bww' .ר' על אם"י המכ.רהעל

 אג' אומ' ו" אלא מהם אחר אפ" 'ררו ולא עומרים השבטים כל שהיו היםנל. לתוך שקפץ לפ' 1snlJr וה בא. ובא'( לויי אמ' ער1בת'ה ומק"ם"ן ערבאבע"א

,
 ;לו. "נסרה ג), ")1ס"או": ג,"י

ה ןמגי:ןצס. ק  
 ,, ל.),ו'. אחרת )וקחא ד"א ו'1 ,קייב" גג)שזות

 ודו ע".)די)תלק. שא.ן "וריס שהכל lJfJr 5'ה סוער'ס ;בסס' ,אע'פ  ת.ב,ת. ןג;ת,,
 )מצא זנן ,oy 1~ סצד'ב ג))[' ומ.ש א' Qio ח,ל'ן י"ן ח'ן,ת, בשת' לא אגל ש.ס.ן, בשת'רק

 נחלק.ם שא'נם השמות מן הוא שם מופרים מס' של"י אעפ-י נצר, נב1כד נעוד: ,בד'ו(גיר1ש'
 ') igo העי" יהיויע.'1

 עומד ואתה ב.ס טבוע'ם הם 'דידע למשה הקב'ה אמר כ': ובר', במכ' כ'ה6
 (ןלהתפלל.

 'שראל בני פל' ריר חמר: שלת"נ. בכת-י וכמכ'. בר' ,נמצא כב' נסר להאדיר, . . . עת1

 ורגל ל ז קסל.ן: "ת מוחק )' בז)ולס.וגסב'
 .ך.דיס. ס,סיף: )',

 ג.:יין,סן:וג.
 ן ב,5)עו. נג. ,"ס. %י

l~DS:l'"Ill
 ניתר חסר .למלכ1ת,ן עד .מפני' ומן nplna_ לסימן הטסיות המליב על נקד הסופר12

הווסחאות.

 שאמר "מסם א'ל תורס: מה' ,מפני הסלים את מוחק ו' 111'. שאמר מפס מה מפנ' ד':3י
 " כב'. וכ'הונר

 להם. סוסיו: וסני ג, ).,י

 כבד.. .ו א"ר1 י..:,י
 וגסג'. גגד' דסק"ס צ'ל:,י
 ,1 גד.ג. .הס, אמר צ"ל:זן
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גה כת" תהלים ממדרשפרקים]ו[

 נרב"י עמ' בן נחשון בא ל'רר בנימין שבט רץ כך 1ב'ן כך בן'[ן תתלהטארר
 צעיר כנ'מ'ן שם ש"נ הים גל. לתוך ו'רר לפניו וקפץ אותן מרנמ'ן 1ה'1 שבטיעם

 והקרמ1יו אנתם ןמר;מ'ןן ,מרלון( שהיו כח( סח יתהל'ם רנמת)'(ם 'הורד שר'ר1רם
 נקריש להביה והשלים א( 'ב יהושע נאמן קרוש.ם 1עם אל עם רר ע1ר 1'ה1רהש.נ
 ב(,, קיר ,תהלים לקרשו 'הורה היתה ש"נ למלכית זכה זה 1בזכ1ת 1'ררוי שמואת
 ו'ה' אלה'פין. ב'הורה נודע הו. .הזרה של ןמטשל1ת'1ן )במשאל1ת'1( 'שראללפ'

 ,מעונתו סוכובשלם
~yxa 

 הנתה עשה עולם של נר'ת1 מחתלת ברכיה ר' אמר
 שיעשו מלפנ' רצון 'ה' וא1מ' בתוכה מתפלל שה'ה"ן כביכול ב'ר1של'םסוכה
 ן ןהחטא יהאחט( a~lw כסן בשלם 1'ה' ש"נ 1טקרש',; כ'ת' 'חר.ב שלא בר' רצ1נ'בנ'
 בו מתנער שהיה מקנם '( ב ,איכה מוער1 שחת סוכו כנן 1.תמוס כת"מה
 יצר ןלהכר'ת[,, )להכר.ח( מלפג. רצ1ן יה. נתפלל שהרב כיגן לתפלהיושם
 בשלם 1.ה. הו. ומקרשי ב.ת. כנ.ן ואקר.ב תשובה 1.עש1,, בג. את שמחטיאהרע
 יכראש.ת שלם מלך צרק 1טלכ. ש.נ של.ם המקרש בית שנקרא מוציא אתסכו.
 ל.פת אלה.ם 'פת וכת.' ישם( עליון לאל כהן 1ה1א ש"נ נוח בן שם והיא .ח(,,"ר

 שם אברהם 1.קרא ש"נ ,ראה המקרש כ.ת קרא ואברהם SlQW הוא זה א1מ'הוי משמשי שה.ה ןבאהלון )בהאלו( ששכני בז( ט )שם שם )באהל,[ יבהאל.(1.שכון
 עולם של רבו' אברהם אמר .ראה טה .ר( כ; )בראשית 'ראה ה' ההואהטק1ם
 ינ.הצק( כי ל, אמרת אחמול להש.כך ל' שיש  ,פנ.ך[ו, ולכניך( ,כור ,ה יום'ה.

 )1לכשיב בנך את נא קח ל. אומ' אתה ועכשיו יב( כא ישם זרע לך 'קראזביצחקן
 הב.ה אמר פנ.ם להם ושא היום וה להם זכור 11,, לטרה ז1לכש.בא1ן,,א1מ'(

 תחלה. "רד ")' אומר'ס אלא ה)'רקץ: וחס גסנ'. וחקר תחלה, ארר "ן' "וסר ווק : )וסד גר',י
;,'Dyl ס.ן 3ות, לסתות האיסור "2ל ,. צרה יפי 7"1 ק'ס'ן נ"ת' באן )נחג )דג.; 

 נסיתן. רקהוא

 ממקיסד הנץ אותם פר)סץנלומר
 .ו'דר'. הסלה את מוחק )' וגסנ'. נד'נ נ'הין
 ינו'. לפינך ,קדשו 'הדה קהינה נקנ', סזס'ד: ינ' 1' נסנ'. ;ס נ'7,,

 וקקי בשנו"ס. וגסכ' גך' גיד"
 נתפלה. סת))דע שהש גסע)ה סקל'ס נבר ננ'.

 אלא גחן שאין )ראה'ותר
 : ,מג גי' אח קסחס'א קר; '!ר להנר'ת חסר: ושם ננ' וטה תשוה, בף ו';") )':,, סיס"

 ;.ר. 1' ה.ב, 5'ד דרגות 'ךוש' ולן ס3)'ן 'יה.ר,הגר'"

,,
 ג."

 משפקו שה'ק פג.. קט גאהל' משגן ונתיב כסן ;ס ג"הל' ";בן י.: ויסר., גד,
 גשוו"ס. בב' וגה שב, הוא ,ה ;,'זן לאל כהן והואהו'

 להלן. ;"ן לנ)', !'ל 1ח1,',,
 "ס. הערה "ס וראה הנאמר כל חקר בג' במן'. ונ.ה גר', ו,נו'גאו ו':,,
 'רון' ;דן וורד, 7;'ות ל.ד' 1"'ר)"1: ה)..ן, כובר ה. ,;,1 וגכת.' בסב' בד. זוניה,,
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ןח[ארצט

 ,ןי
 .ראה שקראו אוהב' אברהם דבר. טבטל אני שם שאמר כמ) אותו,, קורא אניאם
 מה שתף המה עשה מך הצדיק שם דברי מבטל אני .ראה אותו קורא אנ.ואם

 נורע ,ןא'מתי ר.א סכו. בשלם ).ה. הו. .רושל.ם,, אותו וקרא שנ.הם לושקראו
 אקיכ ב.ום,הה)א יריה ש"נ ט,בהי, אותה ןכשתתקיימן ,כשתרק"ם( אלה.םב.ה)רה

 נצ.,ן',. )מעונתו סוכו בשלם )יה. ה). .א( ט ,עמוס הנופלת ר)ר סוכתאת

 ע.1מוטור

 חבקוק ןואצעקה[ן,[אמר ואזעקה( )אקרא אלהים אל קיל' .ר),ד(ת,1 עללמנצח
 חבקוק "שה מה א(, ב ~חבקוק טצור על )את.צבה אעמורה משמרת. עלה:ב.א
 שתענ.נ., ער ן ןו מכא [[ א.נ. a~lp של רב)' הביה לפג. ואמ' בתוכה )עמר צנרהצר
 ).ענ.נ. א)תך,,[לכך עתה א). אחר. מהרהר ה.ית )לא קראת אל. הב'ה לואמר
 ןהוין אלא בא שא.נו תאמר ואל ועבר, הקץ את אמרת. כבר לו אמ' כ( שם,שם
 הצדיקים את מראה שהב.ה כך ג( שם )שם חכה יתמהמה אם אומר הוא וכןמחכה

 הרת.ם על ירות,ן על למנצח לכך לפנ.ו ומרעימים עומרים הן ישראל, שלצרותיהם
 להב.ה ציקים ה.1 רוא.ם שה.1 כ.ון עליהם: שעוברין ישראל את שהראה הר.נ.1)על
 אלה.ם אל וכה'ג ה( נ )תהל.ם ןויענני אקרא ה' אל קול, ש.נ קולם את נות).ם)ה.1

 ל'ד' )נתסיס ;.ך, ס'ה ק.ר, 5.ב ת,ן'ת ב'ר1' וגן ג'. לן'" שבת גגל' א' ".ה היי "'יי'"'1
 וביאר ובד5וק'ס צרה. ל'O'HJ '7 ,,,ו: ח'או7ור-"לבק ןון' ~ין"ל, ען',: 1גג.ר!רה.
 1צ'ל: רקס, 1ס;ש'ס ;בידות ל'ד' וסו: ת'א1ד1ר ה;י' 1;"ן סקב'.ות בגמה וגן וטגח"

 'לון של גקון",'ק'ג מ'ש ;"ן ה11ת'ק1(, בבת.' ו'.1 בע' .מ;;'ב' ,ג'ה מעש'ס ;ג'רתל'ד'

 לא תפיל": גיח תו' קדתי הר "ל והביאות,ס גתינ והרי וגו לד תדע 0וק.ד: ר,,
 ור'" תתי.ן רם[ וקוד ב.י' וג.ה מח"לל. ויקג'ק מלסד תילת. גית אל")"סר

 ת:..ר(. רסן
 הסבה. הקונה ;':ו,
 "נוסחאות. כיתר שחסר ארוך טאמר כאן מב'א כ'38

 )תהלים אועק ה' אל קולי plDtn_ את הוה הפסוק כמקום מביא נ'1
נכ'.

