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 נביאים. 71פרק
 לאבי הייתי בן בי זש'ה 6( ים(. לא )ירמי' אפרים לי יקיר הבן]א[

 ריבוון, וריבו אלפים אלף נ( ישראל הן אפילו' וראה בא נ( ג(, ד )משליוגוי
 הרבה אלהיכם ה' דכתיב 0 יחיד, כבן אלא. המקום לפני חשוביםאינם
 וישרצו פרו ישראל ובני כתיב, טה בפצרים וכשהיו י( א' )רברים וגו'אתכם
 הדגים. סן יותר ששרצו וישרצו וחוה, אדם מן פרו ז(, א )שמותוגוע
 מאר, בטאד האבות. .טן שעצמו ויעצטו, ובניו* נח פברכה שרבו וירבו,ס(
 כך רבוא, ששים יולדים שהדגים נשם רבוא ששים יולדת אשה שהיתה1(
 כשם סו(, טח )בראשית וגי' לרוב וידנו אביהם ]יעקב( ברכן וכך הן,אף

 וגו* השדה כצמח רבבה אוסר יחזקאל וכן הן, אף כך נתברכו,שהרגים
 בני שנאמר ימירי, כאהד אלא לפניו הי' ולא אלו כל הרי ז(, טז)יחזקאל
 כג(. שם )שם ויעברני בני את שלה וכתיב כב( ד )שסות ישראלבבורי
 נשהוא ארם של שבנו כשם לאבי, הייתי בן כי אומר הואלפיכך
 קמן שהוא ספני עליו מטלק אביו אין יחטא אם קטן,תינוק
 הוא יהטא אם שלו, דעת( )פי' אקסי על ויעמוד ו( יגדל אםאבל
 כתינוק שהן עליהן , טעלה בשננה חוטאין אפילו יחיאל כך עליו,תסלק
 לי. יקיר הנן א(, יא )הושע 1ג1' ואוהבהו ישראל נער כי שנאסרקמן,
 )הושע. לאפרימוגוי, תרגלתי ואנכי כ( אפרים.זש*ה לי ר יקי ן הב 'א ד]ב[
 זרועותיו על קחם אימתי לאפרים, ונליתי תרתי אני הקב"ה אטר ג(,יא

 ותקוניםהערות

 ושה בא בכ"י וראה. בא נ( המקוה מצאתי לא לאבי. הייתי בן כי וש"ת 6(]פיה[
 א*. " ז' פניאל alhbn לשון הוא ריבוון. וריבו אלפים א* נ( לישראל. הקבה שלאהבתו
 ובכת רבון. יגואלפים

 ישראל נכורי גני אחר בסקופ וכתיג ייט[, ל"א ]גיסי, אשים לי יאר . הבן שהסר חגי'בב, אתכם. חרבה אלתכם הי יכתיב ד( רבבות. ורובו אלפים אלפי א*
 ושיו. 4ח מברכת שרבו וירדו 0( שפף[. ]שם אתכם הרוח אלהיגם ה' אוטר אחר. וכתובי"א[, * ]רעיים מעטש אלף ככב עליכם יוסף אלוהיכם אלהי ר' אזמר אהד ובסקופ כב[, ר]שטות
 כך רבוא שוים יולרים שהוגים כשם רבוא ששים יוקרת אשה שהיתה ו( צדיו. טנח וירבובכיי
 הנרפפ ובחנחומא ,וגש. כררך בנים .יולרת אשה שהיתה סאר בסאו רק ואטר בכ"י הן.נם

 4 כך הובא פק( יף חתנחוסא סבוא )ע%ן מטנטובח הסריס שהוסד בסאטר ט' סי' פקוריטגבר,
 ותא עשר, ש:ים ח"א אחר. בכרפ ששה וי"א tww גבת שנים יולרות ' טפן יש אוסריםרבותעו
 וישרצו, כתיב וכאן הטים, ישרצו גיגית ונכתיב רגוא ששים .שאמר סי שם וסיים רבואששים
 יש ולרעוף עכשל. D'na %ף מהנמנע ww כי לסגין קשח  % אגרה יוסף עץ , בעל כתת זהועל

 אחר 3כרפ ששים ישא ח' אות פ"א בשו-ר תיאח ובן מיבוא", סלת ובתנחוסא לפנינולמחוק
 הרעיל שתקן כמו הננהה הגיי היא )כן יולרהששי6 השרצים סן שהוא עקיב שהוי תתססואל

 וכני איתא ע"ג( פאה ורף גשלח מהי פסקא רר*כ שפסיקתא גיפ"ת(, וע"ש והרותווהישיש
 סרסה את שבשרצים לגרול אסר חר אמוראין תרין סאר בסאר ויעצבו ויכבו וישרצו פרוישראל
 ועיין שיתין, ילרח עקרבא הר אותם סרטה שבשרצים *ן ואם שיתא, יולרה עכברא האאותם.
 אקט' sv ויעטש ו( ל, הערה שטות הקרוס wotnm .'ועם טשו, ובהערה א, שסות טזנלקה
 הובאה לא 3ס הטלה, סקסי ארע ולא רעתי *פ" בפנים טפרש לודאנו די טהר'ם חרבשלו,
 ויחי טכגר הרפס ובחגהוסא פ"נ רבתי פסיקתא lWP לאדיש. תרגלתי ואנכי . וששה מ(בערוך.
 פ"נ, הערה בפיר שם עין טאיר בעל בהערות עחן "ינייים, nt~wa הביא שלפנינו והטטדר זזאות

 ר'41 ריח המאטר יי ססקוטו, ושסט 1הצי11 רבתי בפסיקתא הוצא תקריח רמו הושעובילקופ



 זז פרק כראשיתאגדת2נ

 שניהם, את יוסף ויקה שנאמר זרועוחיו, בין יעקב שנטלו בשעה שם(,ישם
 )שם אלה סי ויאסר יוסף בני את ישראל וירא כתיב ומה יג(, טה)בראשיה

 ועתה שנאסר מכירן, היה ככר והרי אלה, מי לוסר יעקב ראה טה ח(,שם
 מאפרים עומר שירבעם אבינו יעקב צפה אלא ס( (, ה שם )שם וגו' בניךשני

 ועושה עומד והוא י( כו(, יא )ם'א וגומר אפרתי נבט בן וירבעםשנאסר
 כח(, יב )שם ונומר זהב עגלי שני ויעש הפלך ויועץ שנאמר ענלים;שני

 סה ט(, טח )בראשית ונומר הם בני יוסף לו אסר אלה, מי אמרלפיכך
 לפניו, שלו חגורה( )פי' זוני והתיר "( מראשו, עטרה השליך יוסף,עשה
 שעתידין מה לו אמר יב(, שם )שם ביביו פעם אותם יוסף ויוצאשנא,

 אין ב(, סו )שמות ואנוהו אלי זח לוסר שעתירין ומה רואה, אההלחטאות
 טה )בראשית ואברכם אלי נא קחם לו אסר כך ששסע כיון רואה,אתה
 ימינו יר את ישראל יג(,וישלת שם )שם ונוסר שניהם את יוסף ויקה סירט(,
 'שית כי יוסף וירא שנאסר נהרעם, כך יוסת' שראה כיון יר(, שם )שםונוי
 אתה סבור יעקב לו אמר יכ( ויח(, יז שם )שם וגו' אבי כן לא וגו',אביו

 אם ירי לזוז יכולין אינן בך כיוצא סאה חייך כח, עור בי איןשמזקנותי
 דור ]על[ )אל( נפלוי( וממנשה ים(. שם )שם וגוי אביו ויטאן ינ(אבקש,

 עם נכו16 דוד sPJ] )ן5( גפיו ומתסס ממן קימחי ינדף. סו6 נס שמר מס ס"'(
 מי5 גיפורי כ' מנדוד ע5 דוד עס עולו וממס כ'[ י'נ ]ןס'6 ונו' (anpln ס516 ע5ס5סת'ס
 56סיס כממס ניע ומחרס עד נעורו דוד ט5 'כ6ו גיוס יגס 5עמ כי כנכ6 סריס קסיוכ"ס
aD]11*ם .וקנ[ גכ סם oa 6ונס חי5 65:סי סי' 5עס. יסב סו blo 57כממגם יג .G'alfi 

 ותקוניםהערות
 חרתי: תרגלתי וטן יעיב, איכה פסוק פ'ב ריש רבתי אצה מן הוא ברכיי ור' הונא ר'תרגלתי
 ה' אות פצ"ו בב"ר טאפרים, עופר שירבעם אכופו יעקכ צפה אלא ט( פ.נ. רבתי מפסיקתאהוא

 בן שניבעט ראה 1' אות ויחי טכבר הנרפט ובתנהומא מנשה, משל ויהוא אפרים טשלירבעם
 והוא '( עה?ת. רשיי ועיין ממת הקורש רוח ינטתלקח, טאפרים שעומדים עמרי בן ואחאבגגט'
 כוי. אלה סי אסר לפיכך והב, עגלי שני ויעש הטלך ויועץ שנאסר עגלים שני ועושהעוטר
 צועק והי' זהג עגלי שני ובירו עוטר אפרים של זרעו בתוך הרשע ירבעם וראה הגי'בכ"י
 לי נתן אשר הם בני יועף לו אמר לפיכך 'כ"ח[, י"ב וט*א ישראל אלהיך ]הנה[ )אלה(ואומר
 אני. ששסעתי אלה על אלא ובטהרה בקרושה חט שגמך אני יורע אביו יעקכ א"ע נו",אלהט
 והתיר י6( לפניו, ונפל זינו ]והתיר[ )והשליך( שלו עטרת יוסף השליך שעה באותהנתבהל,
 פסיקתא עיין ורוחית יונית והטלה אחגורה* הספר בפנים שפרש לומאנו די טהרים שלו.זוני
 יעקג לו אסי 'ג( רכיב. הערה לך ונתנחוטא ל"ב הערה נפט,דר"כ

~lao 
 אין ששקמתי אתה

 יעקנ איל אחרת נ" בכ"י אבקש, אם ירי לוון יכולין אין בך ניוצא סאה חייך כח, עורבי
 רעתי, על לעמור יניליט אין בך כיוצה מאה חייך, הרעת, מטני הלך זקנה שסרוב אתהסבם
 ומסנטה זנו, ויאפר אנין בטאן 'ג( זנוי. אגיז וימאן שנאסר טרקוטה, ידי לסלק יכוליםואין
 ובעץ .לפרשת רחק הקצר בביאורו ז"ל אברהם ר' והרב הגנה קשה הלשון דור. ]על[ )אל(נפלו
 בדפוס נרפ" כי המפרש, חוא סי ירע ולא ראשון, טפרש בשם שלו הפירוש הניא יוסףעץ

 וימאן שנאטר וטתוקנת אחרת. נוטחא פה נטצא א"נ טן בב" אנק שמו, הוכרת בלי,אלקווא
 לוטי אלא לטה, פעמם שני י"פ[, ט"ח ]בראשית וגוי ירעתי בני יגעתי ויאמראגיז

 ירעת.
 ישטונח אלף עשרים אפרים גגי[ נוסן )ומבני( שנאטר רוד, שימי עושים אפרים בני שיהיוסה

 ן עני זה בהפר שניה פעם וירעתי ל"א[, י"ג ]דה"א אבותם לבית שמות אנשי חי גבוריטא1ת
SPאל( נפלו וממנשה שנאטר דור, אל מגשה בני ינואו כגוי( [sp] עם עזרו ]והטה וגה רור 
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 העוטר יהושע זה יט(, טה )בראשית ונו* אחיו ואולם כ(. יב )רה"אוגו'
 מעמיר שהוא ח(1 יג )בסרבר נון בן הושע אפרים לסטה שנאסרמאפרים,

 מלא יהיה זורעו לפיכך ורואין, מסתבלין העולם אומות וכל החסהאת
 לאפרים, שעשיתי טובות ]כטה[ ראה הקב"ה אמר ים(. מח )בראשיתהגוים
 מה )בראשית אלי נא קחס שאסר  בשעה נ(, יא )הושע זרועותיו עלקהם
 על אפרים על ליעקב טור( )פי' מיטטירין יז( זה וגליתי, תרתי אניט(,

 : אפרים לי יקיר הבן שם(, )הושע רפאתים כ' ידעו ולא אעפ'כירבעם
 שנאמר אפרים, שלג שמו על נקראו ישראל כל ]אפריס[, לי יקיר הבן י"א]ג[
 בהרבה וכן ה(, לא )ירסי' הוא בכורי ואפרים לאב לישראל הייתיכי

 לפני. עוסדין הן ביוקר אפרים, לי יקיר הבן הקב"ה אסר עו(טקומות,
 ונפש נפש כל על כסף כבר סאה פרעה בקש אפילו רבותינו אמרוסו(

 לקהס, דמים בכסה ראה לו נתן ושלא לו, ניחן הקב"ה היהמישראל,
 בקש העגל את ועשו שיצאו וכיון יו( לר(, ד )דברים וגו' הנסה אושנאסר
 ]ואשמירם טמני הרף שנאסר המבול, לדור שעשה מה להם לעשותהקב"ה
 אמחה כתיב המבול ובדור יד(, ט )שם השסים[ מהחת שסם אתואטהה
 וכיון מאבדן, האיך סשה עם מדבר והיה ז( 1 )בראשית ונו' האדםאת

 א"כ ואסר הקב"ה זכר יג(, לב )שסות ונוי לאברהם זכור סשה לושאמר
 שם )שם לעסו[ לעשות דבר אשר הרעה לעל הי וינחם מיד בי, אניחוזר

 ותקוניםהערות
 והלא יוסף לו אמר וכ"מ[, כי שם ]שם בצבא[ שרש ויהיו כלם חיל גבורי כי הגרור עליור
 ספניו, וייראו יפחרו האוטות וכל והיבנה טשטש להעסיר עתיר שחוא יתושע לו אסר יעטוי,סי

 ט"ח ]כראשית הגיח סלח יחיה 11רע1שנאטר
~[evt 

 הקב"ה אמר ואיועו, אלא וורעו תקרי אל
 קחם יעקב שאמך בשעה לאפרים עשית' פוכות כמה גו יא ]הושע זרועותיו[ על ]קחםלנביא
 ליעקב, טסתייו ונליהי קרתי שאני מלסר שם[ ]הושע לאפרים עיניתי אנכי ואגרכם, אלינא
 שם[. ]הושע רפאת'ט כי ירעו ולא אעפ'כ גכט, בן ירבעם וחטאת וגבורתו, יהושיע גרולתכגון
 .הקב"ה אטר סו( וסהר. טור 1פ" ורוסית יסית nSont *סורגי לונוחגו די טהרים פי' טיסטורין.יו(
 וגריל יוך הוא הקב*ח אמר ובכי א', אות *"ב ויקר לפני. עוסרין חן ביוקר אפרש. לי יקירחבן
 כזה כיון מישראל. תפש נפש כל על כסף ככר טאה פרעה ביקש אפילו רבותינו אמרו טו(לפני.

