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 כהובים* ת"דפרק
 זש"ה א(, קי לתהלים לימיני  שב לאדוני הי נאם טזסור ידיי "(]א[

 , הקביה של יטינו טוצא שאתה טקום כל ו(, פו )שמות בכח נאדרי ה'יפינך
 היה עסק לו כשהיה םנינורז לו שהי' פלך לבן משל ישראל, על סניגורהוא

 אסר לבנו, עסק והיה הסנינור, .אוהו הסלך חבש זמן אחר ידיו, עלמדבר
 על סרבר שהיה שניגור פפך בבקשה הבן לו אמר נ( עסקך, עשה אביולו
 )אתה( כך ואחר אותו, הוציא אלא כלום, לעשות יבול ואיני הבשה,ידי
 כשהכעיסו הקב"ה, של ימינו הוא ישראל של סניגור כך עסקי, עושה]אני[
 אסרו ג(, ב  )איכה יטינו אחור השיב שנאמר לאחוריו, הפך כביכולאותו
 ס )תהלים וענני ימינך הושיעה בדין שנזכה אהה מבקש ]אם[ ישראללו
 ה' נאם שנאסר עושה, אני כך להם אטר לסקוסה, הימין את התזירז(,

 בימיני, יושבת היתה התורה מתהילה הקב"ה אמר וגו/ לימיני שבלאדוני
 עקב, אותה עשה ואברהם ג( ב(, לג )דברים לסו דת אש טיסינושנאסר
 חקותי מצותי משמרתי וישטור בקולי אברהם שמע אשר עקבשנאסר
 ד"א לימיני* שב שנאפר בסקוסה, ההורה ישבה הג כו )בראשיתותירותי
 ואברהם יא(, טה )תהלים ימינך סלאה צרק שנאמר ביטיני, יושבתהצדקה
 במקום שב כן אם ים(; יח )בראשית וגו' ידעתי כי שנאסר עקב, אותהעשה

 : ב( א קי )תהלים מציון ה' ישלה עוזך סטה ליטיני שג שנאמרהצרקה,
 תורה. ע"הפרק

 נופל הר ואולם זש'ה א(. נ )בראשית- אברהם משם ייסע "(]א[
 על יצא השמש למעלה כתיב טה . יה(, יד )איוב טסקומו יעתק וצוריבול
 אטר וכה(. כר כג יט )בראשית וגו' ויהפך וגו', הסטיר וה' וגוי,הארץ
 ושבים, העוברים טקבל שאהא אלא והברותיה, מרום ננד ישבתי לאאברהם

 לא ואביון עני ויד שנאסר לעניים, זוכין היו סא ועמורה שמדום ספנינ(

 ותקוניםהערות
 בבקשה הבן לו אמר נ( אג"ב. בעל רברי והם סקור לזה אין טזסור, ייזר 6(]פכיך[

 אני ואח'כ אותו הוציא אלא כלום, לעשות 'Stb ואיני חבשת ירי על טרבר שהי סניגורמטך
 ואח'כ אבי, אל פרבר שחבשת הםניגיר התר מסך בבקשה למלך הבן אטר בכיי עסקי.עושה
 בעבור ואברהם כב" וגו', שסע אשר עקב שגי עקב אותה עשה ואברהם ג( כרצונך. בועשה
 אבינו, אברהם בה ודקדק אותה שעשה וטפין חצלה, 1'שג זכה לפיכך אוהה, ושמר אותהשעשה
 זכה לסיבך ונוי, אשית ער ליטיני שב לו אסרה עצטה התורה אף 1ג1', שמע אשר עקבשנאסר
 ]תהלים יטבך טלאה צרק שנאמר הקב"ה ול ירו אצל מצויה הצדקה ואף לימיני, שב לולוטר
 ואת בניו את יצוח אשר לטען ירעתיו כי שנאטר בהי נאחז אותה כשראה ואברהם יא[,טה
 אטר כך הקב"ה כשראה י.פ[, "ח ]כראשית ומש"פ סרקה לעשות ה' ירך ושמרו אחויוביתו
 כ'[. א' ק4 לההלים מציון ה' ישלח עוזך מטה לימיני ש3לו

 הקרום תנחוטא טן .זח הוא יבול. גאל הר ואולם זש'ה אברהם טשו הסע 6(]פכ'ה[
 העתיק כיה פרק בראשית אגרת בעל 4'ח בהערה שם והעירותי רברים בהומת כ-ג אותוירא
 כגי הנגש ארצה אברהם חשם ויטע פנ'ב ריש ב"ר ועיין וגריסי כהומת ההנחומא רבריאת
 וצור טחה שנפל לזפ זה נופל הר ואולט טמקוסה יעתק וצור יבול נופל הר ואזלם פתחאבין
 חכו רמז אגב ulpSt1 פ'ז רמז וירא גילקיפ 1םובא כו' מסקוסו פנה סטקוסו יעתק אברהם,זה