 ג'ז. ~הון' י.1 אות ".1 לעיל ה;)'1 בל ק"ו יצחו "יר olo'~. יי1
 ב lDnlne'_ ;ד חנק1ק: ;ל גסנ' אבל תהלה ;י וגסנ' גר' ג.ה,
 בעוה'ן. לרשעים אפים ארך נותן אחהכמה
 ב'. ג)וסחת הקוסמה רחק,
 וענר הקץ( בא ,ב': הקץ את לך אמרת' אפילו למוער חזון עוד כי טוסיף: וב' ג'5
 ,1 וכו', תאמראל
ז

 בק"ת 1ב'ה 'קראן, ן. צרת ל)ב'א'ב מראה גשהקג.ה ו': במו"ס. ,:"ג' גך'ג גזה ,

 וגו' הר').ן ועל הדח'ן ,ל 'דותון 0הו 'דותון על ~nsle )': ובמג'. בר' נ.ה,
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נו כת" תהלים טטדרשפרק.םוטן

 ה(, לר 1תהל.מ וענג. ה' את דרשת. צרת.. כיום טאו.ן, הוא אימת. לי[והאו.ן

 אומ' הוא לכך נפש' הנחם מאנה נעטר לכך לדנתה דורש,ן ל.שראל צרדועת
 שבא לארם משל מנחמתיי ואנ. הקץ 'בוא מת' 'ורעת שאינה להנחם"ימא)מ(נה
 תשעה ער שתים אחת מונה והיה לוקה,ן אתה רצועות עשר לו ואם' בנו אתלהכות

 למהיי .ורע שהיה והול.ך טתנחם וה.ה עשרה ער והול.ך מונה היה להכות,, לך'ש
 .ורעת שא.נ. לטה WDJ' הנחם טאנה לפנ.ו ישראל כנסת אסרה כך ללקות לו.ש
 אזכרה ה( לט ,תהל.ם קצ. ה' הור'עני nleTNn ב.ן לוקה אנ. מת. ער הקץאת

 ש.נ לו והוטם להביה מנחטין להב.ה מ[כ.ר.ן ש.שראל [מן כל ואהמןיןהאלה.ם
 ע.ני שמורות אח)ו(זת ררן. ה ,שה.ש על.וון המו ynT' החור מן .דו שלחדור.
 ,טים חשבת. והולמת אנ. נפעמת טה אלא בלילה מורת.,י שכל ל.שן .כולהא.נ.

 צדק ממזרח העיר ומ. ש'נ אברהם זה מקרם שבא שאותוי, ל.מ'ם חשבח'מקרם

1.שע'"
 אזכרה טצאת.. ולא עולמים .חשבת. אבות,, של ל'ם'ם חשבת' ב( מא

 דניה  יפס 'ונ' לשון "OD סדו ןהסדו[ לנצד "ODN סנדדר'ן"ן אלו בל'לדנחנת.
 ועכשיו '1( קנ ,תהל.ם עולם וער מעולם ה' וחסר אומ' הוא וכן לנצח,, האפסלכך

 העם סאת ,מאת( שלוט. את אספת' שאמרת' הדבר נטר לדור אמ' נמרהנ'ח,ן
 ה(,:. סו 1.רמ'ההוה

 מן כהוא אל, ץ דורש וא ",ס עו' סא[,ן הוא א,סת' המאמך: לקוף סתא'ג .ימויה
 ג' 3'. י.ו גיוי,רח75,ק

TS:: לנסרי. רא 
 וב'ל'. גג' וע"ה וכו' ,הוחס ממאס י'" ,מה ו': ,שחג, יסאב ה'א .נך וסן': י',ן
 ה'א למה as': ית)חסת. ,")' ;תך תוד';)' ית' ;ר "רעת ,איך ג'ל': גר', נך,,

 אלד'באון
 ואךס'ק,ו

 אריג 'אלך'סס,אהס'הי :מאוניך יש"):3 נסו
 קנגרו ;י ייי"ה

;י'
 הוובהאוה'אג. 3נ, נ.ה :ו

' 

 "צג;ות. עשר בבעות: '

 אחת הכהו ב': וגו'. תש; ;1ד א.ל ו': ..קות. לך '" חק; ועוד אמד הבה נך':,י
 ב'ל'. וב.ה שסותה ;,ד איל שן'ה הנהו תקע, ;וראיל

 ארו וא'סת' DID~. )' הנר. וג'ל' ובג' וגו', לו 'ק גמד ,בסג'(: בר' ,זיו צ..,,
 גסנ'. וחסר וגב', ג,ל' ניוו"ס וניה ללקות, ;,'ו לסך IV'1ID 7א')1 גוסןמיוהב
 יוך' שא' להקג'ה הוס'ן מ;.הס להקניה יון'ר'ן כשישראל : 3;' וגסב'. גד'ג נ.ך,ן

 ד3ר' סי' כ' "וא' ;י'ו הוס,ב סקו 'שראל את סונוור וגוהקב'ה ;1"ד: וצב בק' וביהוא',
 ;' )ורב וגן 1)1'.נו

~tSDJI 
 שמ'רות', נל ג'ל: א"מורות( לקון ,ומריש: קס'רוח', גל 1': י'דות', "גל י': ד',., "ב'1. רמו 'רס'ה וב'ל' 3מנ' וחסר בהזויג נג' וב

 קס.ח. ק..ס, קהלן ו' 7'), לקל,,,ן
 שגא אברהב של ל,מ,1 ה"גת' ג': וג'ל'. בר' בסו וג,', אות, "ל ועל לאותו, ד,,וו
 עמ' ומז;מקרב

 בל.לה. גרורה ש;וקק.ן סוסיי: 3' וגיל', נד' ביה,ן

 ו,,וו באןח. 2N'aDב
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ו.וארצעזח
 ע'חמנמור

 נפשך ,שמר לך השטר הכתוב שאמר זה ת1רת' עם, האוינה לאסףמשכיל
 הביה לאןןכרתי ט-.ו ר )דברים בחורב אלהיך ה' לפנ' עמרת אשר 'וםן1נו'ן
 א,מ' הנא ,פ1 מפ.הב תשכח שלא (fw) התורה בשב.ל אלא ישראל עםגר.ת
 ח.ים של ש", הכיה להם שנתן תורה ב.שראל שם ותירה ב.עקב ערית1.ק11ים

 שאין ארם יאמר שלא כא( לא ,רבר.ם ורעו מפי תשכח לןאן כ' אומר הואוכן
 ליחזקאל אימר הביה וכן פ., במשל אפתחה אומר הוא 1כ1 הם, תזרההמומרות

 ומליצה "של להב.ן אומ' שלמה וכן בו ,ו ).חזקאל משל ומשזל ח.רה חור ארםבן
 לו אמרו ע. במשל אפתחה אומר הוא לכך 1( א ,משלי וחירותם חכמ.םרבר.
 ב.עקב ירות ויקם ]1נ1'ןו ונ.ר.עם שמענו אשר להם אמר .ור.ע אתה 1א.ןלאכף
 רפואה ל.שראל הביה להם שנתן תורה בישראל שם תזרה מהו ג.שראל שםותזרה
 משה שהכה כ.11 מ.ם 1'11ב1 צור הכה הן ח( נ ~משל. לשריך תה. ר1פא1ת ש'נה.א.
 שהת הרכה, ששטפו .שט1פוי ונחל.ם מ.ם. 1.זוב1 ש"נ רם טיפטפה הסלעאןתן

 שחקים תצו מירדי" מתבלעת 1ה'א אותה מוציאם, אנו עכשיו וא1מר'1 הרירל.צנ'
 ל.שראל ,רר הם) היה שנה אלפים מזון לו.יי בן וברי ר' בשם כהנא רב אמרממעל
 וארבות 1כא1,.ת.' פתח שמ.ם ורלת. כא1 כתי' 1a~ttnp בן שמע11 ר' אמר 'ומייככל

ו
 ן 1כ1.. כרת ל" וחמני כר שמואל א'ר ויל': בנ' אבל ובמסז' בד'ב כ-ה1
29  לפני שהיה ובנ'א וביל' כב' חסר ח'ים של .ספ וכו' ה' שנתן טרד no~onl_ סם. 

 ן 1במכ'. בר' ישע אגלנ',
 בר' שנמצא המאמר המעך כאן וחסר וכמסז', בד'ב שנמצאו כמו דם, ח1רד אלא צ.ל;3

 האזינה תרה והמומררה ה1א'ל אומר אסף וכן תרה הנביאים ,אף ובמכ': גב' ב,ל'.ובשנויים
 הדכריכ ויל': בעבר,, המימרות ולא ( 1)1' האו'נה שנא' הן תורה ס~סרות שהן אע-פ ע': חורתיה'

 ן ה1. תורה מושלין שהן והמשלוח החידות אף אלא בלבד( הדברות כ':נלבד,
 נ'. אצל ובנ'א כב' חסר פי , .. וכה.א4

 "שי י",' זךס "סי י"'" 'וי" "תה סן', יעי "ציי 1': נ,ג::לי.::ך'. :::בשוטט"פל:
 nma1 קם י';י"י "קג.ה ק"ן "")י" וסן': ;' יצן"", מס ד': ת"ס, מס ב,:(
 ,. יהר.היא

 בג': בר'. ובי 'וס' איד ומאמר: המשך שלפ1')ו בב.' ויסר סיס. ו',וגו קאסד ד':ז
 זיכ תזוב כי ואשה שנאמר כמה( )ב': כענץ חנ.נא כר אחא( ר' ק'ד: ממור בב' המא,ר'

 ן1 יוסוווו. ו1יליס נך ואחר 1וו' צוך הגה הן 1;': ישיו"ו ~abn הנידמה
 סומור גב' עכ"ה הרבה טה1 ששטפו נוכס: נ' חרבה(. בטעות: ~כר.ק כך'1 נם כיד8
 ן מדבה. סקס וכל הדגה סיס ששתו 1.,': ב' "בו. סימןק.ה

 !"ק ייי ו"ת::גיבל::נן:גןז,:ן:.ן )וי למחפיש משה שהיה סלע אותה מוצאץ אנו עכשע ר: ס1ציאיה ב': ס1צאץ. בר':9

 ומל: בר 'שה אגל בג יסרהוס l1rv~ 1סחקה י'ר הסלה.(
 ד' אמד ל: 'לח

 4: ק ובך ד' בשם גיח בד אב"
 ,דשן" שו פץ ,מ: פץ ששיר ומ, מ' )ק חס 'ש מ"גגלט
 עחאק בן שמעון ר' בשם יורן ר' אמר 1'ל': נ גנך, אגל גר' נם כ.הנו

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



נט כת" תהלים ממדרשפרקים]יא[

 משפם רבות" ושנו המבול לדור אפחחו הו'.י תרת' .א( 1 ,בראשית נפתחוהשמים
 ומרה ברלת,י .ש ארובות ארבע פתח שמ.ם ודלת. וכאן,ן חורש י'ב המבולדור
 אל1א(פ'ם שנ. Dre הו' בכפלים אמהיי מאות חמש פורענות סדת על מרובהטובה
 לסו[ ינתן שמים ורון לאכול מ1 על.הם וימטר ש.נוי .ום,י בכל המן 'ורר היהשנה
 לקיש ריש אמר תעשרי! היא ה' ברכת טעם ,מה בו,י קוצרים היו לא אחא ר'אמ'
 לנקביו. צריך ארם 'היא שלא 'ר( טו ושמות מהוספם המרבר.רק פג. עלוהנה

 להם ש"נ שבארם איברים,, 1כרמ'הן )נראשו נבלע שהיה ואו נלא כ"ת"טהספס
 איש אכל מלנא,כ'ם,ן איברים שנעש1ון איברים לחם ר'א איש,, אוכלאברים
 שהיו לקישויי בן שמעון ר' אמ' כר( ' )'הושע .שראל איש כל כת" 'שראלאלו

 ארם מימיך רא.ת מוצ.א וא.נו אוכל אשה ילוד לך ,ש ואומר' מתרעמים.שראל
 בטובה הביה אמר הקמת את מוציאה 1ואינה[ )יא'בח( הרחים לתוך חטיםנותן
 נפשינו ואומרים עלי מתרעמים והמה למלאכים אותם השויתי35 להם עושהשאני
 עשיתי אשר האותות ]בכל ינאצוני אנה ער ה( כא )כמדבר הקלוקל בלחםקצה

 הנ.סחא,ת. כשאר כו', צ'ל:4נ
 כתיב. בסן וכאן ) ב' כתה, וכא. : מיל' בר', כיה15
 מוסיף: נ' בדלת. ארובות שארבע leD' ארובותן ארבע פתח )נ'; ארוגות ארבע בד,:10
 דש,ן תרת'1 ב': ארוכות, שמנה הר' רלתים ושנ' בדלת ארובות ארבע ביל': ארבות, ח'דלחי

 תנח,מא והשוה כדלת. ארבות שארבע מפני דלתות לשני ארוכות שמנה המדבר בדוראיחפתח,
 ע'א. ;.ו אסא ק".1 הירה ;'ג ל'1 נוגר הר'בשלח

 ,יום. .ום בכי ויל': ב'5ן
 י, י.יס" י5. יי""י גן:ן:1 ג:ן,י."וסעפי

 1,""י "יסו" ס"",י
 יני.

