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 תורה. כ"חפרק
 ימאס לא אל הן זש"ה א(, כא )בראשית שרה את פקר וה' _6(]א[

 אברהם, זה הם, ימאס לא אל הן כ(. ח )איוב מרעים ביד יחזיק ולאתם
 יתויק ולא הניחו, לא אעפיכ שרה, תלר שלא ער טצטער שנים כמהשעשה

 ותקוניםהערות
 הטלות 'אחרי ונטצא כל9 חסרון אין ירות בשתי כי רואי אחרי ראיתי הלום אולם שם. גםחסר
 ובזה טציון' ה' ישכח עיזך nmo שני בניו, טכני העוטר משיח זה ,וסטך הסיום המרהקנה
 וכוי. וטאפ לא אל הן זש'ה שרה את פקי זהי וסתהיל פכ"ה מהחיל ואח"כ כנו פרקנשלם
 ואח'כ ד' ואות ג' ואות ב' אות נטצא זה ואחר א'( אות לפנינו)אשר

~nhb 
 י"א ה' אות

 אשר זי5 אברהם רי הרב כי אצ4 ספק ואין בו, ושקר לא .שראל נצח וגם זש'ח *קרוה'
 הנמצא אא"כ טן העהקה לו עשה קצרים. וביאזרים הקדמהו בוהלנא.עם אע"ג אתהושא

 וגליון גליון כל העהקה טן להדפיס יוהר טוב נם בטציאוה, יקר היה ירוה השתי כי ירותגשתי
 בסלוח הדף נש5פ כי שלם רף נאבר לפניו ה" אשר וכהעתקה הספר. טן מלהדפיס עצטו,בפגי
 כתב לכן ישראל נצה 031 ושיה פקר וה' ד"א גסלות טתהיל הי' שלאסריו והדף הסרה'יוקנה
 וחלנא, רפוס עפ"י הנרפס W11pSNt נדפוס bA1 כיה, פרק עם כ"1, פרק ונההגר נאן',הסר
 בכא גם נטצא וכן ירות שתי עפ"י הנחסר את הקורא ימצא ולפנינו נאן'. אחסר ג"כהציג
 ירות. שתי עפיי החסרון טסף הסררש נכית וגם ירות גשתי שהוא כסו בראשות אגדתמן

 כאן" *חסר שכתוב ראה כאקר ואלקוזא דפוס עפיי הרפים אשר ווארשוי בדפוס יוסף עץזגעל
 פרק הוא כזח והפרק כ8ו הפרק שלפנינו בראשנן אגדת מררשות ספרי שבכל רע ועלהעיר
 ישראל נצה וגם זש.ה . ופדה את פקד וה' שיא כאן( )חסר הטדה' *יקנה התם כרעב וכךאחר
 א' נהם, נפל וטעות כ"ח פרק חסר נוסחתם ולפיכו'

 הניא שלא כיון פקר וחי ר'א קאמר איך'
 ואח"ם בתורה פרשה לירוש נתייסר זה מורש שהרי בי פקר, וה' פסוק מקורם כללהטדרש
 יורה האטת אבל התורא, פרשת שהיא כ"ח פרק באן חסר וא"כ ככתובים, ואחרבביביאים

 ררש היינו ד"א כאן שחסר פי' ד"א( גאן )חסר כך המסגר בתוך כתוב הי' פ"א שתיבתדקו
 מצאתי שחסר שאטי ומה כוי, זש"ה שרה את פקר ווף התורה פ' טתהיל ואח"כ וסטךעל

 עכ"ל. ברור וזה וא' עוזך nwa שנ' בניו מבני העומר טשיח זה ומפך שצק ירית שתובפפר
 האגרב את ראה לא בעצמו והוא בוזר. ואינו יוסף עץ געל שטעה תראה כתבתיוכאשר
 כי ראה או ירות השתי בגוף ראה הי' אם כי כן כהב השמועה מפי רק ידות בשתיהנרפס
 פקר וה' ה' מאדת ההל ה" לא אז ור' וג' וב' א' אות ג5 כ"ה פ' התחלת גם שםנטצא
 הף רק ישראל נצח וגםוש"ח