 ועמורה שסיום  סטני אגיב סן פכי  לעניים. וובין סי' לא ועמורה שסרוב  ספני ג( ב"ר.בשם
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 מאד לה' וחטאים רעים מרום ואנשי וכתיב סט(, טז )יחזקאלההזיקה
 מאד בע"א* לה' עריות. בגלוי והסאים לזה. זה רעים יג( ינ)בראשיה
 ואת העוברים את מקבל שיהא כננדה אברהם ישב לפיכך דמים,בשפיכות
 כאן, יושב אהי' ומה אברהם אטר בעונותיהם, הקב"ה שהפכן כייןהשבים,

 הר ואולם שנאמר אתר, למקום הולך הריני אלא כאן לזכות עור איןנ(
 ולא הרים המעתיק שנאסר סדום, אלא הר ואין יח(, יד )איוב יובלנופל
 יח(, יד שם )איוב ממקומו יעתק וצור ה(. ט )שם באפו הפכם אשרירעו
 ויסע נאסר לכך ד(, נא )ישעיי חצבתם צור אל הביטו שנאמר אברהם,זה

 טחי עם ישבתי לא זש.ה אברהם. ם מש ויסע ד"א ז( ,)ב[ אברהם:משם
 מרום אנשי אלו שוא מתי עם ר(. כו )תהלים אבוא לא נעלמים ועםשוא

 אל למעלה כתיב טה ובנותיו, לום זה אבוא, לא נעלסים ועםוחברותיה,
 שנאסר בזונות, עיניך תולה שאתה כשם לא יז(. ים )בראשית אחריךהבים
 לך לו אמרו אעשה, מה להן אמר כו(. 1 )משלי וגוי זונה אשה בערכי

 שנקרא א4רהם זה יז(, יט )בראשית וגו' המלט ההרה שנאסר אברהם,אצל
 הוא נסור צדיק אברהם לו אמר ב(, ו )טיבה הרים שטעו שנאסרהר,
 עסה, יט(, יט )בראשית וגוי אוכל לא ואנכי שנאמר אצלו, לילך יכולנאיני
 צדיק, ביניהן ונראה בתוכה יושב הייתי ועמורה, סדום שהיתה זמןשכל
 עבשיו אבל מהן, צריק נראה והייתי ובמעשיהם במעשי מסתכל הקביהוהיה
 ובמעשי, במעשיו הקב"ה יסתכל ואם שלם, צדיק הוא אברהם, אצל אלךאם
 הנה אלא וגו'. אוכל לא ואנכי לפיכך עוקרני, הוא בעיניו רשע נמצאתיאם

 שילך כדי עושה היה הללו הדברים כל כ(. יט )בראשית וגו' הזאתהעיר
 )שם וגו, הככירה והאסר וגוי לוט ויעל שנאסר בעריוה. לעסוקלמערה
 לו כשאטר לזנות מתאוה היה אברהם עם כשהיה ומתחילה ולא(, לשם

 סיר וט(. ח יג )שם וגו' נא הפרר וגו'. ביני מריבה תהי נא אלאברהם
 שנאסר לזנית, שנתאוה אלא וישא אין י( שם )שם ונו' עיניו את לוםוישא
 כי. י(, ינ )שם וגו, ככר כל את וירא ז(. לט )שם וגו' אדוניו אשתותשא

 יג )בראשית טשקה כלה כי ה( כו(. 1 )משלי לחם ככר ער גונה אשהבעד
 אמר לפיכך לזנוח, מתאוה היה שמהחילה לנ(, ים )שם וגוי ותשקיןי(.

 אמר יורע. אדם ואין שחוטא סבר לוט והיה וגר, מעלי נא הפרראברהם
 יורע אדם ואין חוטא שאת סבור את טה ללוט הקב"ה אסר ברכ"ר'
 וכן לו(, יט )בראשית וגו' שתי ותהרין ושנה שנה ככל קורין יהו חייךו(