 יי"י "יש. יני
 ונפו: ג' פוסחת ג~, קציר "'1 לא "דו, ";דה 1;".ק ב' ל")' שהיו הננתק",!

 ברוג'ר וכן ומריעי(. קצירי )השוה: קצר.ם למלה נכון פרוש אלא אינו ,טצטערים. היולא
 ובמתרכ ליברל וכהול בד.ר )מה ר.וח מקוצר להתפלל-או פנה שלא וצבים:ריש
 ד.ר.עלמי ע'פ תהו וכר. בדרך מהלך שהיה או צרכץ ששה שהיה רוח( המלה אתמחק

 מקוצר ואק וכר להתפלל אסור דסיצר וכר להתפלל אסור הדרך מן הבא רפ'הברכות
 בלא 1מ': לפרע 'ד yp~' מ( הץ ולא ל: הק לא וכד': לל ש. מצטער, מ:צד,אלא
ביין.
 דמסחאות. בשאר ,ה'א כס, עמה, Jsy יוסיף .לא הפסוק: לסוף והכתנהנ2

 שב. ט'1 כה: ועי'ן תרסין, כסל' שלכרס כרמיה נבלן והזה ס"וס5כ. דק :):::

 ס.שרא. ארס לך ואין אנת. ג,;ו והאיגריג דק ה"1 נך גוערתו הארץ 1ה ב"ר ס" קאך,ע.
 ,שנא' ההוספה: את מביא נ' בא'בר.ם. נימוח שהיה מלמר וא' אבירים לחט שנא' לנקביושנצרך
 ביל': וכזה באיברים, נימ,ח שהוא אב'רים לחס מהו אבירים לחם בנ'א: איש' אכל אביר'םלחב
 באיברים. נסוח שהוא איש אכל אביריםלחכ

 לחם ד'א נ.א: מביא ג' כמלאכים, אבירים שנעשו ב': טלאכים, שועשו ומכ': ר'ג2
 .שראל אלו א.ש אכל המלאכים, אלו נב,ר'ם אבירים ,ז( שעשאן אב'ר'ם לחכ מהואבירים
וכו'_

 ב'. בה,צ' י'ט הערה וראה לוי ר' בשב ביל' מובא25
 וכיל'. במכ' בכ' וכ'ה 1הש11ת' : נ' nDDI', : ר'25
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 ויבן,ארצטס

 ה.ו ולא a'~ila שה.ו שלהם מעים בבג. בקרביו מהו 1א1מ' יא( 'ד ושםבקרבן
 רבוא ששים כגנך המן להם 1.רר .תרו בא שעות בשש איבו ר' אמר כלוםט1ציא.ן

 הרוח ה.תה הס, להם יורד האך א.ברים לחם הו. האיבר.ם כל כנגר לו,,ובא
 המחנה על הפל נבררת ש"נ הטל .ורר היה כך 1אהר המדבר,, את ומכברתמנשבת
 שלא השמש ורהה שלא עד ~aolnl ומלקטין .שראל כל iNST 1ה.1 ט( יא1במרבר

 איכר'ם. לחם יורען3 הף כא( טז ושמות ונמס השמש וחב ש-נ'מס
 ממ1נ1 נחלק הלק.ס שלשה ערת לכ', סט ;תהלים 11(,שמח1a~l)v 1י(רא1

 המקרשי" *.ת לבנין ושליש ואסתר לטררכ. ושל.ש חכמים לתלמיד. של.ש המןשל
 ושם בנה לא אס.ר', ואת .שראל אלו לר( סם ,תהלים ה' אב'ונ.ם אל שומע כ'ש"נ
 עגתן,, ר' בשם אחא ר' וא.חשא אומר נחמיה ר' פוקרון. שהב'ה עקרות אלושם(
 של ומפתח המיתימוי תחיית של ומפתת רחמיי של מפתח המל מופןתחדתשלש
 את ויפתח 1.רא[ןה' ש"נ מנ.ן רחם של לירז,,, אלא בר.ה לכל משלטין ואיןנשמים
 את כפחחי ש' אבי כי ףרעתים ש"נ המיתים תחית של לא( כס )בראשיתרחמה

 .ב( כח )יבר.ם הטוב אוצרו את ה' לך .פתח נשמים של .נ(, לו )'חזקאלקברותיכם
 המ.ת.ם תח.ית ושל לאל.שע נתן עקרה של לצר,קים, מנסרן רוצהכשהנא
 כא( י[ ,מ"א הזה, היל,ר רוח נא תשוב ש"נ n'e~ls של גנה שהח.ה לאל.ה1נתן

 DW'1 ש"נ ~n'D?l של בנה אלישע וכן כנ( aw ישם בנך ח. ,כ.( ןרא.ן ,ראה(וכת"
 התחרנה ה' ל על. ,1(ה.תה 'חזקאל., 1כ1 לר( ר ~מ.ב עע.1 על ועעץ פ.1 עלפ.1

nlesyn1.ה.1( אם 4.נ ['ל לאל.הו נשמים של מפתח זנתן א( ל, ,.חזקאל האלה 
 אל הראה יך ש"נ ל.ה פתח וכשבקש א( .[ ,מ.א ומטר טל האלה השנ.םןיה.הן
 בשם לו. ר' אי; ה' אב.;1[ניכ אל שומע כ. דוי א( .ח ;מ"א מטר ואתנהאחאב

 קרניז בתוך "נ: וגו'. בקרנים יל': 1;1', י"ס laa' בקיביו סוסיי: ;': במד', ;ס ב.ה;ו

 .' ';ראל. ק.וסעי
 צרר רביא. ששום כנני בשב,לו לישראל חסן וירד יתרו בא בים שעות בשש ב':28

 רבוא ששים לנגר מן לו וירד יתרו בא שעות כשש בר': וכ,', לחם הוי דאיברים כל כנגדלו
 ס'א: ובשם כננד,וכו', שעות בשש חסן לו )ירד נ': וכו'. האיברים כל כמר כאלון ;מכ': לוובא
 וכו', גיר להדירר

 יקרה ואבן פ. של כשלחנ,ת אותן וענשין ומוסיף: האדמה פנ' כל ב': ובמכ'. בר' כיה29
 הנוסחאות1. ביתר חסר)חד

 ה"סת"ות' ביתי דקי גבג."ית' טנ ג'::

 ,ן ו;~.. אודה היתה ל'הוד'ס דגת~ב שאסר ותו ס~ס'י: ב.1,
 כ.ב., בטימור לעיל וב-ה חג' ב': ס'ט(, )מ,מ1ר ובמכ' בד'ב דסר .ער'33
 ג'נ. סרסור מיי .)יל נ' בה1י' ).ין,,
 וכו'! אסר יונתן ר' בשם אחא ר' סתם לה אמר נחמיה ר' וכמכי: בד-ב"3

"6
 וגסכ', בר' וחסר ע'א ג' תענית בבבל' 1כ'ה שליח, ביד ד' מסרן שלא : ב'

11 ח.ד, של ע'א(: ב' ,תענית בבבלי7"
 המת'ם. בתחית קברים של ב':38
 הן. בידו אלא : נ' ובמכי', בר' נם כ.ד39
 אורא, ככקעח וליחוקאל כ':מ4
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מא - כתם תהלים ממדרשפרקים]'נ[

 א.נ. ו( ליח 1תהל.ם בש1נא.ן אראה 11אנ. בעור. ל, ה' מהו נחמנ. בר שמואלר'
 כמשה מסלעו שאתה ארם לך אין בשונאיי, אראה אנ. לשונאי .עשה מהי1ר.ע

 ,לאהרץ( נכנסו לא י( כ ,במרבר המורים נא שמעו שאמר .ר' ועל 1אהר1ן1וארון(ן'
 חובה. לכף וכות טכף הכר.ע ישראל 1בח1ריןלארץ[
 ור' לו. ור' כרכ.ה ר' כנפלא1ת.1 האמינו ולא ;עור[ ילו( חטאו ואתבכל

 בבל עולה ה.תה סולם ליעקב הביה הראה אמ' מא.ר,. ר' בשם יוחאי בןשמעון
 ארגם 1.וררת, 1שמ1נ.ם מאה יון 1.וררת, ושנים חמש.ם מר. 1.1ררת , ח1ק.ם,שבעים
 )ירמיה עבד. .עקב ת.רא אל הביה לו אמר ומת.ירא רואה והיה מרא' .ותרעולה
 רבו' לפנ.1 אמר אתה גם עלה הדה לו אמ' אלו יפלו כך אלו שנפלו כשם ,(ל
 אתה 1מנ.ן ת.רא אל ושלנם הס הביה לו אמר אפול", שמא אני מת.ירא עולםשל
 ןמוקרבי1[ ,מקריב'ן( 1קרבנ1ח וחרב בנוןי, המקרש בית ל.עקב הכ.ה שהראהא1מ'

 1בראש.ת ארצה מוצב כגלם נהנה ויחלום ש.נ טסתלקת 1שכ.נה משרת.ם1כהנ.ם
 המקרש בית זה סולם הנה פתרון לו ש.ש טולאן ,חל1םן )הולם( לך א.) .ב(כה

 מלאב. והנה לשמים עולה וריחם עהקר,ב1 הקרבנות אלו השט.טה מניע1ראש1
 ש"נ מלאכים שנקראו בכבש 1'1רר'1 שעולף הכהנ.ם אלו 1'1רר.ם ע1ל.םאלה.ם

 על נצב ,ה'[ את רא'ת' עליו נצב ד' ודנה י( כ ,מלאכי דוא צבאות ה' טלאךכ'
 לו חמאו ואת בכל ר]רש היה מאיר ר' י1חאי"י בן שמעון ר' אמ' א( ט )עט1סהמזבח
 מש1עבד.ן. שאנו הוה השעבור להשתעבד לו ה.ה ולא עזריי 'רר ולא עלה שאלוואמר