 הופ-

 הנחכר. כל את משם
 1' אות ס'כ פסקא רבתי בפסיקתא תם. ימאס לא אל הן ושעה פקר יה, 6()פכ,ח[

 והטחבר אחר בסננון רק יטאס 5א אל הן הזה הכתוב על ג8כ נררש שרה את פקר וה'פסקא
 שרה את פקר וה, שם איתא וכך נשהנית הנוסחא אג"ב מן ובכא הלשון הרחיב אר"יטן

 ולא שכחו לא אעפ*כ ילרה, שלא שרה על שנצטער אברהם וה וגו' תם יבאס לא אל הןזש'ה
 אבימלך זה טרעיס, ביר יחזיק ולא וגו', בן לאגרהס ותלד 1ג1' פקר וחי שנ' בן, 5ו תתןטאטו
 בבני הן פיות שתי אבהו אשר וגו', עצר כי שנ' שעצרן ומנין חזקן, ולא ומחמשן שעצרןוביתו
 כי ששטר כיתו, בני ולכל לאבים5ך הקשה סנרן ושניהם מלמפה ואחר מלמעלה אהראנט
 לטה, העליון פה נכון( )כלומר טוב זה התחתון פה וג4, שרה דבר על לטה, זנו,, עצרעצור
 עצר שגהה הנסבים וכל האיברים כל אומרים ויש תפלה, ולעשות לרכר יכולין יהיו שלאכרי
 מה ע5 תאמר ושטא אברם, אשת שרה דבר על ועצר סתם הכל וגו' עצור כי שנאטרוטחם
 עצר עצור כי כתיב והא אברהם בוכות ולא ה" בלבד בוכזתה שרה דבר על הכתובשאמר
 שקרא וכיון אברם אשת ת"ל הרפואות, אוהן הקב"ה עשה שניהם שכזכות מלסר פעמים,שתי

 לאברהם הקב"ה אמר וגו' אברהם ויתפלל שנ' נתרפא, סיר לו וענה להקלה אברהםוהתפלל
 5ה וארפא אשהך וע5 עליך אחוס אני חייך עליהם, וחסת שיתרפאו אחרים על טתפללאתה
 תם, ימאפ לא אל הן. הוי וגו' פקר והי כתיג סה. בן, לך ותלד יוקרת, שאינה עקריתהמן
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 וגף עצר עצר כי שנאמר ועצרן, שתיוקן אבימלך של ביתו זה טרעים,ביר
 לו לאביטלך שהיה טה .כל הקב"ה עצר אבהו א"ר. 3( יח(. ב)בראשית
 סתם אלא עצר, היאך ולבקרו ולצאנו ולבהמתו ולשפחותיו, ולעבריוולאשתו
 בה, יסתכלו שלא עיניהם בה, יריחו שלא נחירן דבר, לדבר שלאפיהם

 כי שנאמר מנין עסה, ידבקו שלא חשטישן תפלתה, ישפעו שלאאזניהם
 אברהם שהתפלל וכיון אברהם, אשת ת"ל בלבד בזכותה ותאסר וגוי,עצר

 שם )שם וגו' אברהם ויתפלל שנאמר הוא, ברוך הקדוש ריפאן מידעליהם
 אינה אשתך ושרה אתרים.שילדו על מתפלל את לאברהם הקב"ה אסריו(,

 תם: ימאס לא אל הן הכתף אמר לפיכך שרה, את פקר וה' מידיולרת,
 לך ונתן וגו' בידך ירבק ולא זש'ה שרה. את פקד וה' ד"א נ(]ב[