 ותקוניםהערות
 אלא עור ולא משפ[, ט'ז ]יחזקאל החו"ד לא ואביון עגי ויר ששטר העניים, ירי מחזיקים היילא
 ומחרגטינן י"ג[ י'נ ]בראשית מאר לה' וחטאים רעים פרום ואנשי שנאסר בעריות, פרוציםשהי'
 ע"1, זו לה' זכר, משכב זה חטאים ה', קרם בגליתיהן וחייבין מטמוניהן בישין רסרוםואנש'
 ויסע .ר"א ר( כאן. וכות עור לי אין שככר ב"י כאן, לכות עור אין ג( דמים. שפיכת 11סאר
 אכל 1גז' .ישכת' לא הזה הכתוב על ג"כ הדרשה טתחלת שם בתנהוסא ישבתי. לא וש"מטסם
 וחשקן, כטד"א סשקח כלה כי בב" טשקה, כלה כי ס( סרנפשי', אחרת הביאדרשה אג"םבעל
 הפרר אכרהם לו אמר לפיכך לזכות נתאוה שסחחלה מלסר זנות, בעלי כלה כי n~eo כלתכ'
 יהיו חייך ו( פרע. אלם שאין ברעתו לוט טכס והיה בנותיו עם לוט שחטא וניון סעפינא
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 כיון ו( א(, יה )משלי יתנלע תושיה בכל נפרד יבקש לתאוה אמרשלמה
 אברהם [QWD] ויסע סיר מאלו, טבקש אני טה אסר אברהםשראה

 ה" ואלו ר(, כו )ההלים אבוא לא נעלסים ועם נאסר לכך א(, כ)בראשית
 אין אלא מ( באש, לישרף ראויות לום בנות היו כמעשיהם, רןהקביה
 ואיש זקן אבינו ואסרו שחשכו מחשבות, לפי אלא דןהקביה
 שהי' לכהן פשל ס( לא(, יפ )בראשית עלינו לבג בארץאין
 ולא ורעו השרה בעל שבקש כיון השרה, עשתה ולא אריס זרעה שדה,.לו

 לאוצר, להכניס בא השרה, ועשתה תרומה, וזרע הלך האריס, עשה מהטצא,
 ונטלתי לזרוע, ורע קאין ראיתי איל מניין, ואלו לנו, ה" לא ורע הכהןאיל

 עשית זרע שאין שראית ספני עשית, מה הכהן איל וקצרתי, וזרעתיתרומה
 באוהן אדם שאין לוט גנות ראו כך לאוצר, תכניסם לא אלא הזה,הדבר

 נהפך שאמרו בעולם, בריה שאין סבורות שה" אלא עור ולאהמקומות,
 לכה ונו', בארץ אין ואיש שנאסר וחברות", מדום שנהפכה כשםהעולם
 הייהם דן, הייתי כמעשיכן אלו הקב"ה אסר הרומה, זרע זרעו ונו',נשקה
 לא לאוצר, תכניסם לא אלא העולם, לבנין שנתכוונתם אלא שריפה,חייבין
 לא אשר דבר על כתיב הא נתימה '( 1( ר( בג )דברים וגו' עמונייבוא

)1ohr 6,לד מחירו 6'ך וס 5סי קנס ויוסר 15:ו6גו. די מנמס רי סנ6ין קי_,,מ ס 
 מסעם סז6 ר6ןונס ונר6ס_ססיגס חרופס ססס ניון ונו' מוקני טמינימ 651 עמונ' רוזפ5

 ותקוניםהערות וגויי oab :5 ורכס ס6ין מפני ס61גיח כעירו 5כן קדמו 665סר דני ע5 רק כסנרם )מנ6 ס65 ומלי קדמו 65 .6סי זגג ע5 טייסס נוסף ולמ"כחרומס
 שאין ושבת שבת כל אין ט,, wele mw גנדר לוט. בנית שתי שתרן ושנה שנה בבלקורין
 יהיינו הנכוו ובן ושנה שנה בל הנ" באטב שם הירשל ונתי לוט, של פרשתו כחירין

 ואנחנו לפנים גוהגין הי' כן שכתב שם ביפית ועאן. ושנה, שנה בכל התורה אתכשמשליטין
אין

 נוהגיי
 ואוסרים החנוקת ומשחקין קורין 84י1 ושי" שנה שבכל ח4ך איתא אניב מן ובשי כה

 , אברהם ויטצ סיר מאלו מבקש אני טה אמר אברהם שראה בטן ו( טאביהן. לוט בנות שתיותהרן

 הנבג, ארצה אברהם סשם ויסע שם השמועה טסני טמנו ברח כך אברהם שראה וכיוןבשי
 אני וטה אמר הערים אלו ונתפכו אגרהם וראה כיון אברהם, משם הסע ר"א הכוסה.מפני
 ואם נאפר לכך אברהם סשם ויסע לפיכך והאהרחימ הרכים עוברי נפסק כבר כאן, עורטכקש
 אין אלא בכ"י כוי. ואמרי שחשבו מהשבות, לפי אלא דן הקב"ה אין מ( אבו* לאנעלמים
 בארץ אין ואיש ואסרו בדעתן חשנו לום שבנות לפי סחשנותיו, לפי אלא הארם את רןהקג*ה
 הטשל. הובא זה ואחר כולו, העולם כל נהפך נך חללו, הערים שנהפכו כשפ בדעתן סברוונו',
 שרה לו שהר לאדם ששל אחר בטבון המשל סובא בכח כו', שרה לו שה" לכהן טשלט(