 א1מ' נתן ר' טר)נ.ם,. בזכים ה.1 באב מתשעה א1מ' נתן,, ר' 'מ'הם בהבל1.כ)ו(ל

 ושחרו 1שב1 וררשוהו הרום אם בבהלה 1שנ1תם slnJWI שנה בכל מתלקט.ן.,ה.1

 גו)ו"ס. גסג' 1ב.ה גקו)א. אראה "), ל"ו)א' אעשה 0ה 'ור, אג' ס.א: H'JQ )'י.
 ביר ורש 1ר'ל נרנ'ה ר' 1ב', סכ' סרר. ר' בשט 'וס' בן זס7ון ור' גרג'ה ר' ד':,. סח.קה. עסיסן הסרר ע.. )קור,,

 0א.ר. ר' בעג'וס'
 חיוקים. היא עווקים ות'ח ע11ק'ס. ג': עיקיס, ומכ': כנ' בר', חסר14

 "רד. קל" ג': א~'. אד ארד שלא אג' סת'רא ונו': ובמג'. בר' ג'ה,י
 .ע'ל ק"ן .וס'. בן "סן)ן איר ['0רא גן 'וס' איר ב': 'וס'. בר' זסעון ר' אסר ר':,,
 ל'ו. ה' 3' ,עין ,,,הערה

 ,רד ל" עלק קא'ל1 וגו': חקר. והזאר להרחעבד. 'רר לא ,לק ואיו ג'ל':,י
 סזתעבר'ס הלו ולא עוד. 'רד לא עלה כאילו ב': ס;ו,נד'ס. זאבו הוה הז;גודלהזתעגר
 [ה.יסגוד

 וגסב'. ג'ל' וג'ה "ופר רב' )תן, 1ר' הג' ו': )תן, ,ר' 'ושן ר' ג': )תן. ור' רג' ד':,י

 וגוערה סתלקט.ן, ב': אצל נח" 31כמה סתקסי'1 ה'ו pnt~_ )' וג0נ'. ב'ל' גר' )ס ב"ה., שתרס. בזבנג ק"וגחן:
 סוף ה1רוב'ץ הוצ' וקא ססר' ;"1 פתגלקס'ן. )ראה: וסתר יתקסי'1. י.ל 1ח1,' ג':אוסר
 בהדרה עדן 'קאה שרקס יד גו 1"תגלקס'ס בו סתגלס'ס ה'1 1הרשע'ס "ו:צד
 הו" 7)')ו ב5' קט: נ n~vnsl "תגלקס 1ה,א ווו: צד ,ה51סן גילח הבדול גסדרש וגןזג,
 ל.ן. ןק. "-'ין. 7פ' ,.ג גקו)סר'ס'ס 'לון ~ריח וסתאו)ן ייסירהו"

 אגל תעה בכל ובב': ה"ה. כל פל': בז' אבל וזנה ;)ה גל וכד': בסב', ;ס י'הי,

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



]יד[ארץסב

 ושחרו הו.,וושב1 בענן," אנו וולון )ולא( לו אנו מק1.ם אותנו,, הורג אם אפ.'אל
 .כפר "רחום והוא רחום". הוא אעפ.י עמ1 נכוו לא ולבם בפיהם 1.פת1הואל.

sfiilyאלא א1מ' אלו כר( . )ירמיה במשפט אך ה' .סרג. 1.סרנ'( הכתוב שאמר [ה 
 אלא מעיר איי, חיתין 1כל רמתו כל .ע.ר לא כמני" וכאן מעוט אך במשפט,'ה'

 א.נש. יאמר. סבר. 'שוב ולא הנלך רוח המה בשר כ. 1.וכ1ר מקצת. הנאמעיר
 שהוא הרע .צ" ,ה אלא ישוב", ולא הולך רוח 1ר1ר( שאמר ח"ם," מת.םרל.ת
 ,ו.מר1ה1( וינ כמא המ.ת.ם,' ש.על1 בשעה עמו aw ולא מ.תת1 בשעת עמוהול.ך
 לה( .ר ובמיר .תמו הוה בטדבר ש"נ יתמן במדבר במדברן,, יטר1ה1[יכמה

 אמר טו(62 ב, )הושע המרבדה והולכתיה מפתיה אנכי הנה ש"נ במרברמתנחמים
 של רבונו הבעה לפני .שראל אמרו כך לבר. מר.". אנ. ראמר אינש כ. חנינאר'

D~lp1המכ1ת [,. ןהת,1 .שראל וקרוש ה1' א1תנ1 רן הו. אתה אלא ארם בנו .שלוט אל 
 ומופתיו אותות( אותותם )שמו אותותיו במצרים שם אשר הו'"8 בנופן ברשמותהיו

 בשם אומ' קררה כן ylwinf ר' בהם,, ש1תפ1ת הי] ןהטכ1תן )הטכת1( צ1ע1כשרה
ן

 קה,'ר0" ואחזר ושק ;)ה גזל ס)קח: הו"נקערה
 הזנה גל ן,ה).' הדקוק. nlyD היא .קעק'

 בתוק' מ', עין1ג,)ה,
 תע)'"

 "5ק1ק לנוף מתוק 1וך ס5ר;,ג 'ש 3יס ,ג.1. 'וט ד.ך ג' ל'
 דוד ה'רו;למ' למקרת גן'ווד ה'א )תן ר' ודעת הזה גל מתנלקס.ס קהת בבהלה.ושנותב
 'ן ה)'ל.ן. בתוק' ע.1 ..) 5ת'תתא א.גה 01דרקתען'ח
 וכו'. א1ת)1 הורן הו" א;'ל1 3'.':ו,

 אוו ולו וכו' "ות" הור) ל.יח:32ך]"ב,(ך::י:ןא :)ת:י:2::::"גנ:ל)]:::

 ,ד. גהוק מלכירתישעבוד
 ס'סון. בר' 'ור"( אמר וג': 'ורא א.ר : ג'ל' נ'. א!, בת.' 33סה ,ן.ה ס'סון איר גר':,,
 [ן ב'. אצל נח" ,גנמה בר' ונ.ה נמ;עס, אך אל" אוסר "'), צ'ל:,,
 הוונחא1ת. בזאר )מ'. י.ל:ו,
 ו" ורקה "י. יד l'b1D' לר"מוןל ק"ס,)ה ו3ע1'ון ב' "יל נת.. 1גגסך בד' ג.ה,,

 מאץ להוונה ,ק מכאןמ5ר;:
 ן ' תהיתו

 'ס
 .]הוא 1ג1' ;וא' חי1 מת.ן ת וי נ; א בת1רהגר

 'צד וה הנוסחאות: ס'תר זנה ב' 1" ה;1סח"ות. ג'תר והנר וזל,ס. חס מא'., ב',,
 הוה. בעילם עט. שהיאהרע

 [ן ב'ל'. וכ.ה וגו' גידגך חבאו 3סדנר 'סרוהו מו1.0: )',,
 המנסא וג'ה,1'י' וגו'. 'תמו הוה גסרבר וא' גסדבר ולקו מו;.ד: ,)' בר', )נ 3'הי,

 01':ימהג17ן'ה1 ושאר 3אר י' וזל',מן
 כפדר.

 כתסדיר לקו כמדבק '10תו שם יתמו הוה
 1)ו'. שכא'מת)חס'ן
 ,ע)')ו וג'ה ברוון, )רשס1ת המנות והיו א1תות'1 יב אור התוו ';רא, וקדוש ס1ס,ף: )',,

'opi
 [ן וג.ל'. בד'ב ונס

 ע'ענ' :ן::ב,:ג'"יי ו:: ב:ן :"ס י:::::

 ס' הווקאל תו ג:ב:"4תש",וצון:::
 ד.א ג': העיהן,,. יאה ר":עיה

 1סש'ש. הערה,,,ן וןין משתות : ג' ש19תות. ג': איל נת" 1גנסה בר' אבל גן' נ'ה,,

ן,
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סג כת"י תהלים ממדרשפרקים;סו[

 יום ועשרים ושלשה המכה היתד ימים שבעה תנו ורבקה יוחאי ]בןן שמעוןר'
  'מים שבעת  וימלא ש"נ למכה מכה בנינן ימים ד)ב(שבעה בהם עזשד המכההיחר
 ויהפוך אותוחיו69. במצרים שם אשר הד כהרי ו )שמות היאור את ה' הכותאחרי
 .שראל של חב.ות.הם. ~המצר.ם בספל.ם .שראל ממלא.ם הין בתהלה 'אוריהםלהם
 א~ט' המצר' 1ה.ד בספל מים ממלא.ם ~ה.1 וחוור.ן רם מצר.ם ~של שלג. בספלמ.ם

 שותה המצר' והיה בספל פיהם נותג'ן היו. ושניהם יחד נשתה ואחה אנילישראל
 לוקדיס היו שותים המצרים שהיו מ'ם כל אב'ן ר' אמר מ'מח7 שתה וישראלדם

 )ו(היה רמים בנלא[ לדקחין היו שאם העשירו ומשם ישראל מן ברמיםןז.אותם
 'שלח )משלד( ר"א כב( נ )שמות משכנתה אשה ושאלה מן אומ' יוס' ר' לדםנהפך
 ואריית דובים מלמטה ערוב אומר נחמיה ר' נשכיתא12 אומר יהודה ר' ר' ערוב [ם ]הכ

 ועוטות, ועורבות ובאותיי נזרווג'ן ערוב מלמעלה אומ' נתן ר' מלמעלה73ונמרים
 חיה סין אומרי'5י שניהם יהושע ור' המא ר' ונטרים. וואיבים )ו(אר'ותמלמשה
 המאורת את עלידם העריב אוס' יאשיה ר' עליהם. הב"ה והביאו פנתרין75 ושסוהוא
 אוהבי אברהם ורע לערבב בקשת אתה לפרעה הב"ה אמר לקיש בן שמעון ר'אטר
 בלבד ערבוביה ולא וזעם עברה אפו חרון בם ישלח ש"נ העולם מן מערבבךאג'
 צפררעים8י נעשה שם7י רובצים שהיו מקום כל יוחנן ר' אמר ותשדיתם וצפררעאלא

 נטחק. ,דקאר ורכנן, קרדא בן 'הושע ר' נ':47
 תהם סתרה דית יסים nVJO בר': וכו'( המכה כהן ד.ד ימים )שבעח כטב': גס כ'ה68
 עושה ה.ה ימ.ם ו' אומר ר'י תחתן: ,מביא בהם, עושה . . , שבעח תנו המלים: את מוחק נ'וכו'.
 ושלשה עשר'ם TDN" ורבון חרש בכל סכה למכה מכה בין רתחה הית1הן 'טיט ,כ'נ הטבהכהן
 לכל קצוב ה.ד חדש : ג וכו'. שנא' למכה מכה בין רוחה דיתה 'סים ושבעה הסכההיחה
 התראה בהן עושה הסכה היתה יסים ושלשה ועשרים המכה בהן התרה יסים שבעה כיצדסכה

 ;'1. הפרה ק5 ,1"1 ,ט'. נ;"' גהר,'הה למגה סגה ::בןןוזג7:':):

 'שרא7 1ה', יהירת ייל"'1 הין בהחלה  Ipno; ;' "",בקת. וגד' ק,ע;י;1 ד1'דגא,ז
 רם מצרים של ~חניתו טיפ מתמלא ישראל של חביתו והיה כאחת חביותיהן ממלאיןוהמצר'

 ,אחה אני ושתה לישראל אומר הטצר. ,היה בספלים סים מסלאין ,דמצר' ישראל יהיווחוזריו
 בשטי'ם וכ.ה רם,  והסצרי מים  טוחה 'שראל והיה  בספל פ'הם עתיין שניהס הע אחר,גספל
 ובסכ', כב'ב'ל',

 ס.שראל(. יקרים ברטים וככ' נ'ל' וכיה יקרים סוס.ף: :'2ז
 נ'ן נע~ריתא, ב': נשר'תא. ,במכ': ב' של כת.י ככמה בר', אבל נישכות. ח.יח כלומר,72

 אצל נ'ם והערה )1'ן, בר להלן: השנד נשר'תא, ולנ'רסת nllle"_ 'ל': בדם. שלח נערוחס-א
 נו. ערך 1כעד'ש מ-א פ-נ ח,ל.ן ועייןב'.