 טובות אבנים סישראל כאו"א משקל פרעה ביקש אפילו אסר כהנא גר אבא ר' שם וערלטררש
 ואם שם חג" וכך ליתא ריותינו' ,אסרו פסלות אע"ג טן ובכ"י לו, מתן הייתי לאוסיגליות

 ביקש לא אלא נותן, הייתי סישראל ואחר אחר כל על כסף ככר מאה הרשע מרעה נבקשהיה
 ל"ר[, ר' ]רברים וגף א5ח.ם הנסה או שנאטר טסנו, טנעתי ו5א וסלחטות, גדולות מסותאלא
 הסקור, מצאתי לא הפרק סוף ער מכאן כון הקכ"ח בקש העגל את ועשו שיצאו וכסןיו(

 הענל, את עשו שהוציאם וכיון קצת משונה הלשון וגכ'י . וקישור, סרר להם איןוהמאמרים
 ואשסירם סמני הרף שנאסר הסבולי מרור שעשה כררך טחם לעשית הקשה בקש שעהבאותה
 את אטחה אלהים ויאסר כתיב המבול וברור י"ר[, ט ]רברים השטים טתהת שסם אתואמחה
 לאגרהם ~כיר סשה, א"5 העולם, מן לאפדם כרי סשה עם סרבר וה" וק ח ]בראשית וגויהארם
 ריר אשר הרעה 'ע5 ה' הגחם שנאמר עצמו, ע5 ו~נר חור שעה גאותה י"ג[, ליב ]שסותוא'

 רגש'ע ואסרו הקב"ה לפני נאו כן, העולם אוטווה ששמעו כיון י"ר[, שם [pg gp~'לעשות
 והנה הארץ את אלחים חרא שנאמר ברבירך, חורת ולא אסרח.,. הטבולברוי

 רר לך אטרת[ הענל ]ואצל ז'[ שם לשם הארם את אמחה הי האטר י"ג[, וי ]בראשיתנשחתי
 אשל י"1[, שט ]שם לעטו לעשות דגר אשר הרעה על ה, וינחם 1,[ ל.נ ]שטית עטך שהתכי

 ונו' הזאת נפעם גם אלי הי השסע וכח"א סשח, כשגיל גרגורי לעטור יכול איניהקב"ה



 ו' וש פרק בראשיתאנדה4נ

 אתה אנוב, אם פניך ועל להקב"ה ואמרו העולם אומות שרי קרבו סיריד(
 ררכס,שנאטר את ששחתו הטבול כרור השמים סתתת שמם את למתותאמרת
 עשו, כך ואלו יב( 1 )בראשית וגו'[ נשההה ]הנה הארץ את אלהיםוירא
 טה עושה אתה ואין ז(, לב )שמות וגו' עמך שתה כי רך לך אטרתשכך

 בפעם גם אלי ה' וישסע אוטר משה וכן לאו, הקב"ה א"ל אומר,שאתה
 ומי מתירא אני מסי 1( בי אני חוזר אסרתי שאפילו ים( ט )דבריםההיא
 שהוא ולמה ט( יא .)הושע ]אפי[ הרון אעשה לא שנאמר ירי, עלממחה
 הרף לטשה אמרתי ים( לא )ירם" אפרים לי יקיר הבן שנאמר יחידי,בני

 בשבילם יסלהתי אכוץ ונור נזכרתי DW), )שם עור אזכרנו זכור אלאסטני,
 כשאמרת ב( ג )חבקוק וגו' יראתי שסעך שסעתי ה' הבקוק אמרלכך

 אזכרנו זכור נאמר לכך )שם( תזכור רחם ברוגז מיר אלא שמם אחואמהה
 : סליק : כ( לא )ירמי'עור

 כתובים. דפרק
 רשעים זבה זש"ה 6( א(. יז )תהלים צדק ה' שמעה לרור הפלה]א[
 דוד משה זה הוא, מי נ( , ח(, סו )משלי רצונו ישרים והפילת ה'הועבת
 לדוד תפלה כתיב בדוד א(, צ )תהלים למשה תפלה דכהיב סשהוטשיה,
 וחפלת א(, קב )שם וגו' יעטוף כי לעני תפלה כחיב במשיח א(, יז)תהלים
 באומנוהי מתפלל דוד אלא ג( מתפללים, ששלשהן אעפ"י רצונו,ישרים
 אתה מתי ער הקב"ה אטר א(, יז )שם צדק ה' שמעה לדוד תפלההאיך

 א"ל צרק, ה' שמעה אמרת הרי צריך, שאתה מה צרכיך אמור 7(טתפלל,
 )שם וגו' יצא משפטי מלפניך אהד דבר בשביל שאמרתי אלו כל ג(הייך
 על שאין נשיא כב(, ד )ויקרא יחטא נקניא אשר שאמרת למה ס( ב(,שם

 סוף רכס )כנמוח כיס חורם סרס 6':ס (r.th ס' כי. 6:י הוט 6פרה' ס"סי5וי(
 למסום ס' דגר ל%  וסו  :דול קוי קוהך יתערס ס6מר כיון 6מי ח:מומ6 וכ' מ'7(סריס
 סי6.  מיסר6ל סמסס  לעס י'ד( )מ'כ יסרן סם%ס

  סקסינס נדק. ס' סמעס ס6מלחי מהח!סיס 5סו:וח ג* ס:סו ס" ס6מלהי 6(1  _21(
 מ5ד. וס61 ':6.  פסססי  סלפ:יך וסיף 6' דגר נסכיל 6!6 יס:ו:סי ל% מסלחי. סיזילסריחי.

 וחסלתי  ססל%כיס. פי :לגרך פיסל סיסס  מנחך סוסו רוס וססלסי. רוסי  ויכו  כסמיוסורק
  לסרך.  IDl~S סססלל  כקויתם

 ותקוניםהערות
 למה ט[, י"א ]הושע אפי הרון אעשה לא שנאסר ב', חוור אני אמרתי ואם כ"ח[, חי]שטות
 סי ]רבבם ואשמירם מסני הרף לטשה אמרתי אם אפרים, לי יקיר הבן שנאמי יקירי בן'שהוא
 הי נאם ארחסנו רחם אבות שלשה נשגיל ייט[ ל"א ]חיטיי עור איכרנו וכור שנאמר חורתיי"ר[,
 את ואמחה כשאמרת בין ג' ]חבקוק יראתי שמעך, שמעתי ה' הבקוק  אמר  וגן כי[, שם]שם
 שנים כקרם חייהו שנים בקרב פעלך ה' ואמרתי י"ר[ ט, ]רברים השטים מתחתשמם

 ]ירמי' עור אזכרנו זכור הקניה ענה אגרהם, בגיטטריא רחש ; שם[ ]"בקוק תזכר רחםברוגז תוריי
 : wU1]ל"א

 דור אלא ג( וטשיח. ורור טשה של הן, תפלות שלש חכטים אסרו הג" בב"ומשיח. דוי טשה ןה הוא, מי נ( המקור. .מצאתי לא הי, תועבת רשעים ובה ושיה 6(]53'דן
 אטורצרכ'ך י( היצדק. שמעה שכאטר דוד אלא באןממת טתפלל מהם אחד אין בכייבאוסנוה. טתפלי

 על שאין נשיא יחטא נשיא אשר שאטרת לסה ה( לך. שצריך מה אמור גכ'י צריך. שאחהטה
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 מלפניך אותי, דן אתה אלא סוש4 נבי על שאין הואיל הי, אלא מושלגביו
 )פ" מנגנו הב"ה טן דבר מבקש כשה" דור ה" גדול אומן  ו( יצא.משפטי
 )ב"ק סיקרו רארעא ננאני הנהו כסו  מחשבתו מעסיק הי' פי' בלע*ואינגיניו

 ואת"נ הקלות, את תחילה שואל היה עמוקות( בורות ס"א( דף ביב ק"ג.דף
 חיטים כור ללוות מבקש שהיה לאדם דומה, דוד הי' למה ההסורות.את
 בדוחק שאני מפני סטך בבקשה ואיל המלוה(, )פי' הדניססום את מצאז(

 כור השאילני איל ליטול, הולכין וטול*' בא איל חרובין* של כורהשאילני
 א"ל ליטול, הולכין וטול, בוא א"ל חרובים, של כור והנח שעוריםשל

 חיטים של כור אותו עשה נותן אתה טובים שבפנים הואיל טטךבבקשה
 טול,. איל ושעורים, חרובין תחתיווהשאילני

 תהילה ששאל לו, גרם ומי
 הקלוח* הרי צדק[ הי ]שמעה לדור, תפלה ההיד התטוריה, ואת'כהקלות
 לו אמר טישרים[ תחזינה ]עיניך יצא טשפטי מלפניך 1( החמורותואת*כ
 יריבך ואת לו( נא )ירמי' ונו' ריבך את רב הנני שנאמר עושה, ואניהקב.ה
 :' סליק כה(: מם )ישעי' אריבאנכי

 תורה* זפרק
 שסור מלך פי אני זש"ה 6( טז(. ח )בראשית התבה מן צא]א[

 לישראל הקודש רוח אסרה ב(, ה. )קהלת אלהים[ שבועוה. דברת]וע5

 שמיס מערכה סדן סקכ'ס הג' סקסה ע6. מתעי מ5ס:'ך סממורוח ולמ"כ!(
 כי65 כ36רסס כמו טיכס 6ומס נסביל 65 06 ימיזי מו5 נענוב ככ55ימ ממסמסוהעכיר

1)DDon:b יסר56. כ55 נסניף מסיס מו5 6מ סכרי וגן יסר56יה 

 ותקוניםהערות
 לפי לטה, הגיי בכ"י אותם דן חתה אלא טושל גגי על שאין הואיל ה', אלא טושלננו

 לכן אתה wgw אחר יין גביו על ואין סושל עליו שאין נשיא, זה אי יחטא, נשיא אשרוכנאמר
 שואל ה" טגננו הקב"ה סן דבר טבק" כשהי' רור היה ערול אומן ו( יצא. משפפיטלפנכן
 הרהיג בא ואתריו כלע"ז" אינגיניו *6" הספר נגוף הוסיף לונואנו די סהרנה הקלות, אתתחלה
 סיקרו רארעא נגאני הנהו כסו מחשכתו טעסיק היה א4" והוסץ 1'ל( הגרסא )כן 1'ל אשיהםסוהר'ר
 ןע"אן. ס"א מזק ןע'א[ ק"ג ב"ב הציונים לתקן יש עמוקות*. בורות ס"א(, דף וב"ב ק"ג, רף)ב"ק
 נגאני סלת ענין ואק נכון לא הוא הגמרא מלשון !'ל אברהם תיר ה"נ שהניא חרא"אילם
 הקרקע אגנית זן-יין הנקעים סקרו דאיעא נגאני טפרש ע"א ס"א קירושין ורשזי לכאןשייך

  ערך  הכדוך  וגם  אגנין הגי' ע"א W'D בג'ק  ~נם באגנות,  De'1 כסו לחובן  סחמציןשחסים
 ועיין וס כזר )שמות באגנות ישם גי( וי  )שהזש הסהר "נן טלשון אשגורן מקום פינגאן
 וכלע"ז ערסנות פי' שכתב מגחין  ערך ערוך ועיין הרגם.ה, פי' בשם שהביא מה השלםנערוך
 ואח"כ דור הי, גרול טגנתן פח כתוב היי ואולי לונואנו רי סהר"ם גוון הואת  ולהסלחאיגגיניו
 אימה, הזרה המלח אנ"ב טן ובנשי טמקוסה נשמטה הנגנון וחסלה גרול אוסן אחי טופרכתג
 ואה"ב הקלות טגקש היה תהלה דגר, הקניה סאת טגקש כשה" דור היה נרול אנסן רקונאסר

 ישית היא והטלה הטלוה" ,פי' הביא למזאנו רי טהר"ם הדניםטום. את טצא .1(ההטוריה.
 אהד. עשיר טצא כתוב וניסטוס, גטקום AW'1 ט! ונכף רנסנס. ערך השלם ערוך עייןורוסית

 הס צרק ה' np~P לדור תפלה והחטמיות, היות טחם זה אי דג" בב" לדוד. תפלה ההחדח(
 את רב הנני שנאסר הקב"ה שהבפיחו וטנין החמורות הם ונף יצא משפטי טלפניךהקלות,
 : אריג אנכי יריבך את וכתיב ונו'ריבך

 ט"ו אות 3ח הקרום wolninn סן לקית .המאטר כל שסור. סלך פי א3י יש"ה 6(וג'ז(
 פ"ו באג'ב וכן " אות נח טמיר הכרפם בתנחוסא גם נשנה כי העיוותי ק"ל בהערהושם



 ו' פרק בראשיתאגדת10

 דבר בכל. בה תמרדו אל מלכות עליכם תנזור שאם אתכם אנימשביע
 ואת המצות ואת התורה את לבטל עליכם תגזור אם אבל עליכם,שגוזרה.
 צריכה, שהיא דבר בכל שסור, פי'סלד אני ההיד להם, תשמעו אלהשבת,

 ג(, ח )קהלת תלך מפניו תבהל אל אלהים שבועת דברת על אבלנ(
 הצלם, את נבוכדנצר שהעמיד בשעה ועזריה טישאל חנניה שעשו כשםנ(

 הקביה ואין האש לכבשן אותנו משליך שאתה אומר אתה טה לואפרו
 שנאמר ז( לצלם, טשתתוים אנו אין אותנו מציל שאין ובין מציל ביןמצילנו,

 אמרין, אתון קושטא להון אמר ס( יה(, ג )דניאל וגו' לך להוי ידיע לאוהן
 שדרך הוא אמת אם הצדה מלת )ומפורש יד( שם )שם ונו' שדרךהצדא
 טז(, שם )שם וגו' דנא על אנחנא חשחין לא נבוכדנצר לו, אמרו ו(וכו'(
 נסרור ולא לך שומעין ואנו עושין אנו עלינו שהנזור מה כל ו( לואמרו
 תלך. ספניו תבהל אר שקור סלך פי אני באלהינו, מלכפור חוץ מ(בך,

 ותקיניםהערות
 והובא לפנינו שהוא כסו בסלה סלה שהעתיק הקיום התנחוטא טן נובעט אגיב( )שלורבריו
 שבין השנויים על העירוהי שלי גהערות ושם ההנחוסא, בשם תתקע*ח רטט קהלתבילקוט
 אחר תצהל, אל אלהים שבועת רברת על אגל כ( 3שם. הקורא ועיין והתנחשא נראשיתאגרת
 רגרת על לפיכך בהקג'ה שתכפרו אלא הטצות טן אתכם מבטלין שאין .לטה לפנינו חסרזה

 כשם ג( ליתא. אג"ב מן בכ"י וגם קלזג הערה שם נתנהוטא העירורי וגן אלהים'שבועות

 ל' אות פ*ב חדת 6ש"1, במ"ר ו', אות פלוג ויזר ועיין ום תנחוסא נעוריה, מישאל חנני',שעשי
 שכאטר ד( טל אות בהעלותך מכבר הנדפם ותנחוטא ס"א אלף רמז דניאל ילקופ י"ג, אותופך
 יכיל פלחין אנשו רי אלהנא אאי הן שנאמר שם בתנחוסא ומי. לך להוי יריע לאוהן

 לא והן בחרא .וכתיב' '"ו(, נ' )רניאל ישבב סלכא ירך ומן יקדתא נירא אתון סןלשיזבותנא
 ענה כתיב וקיא וגוי, שדרך הצרא אסרין, אתון קושטא להון אמר ה( וגו,. לך להוייריע

 שדרך הצרא שנאסר אומרים, אתם אטת גבוכרגצר להם אמר שט כתנחוסא סגרין. לאטיסת רי והבא ולצלם פלחין איתכון לא לאלהי גגו ועפר מיסך שררך חצרא להון ואסרנבוכדנצר
 שררך הצרא אסרין אתון קושטא להון אטר פ"ז נאנ'כ קל"ה בהערה שם והעירותיטישך,
 ובתנחוסא אמריץ, אחין אקושטא ארסי ללשון אמרין" אתון אאמת הטלות הוה הטסררהעתיק
 להפ אמר הצרא, מהו נגו, ועכר סישך וגררך הצרא נבצרנצר להם אטר חגי' סכורהנרפס
 אבוז אזר הצדא סהו ו' אות פל'נ כוייר נשארה הישנה הג" אולט כך. אומרים אתםהאטת
 הריגור לקיים טלה ובל"י סטי בלשון אנסוס השלם בערוך שהובא כמו והוא אנסוס, כהנאבר
 חטעתיק או התנחימא ובעל גקושטא הרגם כפשיפא הישנות ובהעתקות 11יקליך(, ווארהייט)אי;

 אתון קושטא הניא אג'ג ונעל אומרים אתם האמת הפיי והציג אנפוס המלחהשמיט
~lt1QW ובכ"י ס"1, בהערה ע"ש אשרים אתם אינטוס לנכון נטצא ט' אות בהעלותך שגפנינוובתנחומא 

 שם הובא וכך כחסר המאטר נלקה אנ"כמ;
~DNIP 

 נציל עני וא' מלכא לך להוי יריע לא והן
 שתגוור טה כל לו אטרו כתוב זה יאחר חטר, והעיקר שדרך, להוןן ואטר ]נביכרנצרענה[
 נ"ל אברהם טוהרתן הרהיג מאת נוסף הטפר בפנים והנה בנדפם. לפנינו שהוא כסו כו',עלינו

 אכל ואלקווא כרפוס ואה*כ ווילנ* כרפוס וכרה שררך" הוא אטת .אם הצרא סלתובמפורש
 אמרו ו( פירושי. גחוך זה הום'ף יוסף עץ וכעל זה, את ישמיטו יוסף עץ עם ווארשףברפוס
 למרכא ואסרין זצ"ל ק"ו גהערה שם והעירותי כתנחוסא וג"ה אנחנא, חשחין לא נכוכדנצרלו,

 ?*ל אי הניל, בהערה שם ,pwp ג'ז ג' ברזיאל הכתוב לשון והוא א1חנא חשחין לאנבוכרנ?ר
  שתגיר מה כל  בחנחומא  לך.  שומעין ואנו עושין אנו עליני שתגיר סח כל  ו( לנבוגרנצר.יאמרו
 הערה  שם בחגחוטא עיין וה השמיט אג"ם ובעל לך, שומעין אס  וגולגליות  ומסין ארנונותילינו
 סלכפ~ר rsn הג4 בכ"י תלך. ספניו תצהל אל יפטור סלך פי אני באלהינו טלכפוי חוץ ח(קל"ח.