 טצא, ולא זועים בקש עשאה שלא שראה כיון הארם 1fi1W ולסיעה, לעשיהה לאחריםוגחנה
ק וגרעה תרומה וזרעה לנפשו הוא וורעח הלך .עשה,טה ח א  לחקן לגורן התבואה והכניס היך 

 לו אמרו התרומה, מן דבר תורטין שאין לי בטרומה להט א5ר לתרום, התורסים כאזאבהי
 לו היה שלא טפני ~רעה ולא עשאה ולא לארפ נחתיה לי היתה אחת שרה להם אסרהאיך,
 לכה; והוריעו הלכו וקצרתם 11רקת.' חרוטה לקחתי לזריזי זרע לו היה שלא אני כשראיתיורע,
 תכנסתו אל . . . . ~ntpy הואיל שעשיה, פה כל עשית, איסור לו ואמרו לכו להם אמרגריל
 שנהפכו שראו כיון לוט של בנותיו כך : בכזי הוא וכך קצת טשעה הס.ום וגם ע"כלאוצר
 העצה אותה לקחו ומי, באיץ אין ואיש שנאסר כלו) העולם כל נהפך כך אסרו העריסיאותן
 היינות התתן מחשכותיכם ה" כטעשיכם אלו הקבתה אטר היומה, זרע וזרעו וגוי נשקהלכה

 ומואבי עמוני יבוא לא .והנאסר לאוצר, יכנס לא לפיכך העולמי לבנין שנהמנתן אלאשריפה,
 לא אשר רגר על כתיכ הא .היטה י( אבוא, לא נעלסים ,עם אברהם אמר כך וכשבילוגו'
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 אין אבוא, לא נעלמים ועם אברהם אמר מיס ה(, שם )שם אתכם(קדטו
 : מליק ומואבי. עמוני יבוא לא בהם שכתוב מי עם עמהם, עסקלי

 נביאים. ת"ו.פרק
 זש"ה כב(. )שופטים שנים *לש ישראל על אבימלך יישר "(]א[

 הנון זה אביך וריע ריעך י(. בז )משלי וגוי תעזוב אל אביך וריע ריעךג(
 וגו' נחש בן הנון עם חסד אעשה דוד אטר ג( עטון, בני סלך נתשבן

 זקנם חצי את ויגלה דור עבדי את הנון ויקח חנון עשה טה ב4 י)ש"כ
 אטר הקב"ה קאם, )עמי קיים לא אלהיו עם הנון אסר ד(, שם )שםוגו'
 ואומר משלה וזה ז(, כנ )דברים וטובתם שלוטם הדרוש לא בשבילנילהם

 ד(. י )ש"ב וגו, מדויהם את ויכרות מיד ונוי, נתש 5ן חנון עם חסדאעשה
 DW). שם )משלי אירך ביום הבוא אל אחיך ובית ו( אביך. וריע ריעךזהו
 ויקם שנאמר, אה'ו כל את והרג עמד שמלך שכיון יהורה, טלך יהורםזה

 ישראל משרי ונם בתרכ אחיו כל את ויהרג ויתחזק אביו טמלכת עליהורם
 אבימלך זה שם(. שם )משלי רחוק מאח קרוב שכן טוב ס( ד(. כא)רה'ב
 אבימלך. סמך היה טוב שבעולם רשע הב"ה לו אסר לאחיו, שהרג נדעון,בן

 ויאמר שנאסר מדאי, יותר מכבדו והיה אברהם, של שכנו 1( שמך,בעל
 הנה אמר ולשרה אלא עוד ולא סו(, כ )בראשית וגו' ארצי הנהאביטלך
 עשאה לשרה, עשה ומה ,( דורון, זה מז( שם )שם לאחיך כסף אלףנתתי

 ותקוניםהערות
 ע4 שכתב סה ז"ל אברהם ה"ר של בביאור ועיין למזאגו. די טהרים דברי הוא אתכם"קרסו
 עליה בעליו שם הזכיר סכלי אברהם ה"מ רברי את הביא יוסף בענף יוסף rp ובעל,ה

 מן. לקוח אביך. וריע ויעך ,ש"ח שניס שלש ישראל על אבימלך יישר 6(]כנכ"ו[
 וגו* אגיטלך וישר נביאים מן בכתוב ההל אגב סן והסטרה ב"ח. אות וירא. הקרוסתנחוטא

 שמואל כילקוט וחוכא בלשונה קצי ושספרר אביך, וויע ריעך הכתוב על טתנחומא הדרשהעל
 נטצא זה לפני נחש. בן חמן ,א אביך ורוע ריעך נ( התנהוסא. כשם דור ויאמר ר"ה t~bpרמז