 חסר עבסכ'_ וכמכ' כב' 1כ'ה הי,. ~ואב.ם ונמרים ואריות ד~בין מתקן: וע' בר' נם כ'הנד
 (.,הי,'

  בו. הערה לעיל ועייץ הדורס עוף מ.1 טפרש: נ' נרנזין, ~מכ': ד' ודאות. בדווין צ.ל74

 מסה. א,סדי5ינמלנ'5 רש ה5יס'ף.' נ.ו

 המצר'ם. מפרש: ג'די

 'גת' ""'ש נית'ן :::'::ג:::,,ןן!1ל.ד.,
 "ס5'5'י

 מה "קרסן ב.: היק'עק'ס. "י.:
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ןטז[ארצטסר

 העולם ו-יה שאמר מי של שלוחים אנו אומר'ם והיו לתוכן79 ועולין רואיןוהיו
 שהשלט הרכק,ם מן אחד זה ר'י, בשם 'הורה ר' אמר מפניהם. נבקעווהוסיפם,,

 )ש"א בטחורים אוחס ויך ש"ג פלשתים של עכברים הן ואלו בקשה הרך אתהביה
 מאל.ו yp~1 עגלה שהיה כי11 נחושת של הספסל,, על יושב הפלשתי 1ה.ה ו(ה

 l'~sy שהד יהושוע בן'ןמ. הצרעה וכן מעש בני אח ושומט עולה והואהספסל
 לתוך ואחת פ.ו לחיך ואחת אחת לתוך אחת לו מק.שות על,הןי" 1נכנס,ןא.מור"ן
 לתוך ונכבס אחאב את שהכה נעמן וחץ כ( ו )רכרים הצרעה את ונם ש"נעינוזא
 ן ןישראל .~ארק( מלך את ן ן1.כה ,1.ך( לתומו בקשת משך ,ה(א'ש 1 ש"נ 1הכה1השריין
 האבן ותטבע ש"נ ;ל.ת,, של במצחו וקבע רוד שהשלן'[ך ואבן לר( כב)מ"א

 ר' אמר הצך את שמכקעין רכ.ן הא.נה שרש. ול.ת(. )של מט( .1 ,ש"אבמצחו
 ושרשי אמה חמשים מארץ כקועוח חטים שרשי יהורה ר, בשם חנינא"8 ב"רברכיה
 כתי' מה רכות9ן האריות שני אף יהודהד ר' אמר אמה חטש'ם דקין87תאינה
 ובשמיר כה( 1 ~רנ'אל אריותא בהון של.ט1 ר. ער aall ןל(ארעית ,ער( מטולא

,ן היה ,QH ע1פרתי,4 של מלא מוכ.ן בכל. נתון,, הוא שעורה כמ.ן ןשה1אן,שהן(
 ב'ל 1ג'ה ל,31ן. 1)1ל1ק 13ק)יח ה'1 1': נך'ג. ג.ה,ז
 n'ypll והיו יל': והס.פמי1. ;': נבקע'ם, הספים ומכ': .ד'ב נבקע. והפסיפס צ'ל80

 ,;מלפניהם.
 מלנ.ס ,"יל' אגל תתיכו ורצו ג'ל' ונע בדבי 'הודה ד' : 1' ~בחג'. גך'ב ;ס כ.ה,,
 '1 ס.סון. בר' .הודה ר' רג.ג(:~דם[

 הערה )עי"ש ב' של בכתיי ואבל ep'-נ. רסן שמזת ויל' רב-ב, רמז טלכים ביל' כ.ה52
 נרד )ע'ין בספל ירכס עישה שה'ה ופירושו הנבונה, הגירסא היא 111 דספל, על : 1במכ'ס'ט(
 'אחד היה DV :4209' יישא ספר. הורב'ץ )לפ' בהעמתך הגדול במדרש מפורש ,כן מ'ב(.פ.ם
 במררש הקד'ל כפ,ר1ע סחר, ערך עריך ע"ן לנקבים. בדח.קה ,כלומר, ר 1 ח ט ב יושבמהן

 יובב סרן איד ,היק וגו' ס5ל,ס לה0 עשו וגו' הארץ על יסב מהן אהד ה"ה וגו' 5:(:סקל

 שהיו כ.ון רכיב.: רמו מלכיס 1.ב, ומואל ק5.;. רם[ ~וסות ה.ל' ;ירטת לגי ;הדס ;'ו,
 בוקעות ציתנות שתי והיו המערה כפתח אבנ'ם נותנין היו בטער.ח ינטמנין נכנסיןהאמוריין

 ן עליהן. ומננסות האבאס את קריעותן :"ל'
 ל'ברס1 הידרבה

 רבי'ס יעין ' ובסכ ב 3ר ירא'תא אהית' ע'1, לתף יאחת אחת יר1!,.ע;1

 ;דקה ,דרבן את דוך שהשליך ניון ;לית בה קסת 'התבן סרקן: ;' וגסג'. גי.ב ג.נ,,
 כמצחו. וטבעה מעצמד אבן שנכנס : ב' גלית. של בטצח1 טבע 1ל.ת של מצחו שקל בבדולהאבן

 שהמאמר %' ונעלם וכו', חנינא ר'( )*בשם ב'ר וצ'ל איקא, בר חנינא בר )כ':86
 א'קא כר שהגירסא: ברר ומשם ובע'ו( בחערח ובקקמל1ת הינ פ.ט )ברכות ביר1ש'מובא
 ר' כשם כרכיה ור'1 שם: ,בר' ר' ע.קה בר חנ'נה ר' 26ן: תיאודור ספ"נ, ובב'רנכונה.

 שלען. הסררי מטנו ונעלם ברכיה. ר' הרסינן לא nlolpDn .ובכל שם: ובהערות וכו','הזדה
 חי'א. בד ובסכ': ביל' גר'ב.,, הנ.ל. ובב'ר וב.רוש' הנוסחאות בשאר שהוא כמו רבץ. י.לז8
 ן - ומב'. 'ל' בז', איתא אבל בר' ליהא ,רכוח'8%
 לשרת סל ס,ן.ן  סלא ,גסנ': גד.וי, ן ובמכ'. כב' וכ'ה גחון שהיה נ': נחת, שעורה מסין בר': נתון. צ'ל:.שהוא90

 )ברי
 סלא שלןי,5רח 3ל' ;': לנינתן. בסיסן

 ב.ל'. .כ'ה  סיב.ן .סלאס,כ'ן
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טה כת" תהלים ממדרשפרקים].ן[

 חלק ובו למטהן, ובוקע ')רר היה הצור על או ההר על ואפין )אפע.'(נותנו
 1רברים ברזל עליהן ת;'ף לא בהן שכתוב JDD' המקרשיי בית אכנ' כלשלמה
 ל. עש.ת. כדכת,',י: אלא הנשר הביאו לא ליה ואמר. הנשריי הב.או ומי ה(בו

 בריכות אלו שם( ,שם האדם בג. ותענוגות ומר, re' אלו ח( ב ,קהלת )שרותשרים
 ולתא. ושדות', שדד תרסו בכא מרחצאות אלו שם( ושם ושרות שדה מים,,,של

 אמרו מקדשא בית למבנ.יה בעינה אעביר הב, להו )אמרן ,אמא( ליאמתבע'
 א.ת. 1.ל למעבריי יכ.ל ואת DS~TDN אבנ. משה פסל שבו שמירא לך א.תל.ה
 אמרו א.תניהו אזל להו ומנלה 1ר.רעין וארעי( א.פשר ונכבש.ה,,"' ושרח.ןשרה
 אמרו א.ת.ה והיכ. להו אמ' 1ירען רשר' מלבא אשמדאי רלמא ירעינן ןלאן אנןלו
 וחתם בט'נרא ליה ומכס. מיא ומליא נובא ליה וכר.ית' הוא רפלן בטוראליה

 רארעא"י למת.בתא ונמר ונח.ת ררקיעא למת.בתא סל.ק יומא וכלבןושפנקא
 ל.ה מכס. ,ל.ה( והרר ל,ה ושב. ל.ה )מגל. לנושפנקיה ושרירה את. דנמרכיון

 רתק'ק עוקהא ל.ה והב דסנהרר.,"ן ר.שא יהו.דע בן לבנ.דו שדרה אזל ל.דוחתים
 )ו(ב.רא בריא אזל רחמרא וו.קי רסמרא וכבאב. שם עלה רחקיק ושושלתא שם"ןעלה

 שד'ה,,ן אחא כ. )ר'( בא'לנא 1'ת'ב p'~DI ל.ה,,י ורת.ם למ.א ושפךמתתא.