 זמן כל בידך, יהא סיטן סשה להן אטר ית(, יג )דברים וריחמך )רחמים
 על רחמים לך אין אם עליך, סרחם הביה אף חבירך על טרחםשאתה.
 אום' איוב שהיה זמן כל מוצא את וכן עליך, מרחם הקב'הי איןחבירך
 שחקו ועתה שנאמר מתוהה, הדין סדת היהה בנגדו, והביריו הביריוכנגד
 בנו ישיש גם שב. גם לו אומר" והן א(, ל )איוב לימים סמני צעיריםעלי
 שנאמר הקב"ה, לו נתרצה 0יי הביריו על שנתפלל וכיון י(, ט"ו )שםוגף
 כך רעהו, בעד בהתפללו אימתי י(, סב )שם איוב שבות .את שבוה'

 עצר כי שנאמר מצטער, היה אברהם עם קטפה לו שהיה זסן כלאבימלך
 שנאמר שניהם, על נתרצה מיד אברהם עליו שהתפלל וכיון ונו'עצר

 : שרה את פקד וה' אחריו כתיב וטה יז(, כ )בראשית וגו' אברהםויתפלל
 משסים הבט נא שוב צבאות ה' זש*ה שרה. את פקד וה' ד"א ד(]נ[

 ותקומםהערות
 פמב בביר עיין וכן שם רבתי בפסיקתא ועיין בשטו טוגא 3סצא לא הקב"ה, עור אבהו אירי(

 ירבק ~לא זש'ה ד"א ג( נאוזן. עציית גנרון עצירה בפח עצייה נאמר עצר 1?ור כי יגאות
 לך ונתן הכתום על כן שגררנו ל"פ פסקא רבהי פסיקתא עיין שיוך, יהא זה סימן בו,גירך
 המקום חבירך על טרחם שאתה זמן כל גירך יחא זה סיטן ררסטקיס בן יום* ח'ר ורחמךרחמים
 וכך אחר, פסוק על גררש והרריה אחר בסגנון פה סובא אג"ב טן ינ3'י בו/ עיע.טרחם
 " )איוב רוחי שסרה ופקרחך עטרי עשית וחסר חיים וש"ח שרה, את פקר וה' ע"א שםאיתא
 תפלתי, ששסעת עטריי עשית וחטי שרה, ל* כשהחזרת לי vftto~n אייפ אברהפ אמריב(,

 את אלהים וירפא בט"ש ולביתם לאבימלך רפואה געגזרי שהת עולם, באי לכלוהורעתיך
 טשה להם אטר י,ח(, יפ )ויקרא כטוך לרעיך ואהבת וכהיה יו4 ט )גראשית ונויאביטלך
 וסרחטהו חכית את  שאוחב סי שכל ביניכם, שלום ההיו לזה, זה אוהבין חה4 בנילישראל
 ימניה עליו, מרחם הקב"ה אין וסרחטיהו, חצירו את antw שאינו סי וכל עליו, טרחםהקכ'ה
 היו ולא נמתחת הדין טרה זח, את זה אוהביו סרחטיו שהי, זסן כל יבחביריו, כאיובשכן
 צעירים עלי שחקו ועתה "יונ אטר ביניהט ותחרות וקנאה איבה שנכנסה כיון להזיקן,יכילין
 בשחין איוב את ויך פ ]פני( סאת השטן ויצא שנאסר שנפרע, וסגין א'(, ל' )איוב עיטיםסמני
 וכיון *'( ט'1 )שם וגו' בנו ישיש גם שב גם לו ואסרו השישהו חגירה ואף ז'(, ב' לסיוגרע
 "4 ת"נ )שם איוב שבות את שב וה' שנאסר שבותו, הקב"ה והטיב רעהו בער להתפללשחי
  וטן כל אבימלך, כך רעהה גער להתפלל לגו ונתן ונתפייס, שרחם כיון שבותו, שבואיטתי
 )בראשית וגוי האלהים אל אברהם ויתפלל שנ'  שניחם, סצסערין היו  אברהם,  עפ לוקטתהשהיה
 גם nSp)t טשונה הלשון נכבי כי הקורא יראה ו שרת את פקר זהי כתריה' כתיב טה י"ו(,כ'