 בחוב ואח"ם  תערב אל לפיכך המלכים טלכי מלך זה אביך וריע ריעך אג'ב סן בכ"יהוטסה
 המאסר בתנהיסא כוי. חטר אעשה רור' אסר ג( נחש. בן חנון וה  אביך וריע  ריעך ר'אשפ

 השמיפו.. אגיב ובעל פרת בן  אלעזר ר' סשופ שאמר ברכיה רי ~שפ רכרים שפ יהוכאברתכה
 חנן, עשה מה וגו', חטר אעשה דור אמר אגיו נחש כשטת קצת נשתנית הגי' אג"ב סןובב"י
 בתורתו שציוהו אלהיו עם חנן אטר כן, עשה מה נשביל וגו', הגלה רור ענדי את הנןויקה
 שוטר ולי רבורוי שסר ולא ציזיה על שעכר אסונה עמו דור שמר לא וגו', שלוסת תררושלא

 ולהפכה הארץ את לרגל בעבור ערמה אלא זה דבר אין חנןי עם חטר אעשה אוסר וליאמונהי
 תבוא אל אחיך ובית ד( וגוז. אניך וריע ריעך נאסר לכך וגו,, טרויהט את ויכרוה כךוכשגיל
 שם. בתנחומא הוא ,ה וגם אביך, ורע רעך הדרשה נריש אשר דקרא סיפא הוא אידך,גירם
 באיזה שם בתנחוטא ג'ג והוא אביך, ורע רעך רקיא טימא הוא רחוק. טאח קרוב שכן טובס(

 קנ"ה הערה שם תנח)מא ועיין התנחוטא בשט ט*ה רמז שופטים בילשפ והובאשינויים,
 הגי' בכ"י כו'. אניסלך ויאסר שנאטר מדאי יותר סכנדו והר, ו( אג'ב. דברי עלשהעירוהי
 ולשבח 1ג1' לפניני ארצי הנה אניסלך ויאמת ש3' פעמים, כסה לאברהם טכבר שהתגשתגית
 גרעון,  בן אביסלך יה רחוק טאח וגוז: מלשיהם בארץ אברהם ויגר נאמד לסיבך וגו/אסר
 1fnw היה ולא שלו, ממין היה ולא עבדי, אכרהס את כבד פלשתים סלך אבימלך הקב"האיל
 ולא אחת, אכן על אחיך את והרגת רחמת לא ואתה כלבר, שעה לפי שכנו אלא קרובו,ולא
 צאן אביסלך ויקח כסש*כ ושפחות ועברים וזהב כסף מטון לאכרהט לו נתן שאביטלךעור
 עשאה לשרת עשה ומה. ו( לאברהם. שנתן מתנה זה לאברהם, ויתן ושפחות ועכדיפובקר
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 )שם וגו' עינים כסות לר הוא הנה שנאמר טלנות, בגדי והלבישהמטרונה
 והוא מלכה שהיא שוסע יהי אלא ברייה, עור בה יתבע שלא למהשם(,
 כסות לר הוא הנה אומר הוא לפיכר מלכה, לתבוע יכול מי לוטהמתירא
 אברהם, של שכנו שסך, לבעל ראה גדעון של לבנו הקב"ה מ('אטרעינים.
 ירובעל בני אחיו את ויהרונ שנאמר לאחיך,. והרגת עטרת ואת כיבדו,כסה

 הה'ר 'מיך, טסעפ אני לפיכך ה(, ט )שופטים אחת אבן על. איששבעים
 הוסיף ה' יראת למה, כב(. שם )שם שנים שלש ישראל על אבימלךוישר
 ם4ך. אבי וישר ד"א ס( ]ב:ן כו(. י )משלי תקצורנה רשעים ושנותימים
 שהרג סי. כל כז(. כו )שם תשוב אליו אבן וגולל יפול בה שהת כורהזש"ה
 שנאמר אביו, של מעיו בני והרג עמד יהורם הוא, 5קה, בדבר בולאחיו
 שהרג ולפי יג(, כא )דה*ב הרנת ממך הטובים; אביך בית אחיך אתוגם
 לימים ויהיו שנאסר החולי, מן טעיו יצאו לפיכך אביו, של מעיו בניאת

 יט(, שם )שם חליו עם סעיו יצאו שנים לימים הקץ צאת וכעתמימים
 אחיו הבל את הרג קין י( תשוב, .אליו אבן וגולל יפול בה שחת כורהלמה
 והאיך ט( ד )בראשית ויהרגהו אחוו הבל אל קין ויקם שנאסרבאבן,
 שמת, עד פצעים פצעים איבריו בגל בו סכה. והיה אבן שנטל אלאהרגו,
 כד(. שם )שם וגו' לפצעי הרנתי איש בי לנשיו לסך אמר שכךטנין
 עליו נפל שמה סו(, שם )שם וגו' קין ויצא שנאסר באבן, נהרנ קין ואףים(