 דכת" א( ה ,משל' שכר הומה ה"ן לץ אמ',.י המרא אשכח'ה נל"אי,ילגושפנקא

 לסטה(. )בוקע 'ורד היה ~כמקוט בוקע) ה'ה )'ל': נ' ~נמכ'. בלב כ.ה1,
 ל5נ';ו בדא'תא הסקרם. בית אבנ' כל מתקן: ;' מזיח. אבן' בל )בסג': בע' בר',,

 וגמקג,לות. ג' ס.ה סוסה 1;"1בג'.
 וידבר ;;א' עדן מנן הגיאו הנשר לבלסה הביאו )ס' q'DIDI: הורס ;' )בסג'. גר' )ב ג'ה,,

 וע. הבהמה;ל
 העני

 רסס מלגג ב'ל' וכיה לו, והג'אז הצר )הלך y'~p האסיר ה'אך וא'.
 )גב'.קע'ג

 הדוכיפת. כ': ובמכי'. בר' כ'ה95
 א'. ס'ח בנ'ט,ן וניה ומרחצאות נוסף: ובב' בן'96
 אמך שידתא. אמר' במערבא מוסיף: כ' ושרחיין  שבשניהם: )אלא ובמכ' בר'  ג.ה57

 ושידמין אמרי רוצה ה'א מה 'ודעת אינה עצמה ישירה , . . בשת.ן 'ש שירין מאות שלש 'וחנןר'
 ליעביד דיכ' לרבנו להו אמר נכנה מסע שלמה אבן בהבנותו והבית דכאים לה, אתבעילמא'
 שם. גיט'ן ועיין בנ' בשנויים וכ'ה וכו' ל.האמר'

 אפוד. לאבני סשה ראיית' בנמרא: ובמכ'. בר'ב ום כ'ה98
 וכו'. ל'ה אמרו אשתכח היכי ל'ה אמר aa: ונמצא גבבלי חסך99
 אהדדי(. DTD~. )בנמ' וכבשינהו צ'ל:100

 ממת'בהאו : :גדמתיבתא
 סי'ק דאר;אא'

 "י. צרה .הלן ק"ן )ס"ה. ריב:נטן
 רבא. ד' ברבות 71"ן )בק', גוס' חסי דסנהדר" .רבא,,י
 דססרא. בסקוס דעמדא. ג'ל: ואח'נ ופן. הערק ,הלן ק"ן הס")רש. ;וקד: )ג' בז',,ן
 סתתא' גרא גרא ה)סרא: )וסק ל5' מתקן ;' וסש)בשת. קשיה וכד' .!)')1 המרסא,,,

 .ב.'. סל.ק  ואסס.)הו ל"סיא ~פיג'מה, . . . לס,א1ש5'נן1
 1,ן. הירה יעיי 11"ן ס.,ר'ה, ד.ב""ן

 כתיב. : מסף ד'ב106
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 ]'חן)יארצטסו

 אחא 1ננ',,ור1אי,י אשת."יי לא 'א( ר )הושע לב 'קח וחרוש "ן זנות "loo'~lאחר
 ל.ה אמ' מפרולא קא הוה א'תער כ' שם עלה דחקק ש1שלתא על.ה1 שראבנ"ה1
 הוה מטא כהר'ה,יי ואת"ה נקט.ה כר n'Dpt עלך ןרמררן 1רמרק( שמאבניהו
 מיניה ;רמיה א'תבר[ן ,לקומת'ה[ ,לקומטיה( 1כפא, ,כבאן ל.ה וא.הננאר'קלא
 דהרו הה1א,[חר11תא חנא טו( כה )משלי ;רם תשבר רכה ולשון רכתי' המנואמ'
 ח["א "כק"א בא1[ר[חא טע' קא דהוה סמ.א ההגא חנא בכ'. ל.ה,יימסטו
 דאמ' גברא עמ'א~1;, ההוא חוא ואסקיה באונר[חא קאטעי דהו רויאההוא

 קס.ם רהו קיכטא ההוא חזא ח.יך שנים לשב מסאנ. ל.ה עב.רלאושכפי
 .ומ', תלתה ער,, רשלמא קמה ע"ל1ה. לא להתם מטו כי ח"ךאריפתא,יי

 ל.ה אמרו מלפא ליה בע' קא לא טעמא מא. לה1 אמ' ןקמאן ,קמהל'('ומא
 לשלמה אמר1,ל'ד אחו ארעא,י, אותסס לב'נתא שקל ומ.נלא(,,,אנס'וה
 לקמ.היין עלזה י1מ. תלתא לסוף מ.נ.ה,,, תכא עיקרו לה1 אמ' הכ' להואם'
 לכול, ליה כבשף השתא גרט'ר' לר121 ליה מצית120 את כי מכר' ליהאמ'

 לא ל.ר'ר' ל. אמר שמירא ל.ה מ"בע, 1קא מקדשא לב.ת למבנ"העלמאויי
 רמ'המן ]רא לתרנ;לא אלא ליה .הב ולא רמיא,!, לש'רא אלאמסירה

 אוסר. אחר ושוב 3':,,י
 ון'רי.': א'שת'. ליה קרא לא צח' ג' והבגל': נוסחאות ת"ר ע'5 להוס'ד ויריך,,,

 יו';, דד ,,,:ןל'לא דור דוק' נלה 3סס' ;0 ;מ!" [ד וב'סן' לד"א5ק. 'גול לא .ליה, ינ',"
 1רס" לדנא 5תחנ, ל' מסח~' ולא רן"ס לס' .יר'נ)א בא5', לבבא 1אחרו)'הרו'
 דן.'ס. מ' להקל ק"ת' ,יריך בער., קדרת את ,קרו שגר ה"ת' אהד ל'לה כליסר.נ'ה.
 לחונה. רחליו מ' ואת והסלת' ה"ןן את שת'ת' וקסדה החבית את 5תחת' להתאפק 'נלת'ולא

 דלא'[. סי' .לא הרצל הג"ו'והשנה

 ע'רונ.ן ;וין ברנר, שכגוו א'מ הגת" ררסת "גל ואי, ירוא ונגבל.: ןךך:ך בייס

HQQנכר. 1א'ו))א נוקא ארמלתא דהה.א מבא( : )3י'נ1ג"ת,ד פיא שד.יה לג.תא 
 שד"ה ג'ה

 קט: התלס1ד ,באורות מחררן דה,, גדין: ליה. סחד1 דהו lpnD- 1' גר'. 1ס כיה,,,
 [ן לק(.סחרי

 .לחוא'. אחר נוסח קם;. צ.ל: ואולי ;גיא הסלד יסיד דנונדא~ה ביתר,11

ז.ן,  ה)וס"ות: 
 סשק',ני'

"SDJT 'יון. והוו 5'1 וגת תוספתא 1ע"1 גי.ג, 

 "ותבה יב.נתא תקל . . . אהבךה" ",סיב ,ביתא ,,, גןסיא: ה,,ךסא ,..,,,,
אארעא.
 סקס'ה תג" ;קרו ונר': הל'. ונ.ה מ'נלא( נאווך ,גב': ס'גלא ס')'ה נצודו בבבל,:,יי
 '. מ'קיןו. תנא 7pye~ ג': Dp'1 ב5קה'0"בן

 קמיה_ ושדא נרמידי ארבעה 1סשח קניא שקל כאן: חסר119
 [ן ;בהא. ההיא מיית כי בבבלי: סתית, צ-ל:120
 1רמיר'. ד' אלא בון לר לית צ.ל.21ן
 אלא ס'רי עינך כע'נא לא ליה אמך לרירי נטי רכבשת עד שבעת ולא לפנינו' חסר122

7ע')"
 ,ן יני..
 וגגגל ב'ל' גי'. וג.ה ד'פא לשד", ביעי": ,גד'ק לקרא צ.ל,;י
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וכןארצטסח
 )אוחבא ובלעה ע[קתא ל' )'הב ש1ש,לתא מיניה שקל לך 1אח1' שטיי, עליהרחק,ק
 כל מאה,פרסה,.י ארבע פתקיה ררק,עא נפא"י וחרא רארעה iz~e1]לחרא
 ,שראל על ).שראל( מלך ה"ת' קהלת אנ. להו אמר קא הוא מטי רהואהיקא

 )רא' מא' שצר.קייי לא מלתא אחרא שט.א מכדי אמרי 'ב( א )קה'בן'[ר,של'ם
 מלבא לך ~ע' קא 'הו'רע בן לבניהו ליה אמרו את1".י אמר רקא ןהא'(רא'(
 אין להוייי 1אמך1 לנב'ה,'י מלכא את. קא למלכוהא לה, שלחו לא לה1אמ'

 את'ה'1 הב' רשמע1 כ'11 א'מ'ה שבע לבו'(ת נמ' חבע וקא את.,.ן קאובמקנם
 ע"ל הוא כר שם עלוה' דהוה 1ש1שלתא שם עלה רחק'ק עזקתא ל.ה 1'הב1לשלמה
 ששים שלמה של מטתו הנה ש.ג מגיה ב'עחותא ליה הוא הכי ואפי' ופרחסאיה9*1
 1( נ רנה'ש מלחמה מלומר. חרב אחחי כולם לה סכ.בגבורים

 ה~
 חר ושמואל

 ן היה. ומלך )הר.וט ,מלךן אמ' 1חר ה.ה,יי והר.1ט מלךאמ'
ן

 ,על.הייי מ~עח שהיתה ב( ח נשמות הצפררע ,תעל ש"נ 1תשח'תם )צפרדע
 עיקרא בם מום בהם משח'תם כי ש"נ כענין ותשח'תם וצפרדע.  הוי שליחותהלעשות
 ר' בשם 'הזרה ר' נפנים בברר 'הר1נ כה(ן'י.כב

'1yow 
  כפלק.ן אמ' לק.ש בן

 לקיש בן שמעון רר' הדא מן 'וחנן ר' אמ'  הא.לנות  כל אח ויטע הברר 'וררהיה
 מלויי. חז בא בחנמל  חרח.ן שמעאח

 לבוא עת.ר  הבלר שה.חה,"ן כיין  ,בחנמל(י,י ושקמוחם ופגם בברר.הרו)

 ,.י. הערה לקל ויין הס15יש. יוס.י: י'וסי
 הספר. מעיקר אעו שההמשך .טנראה וב,ל' בבבלי ועיין המאסר, יתר ובדי כאן חטר143
 בבבלי; וכן "בר' 114 הערה  188 עס' '.מא ראשנים חוספת עי'ן ,-טריך, צריך ובב':144
 )-סרךון.ן מצרך שפעל הוא ישצר'ך צר.ך, שם; ההלטור באזרוח אבלסריך

 אתי. אמר דקא ,ר: בר', כ'ה145
 ליב"כו, ובבלי: נ'146
 להו. שלחו ובבל': יל' נ' בר', כ.ה147

 קאתי, במוקי להו שלח, בכרעיה פרקו לחו שלח, קאתי אין ליה שלחו ; ,צ'ל כד', כיה48י

 שלפנ'מ בכ" אחי(, יא  ובמוקי וצ'ל אתיא, Np'p וכמי גורס: )ב'  D"llPJ וביל' כנ' כנבלי,,כ'ה
 )כראיתא  ג1רח"הו להו חבע' וקא  כב'ן  )כדחיחא רשלמה נשש לכולא תבעינהו חסר:ובר'

 גת,ב,ת עי1 אותי. ראה י5'ר1ז,: סל,ר'ח, 1'רסא 1ל15'י1 חנ"ה 1ב.ל': בר.ג בבבל'..י, ונ'(. יל,בגבלי,
 תו"ה(' ה'א סאיע והש לבה, ראה ,פרש": לבה סו' ב': ס'ב שם לאפא, טסיי א.,ס'

[ן, לא. ות, מוס'ד: ;',,י
 בוקעת. ינ': מסעת והיתה כב'( חסר [ה ,גל ה.תה אחת צפרדע ד'(: 5,1. צ"ליפן

 11 ועולה. ג'(וגן
 ,הסוה יכו'. שמסר בע;'1 אותם מסרסת ;היתה ,צ"ל: קטועה ;'רסא 1ה'א גר' ;ס כיהנפי
 כ' הטסוק: אח בסקומו ומביא במ, משחחם  כי "p,DD: את מוחק ג' ופט-1-כ'ו. פ"י-נשטור

  י'ג(. '-ט )בראשיח ונר אוחךסשחיחיס
 והוא ברטס כאשר רש" נרסת שם: ובנל,ון פנ'ת1 ,עשןשטי'ר מל. נח ס'א: מביא נ'"1