 לך 'ItYott אנו אין בהקג"ה לכפור אבל ובתנחומא 131'. שטור סלך פי אני שלמה לנו אףר שכןבהקבעה
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 נבוכדנצר בארין שנאסר נועם, התחיל כך ששסע כיון וג(, ב ח)קהלת
 וגובייא שנאמר אמורים, אותן והשלינו '( יפ( ג )רניאל וא' הסה התמלאט(

 הקכ'ה לפני ואסרו עיניהם תלו שירדו כיון כנ(, שם )שם וגוי תלתיהוןאלך
 הנדול, בשמך אלא בפחנו שלא *6( . לפניך וידיע גלף עולם שלרבונו
 הרי ינ( א(, קטו )תהלים כבור[ תן ל,שסך בי לנו ]לא ה' לנו. לא"נאסר
 יאמרו )למה ינ( ג( נ )לניאל ונח סתכנשין בארין שנאמר הלשוננת, כלכינס
 הב"ה להם אסר אותן, ולהתיר לירד המלאכים בקשו יי( סיד וגף(,הגוים
 ומצילן יורד אני יררג שסי על אלא אלו, ירדו סכם אחד שם gv וכיע1(

 ז(, קמו )תהלים אסורים[ מתיר ה' ]וגו' לעשוקים מש"פ עושהשנאסר
 אותה, והעלה .הכבשן את הקביה 'והסיר פז( הכבשן, את צינן.משהתירן
 להן אסר הטלאך שירי ניון ועסוקה, ירירה שהיתה לארץ, אותהוהשווה
 והשווה הנסים, את לנם ועשה אתכם, הקב"ה התיר הרי מכאן, לכםצאו
 של ברשותו שלא יוצאין אנו אין לו אקרן לבם, צאו לארץ כבשןאת

 שמור, מלך פי אני לטה, הכבשן, טן אלו ברחו. יאמרו שלאנבוכרנצר,
 נבוכרנצר שבא כיון יוצאין אנו וברשותו לכאן, הושלכנו ברשותו ב( ה)קהלת
 סישך שררך שנאמר לגם, צאו להם אסר צווח, התחיל תטה איתןוראה
 כיון יו( נו(, נ )דניאל ונוי ואתו פוקו עילאה אלהא די עבדוהי ננוועבד

 יוצאין, אנו עכשיו למלאך אסרו ואתו, פוקו 1( לארץ שווה הכבשןשנעשית
 לתיבה כשנכנס מנח, לפרג ממי שם(, )שם ונו' נפקין באייןשנאסר
 אל ביתך וכל אתה בא לנח ה' ויאמר שנאטרל נכנס, הביה שלברשותו
 ותנח שנאסר התיבה, ונחה הארץ שיבשה כיון א(, ז )בראשיתהתבה
 ושלום, חם להם אסר 'סכאן, נצא בניו לו אסרו ד(, ה לשם וגויהתיבה

 רזת 05?1 סגננן 0ן 5סע5וחן טוס 651 61ת1 סיקו וגסיכ ספר שן ו6ש. שקו1(
 6%ח. hlb מסיין , פיו 1)6 65רן ככנסן ויפסוס וע סורסו מרסוסוס

 ותקוניםהערות
 חטא כתזב כקרא חטה. חתטלא. 9( תלן. טישיו Snan אל אלחש שבועת רברת על שמור[ טלו פיאוי

 משלעי הכבשן "ת "הטיש כיון ?"ל אטירין, אות, '(וחשליכו קישט. חער4 שם בהגחוסא ועייןבאלול
 בטחנו שלא בניחום" הגרול, ב"סך אלא מפיגו שלא י6( קשט. 'חערח שפ עא, אטורין,אותן

 הגאול, כשסך אלא בעולט גבורת בשופ בפהק שלא , ארב מן ובכו ושטדי אלאבסעשיץ
 וגו'. לגו לא שני בעולמך, אאגרל .חגרול שטך' בשביל אלא קום עסט תעשה בשבילנוולא
 בכשי ע"ה ונף. הנוש יאסרו לסח יג( בסולית* והפ פיש בכ"י הלשוטה. כל כעס דוייכ(

 אהשכ הובא לבו לא חכוים שהובא אחר כי ?נ'טורבבו מקוסם כאן איו. כי והסגרהיםובתנחוסא,
 טכבר הבריס בתנמוסא לבטן שהוא וכטו ב'(. שפ )וחחליפ השיט יאסרו לסה הכהוג;האגיגם

 3הנחוסא הבאתי %ן מפעות . av כלשוט הקרוע התנהוסא רכרי העתיק בראשית אגדת ובעל'
 ולהסקרן ולהתירן לירר בקשו בכ"י אוהן. ולחתי . לירי 4טלאנים בקשו '1( קטשופ הערהשם

 שם על 31י עו( קט'ח. הערה v~pt ולאלירן ליר הטלאכים נקשו סים וכמגהוסא האש,סבביכן
 על והלא גטהו טעם אחר "ם על ומ הנ" אנ"כ סן *בכא כהגהוסא. נם ציה ?דו, טפםאהד
 והש" הכנשן את הקביה והסיר סו( בטחו.שסי

 קסת העדה וע"ש הקג'" והשף צ"ל ח481, .

 שעת באו"ח הלשון כהקצר אג"ם סן ינגש האכריס, להגפה ואין הארעתי ושם n'ggקמ"י
nSY"שכעשיה כיון 'ו( עאו. להט ואטר ירדה! טקום נננד והשתהו כנש! של עסקו הקו"ח 
 תחסו שלפניו טהטאטר ונשתרבבו טיוהווח ואהדי יפוקו חט~ת ואתו, פוקו לארץ שוההכגשן
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 כך, הקב"ה ששמע כיון יוצאין, אנו יברשותו נכנסנו, הב"ה שלברשותו
 פז(, פו. ח )בראשית התיבה מן צא ]לאמר[ נח אל אלהים וייבר.מיד
 ן ם א צ ד"א ים( ]בנ[ ! ב( ה )קהלת וגוי שמור מלך פי אני נאמר לכךימן
 ינ(, יב )משלי צייק מצרה ויצא רע מוקש שפתים בפשע ה ' ש 1 ה* ב י תה

 בפיהם, אלא 1( חטאו שלא הטבול דור אנשי אלו רע, מוקש שפתיםבפשע
 פו(, יד כא )איוב נעבדנו[ ]כי שרי מה וגו' סמנו סור לאל ויאמרושנאמר

 היה ומה שם(, )שם בי נפגע כי נועיל ימה אליו שנתפלל לנו מועיל מהכ(.
 צדיק, מצרה ויצא ננ(, ז ובראשית ונו' היקום כל את ויסח רע, סוקשלהם,
 ד"א ]ג[ כ,( התיבה: מן צא פ(, ו )שם תמים צדיק איש נח שנאמר. נח,זה
 וגו* שמך את להורות נפשי ממסגר הוציאה דור אמר כנ( ה* ב י ת ה ן מ אצ

 זאת על שנאמי מתפלל, היה בפנים בתיבה נת כשהיה כנ( ח(, קטב)תהלים
 גזרה( )פי' פרוזדיסיא הקב"ה לו אמר כד( ו(, לב )שם ונו, הסיר כליתפלל
 שנאן יוצא, אינך משלימין אינן ואם חדש, עשר שישתלמו]שניםהיא

 טפ משעיי וגו' צאו לאסורים לאמר וגוי עניתיך רצון בעת ה' אטרכה
 בצער שהעולם שבשעה למה ט( הספה, בתשמיש אסורים שהיו גס( ט(,ח

 יוסף כשראה יוסף עשה וכך כו( ורביה, מפריה עצמו את למנוע ארםצריך
- -

 לע פוקס ואו וחמס 3גשע ארס 6ח יסמעי6 5סס נרם סיהס ס'* 3ס,סכ. 1656(
  ס5ריס עי נס %סוסכ'16

 5דע4 מכרס וי65 ו05שכ  סירס י'3 3סי3ס כלוי סזיס 3מ יס .

 ותקוניםהידדת
 אנ"ג סן וגגא קנ'א, הערה בתגחוטא ועת ואתו, אלא184ק1 כאן כתיב אין tp1b1 פקוגאנ"ב
 על חדרשה ההל כי יען אניב בעל הוסיף זה שסור, סלך פי אני נאסר רכך 'מ( קטוע,הלשון
 סן לקוח זה נם וגף, בפשע ושיה החיבה טן צא ד"א 'ע( רפהה, בטה סייט לנן הזחהבחיב
 נף, לס טולטל טה כ( קטוע. הטאסר "נשב סן ובנט קנ'ד. הערה וע"ש פיו אות נח"גחומא

 יו, אות נח wanm טן לקדח זה גם דוד, אטר התיגה טן. צא רבא כ6( א"ב, בעל הוסיףזה
 בתטתוטא שהוא כסו תביא אג"ב סן והטפרר יא אות נח טכבר הנדפס בתנחוטא גסובשנה
 טקרא אסף לא שטסן את להורות נפשי טטפנר הו"אה ושיה בכוי כוי, רור אסר כב(הקרום.

 ואת על דוד אטר ועליו הום יום כל הקשיח נגד טירלל היה בתיבה כשה" גח כנגר אלאז8
 לשון נכון יזהר טתפ4. ה" נחניט בתיבה נח כשחיי כג( מבוא. -לעת אליך חסיד כליהפלל

 דוח ומה וגוי, יתפלל ואת על שנאטר טתפללו תרי היה התיבה . נתוך נח כשהיתהתנחוטא
 מזרה, הטלה זחי חורש, יזם לכשישתלטו אימתי ונוי, עניתיך געת-רצון לנח חקניהנ"ל ננ" חודש, יגב ושישתלמו היא פרווריטיא חקכ'ה לו אטר גד( נפשי. טססגר הוציאהמתפלל
 ובאסת טייחו ופיו באס?ע הוסר לונואנו די.טהרים

 הטל"
  והיא פרוורנסיח וקיל משובשת

 עש נעשה הת . טלפמ" הוא :נויה חג" לאש ובחנחוטא )בעפעהל(, ונויח רת ו4' יומתסלה
 הי* גיהטקטק

 כחוב.
 רופי ובכא אייאש, הפ" והצינ הורה הטלה והשם'פ פרוורגסיא לפניו

 וד"ל .והיא פרותי כחוב אנשב בעל תניר rnpn הוה הגש נופה עפשי אשר הממרסאסן
 וגניו נח זח בתנחוסא הספה. בחשסיש  אסורים *חיו כס( ק8ג הערה גתגחקמא קאןפרוספגטיא

 אות פל'א וגזר עיר(, מ"ר )דף ח18 פ"א תענית יושלטי עיין הטפה, גתשמיש אפורששה"
 אדם עריך נצער שהעולה npvam לטה כ0 קסשא. הערה' הנהוסא "tWP1~t אות 1פל*ד34

 בת3חוטא וכן גחנהוטא, אנט געל לפני לפגינ11ה4 בהנחוטא נשטפ וה טפו*ר. עצנו אתלמנוע
 להזקק אדם אסור ובהורכן נצער ניתן שהעולם שנשעה לטה איתא י"א אות נ8 טגגרהכדפס
 קפ"ב: הערה וקדום שיחוטא lWPt 1*ה, והוא נעולם בחורבן עוסק הקב"ה יהא שלאבפוזר

 נמי יבואו. שלא ער. לפוקר נזקק לבוא l"'hP רעב ששני יוסף כשראה יוסף עשה וכךכ((
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 וליוסף שנאסר יבואו, שלא ער 41ביה לפריה נזקק לבא עתידין הרעבששני
 ובניו נח אף וכך נ(,' מא )בראשית הרעב[ שנת תבא בפרם בנים ]שנייולר
 ]בתיבה, כשנכנס, הביה אמרלו שכןגמ( ורביה, לפריה נזקקו לא והבהמהוהחיה
 בניו ונשי ואשתו ובמו גה ףבא וכתיב[ וגו; התיבה אל ביתך וכל אתהבא
 נס( לעצמן. והנקבות לעצמן הזכרים ז(, ז )בראשיתאתו

 משל.
 שיצא לסלך

 וסוניפא 65( יפתחו, לא מרחצאות ואסר נזר הברבריין, 5( עם מלחסהלעשות
 המלחסה מן שבא וכיון הטלהטה, טן שאבוא עד תפכע, לא טפבע()פי'

 בונה, אני מחריב שאני כל סוניפא, ותטבע הטרהצאות יפתחו ואסר גזרבשלום
 הו' צאו לאסורים לאסור שנאמר ורביה, לפריה נזקק לא טבול כשבא כך5נ(

 הוציאה נאסר לכך התיבה, סן צא אסר הארץ כשיבשה לפיכך פ(, ספ)ישע"
 י מליק ח(: קסב )תהלים נפשיטטסגר

 נביאים. וו'פרק
 בכפיר נהם זש'ה 6( ט(. ז )מיכה לו תפאתי כי אשא ה' זעף]א(

 כך נ( מרתתין, החיות אז נוהם שהארי כשם יב(, יט )משלי וגיי' סלךיעף
 )עמוס ינבא[ לא סי רבר ה' יירא לא ]סי שאג אריה שנאסר ארי';הקבשה

 לטשה הקב"ה לו שאמר בשעה קשה, הזו האומה טה וראה*.נ( בוא ה(,ג
 של רבונו לפניו אסר ב(1 לנ )שטות וגו'[ ]וגרשתי. מלאך לפניךושלחתי
 .עולם

 שם )שם הולכים פניך אין אם הללוו אומות לכל משלח אתה סלאך
 סכלה ואמ טשלח* אני אימאי מלאך, לא אם חייך הקבשה לו אסר 1(פו(,
 אבל איה על ככפיר. נהם ד9א : כז( כג. )שם וגו' אימתי את שנאסראותן,
 חיים ]טביא[ שהפל וכשם 'י:ב(, ים )משלי רצונו עשב על וכפל ישראלעל

 )הושע לישראל נפל אהיה שנאסר לישראל, כפל .בא הקביה כךלעולם,.

 רצונו. עשב על וכפל שנאמר כפל, עליהם הוא בועם כשהוא אפילו 0,יי
 ותקומםהערוה

 בפרם נניפ, שני יולר מ14טף שם טאשון, פיש רעשן, שם שכשראה בעטף טיש שנןחג"
 הביא וכן עשא, יא תעיית יעאן מיעג, בשיי אשתי על בא שלא סכ5ל הועג, ש3תתבא
 אסר כס( רעב41 בשגי טסתו לשטו אקר שחרט סמאן חרעג שנת תנא גפרה n~lfih בפ4רש'*
 כסו ובניו נח ויגא טנין חמ' תקרום ובתנחופא גג9*, שהוא כסו הוספתי בשגגנט, הקברהלו

 נה ויגא גו כדוג נתיבה נשנגנט נח, עשה ו3ן הנ" ט3גר אדפס וגתנחוסא.  לפניוקשוא
 אשהך אהח חהיבה סן צא איל וגשיצא בניו, חוף ואשחד ואזלג1גנע,

 ובני
 לשון ודכא

 לס* 1,וח5 כע( vg~' שהבריזי fstהירושלמי
 בהנחרטא, ולאזא אסג בש הגיא הנח הטשי,

 הוסיף הפגע. לא 1ט1ניטא 65( ' גרגר, ערך השלם ערוך עדן במדרשים, טורנל הברברין.ס
 כמשג אנשג סן וגי" צורדו וחקיקת טטגע ופ" ג4י י3י" טפנע*ו 41" לונואמ דיסהר*ם

 כשבא כך ינ( הטפבעות. ישוכנעו גגי ואטר טוני*א Vannt נטקום נט ttpa~t לאוטפ3עות
 33" ומ/ צחו לאסורים לאטר שכאטר לפייר Pr3 5אטבול

. 
 כשבא 3ך טיושרת ינחר חנ"

 התינה טן צא שנאמר פייר, העולם י3ל חתי הם513 וכשענר לאויר יוקקו שלא צוהמטבול
 רפשי. טטסיד דייאה יחשיר צאו, לאסחשס לאטר נאסר ל3ך וגון, ואשתך 'אתה

 הקביה 3ך נ( בערבוביא, והטח הפאמרים ל% סדר אין ג3פיר. 3הם יששה 6(1מ'ה[
 טי ש"נ אהה שנאסר יסרנ,' טי אין להרתח( ןצ*ל )סחפים( שמיא עת מקביה יך בכייאריה.
 בבוהה בשק סלאך. לא אם חיקך nupn ג'ל ד( האוסח. . כסח גבש האומתו סח ג( יירא.לא
 Sw" איני לשלוח, שרצאי אף טלאכי לקנח ריווח הקת ולא הוחיל לטשה nupn אילשעה
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 שנאמר כפל, לנו נעשה שאת לעמור, 1( יכולין אנו לכך ישראל לו אפרוכ(
 ו(. ה )סיכה ה'[ סאת כטל רבים עמים ]בקרב יעקב שאריתוהיה
 ופרשים חי5 הסלך מן לשאול בושתי כו זש'ה ו( שא* א ה' ף 1'א'זע]כ[
 אשא, ה' זעף אוסרים אתם לישראל העולם אומות אסרו כב(, ח )עזראונו'
 בזעפו, לעסור יוכל סי ו(, א )נחום ונו' יעמוד מי זעמו לפני כתיבוהא