 וראה פשמים הכפ נ% שוב יבמות ה,  ושיה פקר וה' כ"א י( נשה  שהוא כסו והעתקתינהמר
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 מה אמר, נאשר שרה את פקד וה' סו(, פ )תהלים זאת גפן ופקודוראה
 העלה ה(, מי )בראשיה ונו' החוצה אותו ויוצא כתיב מה ראה אלאאסר,

 וחוצות ארץ עשה לא עד שנאמר שמימי אלא חוצה שאין לשמים,אברהם
 לסטה, יש מה הסתכל לו אסר לשמים, אותו שהעלה כיון כו(, ה)טשלי
 מן למעיה שהיה הרי ס( ה(, סו )בראשית השמיסה נא הבטשנאמר

 להקב'ה אומרים ישראל שכך למטה, מלמעלה אלא הבם שאיןהכוכבים,
 לו ואמר' הכוכבים מן לפעלה אותו העלה אברהם אף וראה, משמיםהבט
 ואום' עלי טתפלל את עולם של רבונו אברהם לו אמר השמיסה, נאהבם
 ותקיים למטה, שמסתכל כביכול לפיכך טסתכל ואני השתמה, נא הבטלי
 אלהים שנאסר י(, יח )בראשית ונו' אליך אשוב שוב לשרה שאסרתמה

 שרה, אלא גפן ואין זאת, גפן ופקד וראה משמים הבט נא שובצבאות
 פוקד ואני הקב"ה לו אסר נ(, קכח )תהלים וגו' פוריה בגפן אשהךשנאמר
 שרה. את פקד והי ד"א ו( שרה: את פקד וה' שאמרתי, מהומקרם
 נטעתי הנהרסות בניתי ה' אני ]כי סביבותיכם ישארו הגתם וידעוזש"ה

 בלותי אחרי שאמרה אותה לו(, לו )יחזקאל ועשיתי[ דברתי הי אניהנשפה
 לשרה להיות הדל בה שכתיב אותה הנהרסית, בניתי יב(, יח )בראשיתוגו'

 אליך[ ]אשוב )הזה( לסוער הנשסה, נטעתי יא(. שם )שם כנשיםאורח
 פקר וה' ד"א ו( ]דן[ שרה: את פקד וה' יד(, שם )שם ונו' היהכעת

 ותקוניםהערות
 ?ש"ש פקר וה' ר"א : שם איתא וכך אגע מן כלי הגיי נשתנה נ' אות גם זאת. גפןהקור
 שהבטיח ושנין בהסט, שהבטחת כסו עתה הנס וגוי. זאת גפן ופקור וראה טשסיס הגט נאשוב

 אבינו אכריהם את לשטה הקב"ה כשרצה ולאה גא אסה כאשר שרה את פקר והן שנינהנט,
 האסר החוצה אוהו ויוצא שכ' טרום, לשפי והעלהו בירו אחז ובגדולתן, ישראל שלבטובתן
 אלא חוצה ואין עולם, של מחללו החוצה אותו הוציא ה'(, ט"ו )כראשית וגו' השטים נאהבט
 ח ?טילי וחוצות ארץ עשה לא עד ואוטר זיו[, ל"ג משע" חוצה צעקו אראלט הן שנישסים,
 שהיה לסר אתה טכאן למטה, יש מה naoS, טלמעלה הבט הקב"ה לו אסר שהעלהו וכיוןכ"ון

 לחקבית אומרים ישראל שכן למטה, מלפעלה אלא הכס שאין הכוכנים, מן לסעלחאברהם
 השסיטה, נא הבפ. לו ואסר חכוכבים 0ן למעלה למרום כשעלתו אף זטי, ~יאה טיחיםהבט

 הבט אתה כך מביט, ואני הבט,. לי. אוסר שאתה כשם להקב'ה, אברהם אטר שעהבאותה
 שוב צבאות הי הכחוג אסר לפיכך בן, ולשרה היה כעת אליך אשיב שוב שאסרת מהוקיים
 ]תהלים פוריה כגפן אשתך שנאמר אשה אלא נפן ואיז זאת, גפן ופקור וראה טעמים הבטנא