 ן . מל. חן מהו פסוקפי'
 אללבעירם, כברד 1,דרנ וצ.ל: לעיל ששייך הפסוק  את  הסופר  הב'א  בטעוח"1
 הכרר, סכת ע': ב'י5ן
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סט כת" תהל.ם ממדרשפרקים]כאן

 באין אנו עכשו",י פרעה אמ' יט( ם ושמות מקוך את העז שלח לפרעה משהאמ'
 כזלה שרביט הר דהוא מא בתר'תא רע'א ר' אמ' עמרם בו של רכר'1לשמוע

 ויסנור הו. צאנו 1עצמו(,'י בפנ' הוה ככותל נעשה שבא כגן ל.ה,'ימשתברה
 טה האיש לאותו לו א1' אומר המצר' 1ה'ה להלך 'כ1ל.ן היו ולא בעירםלברר
 בשרה את מטל היד ששחטה כיון ממנה בנר ומאכיל nDal~l נוטלה ענשההוא
 ש"נ כענ.ן לרשפם Dn'1pel ש"נ כת'פ1 מעל 1נ1טלה 'ורר העוף והיה כת'פועל
 עשר אזמר הנל.ל. '1ס' ר' אפו חרון בם 'שלח 1(. ה ,איוב עוף )זן 'נביה רשףובנ'
 באצבע לקו נכמה ט1( ח ,שמות היא אלהט אצבע ש.נ במצרים המצרים לקומכות
 מכות.,י חמשים הר' ה'א,,י ןאלה'םן אצבע ש"נ מכנת המשים לקו ובים מכנתעשר
 עברה 11נ1'ן וזעם עברה אפו תרנן בם .שלת ש"נ מכנת מןא[ת.כ לקו היםועל
 על שלקו מכות מאתים הר' ארבע מלארג' טשלחת שלוש צרה שתים זעםאחת
 במצרים א1מ' עקיבא ר' לא(. יד ושמות הגדולה ה.ר את .שראל 1.רא ש"נהים
 הרי היאפי אלהים אצבע ש.נ עשרתן ואחת אחת כל על מכות חמש.םלקו

 אחת אפון חרון )וגו' אפו חרון בם .שלה ש"נ וחמשים מאת.ם ה.ם ועלחמש.ם','
 בשם הונא ר' תמשחי רעים מלאב. משלחת ארבע צרה שלוש ועם שתיםעברה

 היקה ובמשקל במרה המצןר[ים על באה שהיתה ומכה מכה כל אמ' אבקר'
 עליהם.באה

 בר' אבא ר' אמ' במצרים בכנר כל 1'ך נפשם"י ןממותן ובמגת( חשךלא

 1בסכ'. בנדר 7נש'ו 1ג. צ'ל,ןן
 הוסרה משא ;' לזה. מעבדא הוך, ורב"ט חד דהוה מה בתומ"ת, ד,.א "מר 3':זזן
 ב': ןוך7'ר ב'ל'. וט ונד וגו' נשתגרה ל.ה QQ' הוהישא:

~wQ 
 5'דש1. ולא הוא, הד'וס

 5'ט "ס1ת 7"ן ק'א, אחרנה מנה נל1סר ה'א, ו-בתר"ת' בתר"ת' רן'אן אסר צ~ל:ואול'

 נלקוט שלוז הכת" זנו" דשא ברו %ד סבוא נ5"1"1. ה'י1ש' ;"ן סכרן. ו-אחד., טה"דו
 ומותגך סגה הוא אחד שדב'ס שהא מ15' כלסר, ל,ה, משתברה ,ה סח' שרב'ט חדדירו

 אצנית. חמן 1ה'ד ;1קי: DSI~' בד'ג וגו'. הזרויה ה'ד את 'שראל קרא צ,.,,ן
 אחת ב. ;ל היה )וטרפון, ונמנ': ,גד'ק ""רון ה'א אלמם א"נ; ז1אסר סגות ארנ;.קו גסצר'ס אומך א.';ור ר' ~גשו1,,ג(: ונמג' בר'נ ש1סצא סה של"ו.ו, בן,' חסר,,ן
 '1ן בלשון ארנ; ושל וכו' היה טטרוון בלשון ארבן עורס: 1' וגו'. מגות חסק,ס הר'ואחת
 וגו'.""רזון

 ג,15'י1. ובז' א., בידח asl אלרם ש.) )וסי: גר'ותן

 בחקת: גלום ה71'לולא

 לא15. נתיב '5,ס : ה5ס1ק נושט::ן
 גיר סגת יל,הס באה ""'תה 01בה יכה כל ל1' בן .הושק ר' דאסר גאן: חסך,,,

ye~'ב~ _'~aT הא' על'הו דבי מנת ס'א: מרא ;' הקרר. לדבר זהיתם שנא' על'הס  קצהו 

 הרבר סכת ג'ל'ן יי,'.,ח'תם
~DWJ 

 שתרסס חרש בסררש "לו נביוה, שפה ויהו" על.הס.

 !,)4 צר אברהסם לכנור בסה.' כ-לסוו:ין,"ית:,הו'ה
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]כבןארצטע
ן

 לא ואם לכל בכנר לבהמה בכור לאשה 1בכ1ר לא"ש בכנראחא
 הי"

 בכור שם
 כצאן [,ו.סע ל(. .כ ושמנת מת שם א.ן אשר ב.ת א.ן כ, ש.נ שבב.ת"',אפטרפ1ס

 )יצא( מרעה,י,יכך אל פ" א.פוט.ט.ןי,י להם מתקינ.) אי) הזה הצא, מהעמו
 מעל'ן בעל.ה אין אילנית מהכלת הזה ןהצאן[,,י מה ר( ט, נשם ולקטו העם1.צא

 אמ' ישראל כך בעליה של 1צמרה,ין מה הוה הצאן מה א' .שראל כךעל.ה,זי
 מרע'ת' וצאן צאנ. [ואתן[ שתינה( הול.ל.יין 'ום' ר' בשם אלע,~ר ר' בשם '1ח;1ר'

 1ס' בן ש,עון ר' שכר לקבל אתם ארם ~l'w)ly צא1 לא( לד 1'חוקאל אתםארפ
 'הרו של כצל צאן כא.~ה ל1' בן 'הושע ר' בשם אמר' '1ר1יין 1ר' קרסתאבן

 'שראל,,י כך, למרברב הישיב מן 'תר) צאן מה 'תרו של כערר עררכארה
 pD'l ש"נ 1אה,1ן משה אחר נמשכת 'שראל כך בעל.ה אחר נמשכה הוה הצאןמה
 ןנבולן )הר( אל )וכנאמן )ונבאים( 'ב(. טו ושמות סוף מים 'שראל אתמשה
 באהליהם 1'שכ,ן נחלה כחבל ו'פל.ם המקרש בית זה 'מינון קנתה ,ה [הרקורשו
 אומ' אחד כתוב שילו משכן ויטוש מלךי;' באהלים 'שראל שכן";י 'שראלשבט'

 1.ר'ע1ת ~nDD בית ש.ל1,וי משכן חביאמו 1כת.' '1( טז נשמות )תטעמותכיאמו
 ן ש'לו,זי. משכן ויטוש שע היו קרשש אמר וע.רא ר'מלמעלה
 שהת ה'lsea'sn~ 1 ואכ'ה1 נדב ~ה אש אכלה בחוריו הארזן זה עו1 לשב.ויתן

 אשה ה.א א',1 נש'א,,י זק.נ'נ1 מלך, ר1ד'נ1 משה נרגל כהן בג. ןאנ1ןא1מר'פן,י
 י ה1לל1. לא בת1לת'ו כ' על מה ומפנ' אש אכלה בח1ר'1 לנך לנוהתנת
 מת. ה'ה 1'ל': )' ג. במו מת שיבית s?~:.,י
 אפוסיהם, א.פלט'תון, שננים: מכת'י שם )ובהערות איפלטיס, ב': איפוסיהן, ד':7";
 5ג'ד 1ביס1.ר איוחסין. א"1סס.ן. הוא: ןה~ג1ן א'5וטר.ן ינ': א~"וט~הוןו .אי5וט,ן.א'15ביהן.

 בן11את אוצר,,ןעין !ן17ש"ז1 א5ותיסין וצל א15ת.)ון. שב: וננתי'א א5ו"יתון. ~בד.קן:)'
 ג' ג'נ ססי'. בסיר לובנן סת1ר)ס וגן ;י. !ד ,,,ן א1קס15רד שן,ס, הוצ' 5.ב-"'"מעון

 אווררתן. ב'ן: על.1וקהע'ך
 הנוסחאות. בשיר 1ל'חא לי1.ב יאנוס הולכן מן "'רוש,,,
 ,. בתה". TV~ll ג.ה,,,
  'שראל הס כך י'1: פ.ב בגס.ר יגן ברס.סו )סעל.ן חשבון אתה ייק'. א'1  )הרושו:,ו,
 ס7,ה הקניה אין הו"ררגשהן

 7ל'הס~
 [ן

 י'. "ל ג'ו גש.ר- וא': כב' גס] היליל. .,ס' ר' קל ברי ]!.ל: גר' )ס כ.ךיזו
 קצרתה. בן ,ומן ר' גשם הזן 3ן "מעון ר' ג': ק!רחא. גן .וא' ר' גוב "סרן ר' גר':,וי

 ,. וגו'. וצאו עדרו מה ב.: וגו' 'תיו "י ן,וןס:::י::יגל!"'נ:;

 ,ן ה)וסהאות. ג"אר הסרות ישראל' .תגן והסלים הקכ'ןי וגן. -,,י
 1גמנ יר' "הוא כי1 סלך ואחר שלחס ול s~s:;זן
1 כב'. שהוא כמו שילו ה' ב'ת ותכ.חהו צ'ל:175
 סער: )' ב',ווו)ס ל"י שה.ו כת" בנסה חקר באן דד קיל)' משגן ס.ויטק "ס"סר גל,,ן

 ובשניתם(. ב' לפני שהיו אתרים ובכת" במכ' ישנו אבל אינו,טיא
 שחצנין1 וצ'.: "ר1י)ין 1בסג': ב' גה1ן' 1ע"ן קח!'ן ;': שקן)'ס, גד'ב:,,ו

 11 לנו. הוצת אשה אצו וב': 'ל' לנו. הושת אוה אין DID~' נ'ופי.
 'י. נש". אמני את ב'ל': וכמכי'. בריב מה162

נ
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עא כח" חהל.ם ממדרשפרקים]כ1[

 ןר'ן בשם ברכ.ה ר' אמר ה' כישן מקץ D~JDI. ח1פ:. זה T~D1 בחרבכוהנ.1
 ולכש,בא ה' כשן ,,rp כביכול עצמו,,ן עשה כישן הביה הקץ .בא שלא עראלעזר
 .ש פחם עשרה שש הביה של חרבו אחירתי צר.ו 1.ך מ.ין. מתרונן כנבורהקץ
 הימינ' ר' התאחדי [ כא( כא )יחזקאל השמילי הש'מי הימיני והתאחרי ש"נלה
 ואת ,בשבט( מבחר לה. 'ש a'Je עשרה שש הר' ד' המצעיתי ר' השמיל,ד'