 שלוחו הים ז( : לעמוד יכולין אתם ובזעפו לעמוד, יכול ארם איןבשלוחיו
 וגו* וישפכם הים לטי . הקורא דכת,ב אנוש, של דורו כננרו עטררשמא
 ונף היקום כל את וימם הסבול, לדור נצה לא שלוחו המבול ח(. ה)עמוס

 הסטיר וה' שנא' לסדומיים, נצחו לא שלוחיו וגפרית אשל .כג(. ז)בראשית
 שסא שלותו הארבה כר(. יפ )בראשית ואש[ בפרית עמורה ]וע5 מדוםעל
 הכוככום יד(, י )שסות וגו' חארבה ויעל שנאסר בו, לעמור פרעהיכול

 ]הנוכבים נלחמו השסים מן שנאמר כנגדן, לעסור סיסרא יכול שסאשלוחיו
 יכול שמא שלוהו סלאך כ(. ה )שופטים סיסרא[ עם נלהמוממסלותם
 אם וטה . לה(. ים )ט"ב 1ג1' ה' סלאך ויצא שנאמר כננדו, לעטודסנחריב
 ועף אומרי' ואתם לעטוד, .יכול ארם ובזעפו לעמור, יכול ארם איןבשלוחיו

 ושלוחינו בזעפו לעסור יבולים אנו אין ולטה ישראל להם אמרו אשא,הי
 ועברו פשה בקעו לא הקניה, של שלוהו הים אלא והאיך, לשלוחו,נצהו
 כס(. יד )שמות וגו' ביבשה הלכו ישראל ובני שנאסר ביבשה,ישראל
 ליהושע, יבשה נעשה לא, שלוהו הירדן ג(, קיד )תהלים וינס ראה היםובן

 המלאך כב(. ד להושע וגוז' הזה הירדןן את 'שראל עבר ביבשהרכתיב
 חטה יב.ה(, )הושע ]ויוכל[ פלאך א5 וישר שנאסר יעקב, נצתו לאשלוחו
 )במרבר וגו' הסתים בין ויעטור שנאסר אהרן, עצרו לא שלוהו סלאךיג(. י )יהושע עטר וירח השמש וירום דכתיב יהושע, שיתקן לא שלוחיוהלבנה

 בן פנחס שנא' נצח, זעפו אף נך לשלוחו. נצח ששלוחינו נשם יג(,יי

 ככפיר היסס גס חוכול למס כלונו כמו לטנו טס3 ע5 וכש מולס נפוט. ס6ח1(

~pr
 לסכול. כנולן לנו סל6ס רפט עסSD 3 וגעל מ'פ 3נ5וס עביט פלך

 ותקוניםהערות
 גוי. לעמור יכולין אנו לכך ישראל לו' אטמו מ( וט" אשלה אימת* hw שני אשהו, אתאלא
 הי"ו לא לו, צריכין העולם "כל כפל, הנמם בין שעשיתנו לקי הקג'א לפני ישראל אמרובכיי
 הטל טן לשאול פושתי כי וש"מ ו( ונף. יעקג שארית זה" הג' אחת שעם אפילו לעסוףיכולין
 של דורו כננרו עמרו שטא שלוחו הים 1( לכאן. זה לפוסק יש "יימת מח. סטנו נעלטוטע
 הגשפ מהי שכתוב כסו ט"ילהיו, לפני לעטור יכלו לא אבוש וח4 רווו אחרת 'גי* בימי כו:אנוש
 לא טצרים ואש, גפרית עמורח ועל טרום. אל המפיר ות* שכתיג יא", גפרית. nSwo""נים לפני לעטור ?1S1 לא b'"S~t ארטב ועמורח חרופ אנוכי היקום, כל את ףטח 1ג1' חארץע4
 לא ותחלותיו טרכגותיו ע5 סיפרא 1ג1', הארבה ויעץ. שנאסר .משלחיו אחר' לפני לעטוריכלו
 וכל מנחרב וא'. סיטרא עם נלחטו מטמיעותם הגוכביפ כףש וגלוחיו, לפנ* לעמוד יכולהיה
 ועטו לפני לעטור, יכול אדפ אין ש~ח'1 לפגי אם וסח הטיינות, שרי אלו וכל וגוי, חךח, סמאך ויצא שכ' טשולהיו, אחר לפס לעטור .יכלו לא אחת, בבת היררן טי ששחו העצותהילו
 "הוא הטות סלאך ואפילו ההוום ושם הגירפאות; ספונה בי אוה טוף ער וגפ ובז'. יעטורטי

 ומעצר ויפלק פנחס ויעטר וט' אלעזר גן פנתם של פנחס לאחוה חוייבו חקג"ח ש4שלוחו
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 נאסר לכד ש( יאק כה )בסרבר חסתי[ את השיב הכהן אהרן ]בןאלעזר
 ברהטים, עלינו שבא ספני בועפו4' לעטור יכולים אנו ולמה אשא. היועף

 הים ו(. לר )שמות וגו' והנון רחום אל ה' וכתיב אשא, ה' זעף 1(שנאסר
 יונה ביטי וכן . ט( ר(, א )נהום ויבשהו בים גוער שנאמר מנערתו, עמרלא
 שבא ספני ואני פו(, א )יונה מזעפו הים ויעסור שנאסר בו, ועמד בוועף
 ועף ר'א ]ט אשא: ה' זעף נאמר לכך כעסין אנילקבל יכולה ברחמיםעלי
 לו נותן ספרו )כחו סטירה מן באים נוגע שהוא לנבור משל י( א* ש אה'
 )פויס'פ טרתיק ומן ש( אחת, ' הלחי( על ביר הכאה והוא זוז סאותד'

 וסכה לביתו וננגס הורנו, סיד % מרתק( באגרוף או באבן ירושלמיחרנו'
 כל כוהך קשה שבינותיה לה אמרו עוטדת,. והיא אחת מספיראלאשתו

 אחת, ס8ירא ומן אתר, מרתיק סן מתים הגבורין וגל )חיילות( האתליפיןיג(
 אותן שסכה אותן להן אפרה לעטור, יכולה ואנת סמנו, לוקה אתב6ה

 הוא כוחי לפי אותו כשסכה לי אבל אותן, מ3ה הוא כוחו ובכלבחסתו
 לא ה' אני כי ינ( הקב"ה אסר כך לעטור, יכולה אני לפיכך אותי,סכה
 של רורו כסו יי( לה ושניתי לאומה הניתי לא ו(, נ )מלאכי וגוישניתי
 כל את וימה הטבול דור ח(, ה לעמוס וגף הים לפי הקורא דכתיבאנוש,
 ח(, !יא )שם וגח אותם ה' ויפץ הפלנה רור כנ(* ז )בראשית וגו'היקום
 וישובו דכתיב הסצריס פ(, נח )איוב ונף ידו שלה בחלטיש דכתיבסדומיים
 לא(, ה )שופטים וגו' יאברו כן סיסרא כח(, יר )שסות וגו' ויכסוהמים
 אתם אבל; נ( לג נישעי' וגוי עמים נדרו המון סקול דנתיב ומתהפך,הופך

 כי נער סעתיס ונמס מטסו 51קכ5 5ס6ח פ16כ5 ע5י ס' סוטף פי' 6ס6 40 וסף'(
 וינססו. 6ממ סעס . עזיו נעל וסיס וקיים. חי61מ

 ותקוניםהערות
 יכולין אנו טה על ולטד צא אשא הי זעף ד"א שם חג" וכך עצמה גפני מאסר פהשתחיל בכ" נזעפו. לעמור וגולין אס naSt אשא הן ועף נאסר לכך מ( ל'(. קו ותהליםהטגפח
 וחנון. רחום אל הי שנאטר ברחמים, עלים שגא ספני ולשון אומה כל ספני יותר בזעפולעטור

 שנאמר מ, ועבד בו זעף יתה. בשי וכן 9( אשא/ ה, ועף "שנאסר .חטאות למחוק ישובנרפי
 בגערתו, לעסור יכולים אעם וגבעות ,הרים שם חוגא ובהקוטו כב" חטר זח סועפו. %םויעשור
 סטירה סן נארב נוגע שהוא לגבור משל י( 48ון. סיב ]"טע" וטבעותי הרים אחריבשנאסם
 ביר הכאח וה" זוז, סאות ח לו גיתן סטרו ,כסו ווילנא ברפוס ושל אברהם ה.ר הוסיףאחת.
 ארבע לו נותן ירו לאחר עז, פאתם לו נוהן סטרו וצא ע"א צ' ביק בטשנה חוס הלחי"קל

 או באגן לתשי ומלנא גרפני אגרפה ה*ר פ" סרתי* י6( ש4 בטשנה שח"א כסו זוז.סאות
 אשב סן וננ'י הסקכם, עשי והכאת סקרת ופ.' טרהוקא רפוינו סותרן יח( כא ]שמותבאגרוף
 אינה אשתו את וסגה לביתו וכנכנס הורנו, ארם בו וכנוגע מרתק בירו שיש לארםוצומח
 אהד מהת סן סתים הגבורים כל שהיי ארם בני סכל קשה 8ת שכיניה, לה אסרוהורגה,
 הוא גרונו טמחהו. שסחו אותם להם, אטרח טותה, ואעך ףום יום נכל לוקה ואתכסרתך,
 יכולם אני לפיכך סכם, הוא רוחי לבי אותי סכה כשהוא ואנון גגורתו, ונגל אוחס,.גסתה
 אתרומם ונימוסים היילוו* 48" גדמם הניא ווילנא בדפוס הר'א האתליפין, 'נ( נכך.לעסור
 רק כן ואינו העמן לפי מפרש אגרהם רי והרג האתליפין 1צ'ל האטתליפין טשובותהטלה
 לאיסח חכיתי לא שניתי. לא ה, אס גי יג( אתליטין, ערך טופפי ע"1 )רינגער( ריסיההטלה
 עליהם הבאדו אמש של דורו הנק בכ" et)w, של דורו נטו 'י( tw~p פ' טופס לה.ישמתי
 סוף ער ואילך ומכאן וגוי, השפכם הים לסי יקורא כס*ש העולם, סן אותם והעכרתי היםטי
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 ג )איכה וגו* .ישוב בי אך שנאסר ו(, ג )מלאכי כליתם לא יעקב בניואתם
 ומ' ידעהי אתכם רק שנאסר ושעה, שעה בבל בהן וטתהפך הופךג(י

 לא.כליתם. ואתם כלין שחיצי. ישראל של כח קשה הקביה אטר)עטוסגב(,
 כלו חיצי בהם[ אכלה ]חצי כג( לב )דברים רעות .עלימו אספה דכתיבסי(

 ה' זעף ד"א ]ך[ אשא: ה' זעף אוסר הוא לפיכך כליתים, לאואתם
 ישראל אמרו יו( הבירה איש יונתן א"ר נהמני בר. שטואל א"ר סו( א. ש.א

 בזעפו, לעטור יכולין אנו ולמה מתנחםין, אנו במה לבם אני אומרלאיה

 אומר ישעיה ךכן חרשה, בריה אותנו ובורא מיד, ותוזר אותנו שמכהמפני
 חוזר אלא נבזזו, הרי כלו הרי כר(, סב )ישעי' ונוי יעקב לטשיסה נתןסי
 בוראךויעקב .ה' אמר כה ועתה אתריו כתיב ומה הדשה, בריה ובוראםסיר
 שבורא וסתנהסין רואין אנו זה בדבר ישראל אסרו לפיכך א(, סג )שםוגו'

 כא(1 ג )"יכה וגו* לבי אל אשיב זאת ירמיה שאמר הוא זה סיר,אותנו
 כה ועתה שנאסר סיד, מחרשנו שהוא גג(, שם )שם לבקרים חדשיםולטה
 : שם( )ישע" יעקב בוראיך היאטר

 כדרבים* סופרק
 ב(, א )תהלימיז משפטייצאוט' מלפניך וגף צדק ה' שמעה תפלה:לדוד]א[

 אסר נ( כח( ה )ם*א אלהיונף ה' תחנתו ואל עבדך תפלת אל ופנית זש'ה6(
 לפניו אטר ולתחינתי, לתפלתי והפנה הכל את הנה עולם של רבונולפניו
 הרבה, לפניך יהי קימעא לפניך )אתפלל אם ורם בשר שאני ספנירבש"ע
 ופניתי שנאסר הרבה, אלא פנית ואין נ( עבדך, תפלת אל ופניתשנאמר
 תפלוג אל ופנית ט(* נו )ויקרא אתכם[ והרביתי אתכם ]והפריתיאליכם
 ה ל פ ת ו*א ]ננ[ ; שם( )ט*א התפילה ואל הרינה אל לשמוע למה,עברך,

 יצא* טשפטי מלפניך צדקה, עסי עשה צדק, לאו ואם ה'* שמעה. וד דל
 שרף* בידי ולא סלאך בירי לא תמסרני ואל אותי דון אתה סטך,בבקשה

 ותקומםהעתת

 כליתם* לא ואתם נלין חיצי גהס אכלת הצי רעות עליטות אספת דנה.ב עז( שט. הפר יאות
 וגטררש הסקור. טצאוף לא הבירה. איש ישתן אקר נחסני בר שטואל א"ר Irw שם. סיטתגמרא
 חגירת אי" יונתן את טצא הבגל עלת סחטני בר "טואל ר' נוצא ג, אות ג' טזטורשו"ת
 איר צ"ל אביה איש יוחנן אזר סחטני גר שמואל איר אג'ג מן ובכ"י וטיפ סיח הערהוע"ש
 אסרח : ונתקצר משונה המאטר אחג מן בכיי כו', לארה  ישראל אסרה י,( הניה. אישימתן
 אני ובכך אות', וטופא וחוור אותי שמכה לולי ועפו, מפני לעטור אני יכולני ישראלכנסת

 ה* אטי כה בתגיה, כתיה מה 1ג1', יעקב לטעימה גתן מי ושעיי אמר וכך לבי, בתוךטתנחסת
 כתיב ואחריו אוחיל, כן על לגי אל אשיב ואת ישראל, כנסת אמרה לפיכך וגוי, יעקשבוראך
 הוצרך יעקם יראך פ אמר כה ועתה שנאסר אותם, ומרפא bn~w שסכה מפני לנקרים,חרשים
 וט'.ישראל

 רבש"ע לפניו אסר כ( חמקי. לי נודע ws~tttll עבדך תפלת אל ופניתי יש"ה 6(]פ"ט[
 'ריך, מעשה שאני ספני רבש"ע לפניו אמר לסהר הקג"ה ארל הגו' בכ"י ורם. בשר שאניטגני
 וגוי, אתכם והפריתי אליכם ופנטזי שכתוב כסו הרבה לפניך יהי' טעפ, לפניך טתפלל אניאם

 ש3* הרבה, אלא פנית ואין ג( התפלה. ואת הינה אל לשסוע עברך תפלת אל ופניתיהח"ר
 תפלת אל ופנית אין בי ראיי מנה אין אבל אתכם, והרביתי רקרא לפיפא כוונתו אליכם,ומגיתי
 )הג" הרגה אל פנה שנאמר לגרוס פוכ כתג ס.ם משען וגעל הרבה אלא פנית וא.ןעגרך
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 מלפניך אותי דון אתה אבל אכזרים, נולן שהן ספני אופן, ולא נדור ולאו%
 כ(, עב )ההלים ישי' בן דוד תפילות נלו אוטר הוא וכן יצא*משפפי

 : ימי בן דוי לפני 1( התפילות בל בלו רור תפילות כלו אחא א"רס(
 נשיבואו ננו בן אסא בשביל צדק. הי שטעה לדור 'תפלה ד"א 0]ט

 י(, יד )רה'ב ]וגוי[ ויאמר ]אלה"[ ה' אל אסא ויקרא שנאמההכושים,
 שנאסר יהושפט, כשיעטור רינתי . הקשיבה צרק ה' שטעה שעהבאותה
 : בב( כ )שם עמון בני על טארבים ה' נתן ]ותהלה[ ברנה החלו,ובעת
 פניו הזקיהו ויסב שנאמר לפניך, ויתפלל חזקיה כשיעמור תפילתי.האזינה
 ויעשה טנשה כשיעםור סיטה. שפתי .בלא ב(. לה )ישע" ה'[ אל]ייתפלל
 מן בריה לסלק מבקש הקב"ה שאין למה קבלו, במרסה. ואפילו י(תשובה
 בידו שיהיה . אפילו תשובה שיעשה עד לו וממתין יושב אלא ריקם,העולם
 טתשבותיו און ]ואיש דרכו רשע אייב שנא' ראשו, תחת מניהן אהת8(מצות
 : ז( נה )ישעי' וגוע ה' אלוישוב

 הורהר 'פרק
 טוב זש"ה 6( יח(, פ )בראשית התיבה טז הייצאים נה בני ייהיי]א[

 רנתיב עולם, של לצריקו ישראל פובים פז(, לו )תהלים ונו' לצריקמעם

- -
 יאושי. 1D5D ע5 ס"'(
 כסעח מס. 610 כמסל פרד מלפס מסבי ג65 פ6מר פס ש' געלפס. 15161פ(