 ותקוניםהערות
 כסות טירונה עשאה אסר ברב" רבי ישב אות פנ'ב בב"ו כס. מלכות נגרי והלגישהספרונה
 ובפי' העין, מן טכוסת שהיאןעינים[,

~mtbn גמל אסר ברכיו ר' וויל הביא שפ בביר לרששי 
 שהיא שוטעים יהו אלא ארם אותה יתבע שלא. כרי לסח, טטרונה, ועשאה והלבישהטלכות
 בשם זה הביא והס'כ עכ'לו אותח לתבוע וטתיייןטלכה

 רש-

 בשם וכן לון המיוחס בפי' ]ר"5
 גאנ"ב כט"ש טמפונה עשתה גפירושו שם תביא הי"א והרב צ'א[, וסו גיללה נחואהילקופ
 'התכן רששי, בשם. חפיכ וכם'ש שלפנינו[ המאסר ]הוא כ"1פרק

 שרש-

 עכ"ל, מאהב העתיק
 לקוחים רש"י דברי רק טטע, pnPn ולא אג"ג המררש ראה לא רשיי כי זה העצן לאאולם
 סלמות לגוש נפל עעיס, כסות לך היא טחו אחא ר' אסר כ'ו אות ויא הקדור תנחוטאמן

 ארם אותה יתבע שלא לסה ט*ר31ה, ועשאהוהלגישת
 טלכה שווא .שוסעין יהיו אלא לעולם,.

 כו'. טשובש הלשון ישב אות פניכ בבזר קנשר בהערה שם והעירותי אותה, לתבועוסתיייאין
 רסס וירא בילקוט חראח וכן הטקסי, הוכרת 3לי ההנחוטא כלשון הניא לו המיוחסובפירש"י

 ספרונה ועשאה והלבישה פלצות לבוש נפל 11"ל הביא כך ואחר הנשר רבכי את שה13א1'א
 בעל וס: התנחוסא רגני הביא פכ"1 אנ"ש כעל וכן שם יהעירותי סתנחוסא הוסד וזהכו/
 ~npb לשרה, נתן וסח קצת nswo הלשון אושג סן ובכ"י סהתנחוסא. זה שאב טובלקח

 כסות לך חוא הנה ינ' טלכותי בכל ספרומא ועשאה סלכות כנרייהלבישה
 פילת נגרי עביטי

 סלכות, גנרי עליה זה והלא יאסר לחבעחי שיצח עיניו שנותן סי וכל בו, מתכפותשהמלכות
 עיגול, כסות לך היא נאסר לכך לתבעה, ירא וחנא היא סלך אשת אלא הריש, של אינהזו
 קניה, הערה וע"ש כ"ח אות שם wotnm אנרהס, של שכנו נדעון של לבנו הקב"ה אסרמ(
 שג בהנחוטא איננו זה לקח. גרבר בו vnw9 שהרנ מ? כל שחת כורה וש"ח השר ד"א'ט(
 פנ"ב ב"ר בטררש פצעים פצעים איבריו בכל בו סנה והית אבן שנפל אלא הרגו והאיךי(

 עושה שהוא דגר דינו כאגן אטרי ורגנן הרט, נקנה אטר מרגה'רשג'ג גסה ויהרגהו ח,אות
tn'pYtחגורות פציעות פציעות לו עשח הרע והאיך פן אות בראשית מכבר הניפפ ובתנחוסא 
 והוא לצוארו. "הגיע ער 3שסתו.יוצאת הורכן יורע היה שלא וברגליו גידיו באבןחבורוה
 באבו נחרב קין ואף י6( פצעיה, קרי חרג סכת פצעים ופירש"י ע-ב ל"ו בטנהררין Wf1%W~ltיטו
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 שנאמר באבן, לאחיי הרג זה אבימלך כך ינ( ונוי. אכן וגולל למה טת,אבן
 שנאסר באבן, הוא גם ונהרנ ה(, ט )שופטים אחת אבן על וגו'ויהרג
 שם )שם גולגלתו את ותרץ אבימלך ראש על רכב פלח אחת אשהותשלך
 לפני זש"ה אבימלך. וישר ד"א יג( ]ס תשוב: אליו אבן וגולל הוינג(,
 )ויקבצו שנאמר יו( לבו שנבה אביטלך ל(.זה פו )משלי איש לב יגבהשבר
 אחריו[ ]וילכו עמו( )והיו ופוחזים ריקיז אנשים אביטלך[ בהם וישכוראלוו(

 לו שאסרו אביו גדעון זה שם( )משלי ענוה כבוד ולפני עז( ד(. ט)שופטים
 )שם טרין סיר הושעתנו בי בנך בן גם בנך נם אתה גם בנו טשולישראל