 את פקר וה, רכת'ב היינו אמרתי, כאשר ואפקור nPpN כן לאברהם הקב"ה לו אסר פןקכ"ח
 יב אות פסזר בב"ר למטח. מלמעלה אלא הבט שאין הכוכבים טן למעלה שהיה הרי ה(*רה.
 סלסעלה אלא naan אין השפיסה נא הבט ליה ראטר הוא הרקיע, סכימת לסעלה 1filwהעלה
 ה? אות שלאחריו ר"א ער מכאן הגוים. וירעו זש"ה פקר וה, ד"א ו( עה"ח. רשיי ועייןלטטה.
 ר"א. ער ר"א טן הטעתיק שפסח אג"ב טן בכ"י חסר ישראל נצח וגם זש"ה פקד זהיד"א
 רק הגוים וירעו הזה, הפסוק על ג"כ נדרש הי אות פקר וה, פסקא פט"ג רבתי בפסיקתץוגם

 הגוים וירעו וכצ"ל טשובש לשינו והלשון סשה, נובעים אגס בעל ורברי קצת אחרבסגנון
 בה שכתיב הרוסות. שה" ושרה אברהם זה הנהרסות בניתי עקרה, אותה קוראיט שהי'אותם
 עינה. לי היתה גלותי אחרי שאמרה לאיתה הנשמה. נטעתי כנשים, אית לשרה להיותחרל
 פקר ופ ד"א ז( שרה, את פקר וה, ונוי חיה כעת אליך אשוב למוער ועשיתי, דברתי היאני

 חסר באשר הרפוסים בכל ואח'כ תילנא ברפוס סחחיל סכאן ישקר, לא ישראל נצח יגסזש'ה
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 אסר מ( כ"ט(, ט"ו )ש"א וגו' ישקר לא ישראל נצה וגם וש"ה שרה* ת א.;;ם
. אותו שהאכזלה פפני ודם בשר אלישע ודם, כבשר אהיה לא הקב"ה .ין

 הזה לפוער לה אמר ה(, ד )ם*ב לחם לאכל בו. ותחזק שנאמר השונמיה, ן
 ותלד האשה .ותהר שנאמר וקיים* טז(1 שם )שם בן חובקת את חיה כעת)

 שאסרתי אני ס( וכסה כטה אחת .על יו(י שם )שם וגי' הזה לסוערבן
 אשתך לשרה בן והנה חיה כעת אליך[ אשוב ]שוב הזה( )לסוערלאברהם
 וגוי ויכזב אל איש לא' בלעם אסר לפיכך פקיים, שאני י(, יח)בראשית
 לזקוניו בן לאברהם שרה ותלד ותהר כתיב, מה אלא יט(, כנ)במדבר
 )תהלים ויעטור צוה הוא ויהי אסר הוא כי דור אסר ב(ז כא)בראשית

 : ט(לג
 נכיאימי כ"טפרק

 ולא אשביר האני זש"ה ב,.כ*א(. )ש"א חנה את הי פקר כי 6(]א[
 אני נאם ה(. ב )ש"א שבעה ילדה עקרה עד שנאמר חנה, יו ט(, סו )ישעי'אוליר
 , אבימלך לבית ועצרתי לשרה הסוליר אני אם שם(. )ישעיי ועצרתטהמוליד
 לישראל, המוליד אני אם ד"א יח(. כ )בראשית עצר עצר כי]שנאסר[
 בל שנאטר לשה, ועצרתי נ(, סו )ישעי' וטי בטן סני העסוטיםשנאסר
 ונין ושאר שם לבבל והכרתי כתיב שבך יז(, ס )שם וגו, נגרו כאיןהגוים
 שריר יהיה ולא שאר שלה, מטבע זה שם נ( נב(, יד )שם ה' נאוםונכד
 המוליד אני אם ,ד"א אלוף. זה ונכד מלנות, זה ונין יח(, א )עיברי'וגי'