 65של. סמו01 למיס קסם כמו 6101 וסילו סג 61מיכ פ7לכיו כ6ממ מולמעסם
 וסו6 גחייו. מפסס 6ממ מטס cSnS 5סג16 יצמר 65 כי לבסי ממח ספ156 ישד9(

 יפין נקלק 3עסש3 5גןיק פמפסס פס מפיס עפמס ויפיע 6לן י70ס יזי ק' כרוס יז. 0פ6)יז
 ומזוציס. מלסיס פפוכו0יו כסס יד ספ56 גקד6 3עס'511לסעיס

 ותקסיםהערות
 א"ר ס( כר41 לתקן יש ניוד. ולא ד( .אניא ברברי שטצא כסו שיג הביא שסף rv וכעל פ",חן

anwכל כלו , רור תפילא כלו ntStenn 13DS פסחים יגנטרא .כעג טובן לוח חין ישו. בן דור 

 גלו שנחסר אמרן, ד:ד טל! ת8ליפ נסער האסותת תשגהות גל אוטר טאי ו' אש ע"אי"
 יוהר העירותי ל"ש גהערח עשב טוטור רגולים וב6דר1 אלו, כל אלא כלו הקוי אל רוי,תפלות
 רור הפלות כלו אחא איר אנ"ג סן הנסרר כוונת ג"כ מה י6, חלא. 4לי מירי sw לגרושנכון
 שרוי חרי ולא : רחוק,  וה וכל. ישי, כן סדור הם לפני ההפלאו גלקדו

 ר* בשפ הטאטא הלח
 כשיבוא בנו בן אסא נשביל צרק ה' שטעה לרור תפלה דיא 1( מאי. ר, בשת ולאאמא

 הקושה לדני רור. אטר צרק. וף שטעה לרגל תפלה: ר"א אהרה נ" אג"כ טן בכא כורהכושים

 שהתפלל וסמן עליו, לבוא העתיר ההטון טן והצילהו עדתו עטו ועשה אסא, הפלת ה'שסע
 תשרתי האוינה צרק. הי שסעת רור אמר לכך וגוי, איהד ה' אל אסא מקרא שנאסראסא,
 על הנביא אמוץ בן ואחיהו הטלך מחזקיהו[ )חוקיח( ויתפלל שכתיב בני,. בן חילהתפלת
 וישטע ונשא[, ג' ליב ]רהשנ ומן היל שנור 3ל שנחד סלאך ה, דשלח השטים, ויועקוואת
 ובהצר שנאמר טרטח, .שרתי נלא ותשונתו תפלתו וקבל טקולקלים, שריריו ואע"* nvloהפלת
 דשסע לו דעחי אליו ]1'ת*לל t~maN אלהי טלפמ טאד דכא אלהיו ה, פס את חלהלו

 טסיכן אלא ריקן, העולם סן בריא לאק טבקש הקנ"ח שאין לגי י"ס(, ייג ל"נ ]רחשגתחינתו[
 בשכבך שנאטר ראשו, תהת טנ'חח אחת, טצוה אלא. לו אין ואפילו תשזגה, יעשה שמאלו

 וגו' ח' אל משוב טהשבותיו און 81יש ררכו רשע. .יעזוב ואומר כ"כ[, ו' ]טשלי עלק-תשטור
 זק, נ,הוישע"

 פוב ר'א כ( בה:חוטא. נטצא ולא הסקור מצדעי לא לצריק טעה פופ זש'ה 6(]פשי[
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 )תהלי6 רבים רשעים מהמון ז(, ז )דברים וגו' העמים[ ]סכל מרובכםלא
 רבים עמים המון הוי שנאסר המון, שנקראו ס"ה אומות משבעיתשם(,
 בניו שלשת לנח היו פובים לצדיק, טעט טוב ד"א גן יב(* יז )ישעייוגו'
 הטונים שהרבה רבים, רשעים טהסון הסבול, ברור שהי' ההסונים אותןסכל
 אחד בכרם וחמשה ד' יולדת הי' מהם ואשה אשה שכל המבול בדורהיו
 בן מהלכים והי' כצאן, בשנה .פעמים שני יולדת והיתה נ( ושנה, שנהבכל
 יא(, כא )איוב ונוי עוילהם כצאן ישלחו שנאמר אבותיהם, אצל ויוצאיםיופן,
 בו, כתיב טה נח אבל להקב'ה, הכעיסו כך ימתוך היו, הסונים כמהראה
 בכולהן שכתיב כשם לא לא(, ה )בראשית וגו' שנה מאות חמש בן נחויהי
 היו מוכים נח, בני אלה שלשה* נח, תולדות אלה ]אלא[ ובטת, בניםויולר
 בני תולרות אלה לצריק, מעפ מוב האוכלסין, אותן מכל בניו שלשתלנה
 אהריח בניו ]אשרי צדיק בחוסו זש'הטתהלך נה. בני ויהיו ד"א ]ב[נה.

 להן, עומרת שזכותם לאבותם, זכות שיש הבנים אשריהם ז(, כ)משלי
 הקב"ה היה בזכותן להם עוטדת ויעקב יצחק אברהם שזכות ישראלאשריהן
 ב )שמות וגו' נאקתם את אלהים וישמע כתיב, מה בטצרים כשהיוטצילן,
 עטו ויוצא קדשו דבר את זכר כי שנאסר יצאו, בזכותן וכשיצאוכר(,

 מה הענל את כשעשו מג(, מב קה )תהלים עבדו[ אברהם ]את וגויבששון
 אליהו ביטי יג(, לב )שסות ונוי עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם זכורכתיב,
 ורור. דור בכל נך לו(, יח )ם'א וגף וישראל יצחק אברהם אלהי כתיב,טה
 ארם מלך וחזאל שנאסר ארם, סלך חזאל ער להן עומרה אבות זכותז(
 אברהם את בריתו למען אליהם ]ויפן וירחמם אותם ה' החןוגו'

 יצחק .
 כג(, כב ינ )ם'ב עתה[ עי פניו מעל השליכם ולא השחיתם אבה ולאויעקב
 ואחד אהד כל ואילך מכאן אבות, זנות לכם היה עתה עד הקב"ה להןאסר
 שבזכות ז(, כ )משלי וגף בתומו מתהלך אומר הוא לכך בטעשיו, תלוייהי'
 בני ויהיו שנאמר החיבה, מן שיצאו ווכו בסבול, עטו שיחיו בניו זכונה
 אין אלא לנח, שעשיתי כשם עושה איני ואילך .טכאן הקב"ה אמר וגו',נת

 ינצלו בצרקתם ]המה )כתוכה( ואיוב דעאל נה שנאמר כניהם, מציליןאבות
 בעון ישא לא בן אומר הוא כן בעונות אף ומניין יד(, יר )יהוקאלנפשם[
 כ(: ית )יחזקאל וגו' ההי' עליו הצדיק צדקת הבן[ בעון ישא לא ]ואבהאב

 ותקוניםהערות
 שלשת ntatm לצריק, סעו פוג ד"א הג" משונה בכ"י נויו, שלשת לגח הי פובית לצריק,עט
 קורפ.הטבול ביניהם הוא שהיה הטון, אותו טכל צריק, שנקרא לפי הטגנו, אחר עטו שהי,בניו
 ואשה אשה שכל הטכוס, דור אנשי ורצין פרין הי, כטה וראה בא רבים. רשעים טהטוןהה"ר
 הולכים סי' וכשנוערו מעוברת היתה בשנה פעמים ושני אחת, בכת וחמשה ארבעה יולרתהיתה
 נוסחת ב' נהערה הבאתי יומן. בן ם טהלבי והי' כצאן, בשנה פעטים שגי יוליה והיתה ג(סיר.
 א' אות פל'ו ב"ר ועיין כצאן. יוטין בן טה*ים והא צ"ל ואולי טוטעה שלפנינו והנוסחהכ"י,
 ליום אטרין ורכנן כוי, ויולרת מעוכרת אשתו היתה יטיס לשלשת אטר לוי ר, ורננן לוירני
 וה" כן ג'נ  שתיקן 385 צר ח"ג הלטור בג'ת וראיתי כו', ויולדת טעוברת אשה היתהאחר

 ויוכל הקרתן. ביום הולכות אך בשנה פעם'ם שתי יילרות אינן .היאן כי כצאן יוטין בןמהלבין
 וגו'. ארם מלך וחזאל שנאסר ארם, מעך חיאל עד להם עימרת אבות זכות י( בשנה.פעמים שני שיקרות סשה בני צאן על הרני אירר בספר המסופר t*ew כן כתב אחר מעתיק כיהיות
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 ארץ יירשו המה וקיד, םרעיטיכרתון כי זיתיה נח. בני ויהיו י"א]נ[
  הטה  ה' זקף ממבול, .דור אנשי אלו יכדתון מרעים בי פ(, לז )תהליםונח

 טסתנלין והיו. התיבה, מן ויצאו סן"סבול, שנסלפו ובניו נח ארץ,זהיירשו
 שנאמר מוצאין, היו ולא אשה או' איש, או בריה לראות ולאחריהםלפניהם
 טקומו על והתבוננות רשע ואין מעטועוד

 ואיננו.
 יידשו וענוים שסי( )שם

 .)שםארץ
 שם(,.

 נפצה למאלה נח, בני אלה שלשה ]שנאסר[ ובניו נה זה
 רוב ומה  שם(  )תהלים שלום רוב על והתעננו ים(* ט )בראשית הארץבל

 והתניני4 והזאבים והנמריט זהרובים האריות עמהם שהיו להם, היהוצלום
 זה הזיקו ולא בתיבה, עמהם נתונין ושרצים חיות וכל והעקרבים 'והשרפים

 ישלום: דוב והתענגו.על נאסר לכך טזה. גדול שלום ישלזה,

 לביאים יראושרק
 אודיעך חטאתי זש'ה פ(. ז )סיכה לו[ חפאתי ]כי אש8 ה' יעף "(נא[

 הקבי" ,לפני ישראל . כנסת אמרה ה(, לב )תהליםינו'
 עולם של .רבונו

 אוהך נשפט הנני שנאסר יסורים, עלי והבאת. חפאתי לא אמרתיבראשונה
 עלי, רתם חטאתי אוסרה אני ועכשוי, לה(, ב לירם" חטאתי[ לא ]אמרךעל

 לנולה שיצאתי וכיון שם(, )טינה :וגו', לו חטאתי בי אשא ה' זעףדכתיב
 אמרתי נד( )ישעיי.מב לבוזזים[ שישראל יעקב םי,נתן'לםשיסה לי-אמרו
 לו חטאתי כי אומרת אני עכשיו את שם(ג לפם וגף לו חטאנו זו ה'הלא
 ]ומודה יצליח לא פשעיו מכסה שנאטר לי, יפה שהודייה שם(, )מיכה'וגו'

 הנביא נתן ובא .המעשה אותו כשעשה דור יני, כה )משלי ירוחם[ועוזב
 הזה הדבר את עשיתי אשר טאר הפאתי דוד שאיל .ובשביל נ(והוכיחו,
 יב )ש*ב תסות לא חפאתה העביר .ה' גם בתן ל% אסר- ח(,.טה כא.)רה'א
 עשה כך לאור, .טהשך לנה שהוצאת כשם. לו אמרק' מבקשת, את וםהינ(,
 וכך לה אסר ם(, ז שם )מיכה בצדקתו .אראה לאור ]יוציאני[ )והוציאני(לי,

 ותקומםהערות
 וחזאל שם חזאל, סיסי אמר שסואן אבות, זכות תמה מאיסתי אימא ע"א ניח שבתבנסרא
 ע"כ, אבות בוית אל פנה ולא nPbew ואילך סבאן אבל ופירש"י ע"ח, ער וגו' ארםסלך
 היתח איכן ער איתא עיר( כ'ז )דף פעי סנהדרין וגיושלפי אסר. ושמואל דיה בתוס'זע'ש
 אבות וטת השעה אותת עד עתה, עד וע' 'bmw חי התן שנאטר עאח~, עד ייטב אבותזמת
 שם ונם 1' אות *לקו ויקר בפררש . סיזשלפי המאסר נארח וכן חזאל, ער לתקן משקיימתי
 ולא הקר המירש את הביאו קם nar .גבסרא ועיזכן ובעלו חזאל, ער צשל יחואחו עדבמקום
 .הירושלמי, את:הזכירו

 רצים איזה חסרים אנ"ג ס, גושי ונוע אורעך חטאתי זש"ה אשא ה, יעף "(שי"א[
 ,8 ועדותיו בריחו למצרי nwet אירא, ה' ,עף וכיאים פרשת פתח כי רפתח. בסה 6"םולא

 ושזה, אשא הי זעף ההתחלה רק גסצא 6ה רק הקבשה, של ועמתיו מילח, ברית שנצראנרהם
 טן וחסר כף אברהם זח וערותיו סייחי לנוסרי י"מ פרק אמצע טן ומתחיל ftwn ואילךומכאן
 כי השבתי וודה פ' הערה בפיט ע"ש נלעגות  אטה ואכרו כי סי"פ, אטצע ער הי"אהתחלת
 הוא כי אלי וכתב בערי הפר העתק אשר pnPon את אלתי וש ועדותיו, בריתו לנוצרישתחיל אחיי של ברף ואח"כ ושיה במלת  בשלפ הדף בי  הרסיס  גשמפו  גאק6פארר הנמצר:בבי

 העתיק, כן אצא וכאשר השי סן הסופר  לפי כבר גח6ר פ' לכן פ' שורה 11 צד הרףבאמצע
 ברבר את עשקי אשר טאר חפאתי יגר שאש וישביל)(

 הזה.
 לו אסר טה ח'( כא )דה"א
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 שם )שם ונוי אויבתי תשמחי אל אוסר התחיל כך ששמע כיון עושה,אני
 כקש שלקה רש כעט, שלקה יש 0 אשא. ה' יעף ד"א נ:[ת(:

 כעט. לקה יש בה. הכת תלמה ט הרשעה למה לאבץ שאמר ישטאבק
 אל ואימתו 'מבטו טעלי יסר צחה התחיל השטן ם געגע כיק אטב,,ה

 ]ארברהן )אדברד שנאסר מתירא, ואעי מדבר. ואני לר4 ם )אטבתבעהמ
 בלע'ז( )סולראם לאיסרטיוטוס ד( משל לה(. שם )שם וגו' איראנוולא

 מן כלם , נטו והליסטים וזה זה בדקתי 1( הבשה אטר לסטים,שנעשה
 תוחלדו יון בלשון )פי' הלפיס ו( איבדת לאיוב הביריו לו אסרו כך איסרטיא,ס(

 מרבר אתה אפשר אסרו איראנו, ולא ]ארברה[ )אדבר( אסרת שלך,ותקוה(
 כיון ובדמות, . בצלם נוצר הקב"ה של כפיו יציר הראשון קדם סתירא,ולא

 ה' קול את וישמעו שנאמר בו, לעמוד יכול לא קולוששמע
 אלהים.