 ימשול הי בכם בני ימשול ולא בכם אני אטשול לא להם, אסר ומה כב(,ח
 סמך טעטיד שאני חייך כך, אסרת הקב"ה לו אמר בנ(, שם )שםבכם
 דברים, שלשה אמרת אתה סו( ו(, שם )שם לסלך אבימלך אתווטליכו וילכי שנאמר סלה, .שהיה ומנין כב(, ט )שם אביפלך וישר שנאמרסלך,

 רו )שם בכם יטשול ה' בכם בני יטשול ולא בכם אני אמשול לאשנאסר
 על אבימלך וישר שנאסר טלכות, לבניך נוהן אני שנים שלשה הריכג(*

 לנן, סו )סשלי ענוה כבור ולפני לכך כב(, ט )שופטים שנים שלשישראל
 ימים. יאריך בצע שונא שנאמר ימים, מאריך היה אבימלך יכה ואלויו(

 בעל מבית ישראל טן בצע נטל אלא כן, עשה לא והוא טז(, כה)שם
 ד(, ט )שופטים ברית בעל מבית כסף שבעים לו ויתנו שנאמרברית,
 הרע יצר הקב"ה כשיעקור לבא לעתיד אבל ימים, האריך לאלפיכך

 נ כב( מה )ישעי' עסי ימי העץ כימי שנאמר יסים, טאריבן הןמישראל,

 כתובים. כ"זפרק
 זש*ה א(. קי )תהויים לימיני שב לארוני ה' נאום מזמור יריי "(]א[
 אמר ג( ה(. יג )זכרי' יגועו יכרתו בה שנים פי ה' נאום הארץ בכליהיה

 ותקוניםהערות
 ובב"ר באכן נהרג כי כפל סוגת אין זה טפסוק וסתי א3ן עליו 3פל שמה וגו, ק, ויצאשנאסר
 למך ע"י שנהרג w'fntw מכבר הנרפס ובתנחוטא. ושטפו. המנול ונא כרפיון שתלאואירא
 טח3חוטא לקוח הוא באבן. לאחיו הרג זה אגיסלך כך ינ( להרגו. תגרו הקשת אתעסתה
 בהנחומא הוא איש. ל3 יגבה שבר לפני זש"ה וישר יג( שלק בהערות וע"ש כ"ח אותוירא
 שבאמר יי( ק3"פ. הערה שם שהבאתי כסו טגכיאים הזה הכתוב על תדרש ב"פ. אזח שםוירא

 כמו אחריו וילבו וגו' אבימלך בהם וישכור כתיב ובקרא בפעות הובא הכתוב אליו,ויקבצו
 נשבר שלא אבימלך זה שם איתא ובך מהבהוב הראיה הובא לא שם ובתנחשא בפנים,שתק3ת'

 כ"ט. אות שם תנחומא אביו. גרעון זה ענוה כבור ולפני עו( אחת. אח והרג שנתגאהער
(ruג' אמר והוא ב3ך בן. גם ג3ך גם אתה גם רכרים ג' אמרו הם רברים, ג' אסרת אתה 

 שם, בת3חומא הוא והמאסר בכם, ימשוך ה' בכם בני יטשול ולא ככס אני אפשול לארירים
 כו' ימים מאריך הי' אגיסלך זכה ואלו, י,( התנחומא. בשם מ"ג רמז שופטים בילקוטוהובא
 שהרג, ועל נשתנית הגי' אנ"ג מן ובכ"י בתנחו0א, וליתא אגיב בעל הוספת הפרק סוףער
 וגוי, כסף שנעים לו ויתנו שנאסר שניו, נתקצרו לכך בצע אוהב והיי וכזרק ברשע אחיואת

 עסי.. ימי העץ כימי שנאטר יטיטי אריכות לעטו יתן הקב"ה ולעיל בשלותו האריך לאלפיכך
 לא וגו'. הארץ בכל והי' ושיה לים.3י שג לארוני ה' נאום סימי ידיי "(פכ"ז[

 יותר והשלישית יגועי יכרתו שנים שהן שאמר הפה הקכ*ה אסר ברכיי א"ר ג( הסקור,טצאת'
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 יוהר והשלישית ינועו. יכרתו שנים שהן שאומר הפה הקביה אסר ברכי'ר'
 ד(, יט )ישעי' וגוי שלישיה ישראל והיה שנאסר ישראל, א5ו שם(. )שםבה

 לבר דטה רביעאה די ורוה שנאסר בן, לו שיש אוסרים הבבלייםוהרשעים
 אלהא לבר דטה בו כתיב שטא רשעים הניה אמר כה4 ג )דניאלאלהין
 אלהין, לבר דטה אלא כחיב לא פה, פתחון לכם היה כן כתיב הי'אלו
 סי וטזו, מזו חוץ אום, הי' פהן לא אם אלהים, בני שנקראו המלאכיםאלו