 זה ועצרתי ה(, סו )ישעי' בניה את ציון ילדה גם חלה כי שנאמרלציון,
 שעיר בני אלה שנאסר סדום, וו ו(. נא )שם .יסותון כן כסו ויושביהמדום.
 תהיה לעולם וישועתי לישראל אבל כ(, לו לבראשית הארץ[ ]יושביהחורי

 ותקוניםהערות'
 גם אג"ב מן גכ*י כו', ורם כגשר אהי' לא חקתה אפר מ( . 1. הערה פכה לעיל עיין שלםרף
 הרי כוס, ארם גל בהם שמב אדם בני הקג"ה אסר שם איתא וכך הגיי, סשונח היאות

 ותחזק גרולה אשה ושט שתם אל אלישע העכור ה"מ. ההי כם'ש לשונמית ואמר שבאאלישע
 את חיה. געת הוה לסוער אליה אסר שהאכילו הלחם ובשביל ח'[ ד' זס"ב לחם לאכולבו

 שוב לאברהם שאמרתי ואני "ו[, שם ]שם בן ותלר האשה ותהר סיר ט"זן ר' ]סיב בןחובקת
 וכסה כטה אחת על מא[, י"ז ]בראשית וגו' יוחק את אקדם בריתי ואת וכתיב וגויאשוב
 אסר לפיכך וגו', ותלר שרה ותהד פיו ויכזב, אל איש :לא כם'ש רכרי, את לקים ראוישאני
 וגו', ריבר כאשר לשרה הי ויעש שני אסר כאשר הוי 8'[, ל"ג ]תהלים דהי אטר הוא כירור
 הרפופים ככל הוא כן אשתך. לשרה בן והנה חיה געת הזה לסוער לאברהם שאטרתי אניט(
 אשתך לשוה נן והנה חיה כעת אליך אשוב שוב לתקן ויש ירות בשתי ראשון בדפוסגם

 : יי( י"ס)בראשית
 שרה את פקר וה' פסקא אחר רבתי בפסיקתא גם חנה את ה' פקי כי 6(]פכ"פ[

 טן ובכ"י אג"ב. בעל שהביא מסה אחר בסגנון אבל )פמ"ר( חנה את הי פקר כי פסקאנטצא
 וכרני זש"ה פקר כי חיא שתחיל חטר, לישראל חטוליי אוי אם ד"א והן ההתחלה, נטצאאלב
 a~p 1' וכמגילה שלה. מטבע זה שם, נ( ר"א, ער ר'א מן המעתיק ופתח בי[ קאות וגויה'

 רפיו רמז ישעיי הילקוט וגעל וגתי, זו תנד מלכות זה נין לשון זה שאר הכתב זה שםאיתא
 שע"י והכוונה פטכע זה שם בסטרא לתקן יש ואולי מפתע. זה נין וגורס מגילה מגמרא טאסרםהביא
 שלהן הבתכ זה שם "ב אות פתיחתא פוף רבה אסתר וכמדרש בעולם. אטבע יצאסטכע
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 ברצק ה' זכרם זש'ה הנה* את ה' פקד כי ד'" 0 ]ב[ שמאמשע"
 של שעה שנמצא'לו אדם אשרי ז( ו(. קו )תהלים בישועתיך פקדהעטך
 חד איל יה, סט )שם רצץ עת ה' לך תפלתי ואס אומר רי כךרצץ,
 כיון חנה כך רצון. עת אוחו עשה לפניך, כתפלל שאני שעה כלרבש.ע
 מימים מעירו ההוא האיש ועלה שנאסר ישראל, כל עם לרגליםשעלתה
 ]לסועדה הזאת החקה את ושמרת שנא' הפסח, זו ס( ג(. א )שיאימימה
 לפני אמרה ישראל כל את חנה שראתה כיון י(. יג )שטוה ימיטה[טיסים
 עמך ברצון ה' זכרני לי, שתתרצה שעה הרי העולסים כל רבוןהקב"ה,
 אסרה היא שתיהן, הקב"ה עשה שאסרה דברים ושני בישועהך[,ופקדני
 בישועתיך, פקרני אסרה היא ים(. א )ש"א ה' ויזכרה שנאסר ועשה ה'זכרני
 הרעו זש"ה הע פקר כי ר'א 0 ~[ חנה: את ה' פקד מ שנאסרועשה,
 פרעה זה כר4 ט לחזקאל גבוה עץ השפלתי ה' אם מ השדה עציבל