 ונו*
 אטר אמרתם, יפה להם אסר איראנו, ולא אדבר אטרת ואת ה(, ג)בראשית

 וגומר אשר האשה אומר התתיל כך, לו נעשה לאשתו ששסע ספנילהן
 ב )איוב ומות אלהים ברך לי לזמר אשתי כשרצה אני אבל יב(, שם)שם
 ]אדברהן )אדבר( לכן Qw~)t )שם תיברי הנבלות אחת כרכר לה אסרתיפ(
 שאמר באהם איני לה(, ט )איוב עמרי אנכי כן לא כי לסה איראנוילא

 שמע אברהם הרי לו אמרו יב(, ג )בראשית וגו' עמרי נתת אשרהאשה
 )שם וגוי פניו על ]אברם[ )אברהם( ויפול שנאסר לעסוד יכול ולאדבריו
 דבריו שוםעין אנו אף ד(, כר )בטרבר עינים וגלוי נופל בלעם וכן נ(,יו

 לי נם להם אסר לך, שוון אנו א'ן טתירא, ולא כננדו מרבר ואתונופלין
 ובעם. לקה זה נ(. יב )איוב וגו' סכם אנני נופל ]לא[ )ולא( כמונםלבב

 5סעימ ס5 מכרס כ5ס KP)l וג'נוניס נדיקיס כסס מס" otn)h 5מכורח סם5 ש,1(

 סקגשס פכדק 65'וכ מכריו נמרו 1כ1 מיסר דרך מן כיס 16311 גיס 6ח כדקתי סמיך6מי
 .5דככ ממן ס6חס פסקכ"ס סמומך m)bn סימל מדלך פן גסס 6קס מנס ומגע 6IDStDס
 ספיכ* יללת כ5'נשיו

 ותקוניםהערות
 הו* ושם רה מן פסוק הטסרר הביא פה יג(, יב )ש'ג הטות לא חפאחך העגור ה' נםנחן
 חטחהו דור שא"ל ובשביל צ"ל. רק כלל הגכיא גת! ט; שם נוכר ולא ישראל את ספר גייען
 שם(: )שם תסות לא חפאך תעביר ה' נם נתן לו אטר טה הביא זה ועל יג( יב (a'eלשי
 ושם ונד בי בהערה וע"ש ג' אות כ'ו טזסור סשו"פ נובע הזה ההאמר ובעט, שלקה ישג(

 אנ"ג סן והמפדר פיח, שמחות מס' ועיין שו"טי בשם ושקיה רמז איוג בילקיפ והובאחארכתיי

הנסי
 הטאטר גם חמסרר היסיף הסש9 את ע"ש ארגעה תושג ושם שיש רק הגיא יא כי וגרע

 טהר"ם מן ונוסף לאיפורטייטוש. הרפוסים בנע ל"טיטי שנעשה לאיסטרטיוטוס ו( נא, זכורוטה
 וחבירתך *כת ז"ל אברהם הר' סאת ווילנא ברפוס נוסף ואחיש גלע"1 סולרארו לתזאנורי

 וברפופ זאלקווא, בדפוס גן נרפס וכן לסטים שנעשה המלות נם ההוא הפ" עם סגדוהטרפים
 nSon והנה ליספיס' ,שנעשה המלות גם והשטיט הפיי השסיט יוסף עץ עםומרשוי

 אסרייופ וערך אםפדטיוט ערך ערוך עיין )סאלראט(, צבא ושר צגא איש ופי' יצית הואbtbitt איטטר-
 אגיהם הנר הוסיף ולכן ע"ש חכורה שפיי אטרטיון ערר גערזך שהובא טלה עור נמצאאגל
 ררך ורומי בלא פי' איסרטיא. ס( הזה. למאמר שייך הטלה הוראת אין אנן והנורה' ,כתז"ל
 נלא *פז' לונזאנו. די מהרים הוסיף הלפיס. ו( אסטרט. ערך עריך עיין אסטרטיא כסווהוא

 הטלה והניא אגיב טן הלפיס בערך המלה הוסף. השלם ערוך געל כי וראיתי ותקוה"הוחלת
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 הקיר, אל פניו והסב שהלה בשעת , הזק?הו, זה מאביו וביקש לקה יש.ז(

 בג(, לת )ישעיי וגו' את נא זכור וגו'[. הקיר ]אל פניו הזקיהו ויסב.שנאמר
 כשצעקו שרפים, נתשים עליהם שלח ישראל . כשתפאו אלא נא* וכוהומהו
 )במדבר וגו' נחש סשה. ויעש ,וגו'. שרף לך עשה הקביה, לו אמר סשהאל
 מסתכל היה נישך, שאדם .זמן בל .הנחשת נמש עיטר היה וכך ט( הכא
 עכשיו אמר אחריו, זונים ישראל את וראה חזקיה שעמר ער ומתרפא,בו
 העבירו, הקב"ה, את וסניה זה אצל הולך יהא להתרפאות צריך שהוא מיכל

 עושה, אתה פה לופר, התחילו ר(, יח )ם"ל וגון נחשת נחש וכתתשנאסר
 יסתכל להתרפאות .שצריך מי להן.כל אסר סותר את סשה שהתקיןטה

 ו(, לר )תהלים .יחפרו אל ופניהם ונהרו. אליו הבימו שנאמר ויתרפא,בהטיה
 וגף כמוהו ]היה[ )קם( לא ואחריו בפה ישראל אלהי בה' אומר הואוכן

 זו הרצועה מ( לאביו שאמר הוא וסי מאביו. ובקש שלקה זה ה(, יח)מ"ב
 ונו' בשבטך עטך יעה . להקניה ' שאמרו .ישראל, אלו בה, הכניתלויה
 : פ( שם )שם בצרקתו אראה וגו' אשא ה' זעה לו אמרו וכן יד(, ז)מיכה

 כהובים. י"בפרק
 קרוב זש"ה 6( א(. .כז )תהלים וגו' אורא. פסי וישעי אורי ה' ירוד]א[
 שאומות לפי שמעיה רי משום אחא א"ר נ( נח(, ונו'[)ישעי אתי ירגב )מיטצדיקי
 והם עליהם, נלך הקב"ה אותם שונא לוטר ישראל על לבא מבקשיןהעולם
 בו ויעמוד דיין של לקרובו 'שונא זה הוא סי שבעולם שותים להםאומרים
 קרוב יכתיב לנו, יכולין ואתם קרובינו יהקב*ה ואנו ינול, אינו הדייןלפני

 הוא קרובי הדיין כשאומר ארם. של שבחו אין וראה בוא עף,טצייקי

 וקורא הוא קרובי פלוני בפיו אומר שה4יין בשעה נ( אדם של שבחוואימתי
 תחלה הוא אלא מצדיקי, קרוב. שאמרנו אעפ"י ישראל אמרו כך קרובי,לו

 קרובו עם ישראל לבני ונו( .לעטו . קרן וירם שנאסר קרוביו, אותנוקרא
 מתיירא איני וגוי, אירא סטי .וישעי אורי 1( נאפר לכך יא(, קטת)תהלים
 איש ה' שנאמר טלהמתי, עושה הקב*ה.שהוא של ששסו לטה בריה,מכל

 ה' שנאמר בשמו, מלתמה, עושה. הוא ובמה ג(, סו )שסות ונו'טלחפה
 בתורה, עוסקין שאנו בשעה ממנו מת'יראין האומות ואף שם(. )שםשמו

 )רברים מסך[ ויראו עליך נקרא. ה' שם ]כי הארץ עטי כל וראושנאמר

 גח.רס פוקקין סרגו כלעס כי ממיכתי 61ור 37ריך 5לנ5' ער כפו tDC'1~ קילי1(
 קלח 61י:1 לעט 1ממיות פ5סס.ס ג'5י5'כו סרס שור כמו פמ:1 סחייר6'ן ofht יס55י מלגיס'6
 נחולחו. hlbפו

 ותקיניםהערות
 במס' חקיהן, 1ה מאביו וביקש לקה יש ;( )האפפנ31ג(. ותוחלת תקוה ומפרש "ת"אהיונית
 ישראל. אלו בה הכני תלויה 11 הרצועה מ( ובעט. לוקח הןקיהו אף מ"א איבא פיחשמחות
 הגי,גשו"פ

 דוד. ז"
 לא שמעיה. בשם אחא אזר ג( המקור.. לי 13יע לא מצעיקי. קרוב ס"ה 8(]פי'ב[

 ב' מ"ט בשלח בטכילתא 3סצא שמעף ר' של סמו שסעי', ר' בשם יאסר אחא שר'3טצא
 שאין בשעה הדפונים בכל נפיו. אוסר שהריין בשעה ג(' הביאו, לא סרה"ר ובעל ג',פרשה
 בפיו. אגסיהרין
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 ה' בשם אליך בא ]ואנכי בחרב אלי בא אתה לגלית אסר דוד וכן י('כח

 וכך טנצתין, ישראל היו הקב"ה של שבשמו סו(, יז )ש"א וגוןצבאות
 בין לעתר עטך אין ה' ויאמר אלהיו ה. אל אסא ויקרא ובנאסר אסא,עשה
 ההמון על באנו כבשמך ה' נשעננו עליך כי אלהינו ה' עזרנו כה לאיןרב
 ן וגו' הארץ עמי כל וראו נאמר לכך י(, יד )דה"בהזה

 תורה. י"נפרק
 לאסור במחזה אברם אל ה' דבר היה האלה הדברים אחר 6(%[
 נברא שלא עד ז(. ב )משלי תושיה לישרים יצפון זש*ה א(. טו.)בראשית
 שנאסר ;, אות ויטול אברהם שיעמוד ער התורה את הקביה צפן 13העולם
 אברהם שקיים מלטד ה(, כן )בראשית בקולי[ ]אברהם שמע אשרעקב
 שם(. )שם ותורוהו שנאמר התורותי כל ואת המצות בל אתאבינו

 עקב שנאמר אברהסן קיים הכשילין עירובי אף יונתן רי משום ארשב'נג(
 אתה אברהם הקב"ה איל תושיה. לישרים יצפון שלמה אמר לכך וגף,אשר
 ואפיי זה הטגן את אוחז שאדם כשם לך, טגן שאני הייך בתורה,עסקת
 לעצמך, ולא טגן, לך נעשה אני כך מקבל, המגן אבנים או חצים בוזורקין
 יהיו אם בניך אףאלא

 עוסקיי
 נעשה אני נך עסקת שאהה 9( כשם בתורה,

 כב )ש"ב בו[ החוסים ]לכל הוא טגן צרופה ה' אמרת שנאסר נסנן,להם
t(ws  הדברים אחר ד.א י( ]בנ[ תושיה: לישרים יצפון נאסר לכך
 שקרי פעולת עושה רשע זשיה ה. להא

 יא )משלי אמת שכר צדקה וזורע
 שנאמר השבים, ואת העוברים את טאכיל והי' צרקה שזרע אברהםיח(.
 אל לך יש אסת שכר חתך הקב"ה איל. כא.לג(, )בראשיה ונו, אשלויטע
 פעולת עושה רשע א(. טו )בראשית טאד[ הרבה שנרך ]ונף אברםתירא
 הבריות, את ומטעה צלמים עושה שהי" הרשע נמרוד זה QW). )משלישקר

 לנך יר(, י )ירסי' בם רוח ולא נסכו שקר כי שנאסר בשקר, ע'זשנטשלה
 )משלי אטת שכר צדקה זורע אברהם אבל שקר. פעולת עושה רשענאמה
 וישמע הענין מן למעלה כתיב מה האלה, הרברים ר ח א ד'א כ( ]ג[שם(:

 שבהו אלא. לוט, היה אחיו וכי יד(, יד )בראשית אחיח נשבה ]כיאברהם,

 SDD1 נטסק נס מעיון סו6 'נסח יעסוק כרמח כי ס" . עסקח. ס6-ס גסספ(
 וימדו לכגיס כסי כניוחיו כ' 15 טוענו 6רו'5 6גלסס וגן לולס. חע5ומוח ויסו5'6והיסוסס
 סוי. סןקי ח' 67"6 ע'ו מס' נמילי ג'ב וסרסי ג55יס ונוס שכו נימוסין סס6.51 סורסלוחו

 ותקוניםהערות
 הנחטא טן במלח מלה mPS תושיה, לישרים יצפון וש'ה האלה "תרים ""י 6(]פי'ג[

 תנחומא מן לקח אגל בעל , אבל י"א אות מכבר הנרפס גט'בתנחוסא ונשנה י"ר אותלך
 בת)חומא אותה, ויטול אברהם שיעמוד עד התורה את הקב"ה צפן ג( 'קמ'ח. הערה וע"שהקרום,
IDYאג"ב. את גם והכאתי שתות נוסחאות ק"נ הערה וע"ש לאברהם התורה את הקלה 
 חי בהערה א' אית לך בתנחוסא אברהם, קיים תבשילק עירובי אף יונתן רי משום ארשג'גג(

 שם חנחומא שקי, פעולת עושה רשע וש-ה האלה הדברים אחר ר'א ו( עזש. נזאהארכתי
 אחר ד"א ס( קנז. הערה שם בתנחוסא ועיין "ב אות מכנר הנרפס w~lnmal פ'1,אות

 בהערות ועיש י"ג אות שכבר ובנדפס פ"נ אות שם תנחומא הענין. מ: לסעלה כתיב מההדברים
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 ז(, ינ )שם ונו' ריב ויהי שנאמר שעשה המריבה אותה כל אעזר אברהם,של
 )שם אנחנו אחים אנשים כי שנאסר אחק קוראו ואה*כ אברהם נזכרולא
 כסף אברהם שנטל למר אתה סבאן יד(. יו )שם הניביו את וירק ח(.שם
 הולכין, אט לוע להציל יוצאין אע למלחמה להם, ואסר אותן, וחיפהוזהב
 נסה הרי יוצאים, אתם ונהב כסף בשביל אם בטמי4 שניכם תתהלא

 תהב, כסף שתן שחיפת אלא וירק ואין תניניו, אעם וירק שנאסרלפניכם.
 יד(. מח )תהלים מרוץ בירקוק ואברותיה בנסף נחפה יוגה כנפישנאסר
 ונח הלבב ורך הירא  השש מי בתורמ שכתוב ברברים ומהריקן וירקד"א

 בירו שיש סי יוצאים, אתנ למלמטה איל אברהם, עשה וכן מ(, ב)כברים
 האנשים אותן כל כך י8שגנעו כוון עטנו, יצא ל8 מעשיו מן ומתיראעבירות
 אברהם עם נשתייר ולא כילן להן וחזרו יצא לא שהפא בלבו שירעמי
 שאני עטך ילך הוא לאברהם הביה אמר כשר, שהיה בלבי אליעזראלא
 הן שאף ושםונהעשרווכאילו מאות שלש של כח בונותן

 יוצאיי
 את עסך,וכן

 אליעזרטוצא

 בגיסם-

 )בראשית דן עד וירדוף ז(  עשר: וריטונה םאות שלש
 לפניהם סכין רברים שני רבותינו אסרו סיכאן ו( רן, ער לרדוף ראה מה יד(,יד

 כך חייב* שביעית ומוצאי חייב ערבשבהרת הנופע הרביעית ע"אולאחריהמי
 נבט בן ירבעם שעתיר עכשיו ער לפניה, והאיך ולאחריה, לפניה סכהע"א

 ברן[ נתן האחד ]ואת אל בבית. האחד את וישם שנאמר בדן* ע"אשסעסיר
 שנאמר עור, רדף ולא מקום אותו ער אברהם הגיע וכבר מ( כס(, יב)ם'א
 ויחלק וחייבן, שדנן ט( טי(, יד )בראשית חובה ער ויררפם דן ערוירדוף
 ויהי שנאסר אברהם, בשביל הקביה* ס שם(. )שם לילהעליהם
 וגו' הרכוש כל את משב כס(. יב )שסות ונוי הכה וה' הלילהבחצי

 אברהם את שראה כית יש( וגו'. מדום סלך ויצא סיד פו( יר)בראשית
 כב )תהלים ונו' לי ילעינו רואי כל  שנאטר . עליו. משהק היה לרדוףיוצא
 שחזר כיון ולגיונווצהן, טלכום עשר ששה, ינ( לררוף יצא זה והיהה(,

 וגו*, לקראתו מדום סלך ויצא נ4 .מא לישעי* שלום יעבוד יררפנבשלום
 לו נשבע מיד כא(, יד כבראשית וט' הנפש לי תן ממך בבקשה לואסר

 שבועה, אלא הריסותי ואין כב(, שם )שם וגוז ירי הריסותי שנאסראברהם,
 ז(. יב )רניאל העולם[ בחי ויישבע משסים אל ושמאלו ימינו וירםשנאסר

 טעשרני, שהוא הבטיחני שהקב"ה לטה כב(, יר לבראשית וגו' מחופאם
 אני שתאם' משלך אפול ואני ב(4 יב )נראשות וגו' מברכך ואברכהשנאמר

 אני ינ4 סמום, אם אמרת ,אתה הקב"ה לו אמר וגו', סהופ: אםהעשרת*ך
 ותקונים.חערחת

 אות שם הנחוטא כו', ין עי לררות ר"מ פח רנן ער והררה ו( והלאה, ק~*פ הערם פןקלי

 הגיע וכבר מ( קב"ה תערה שפ אחוטא. עיין יבותיע. אסרו סכאן ,( שלי, בהעמית וענשי"
 שינן ט( קסת. ,הערה וטיש בתנחוטא שהוא גטו שהניע וכשן ע*ל סקוס, אותו עדאושמם.
 מקנ"ה י( קס"ז, הערה טישומיבם,

 את שיאה מין ע( nwep, הערה ע*ש אשיהם. גשמי.
 ששה יג( אנשב, את שפ ומבאתי fp . הערה שם עיע .עליו. פשחק חף לררוף. עצאאבזמם
 ששנו כשם סיפין שיהא צרקה של חרפ לבניך טחך אני יג( . קע.א. הערה שפ עוין טלכופ.עשר

 שפ. בחנהופא  *הוא גסו לחק! ישהכטים,
 טקרא שר *חן* מזבח  לבניך גווע  שאני היי

 מקרא sw בחוט טיקף ה" המשח ס"א פינ .טווה nauam name9 אנטיט4 ששנו בשםמק.56
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 אני ד"א יד( 1(. חכטים ששנו מקיפן,נשם שיהא צרקה של הוםנות:'לבניך
 לבניךנותן

 )במדבר ציצית להם ועשו שנאמר הוט, של שהיא ציצית מצות.
 חליצה, טצות לבניך נותן אני סו( נעל, שרוך ער אטרת אתה לה(.סו