 כשלקה היה, בבלי היה סכם לא נבוכרנצר היהי מכם לא הזה הדברשאם'
 ושלום חס כח(, שם )שם וגו' .אלההון בריך שנאטר האמת, את אטרלא
 שנים פי הוי שם(. )שם וגון מלאניה: שלה די 'אלא בריה שלח די אסרלא
 מציון. הי ישלה עוזך סטה לימיני ש.ך ד"א נ( נכ[ יגועו! יכרתובה
 ופטך ופתילך חותמך שנאמר טיהורה, תמר שנפלה מה המטהאיזה

 טיצאת היא ונו'. הרשים כמשלש היטנהויהי שעיברה כיון יח(, לח)בראשית
 הקבזה לו אטר נשרפה, ולא ריסוס לה נתן 7( וכה(, כד שם )שםונו'
 אני אף חייך בניה, ושני תטר השרפה, ' מן שלשה ופרית הודיתה ואתהס(

 באדין שנאמר ועזריה, מישאל חנניה השרפה, טן בניך בני סן שלשהמציל
 נמל שעה באותה כו(, ג )רניאל נירא גוא מן גגו יעבר מישך שדרךנפקין
 ה' נאום ההוא ביום שנאסר זרובבל, זה חותסך כהרים, שלשהיהודה
 בית זה ופתילך כג(* ב )הני כתותם ושמתיך ומ' זרובבל אקהךצבאות

 ומטך נ(. ט )יחזקאל המדה וקנה בידו פשתים ופתיל דכתיב: י(המקרש,
 : מציון הי ישלה עוזך מטה שנאמר בניו, סבני העומד משיתזה

 ותקוניםהערות
 יראיו שיכף תתערב א5 שונים ועם פי אות בהעלותו טפר הנרפס בתנחומא ישראל, איובה

 5הם תתערכ א5 כעולב אלהות שתי שהן שאומרין אותן op1 שלישית חלק ישראלנחשנה
 בה יותר והשלישית יגועי יכרתו בה שנים 8י הארץ בכל והיה שנ' העולם סן לאבדשסופו
 בשם הטאסר אנ5 ע"כ שלישיה 'שראל יה" ההוא ol*a וה" שנ' ישראל א5א השלישיתואין
 הסלה יימוג. לה נתן ד( י"א. סלת הוספתי עוזך. ספה לימני שג ד"א ג( טצאתי. 5א ברכיהר'

 בניה ושני חסר השופה טן שלשה ופרית הוריהה ואתה ה( עאו4. העברת ile~aissioרוטית
 ר' אציל אני אף בניה, ושני ותמר עצמך נפשות ר' שהצית ה' אות פצח ביר ע11ן כוןחיקי
 שמואל ובטררש יי, אות פיחי טככר הנרפס תנחוטא ועיין ועזריה טישאל חנניה דניאל בניךסבני
e'eהבור ס: ואחת האור טן 'שלש נפשות ארבע 5י הצלת אתה זיהורה הקביה אטר א.תא 
 האור, סן ועזרי, טישא5 חנניי * טצי5 שאני הייך הבור, טן ויוסף האור טן בניה ושניחסר
 נשתנית הגיי בראשית אגדת מן ובכח :. כ'ב בהערה שהעירותי טה וע"ש איינת, בור סןורניא5
 גניך בני סן שלשה טציל אני אף חייך השרפה טן נפשות שלש והצלת הורית הקב"האיל
 ובוכות וגו,, מישך שירך פקין באדין שנאסר ועזריה, טישא5 חנני' נינהו וסאן האש כגשןסן

 יצא חותסך בזכות גררים. כתריס שלשה טמנה ויצאו זכתה תסי שהצניח ה55ו סמניםשלשה
 לסטה בצלאל סטנה ויצא וכתה פתילך ובזכות זרובנג אקהך ההוא ניוט וכתיב זרובבל,טסנה
 פתילים, וקצץ זהב פחי את ירקעו שנ' הפתילים ואת הגלים ואת הטשכן את שעשהיהורה
 בפתיל, ולהתקן לחנות בימינו, בטהרה שיכנה המקרש בית עתיר פתילך בוכות אלא עודולא

 משיח כניך סנני ויצא עהור כירך אשל טפך. ופוגות הטרה, וקוה גירו *ותיג תחילשנאפר
 ווילנא בדפוס המדה. וקנה כירו משתים ופתה דכהיב ו( טציון. ה' ישלח ע11ך מטהשנאמר
 זש"ה שרה, את פקר וה' ד"א S'nnel Ynw כאן" .חסר בפנים כתוב סרה וקנה הטלותאחרי
 נוורא יפות שתי עציי נרפס  ווילנא דפוס כי יען השכהו וכההלה ישקר. לא ישראי נצה,נם