 בנ'מ'1 של החנפות כל ופש'ט 'ת"ב הוא ןרב'ן אהב. אשר ציון הר את 'הורהשפטן
 ובשבט ,וסף )באהלן )בשבט( וימאס כת" והוא ח"א,,י בן שמעז) ר' ליה אמ'הן

 בשבט מאמרה מא'כה מה לאבוהי,ן ל.ה מסע"א ורה ל.ה אט' ןבהרן לאאפרים
 לב:.מ'1. אלא ן ןאינה .הנרה בשבט מאמרה בחירה אף בנ.מ'ן בשבם אלא אפה,וסף

 רמים את )את( מצא רור רועה כשהיה מקרשו ]רמים[ )רא'מים( כמוויבן
 צאן ממכלאות ויקחה1 עכרו ברור 1.בחר מקרשו"י. רמ.ם כמו 1.בן לכךישן
 ומוציא עשכ'ם ראש ומאכילן ה:ר"ם את מוציא אלו מפנ' (ו ,. אל י כולאי, ר1רשה.ה
 ע'קר'ן 1מאכ'ל1 הזקפות את 1מ1צ'א עשבים של אמצעותן ומאכילן התישיםאת

 ,שראל איו oola[ 1מ. צא:. ן'[רעה צאן ירעות ויורע ה1א.י הב.ה אמר עשבםשי
 )בתום( 1.רעם לא(. לר "חזקאל אתם ארם מרעית. וצאן צאני ]ואתןן 11אתנה(ש"נ

 משמר היה שלא ]וחשבן 11תשב( 'שב אמ' '1ח:ן ר' בשם אבהו ר' לככ11כת1פן
 מקלס א:. קיל1ס.ן מ.נ. כל הביה לפ:. ר1ר אמ' אהוה בשרה חביר1 עם:וטל
 הלמהייי. של לק.לוס1 תהלה פ. 'דבר ה' תהלה כסנף אומ' מהולכך

 ע'םמזמור

 מלכ. האמינו לא הכתוב שאמר זה בנחלת'ך !וים באו אלהים לאסףטומר
 היה ןמ'ן ~מה( .ב( ר ~איכה 1ח1'ב צר 'בוא כ' תבל .1שב' וכלארץ
 ס:ח'רב של ב'מ'1י הנסים כל בה מעשו מאחר הש11א'ס ביר :כבשת ש'ר1של.םמאמין
 בתוכה שהיה מה כל ושבה ושרפה ס'קלנ אל עמלק :רור שבא בשעה וראהבא

 כלפנ'נו. ובר' כישן. yy~' עושה : 1סכ' ב' נ',83ן
 ולעיל הקב'ת(. של 'ס.ן ,במכ': וכר. חרבו סרךן בר 'צחק ר' אמר ובמכ': בד'ב184
 חרדתן. בר ח1';א ד' שג: 1ג1' תיזמון. 3ר שהק ד'5ל'א:

 לא' וג'ל', ח"א לר' קס;11 איר ובב': ח"א גר ומעון איר גר': גס3'. וט ג'ה,,י
 3רג'. שסקן לד' אסר רגן ח"א ר' היד: 5.א ספלה 31'רוקלס. רנה(,ח"א

 ה1.ל. ה'ד1שלמ' ל;'דסת '1תד סחא'ם וזה לחגוך, 1'ל': ב' בר'. ג.הז,,
 גיח. ס' נב סופרר ג' גהון' לקל גסלואו 11סיא קטו; המאסר גאן,,,
 בכבלה אוחס גובל היה כלא: המלא את ס"דש ו' ג,לא. 1צ'., גולא וגסב': בדיק,,ן

 לאנטל. 'ל13שלא
 הנסחאות, ביחד חסר הן. .וש190
 nDp, מזמור קוד נסס' 3סל1א1 ווסצא י5)'11, וסקוטש קטו; המאסרינן

 כל1,15,. ובסכ' 3ד.3 אגל .3'מ'ו' המלה את ס,חק ו'י
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 ]כד['ארצטעב

 מה ואנשיו הדא מצטער התחיל שרופה ומצאה דור שבא כיון וטף ונשיםאנשים
 עשה ,כן רזך לו אמר אחדל, אם הנה הנדור אחרי דירר1ף דכ'ה לפניא1מ'
 הצהר.ם, וער מהנשף ר1ר 1.כם ש.נ שם יהרון אותן ומצאהלך

 .1( ל )ש"א למחרז
 מלך אחר. לררוק כוח ב. א.ן עולם של רבו' הביה לפג. אמ' כן עשה לאאסא

 יא( 'ר )ןה"ב אסא לפני הכושים את ה' ךמף הב'ה עשה מה ]הכוש'[)הכוסי(
 לעשות ולא אחר.הם, לרדוף כוח ב. א.ן עולם על רבו' לפנ.ו ואמ' יהושפטעמר
 ש.נ הביה עשה וכן אותם' רודף נאתה עומרים אנחנו נה.ה אלא מלתמהעמהם
 כב( כ )דה.ב ןמארב.ם, )או.ב.ם( ה' נתן ן1תהלה, 11תפלה(, ברנה הח.לוובעת
 חוקיה עמר אלו.,, את אלו ורוא.1 המאירה אספקל.ריא הלכ'ש1 הב.ה עשהמה

 אלא מלחמה לראות ולא לררוף כוה בי א.1 נאמר מנחירב שבא בשעה)ואמר(
 אתה כן ענשה אנ. הב.ה אמר מלחמות.נ11 עושה אתה סטת. על ישן שאג.בשעה
 1.ך ן111'ן ההנא בל.לה 1.ה. ש'נ בשב.לך מלחמה ענשה 1אנ. מטתך על 1.שן.ושב,
 ,מכל ?עליהן זדלכו לה( 'ט ומב אלף וחמשה ושמונים מאה אשדר במחה)ה'(
 אכלוס.הם 6ן חוץ 1אפר1כין רוכ.1 כולם אלף ושמנה וכמשים מאה האכל1סי1אלו

 עמנו רותב,ןארצך מלא מוטות 1ה.ה ש"נ אלו אלא מהן נשת.יר לא רב1תי'ואמרו
 וכמה מ.תו נכולל בכנפיו, מששים אחר תרנגול של 1הטוט.ה ח( ח ).שעוה ןןאל

 המשה כנתביי נער ומה .ט( 1 ,שם .כתבם נער ש'נ עשרה אמ' רב מהםנשת.יר
 חמשה הר. 1( .ו ,שם נרנרין שלשה שנ.ם 1.ת )כנקףן ,ננטף( כעוללות בו ונשארש'נ

 ןבסע'פ'הן ,הסעיפיהן חמשה ארבעה ש'נ תשעה אמר תנחומיי ר' מהןנשת.יר1

 )גתחלת ו'. כ.. סס.א גאזורה כתב 1הס)5ר ח'( ל' ירא ברסוק אין "מל.ס ז",1
 כאן: יתקן יר'דהרקוק

 ארדעי
 במקרא. שהוא בסו .ר,רדוד.ן ונמקוס

 ו'1ע'ס. והם Dle~': 1)' נ',
 ובמכי'. בד'ב נם כיה5
 י,2יקן 21;': ",,, "ת איו וקורוין קראל מהן גהן וגסוגר'ן )וסף: ב'( ולצי בכיו,
 ?-"ז""""ש( הקסטה ,צורת %(ק,א,%ש ן5.~מריץ. אלו. את אלן ה)ר).ן ,ה',"יומריא
Spectraמן )נהלו ס)תר'ג ח"יות הער"ן. את ,עה הולס 1וה מבהילות, סרסת ;וא, מהוות 
 .ך.כ'שן. הלען גרס מה. זה הנג'ס וההק',, על,הס, קתנפ,, ';רא, וא' ~סברןדסיו.ה
 סמלת" ע"1 %ן"4,"(~7,, אספקלריא, ה)1קח",ת: עאי 1.ן'דסת וו. ו'רסא ,"' קצת1;ה
 ל.ן. ש. .ן-,,. יד קרוים. .נגנך בבה" ."ד ומש ,,ו ד"יג.ץ הוצ' 5'ג. ;סלקי"ר,,

,.ayl'. ומגל לקליהן "וגלק.ן במה סין וקלגס סווערת: )י' סב.א )' גו)ו.יס. )גסב' גר.ג ב.ה, ,ן נוסחאות. בז"ר ליתא 
 גולן אלד 1חסשה a'1DTI סאה אלו אגל אלי ודממה 1;סניג סאב קא1גלסיןאלו

 ;),תייר) קיו,,אותן ,א1גלסיקון סששיב אחד רבותינו אסרו א1כלסיהן מן יוץ וא5רכ.סדונס.ס

anaבנז'ו אחהןסשש.ב תרכול ול והסוסה 1)1' סוסית )היה ג.נ יקראל אר, ג, )תמלאןהן 
וכו'.

 וותרה זרה אוסך אלדר ר' ,ירה בסרן " הנוסחאות: ואר ,.ע להשל'ס !ר'ך"י

 א,מר ilDID) כך' סוס'ף: )נ' .הודה ר' ששה כמנין . כותב נער ומה יכתבם ונעך שנאמרמהם
 . . , .וגו
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עג כת" תדל.ם ססדרשפרקים,כהן

 מהם אחד נצריי ונבוכר נשת"ר1 עשר ארבעה אומר נחמיה:י ר' שם(. )שםפוריה
 אח 1'חר'ב שיעלה נכ1כרנצר להעלות הב.ה בקש 'רושלים אנש' שהכעיסונכיון

 נבוכרנצר את 11לקחת' שלח ןהננ'ן )הנה( ש.נ הארץ מן .שראל ולהנל1ת.ר1של.ם
 לתנך מכרות קול בת ה.תה a'Jw י.ה לו. ר' אמר י( מג )'רטיה עבר' בבלןמלך
 שמעין לא רמארךזי ב.תא וחרוב ple ב.שא עבדא 1אמר' רשע א1ת1 שלביתו
 ה.ה לא חוקיה בן'ןמי לסנח.רב הנ.ע מה .ורע שה.ה לעלות מת"רא 1ה.הל.ה

 לו עמר עשה מה ארץ מלכ. האמינו לא ש"נ .רושלים את מחר.ב שהבזהמאמין
 בראש הדרך אם אל בבל מלך עמר כ. ש.נ לאו אם להעלות אם לידעמקסם
 אטוכ.ה לשנם החץ את יורק שה.ה כ1( כא ).חזקאל קסם לקסום הררכ.ם שנ.יעל(
 לא .רושל.ם לשום זורק וכשהוא החץ נשבר 1ה'ה ל1רקיא לשנם או צור לשוםאו

 רבו' לפנת אומר התחיל כן אסף שראה כגן ב'ר1 שהחר.בה,י .ור.ע 1ה.הנשבר

 שלא מקום אותה, ומחריבן ל.רושל,ם שונאים שיכנסו מאם'ן היה מה,, עולםשל
 . . . נכנסו הר. בה שולטת ה'רה.תה

 חולאיו. גר סוס'פ': וא' ,ב' תחוס ר' נד': בסכ', ;ם כ.הרי

 מדך. ת' י"'ד: י יי:י
ש ו.לו, ד  חדמ. 

 האס'ן. ס' ג', ס'. ד',.י
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