 מצות כך בזכות לבניך נותן אני ד"א ט(, כה )דברים נעלו והלצהשנאסר
 יא(. יב )שמות ברגליכם נעליכם ונו' אותו תאכלו וככה שנאסרהפסח,
 השני נהום שנאמר בחוט, לבניך משבח אני מהוט, אם אמרת אתהר*א
 אדום על שנאסר משונאיהם, ' פורע אני כך בזכות ד"א ג(. ד )שהישונו'

 משבה אני! ס,( נעל, שרוך ער א.מרת אתה ד"א י(. ס )ההלים נעליאשליך
 מאסת אתה ב(, ז )שה"ש .בנעלים פעמיך יפו .מה שנא' .במנעליהם,לבניך
 הרבה שכרך שנאסר לפני, לך שמתוקן שכר ראה ודם, בשר שלשכרו
 : א( סו )בראשיתמאד

 נכריים. יפרק
 הנביאים על ודברתי זש'ה א(. א לשעי' אמוץ בן ישעיהו חזון 6(]א[

 על ורברתי וודאי 4( הקב"ה אסר יא(. יב )הושע ונו' הרביתי חזוןואנכי
 לזה, דומה זה של נבואתו אין שכולם . הרביתי, חזון אנכי אלאהנביאים

 וגף המזבח על נצב ה, את ראיתי שנאסר עומר, אותי ראה עמוסוהאיך
 ה' את ]ואראה[ )ראיתי( שנאמר יושב, אותי ראה ושעיה א(, ט)עסוס
 איש .ה' שנאמר כגבור, אותי ראה משה א(, ד )ישעי' ונו' כמא עליושב

 כעמר ראשיה ושער שנאסר כזקן, אותי ראה דניאל ג(. טו )שמוחמלחסה
 ואף יא(, יב )הושע אדמה 'הנביאים וביד נאסר לכך ט(, ז )דניאלנקי

 שהיה הבית לבעל דוסה היה למה התוכחות, תהילה אסר כשנתנבאישעיה
 ואסר אותו קרא יושב, הלבלר נ( את וראה .אביו עבר הבן, והכעיסו בןלו

 נדפיס ot~lfsu דמים כין sti)~s כ6מנפ מונרו סיקרון 50 ו0וע דתכן כסס'6 גל6ק1(
 6ו0מ. ומתיק תוסיפו סמונם 06 ומס6מ כמו 610 פיקס 50 סוט ומיס0מ0וגיס.
)1.'hvll "6מל. כמנגון 15 נלקחי גכי6 5כ3 רק סגכי6'ס. 50 יגרתי כעמת ס 

 ותימםהערות
 טטהר אני הג4 מכבר הנדפס ובתנחומא התחתונים, לרטים העייפים דטים גין להבדילבאטצע
 של נחוט מוקף היתה המזבח ששנינו כסו מיקרא של בחוט טוקפת שחהא במזבח גנךאת

 טיקרא של וחוט דחסן כההיא נראה 1 מפרש חכמים ששנו כשם על ז"ל אברהם וה"הסיקרא,
 מחזקאל הטובח את ותפאו )צ"ל המזבח את וחטאת כסו הוא צרקה של הופ וטיש באמצע,חוגרו
 כל טחק מכראד יעקב השר בהוצאת זאלקיוא ונדפוס עכ"ל. אותם וטצדיק שמטהר כיב[(ח"נ
 מקיפו היקרא של וחוט דתנן כהאי הקרגנות אלו סחוט אם ,נ"א ן והביא הר'א, מפירושזה
 ונרפס תספר בפנים יה והוסיף וארשוי רפוס בהוצאה וגנרל חנוך ה"ר ובא פם"נ" נירעחן
 כתב ~rp albl שלו וגפ" חכטיטי ששנו כשם הטלות אחר שייך זה כי הראוי במקוםשלא

 אותגר וטצייק שסטהר הטזבה את וחטאת ע"ר שהוא ברוחק ליישב יש צרקה של חוחמגרסינו

 הר"א פי' להביא תם'ר ודרכי הטעות עם הכתוב ;לשון והגיא ז"ל אברהם הנר מפ4 לקחתה
 הוא כי ממס וגעלם זאלקתא ?יפות שראה כמו  ראשוף  אמפרים ציין ולפעמים פירושו הזךאל

 קע"ת הירה שם  בחנחומא ע4ן ציצית, טפות  לבניך נוחן אני ר'א יר( ויל.  אברהם מהירדיוש
 4עעל  "נוה  הג4  בהנחומא חליצה, טפוח  לגניך נותן אוי ר'א עז( אחג. אח שםוהנאתי
 ! קע14. הערה שם הנחוטא עיין גטנעליהג לבניך טשבח אני ר'א עז( קע"ו. הערה  שםועין

 הלגער כ( הטקס. לי נודע לא וגף. הנביים על ורברתי זש"ה ישע" חזון 6(]נעייך[
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 תתם. ולא עדים שם היה .ולא וכתב והלך בבני, כופר 4( שאני כתוב לך19
 ואחר. וקבלו, הימנו ובקש אביו, לרגלי ונפל הנן הלך זמןאחר.

 עבר כך
 שכתבת אנרת הנחת לך פה : הלבלר לו ואטר הלבלר אותו אצלאבל
 ואטרת בבנךלכפור

 שמא לו אסר בכני, כופר שאני וכתוב ערים להביא לי.

 אין הוא, אלא בעולם אחר לי יש וכי ,לי הס בו, אכפור בכעסי לךאסרתי
 שאני חושב ואתה לה אסר אחר איש )פי' טרסה שטא ג( בבני. כופר*ני

 כתוב לו ואטר לישעיה וקרא להקמיח ישראל .הכעיסו כה אותי: אתהוא(
 כופר לטה ב(, א לשעיה וגוי 9( שטים שסעו כוהב התחיל בבני כופרשאני
 ונף קונהו שור ירע ונו' גדלתי:ורוטטתי בנים אוחי הכעיסו שהן. בהןאני
 שאמה הפה אותו . וקבלן, הקב"ה מן ישראל בקשו זטן אמר נ(, שם)שם
 טד )ישעיי וגו' פשעיך כעב טהיתי ואמר תזר ב(, שם )שם בי פשעווהם
 רבש"ע ישעיה לו אמר )שם'שם(, נאלתיך ני אלי שובה שנאסר וקבלןכב(,
 כופר איני הקב"ה לו אמר בבניךן לכפור שכתבת 'טה על הותם אתהאין

 יא(: יב )הושע ארסה הנביאים . וביד שנאמר אותי, לטיחה שסאבבניי
 רשעים ושנית ימים תוסיף ה' .יראת זש'ה ישויהו. חזון י"א%3

 הרבה שנים שהיה ישעיה זה ימים תוסיף ה' יראת כן(, י )משליתקצורנה
 אסרו ד( וגו/ ישעיהו חוון שנאטר ופל, מלכים כמה ישעיה שלטליתו
 מלכים ארבעה של :שנה ק'כ כננד ישע" חיה שנה ועשרים סאהרבותינו
 זון ה א ד* ע[ ו יטיס תוסיף ה' :יראת לעה יהזק~הו אחז יותם עוזיהוהללו
 פשל הירה הנדה דיבור אמירה הנבואה, דברה לשונות בעשרה ס( י' ע שי

 חזון, אלא מנולן קשה מוצא את ואין וחזיון, הפפה משא נבואהטליצה
 הקבשה ובשננלה ב(, כא )ישעי' לו הונד קשות חזות ישעיהנ. אסרשכך
 קשה, בדבר . עליו שננלה לוםר י טתירא היה עליו ננלה בהזון אברהםעל

 ונף האלה הרברים אחרשנאסר
 בפחזה.

 לו אסר א(, פו )בראשית לאסור
 אלא 8( לבניך טראה שאיני. חייך בחזון,, לך שנראיתי את טתיראהקב"ה

 6'י 06 גיסן 0קכ"ס כנס 1כ1 65מריס 3יס6 מנדב גמ5ס ספפ3יר פיל וכגי. כוסל1(
 0016, 16כ5יס וריס יגגדיכס ]6יממכט[ )6כ%ט( סג6מ* בוריס יסל56 גמ5חמנ5

 ממיס ממש*(

 וט-
 ס' 10יכי פס. 37ל. 0' כי

 1ך51ס 33:י נוסר 6גי %י 5מפ .דנך..
 סקכשס ססנמת ממס מסורס 6'י פסיחס. . 61רן. 5סמיס קרpSt 6- כי סלפו. כי %קלנילגלסס
 6לן. ולווני סספיס .ו0קו0 מפסיס 0מח מטלס 31ססעיסס5כ17

'
 סורעגיוח 365כסס סחר6ס ,קסום 5ס11 ,כממוס Slb 686 סג6מר מס ס" כמ11ן* "65 8(

 h'S'S גחעי פויח ס,ס פס מסוג6'סס 'סולע 6ני סליך כסמיו מ5קיומ מ6רכפ יסוקססעחי7
 כוניתי. מסעיין

 ותקונים .הערות
 זכר ולא לו, טנאם ואץ בפירושו, זה "ביא י* rp ובעל לונואבה די ט"ד"ם דברי "ואהואוי.. שאני חושב ואתה ל אטר אחר או* .פ" אותי, את טרסה שטא ג( )שרייבער(, כותב"י'
 שנח ק*כ כנגד ישע" היה שנה ועשרים סאה רבותים אסרו ד( עליה לונואטו רי טנחם ר'שם
 עולה אינו הטפסר נם זח, טצא אנת המקור לי לא:טרעל יחאיהו: אחו יוחג עווי' טלנים ר,של
 סלך ואחז טשו, סלך ויוחם נשבי סלך עוויה שנט, ה"נ האח מלכו טענים . ארבעה הנהיפה,
 . הגריאים, רטרו ntst~S בעשרה 0( נשפ. טלך ויחוקיהוש*1

 ושהיש ו' אות פמ"ו ביר במדרש
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 בהזוי הוית הזה שנאסר רניאל ראה שכך משונאיהם, פורע אני האיךבהיון,
 )גש( כבר שמיא ענני עם וארוליליא

 יומיא עתיק וער הוה אתי נאנשי
 אל בחזון לך שננלתי תהירא אל. י"ג(, ז )רניאל הקרבוהו וקרמוהומטא
 נביאים שמ 1. ה שעי י הזון י"א ]ך[ שם(: )בראשית וגו' אברםתירא

 קפן ועובדיה שבנביאים,- גרול יוצעיה ועובדיה, ישעיה זה, בלשוןנתנבאו
 טזכיר שאינו נביא בל אלא וסניך ז( היה,. נר אומרים ויש 1(שבנביאים,
 מתקוע וכנוקדים היה אשר עסופ דברי סקוסו, הזכיר עמום נביא.שהיא אביי הרי א( ח )הושע בארי בן הושע מוצא את וכן פקומונ מזניראבותיו.
 בן )עדו מ( נבוא. שהיה א(, א )מיכה המורשתי סיכה וכן א(. א)עטות
 צפניה נביא. בן נביא א( א )זכרי' הנקניא[ ערו בן ברכי' בן ]זכר"זכריה(
 מז11 טחם אלא מקומו, ולע אכוו .לא הזכיר לא עוברי' נביא. בןנביא,

 תוון ~nivw אבל שבנביא?ם. הירוד שהיה גר שהיה אג א לעובדי,עובדיהו
 נתנבא לא עובדיה והאיך באחד שווין שניהם עובדיה, הזון אמוץ, בןישעיהו
 א(, א מעובדיה ה' אטר כה עוברת 'הזון שנאמר גדולים, זקנים בפניאלא
 אף שם(, )שם שמענו שטועה שנאסר טנין, סנהדרין ספ" הקב"ה, טפי.הרי

 אשלח סי את אוסר ה' קול אס ואשסע הסנהדרין, ספי נתנבחוישעיה
 שאעפש סנהררין, ספי שם(, )שם לנו ילך וסי הקנדה,. ספי ה(, 1)ישש'

 רשות לו היה לא הימנו יזה סנהררין היתה אלו הקבשה מן מתנבאיםשהיה
 ספי לנו ילך ומי הקביה, ספי אשלח סי את סוצא אתה לכךלהתנבאותן
 ואחד שבעים ט~~ריא שהזון ט(, בתזזן שטהם נהנבאו ולנדסנהדרין,
 .שנתנבאו הזון אוטר במיה ר' '( סנהררין. ואהד בשבעים שמהםשנתנבאו
 ולמה שבנביא~ם, ירור שבנביאים,'זה' גדול זה לשון, ואחר בשבעיםשניהם
 0נ יד )ש"א. במעט או ברב להושיע טרטור לה' איןבי

 כתיבים* פץפרק
 לא זש.ה א(, בז )תהלים. אירא מסי וישעי אורי ה'. יריר]א[
 האוטות ,א5 הטקום, טן יראים שישראל שבשעה כב(, ג )דבריםתיראום
 שלי כשהוק ו(, קהת )ההלים אירא לא לי ה' אומר דור וגן מהן,יראים
 האימות אף יראתו, את פניתין וכשאנו אירא,לא

 פושעיי
 זנה שנאמר כהן,

 קם"ה )תהלים. לכל יה' טזב פוב, ופהו ג4 )הושע,ה ירדפו אויב טוב.ישראל
 סמי מהן, מתיראין החיות ואף מישראל, יראין הכל ממנו יראין כשהןט(,
 שנאטר הויקוהו, לא אריות לגוב אותו שהשליכו בשעה טרניאל, למדאת
 ולא ארי)תא פוס ]וסגר מלאכיה שלתאלהי

 הבלוניין.
 ועדיין כג(, 1 )דניאל

 ותקוניםהערות
 ובארר"ב באג"ב, שהונא הגרה בפקר צוף חושב שם וגביר שעושתיי כסעפ סטוק פ"נרבה
 גר יצחק איר יי אות תזריע בתנחיסא היה, גר מ"א ו( קריאה, וסעייל הטפה טפיק ל"דפרק

 הכתנה וטנין, ו( היה, ארוטי גר עובר" ע"ג ל"פ בסנהדרין וכן פעו, הערה ז"שש היהארוטי
 גן hb~" גן זכרי' תקנתי וגר". גן ערו ח( שרשמתי, גטקוסות גסצא לא וזה היה שגרמנין
 דשא זה ע"א, בגיפפריא שחוון ט( ערו, בן זכר" כתיג א' ה' ובעזיא א'( א' )וגר" הנביאעדו
 מרע לא לשון, ואחר כשגעש שניהפ ונתנבאו חזון אוסר בגייס ר' '( סאנ"ב, סהטסררנ'כ
 לשון שנעיפ טמא זסררשים בש"ס טופ נגל גס כנייח, רי בשפ הזה המאסי נמצע אנהלי
 ואחר. ובטופ%א
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 נתירא, נשסה בו שאין סי שאף וטנין נשמה, בו שיש בדבר אומראתה
 אף ז(, פו )בראשית כשדים מאור הוצאתיך אשר ה' אני באברהםשנאסר
 ואף מהם, האש נתירא ועזריה מישאל חנניה וכן אברהם, פן נתיראהאש
 פו ישפות וגו' ביבשה הלכו ישראל ובני שנאסר מישראל, נתיראוהמים
 לכך 6( ב(, סג (,t~ff ונו' במים תעבור כי שנא' כן, לבוא לעתיר ואףים(,
 בשעה השכינה כנפי תחת לבא מבקשין האומות אף ונו', וישעי אורי '(ה'

 שש הגיתים וכל ברור מוצא את וכן הקבשה, של רצונו עושיםשישראל
 ויספר בשלפה וכן יוד(, פו )ונשב מנת ]ברגלו[ )ברגליו( באו אשר אישסאות
 בימי וכן טו(, ב )דה"ב ישראל בארץ אשר האניצים ]כל[ )לכל(שלטה
 הן אוטר ישעיה וכן יז(, ח )אסתר מתיהדים הארץ מעמי ורביםטררכי
 אחר, הן יונית לשון נ( הן, הוא מה טו(, נד )ישע" מאותי אפם יגורנור
 פי כל ואילך מכאן ג( באחריותי, אפם':,אותיי יגור נור הן הקב"האסר

 שגר היה וסי שם(, )שם יפול עליך אתה ' גר - טי באחריותך,שנתנייר
 : כע( לג )יחזקאל הארץ את ויירש אברהם היה אחי שנאסר אברהם,באחריותי,

 חורתת טפשפרק
 יפיפית זש'ה א(. יז )בראשית שנה תשעים בן אברהם ייהי 6(ש[

 הסזסור קרח בני אסרו ד(, נ מה )תהלים .ונו' חרבך חגור ונו' איםסבני
 טשת הראשון ארם של מבניו אדמי מבני יפיפית טהו אברהם, עלהזה