 עץ והנבהתי ת(. יב )בראשית תו' פרעה את ה' ועגע שנאסרהראעעה
 ונו' אדוני שפעני שנאסר שנתגדל. אברהם זה ,t(aw ) )יחזקאלשפל

 כי ]שנאמר[ אבימלך, זה t(QW )יחזקאל לת עץ הובשתי ה(. כג)בראשית
 שרה. וו שם(, )יחזקאל יבש עץ הפרחתי ה( יח(. נ )בראשית עצרעצר
 עצי כל וירעו ד"א שרה: את פקד וה' aw), )שם ועשיתי רברתי ה'אני

 )ש"א שבע באר וער מדן ישראל כל וידע שנאסר שמואל, זה ט(השרה*
 שניהם יסותו אחד ביום שנאמר עלי, בני אלו גבוה עץ השפלתי כ(יג

 טשרת שסואל והנער שנאמר שמואל, זה שפל עץ הנבהתי לר(. ב)שם
 כו(. ב )שם וטוב ונרל הולך שסואל והנער וכן א(* ג. )שמי וגוי ה'את
 הנה. זו שפל עץ הגבהתי ד"א ר(* ג )משלי טוב ושכל 'חן ומצא נאמרעליו

 הפרחתי י( ה4 ב )ש"א אומללה בניע ורבת דכתיב פנינה, זו לח עץהובשתי
 הי עם שמואל הנער ויגדל "( וגף. חנה את הי פקר כי חנה. זו יבשעץ
 ד(: לד )תהלים יחדיו שסו ונרוממה אתי לי'י גדלו דור אסר כא(, ב)שם

 ותקוניםהערות

 טן בכ"י גם נמצא סבאן וכפגי, ושיה פקר כי רפא ג( בר. ובר בר תכר אין והחשוןושאר
 ייר שאטי לפי וגו'  וכרש 1ש'ה נשתנית הס, בכסי פי'. ארם אשרי ר( אי. הערה לעיף עאןאג"ם
 עו6 עם עולה היתה חנה ואף לירושלים הרג5ימ שעולה עת רצין, עת הי לך תפלתיואני

 סיסש הזאת החקה את ושטרת שכ' הפסח 11 ס( יטימה, מיסים טעירו האיש ועלה שכ'רנ5ים,
 החקה את ושטרת שם nDDn 1ה אנסי הוי ימיסה טיסים בו שכתוב סוער איזה ככ"ייטיסה,
 כ5 וידעו זש'ה ד'* ו( לטח. טפסת ימיטח מימים רי אות פם"ט להלן ובן יטימה סיטיםהזאת
 מב"ר המאטר שם-הכאתי קלח בהערה וע"ש ל"ג אות וירא הקרים תנחשא מן לקוח השרה.עצי
 שנתנזל אברהם 1ה ו( ff,,p' שלפגינו האלב דברי גם והבאהי השינויים על וקעירותי פנ"גריש

 אתני שמעתי או"ה של הס5כים לו שאסרו אברהם זח אגש מן בכ"י ארוני, עסענישנאסר
 גכ"י ששואל. 1ה ט( וגום בלותי אחרי כמ"ש טריים בכ"י שרה. 11 עש עץ הפרחתי מ(וגוי.
 הביום נם וגו' שבעה ילדה עקרה עד שנ' טמיים גכ"י חנה, .11 יבים עץ הפרחתי '( ישראל,זה
 נר15 רור אמר ה' עם שסואל הנער ויגדל י6( חנה. את פקר וה' ועשיתי*. רברתי ה' "אנישם
 1 לכאן ענינו -אין now~t בכ" ליתא זהוגו',