 הארם בני ונף לראות ה' וירר שנאמר . נח, של ומבניו ומקין,ופאנוש
 לסלך שנשבעת בשעה שם(. )תהלים בשפתותיך חן הוצק ה(, יא)בראשית
 כשם כב(1 קר )בראשית וגו'[ ,ליון אל ה' אל ]ידי הריסותי שנאטרמדום,
 ברכך כן על לך, נתש שכר וטה בשפתותיך; הן תוצק בך משיחשהיית
 לכבשן ירדת לי, הנית שנשאבחת מה ' וכל .שם(, )האעלים לעולםאלהים
 ונשתבחת טלכים עשר חמשה אחר וררפת ועמדת הרבה נסיונות נהנסתהאש

 תנור נבורתי, להודיע את טבקש .ואילך טכאן עשית, שעשית סהבעולם,
 ויהי כך ואיפתי בעולם, הוא והדרך הודך שעה אותה גבור, ירך עלחרבך
 בריתי ואחנה ר'א 3( נ3ב[ ונו': בריתי ואתנה וגף שנה צ' בןאברהם

 3מו nt'rh כי ודומם 06 "וכלס מחידך 06 ישם 0סו6 16לי מש0 יסע. "1ל,1(
 טחידין 60"ס 16רי נשפ וגקל6 וניודן סוף כיס ויכעי גכיגדפר. 06 ו3כ03ן קפדיםכפל

~sts תר. אלפס לכו יעקנ 3יח כי געורנזכ 
 ותקומםהערות

[ree])6 ה, לכך 
 יוסף ry בעל הרפיו אנרהם, סמר זה על הח' וישעי. אוני

 הטסגרת את הטרפים חשטיפ היכ"ו סש:ת לבת ברפס וראיתי חטררש. באמצע ווארשויברפוס
 טקוסות. באיזה ועור רעש ל"א ."גת אחר. הן יונית מיין ג( הספר. וברי הוא כאולי ()
 ע"ג כ'1 יגמיא עיין יפול. עליך אתך גר סי באחו.יוהדי שבחותר טי כל ואילך מכאןנ(

 ov~וברשיי
[l~aD])6 לך הבחומא טן לקוח אדם. סגני יפיפית זש"ה שנה תשע'ם בן אג"ם ףהי 

 ער רעו הערת טן של' בהיטוח וע"ש ישח אות לך מכבר הנדפס בחגחוטא נמצא נפ כיבאות
 בריתי. ואתנה הא כ( סשה. שאב המסרר אשר אועחומא עפשי באנ'כ לסנינו לתקן וישרפ'ז

 תהלים בילשת הובא וכן ב' אות פס'פ וגביר י4פ, אות טכבר ובנרפס כ"ג אות שםתנחוטא
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 יד(, כה נתהלים להודיעם ובריתו ליראיו הי סור n*urt ב(. יז)בראשית
  סוד( )פי' סיסטירין נ( הביה נילה שלא טילה, .זו הקב"ה, של סודו הואאיזה
 שנאסר לו, ונתנה אברהם שעמר עד דור, עשרים ער מארם מילה שלזו

 כב )בראשית אתה אלהים ירא כי בו, שנאפר אברהם, זה ליראיו ה'סוד
 סויד ליראיו, הי סור סור, נוטל את פילה תתן אם הקב"ה לו אסריב(,

 נותן שאתה סילה בזכות סטך מעמיד אני נפש שבעים שבעים.בגיטטריא
 סנהדרין, שבעיון rnD ומעמיד כב(, י )דברים וגו' אבוהיך נפש.ירדובשבעים
 אח לבניך ומעטיר מז(, יא )בסרבר וגו' איש שבעים לי אמפהשנאסר
 בארץ היררן בעבר שנאסר לשון, בשבעים התורה את הוגה שהואסשה
 כרת אלהינו ה' שנאמר טילה, בזכות מה, בזכות ה(, א )דברים וגו'מואב
 לו אמר ליראיו, ה' סוד נאסר לכך מילה, זו ברית ב(. ה )שם בריהעמנו

 כה )תהלים להוריעם ובריתו לקונו: ששוה לעבר דיו ד( '( לאברהםהקבשה
 אעשה מה אטר מדאי, יותר עשיר והיה אוהב לו שהיה לסלך משליר(.

 אלא לו, יש ושפהות עבדים לו, יש ובסף זהב לו, אתן מה זהלאוהני
 אתן פה לאברהם הקב"ה אטר כך שלי, הנורה( )פי' וונין ס( הורגוהריני
 אלא ב4, יג )בראשית מאד כבר יאברם שנאסר לך, יש ובסף זהבלך,
 ובינך ביני בריתי ואתנה שלי, זונין 9( חוגרך אני הרי לך, נותן אנימה
 הי סוד ד(, ג ב יז )שם אתך בריתי הנה וגה פניו על אברם ויפולוגו'

 אברהם שעמד טשעה הקמה לו אמר אברם. ויהי ו(.ו*א*ראט:.ע[
 בעולם והורעתל ס'שעסדת אבל בע-א, אפל העולם היה ישעה אוחהוער

 ומול בוא אלא ב( מא )ישעי' וגו' ססזרח העיר ט' שנאמר בעולק,הארת
 ונו' אברם ויפול ונו' אל אני אליי ויאסר שנאסר כביכול, סאים שתהאלפני
-- . - - - -  

)1
 ס6מר 5י ומודווניס סמ5כיס (oth סיג קחי סי6 עד 61מר 6ניסס סיע. ס,,

 ,גו' 56סיך uha זלך 6ניס0 סקכ"ס 3% מלו. ס' ננט גאס 5' ועזזווניס ~oth מןמסמ3חי
 5שמ* מסוס וענר זיו ונסו כזיו 656 5סנויחו )כמר פ65 5יר6יו ס' סוד וגסוע'ם

 וספור ומשסו סעניר1מ מרווח מן ס6זס 6מ מסמלץ סי6 ססמי5ס ס,, פ5, . עלן9(
 ח*מ שיח 06 ק*ס ס6זס ט5 גננדס גe.pton 5 סמטרס נמו סונטמזום

~pua 
 וטעם

 ככ5 16מך 1יו15ר יסמור זס ח*מ כן נדר מסורן גמי מקס ססגמס ככס מחויך ע5 חגריסוכגמם
 גזליס.שיגי

 ותקוניםהערות
 טיטפירין, ג( והלאה. רי"ו הערה סן שלי בהערות שם נתנחשא יעיין הציוןי וחסר תשיברסס
 ה"רכתי ושם רכ*א בהערה וע"ש לקפו, שוה להיות לעבר די גחגחוטא לקונו, ששוהלענר רי ו( )געהאטנים(. וסתר סור ופי' ורוסית ישית והטלה סורי. שי' לונזאמ ח טחר*םמוחץ
 אגרהפ שטען פי' המררנו. באטצע הוסיף ווארשוי( )רפוס יוסף rp בעל פ" עפ באהבוראיתי
 ל1נזאנ1 רי מהרים וווין* ס( פניטה, הביאו יוסף עץ וכעל קלי אברהם סיר ספי' לקוח והואכו',
wanוהנכונה הנאת בהטלה שונות נוסחאות הכאתי רכש גהערה ובתנחוטא חגורהש, שיי 
 יוסף עץ שבעל ווארשוי ברפוט  וראית' הנד, גהערה ושע הגורה פי' ורוסית יונית nSontעני

הוני
 פירושו את והביא אברהפ  הגר ספי' הוא בו/  ששטרת  היא שהטילה פי הטררש  באמצע

 ימן המסרר, יברי והפ שט גהצמומא ביתא זה נו', הקב"ה לו  אפר אברח ויהי ר.א ו(פניטחי
 נחסה בילקו* טוגא כי והעירותי רנ"ו בהערה ע"ש ביד אזח שם סתנחומא הוא wtw .טל.וסי
 כי שט והבאתי שיבויים בקצת ב' אות פם'פ כב"ר נשנה וכן מתנחוסא, בשפ ע"א א*בסו
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 אמר אותי, סל ' ומי ו( לו אסר שם(, שם )בראשית אהך בריתי הנהאני
 להתוך ובא בערלו, אוחי והיה חרב אברהם נפל לעצפך, את הביהלו

 ידו שלת כביכול הקביה עשה 0ה מרתית, והיה זקן שהי' מתייראוהיה
 ה' הוא אתה טשבח עירא שכן מ( ומניין, חותך, אברהם והיה עסו,ואחז

 לפניך נאמן לבבו את ומצאת ונוי באברם בהרת אשר ]האלהים[)אלהים(
 אלא כן, אומר אינו הברית לו וכרות ה(. ז פ )נהסיי הברית עמווכרות
 הוי הותך, ואברהם אברהם, יר עם אוחז הקב.ה שהי' מלסד עסו,וכרוה
 : שם( )שם אתה צריק כי דבריך את ותקם הברית, עסווכרות

 נביאים. י"זפרק
 זש'ה כה(. לג )ירמי' ולילה יומם בריתי יא אם ה' אסי כה "(]א[

 לברית הבם כ(. 'עד )ההלים חמס נאות ארץ מהשכי מלאו כי לבריתהנט
 לברית 'הבפ המילה. בזכות נואלן הקב"ה פובים טעשים לישראל שאיןאעפ"י
 אבותיכם )אל ואוסר שנאפר ,לעס, משתחווים היו במצרים ישראלכשהיו
 אל מצרים ובגילולי השליכו עיניו שקוצי איש ]אליהם[ מצרים(בארץ
 שמעתי אני ונם שנאמר טילה, בזכות אלא נאלן ולא ז(, כ )יחזקאלהמסאן

 את אלהים ~ישסע וכתיכ ה(, 1 )שמות בריתי[ את ]ואזכור וגוי נאקתאת
 והיו לים ובאו ממצרים יצאו כר( ב )שם בריתון אח אלהינו ]ויזכורנאקתם
 הים וביקש ז(, קו )תהלים וגוי סוף .בים ים על וישרו שנאסרטסרים,
 חימה עליהם שנתמלא נ( בב(, יר )שסות חומה להם והמים שנאסרלחונקן,
 כיון הסים, מן בנדיהם תלו נ( לבגדיהם המים שהניעו כיון לחונקן,ובקשו
 ג(, קיר )תהלים וגוי וינס ראה הים שנאסר ברח, המילה את הסיםשראה
 לגיור שנצפר פילה, נזכות אלא נקרע ולא י( וברח, מילה הים ראהומה
 שנה, איבעים המילה את וכפלו למדבר באו יג(. קלו )שם לגזרים סוףים

 בני הלכו שנה ארבעים כי: ונו' היוצאים העם כל היו סולים כישנאטר
 ישראל כל ז(, 1 ה ה )יהושע ונו' הקים בניהם ואת וגוי בכדבריישראל
 את מלים היו שהן לוי, של טשבטו חוץ שנה, ארבעים המילה אתבטלו
 ישראל באו מילה, ברית זה פ(, לג )דברים ינצורו ובריתך שנאמרבניהם,
 והיו סהולין, לוי של ושבטו ערלים והיו ביררןלעבור

 סובליי
 הארון, את

 להן עשה מיד ערלים, שהיו מפני ישראל, את לחנוק היררן פיובקשו
 ארון בדי שני בין .ריבוא ששים ' הקב"ה נינם שעה באותה נסים,הקביה
 לאחור, יסב הירדן שנאסר ויברחו, טילה הירדן סי שיראו כדי הלוים,אצל

 . ותקונים הערות.

 תחוטא טן לקוח והוא אותי יטול ימי י"ל htW'.' טל נטי ו( טתנחוסא. אובע באדיבסובא
 נקרא חף נחטיי וספר שם נהנחומא וכזה טשבח, עזרא שכן ח( שלי. בהערות וע'ש כזראות
 עזרא.בשם

 מרנ*שי', הסמרר רברי וחט הסקור טצאתי לא לירית, הכפ זש"ח הי אטר 3ת "(]פיל[
 הים שאף טנין  ביבשה, הלכו ישראל  עני פסוק פשו נשלח בטנילתא חיט", עליזים .שנתטלאג(

 כשלח פופ לקה יעיין משה אקא חומה חקרי אל חכה להם  וחטים שנאסר חטה עליהםכמטלא
 בלו צ"ל ואולי הרפוסים ובכל ירות בשתי גם כיח הטים. מן גגריהפ תלו נ( קכ'ב: בהערהי"ר

 קורין שכן לטהולי0, פ" לגזרים, סוף ים לגוזר שנאמר מעה בשות אלא נקרע ולא ו(בגריהם.
 הטילה במות אומר התימני שמעון ר' אימא 48נ מ טסכתא נשלח וגטכילתא נ,ורים,למהולים
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 יא(, נ להושע וגו' כל אדון הברית ]ארון[ )הארון( הנה יהושע להן אמרו(
 הארון את סעקצין היו כביבול ארון בדי שני בין עומרים ריבוא ששיםוהיו

 אזור לך וקנית הלוך שנא' בירמיה דבר, של פירושו והיכןבערלותם,
 ושסתו שלו, הקוצים עם אלא שלו פשתן נינער שלא א(, ינ )ירסייפשתים
 עולם של רבונו לפניו אטר לירטיהו מעקץ והיה שם(, )שם מתניךעל

 עשו נך ולא הקביה לו אטר מצטער, ואני אותי סעקצין והן בו ישקוצים
 הארון את סעקצין והיו ארון, ברי שני בין אוחם נשהבנפתי ביריןבני

 ומנין יא(, שם )שם וגוי האזור ירבק כאשר בי שנאמר כקוצים,בערלתם
 נירו  ולירושלים יהורה לאיש ה' אמר כה שנאסר קוצים, נקראתשערלה
 ערלת והסירו לה' הסולו וכתיב ג(, ד )ירמי' קוצים אל תזרעו ואל נירלכם

 את אחת שעה שעכב על וצדיקים וחכמים הנביאים נדול סשההקב"ה,, לפני שנואה ערלה מה ראה כקוצים,  שהוא הרי ד(, שם )שם וגו'לבבכם
 המיתו[ ויבקש ]ונו' בפלון בררך ויהי שנאטר להרגו, הקב"ה בקשוהטילה
 לבך סיד, חרב העולם אין המילה את יבמלו אם ישראל בד(. ב)שמות
 שאל 0 בריתת לא אם רשא ]:[ לילה: טסם בריי לא אםנאמר
 הקב"ה. לפני מילה חביבה יאם לג אסר הנרול אליעזר ר' את הסלךאגריפס
 ועל ע"א, על הזהיר הדי הדברות, עשרת עם תורה בסתן כתובה לאלמה

 ועל ניאוף, ועל הרוצה, ועל ואם, אב כיבוד ועל השבת, ועל השם,שבועת
 לא המילה על אבל מזהיר, אלו כל על חיסור, ועל שקר, עדות ועלגנבה,
 התורה. את לקרות יורע שאתה לי אטרת אתה אליעזר ר' לו אטדהזהיר*
 אה הקב"ה נתן שלא שער והסתכל טול לו אמרו יורע, אתה איןוהרי

 עלה וסשה השלישיונוע בחרש שנאסר ומניין הסילה, את להם נתןהתורה
 ים )שסות בריתי את ושטרתם ונו', שמוע אם ועתה וגו', ראיתם אתםוכו',
 בריתי, את ושסרתם אליעזר. ר' שנה וכן ו( טילה, ברית זו ה(, ר נ בא
 יומם בריתי לא אם נאסר לכך שבת, זו אוסר עקיבא ורבי טילה, בריתזו

 :ולילה

 ותקוניםהערות

 איזהו וגוי שטתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יוסג בריתי לא אם שני הסים, את אקרעאני
 שנה ארבעים הסילה את כפלו ישראל שכל טילה ע אוסר הוי ובלילה ביום נוהג שהואברית
 ישראל היוצאים, העם כל היו סולים כי איתא סעו פיסקא בהעלותך ובספרי לוי, של השגמוחוץ
 בתוס' ועיין לג(, )רברים בנצורו וגריתך שנאטר לוי, של שבטו סל, חיה וחי שלים, היולא

 "ברית ארון הנה יהושע להו . אטר ס( ע"ש. פרעו ולא שסלו הביאו מ"פ ד"ה affv ע"איבמות
 רבוא ששים מקב"ה כינס שעה באותה וכפזל תיקן יוסף ' rp וגעל כשנכש הלשנן 131'. כלאדון
 סי שידאו כרי הנה, גשו ישראל בני אל יהושע מאסר שנאטר הרוים, אצ5 ארון כח שניבין

 בקרבכם חי אל יי הרעון בנאת יהושע להם  אמר_ לאחור, יסוב היררן שנאמר  ויברחו,פוררן
 גתנחומא הנצול. אליעזר ר' את הם5ך אגריפס שאי ו( וגוי, כל ארון ברית אוון הנהוגו'

 שנה וכן ו( אחר, סקור הי' אגש ולבעל אחי, בסגנון ההאסר נמצא כ' אות לך מכברהנרפס
 הס' יחרו ממילתא שנת. 11 אוטר עידנא ור' המילה ניכת וו בריתי את ושסרתם אליעםר'

 ור"על שבת ברית זה אוטר אליעזר ר' להשך הוא ושם בריתי את ושטרחם פסוק פ"עיגחרש
 מילה. ברית זהאומר




