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 כהובים* IVDI )ם'צ(פרק
 זש*ה א(. קכם )תהלים טנעורי צהרוני רבת למעלית שיר 6(]א[

 והומר שהיצר אע"פ אומרת ישראל כנסת ינ(, א )שהיש לי דודי הטורזרור
 שני בין ילין, שדי בין אלא יד(, א )שסות חייהם את ויסררו שנאסרלי,
 בים וכך ד(. ז )שהשש ונוי שריך שני שנאסר ואהרן, משה בין עמרם,בני

 נאררי ה' ימינך ילין. שרי בין אלא ו(. קו )תהלים סוף בים ים עלויטרו
 העם את הז ויגוף שגאטר ליז והיצר לי הימר בטדבר ו(, פו )שטותונו'
 אהרון: למנין ראשון טמן בין ילין, שדי בין כן אעפ"י אלא לה(, לב)שם
 בין לי, יכלו לא נם אלא מנעורי, צררוני רבת אומר יעקב המור צרור.ר*א
 ונו' פיללהי לא פניך ראה שנאמר בניו* לשני הקב"ה לו הראה ילין.שדי

 : לי יכלו לא נס אלא מנעורי צררוני רבת אוסר התחיל 'א(, טח)בראשית

 חורה. מזרן )מ*נ(פרק
 עור זש.ה א(, לה )בראשית יהורה וירר ההיא בזת ויהי 5(]א[

 לישראל, הקביה אטר פס, א )מיכה וגוי טרשה יושבת לך אבואהיורש
 )בראשית בארץ התהלך קום לו ואסרהי אביכם אברהם עם שהתניתיאע'פי
 ויבוא שנאסר הארץ, כל את לו ונתתי לון שאמרתי מה עשיתי יז(,ינ

 ארץ אל אתכם ואביא נ( וכן כך(, ט )נחסיי הארץ את וירשוהגנים
 אותי, הכעסתם אתם אבל ומלאה, רכה שהיא ארץ ז(* ב .)ירטי'הכרמל

 ותימםהעתה
 קישור לו אין הזה הפרק גל בו', לי גורי חםהף צרור ושיה ימעל" "י 6(011*נ[

 ר3ת : שפ ביתא ונך יזהר, כיושרת. והשמתא בחרימת 3ג'י ונמצא 3הטר. נלקה כיייראה
 רגון הנג'ס לפגי יוואל nea1 אסרח ונר, לי רום* מסיר ?רור זחה וגו/ מנעירי?ררוני
 אן ]שמות האחם את הסררו גפ'ש הללו, המפאים ביד וסטרנו 5י וחשד שהדר אע"פ"עולם

  ד'[,  ו, ןזח"ש וט' עתיים גשם שדיך אטי במם "3תיכ ואפין סשה בין ילין, שדי. כיןיד[,
 חסריך רו3 את ~כרו ולא %פלאותיך שביו לח בחששי אבות'מ ונף, הסור צרירוהא

  גט שכ' אע-פ רבש*ע בקב"ה לפני ישראל כנסת אטרח ז'(, פיו יתחלש סקו בים ש עלויסרו
 גהו לרבר סוער אהל אל סשה ובבוא שנ'  שגינתו, סצטצם הוא הגרשים  "מ בין ילין,שרי
 ]שסות 1ג1' אתך ודירתי שם לך ומערתי פ*פ[, 1' ]בפרגר 1ג1, אייו סרור הקול אתיישסע
 "114 שיי גו הוי  גיבן,גיח

 אטר 3"נ[י ס'פ ]כראשית חצים געלי  וישטמהו ארובו וימררהו ושיה סטיר ציורר'א
 בין הקב"ה אזל מסניי שיצא בגי על לכי בקרג היא שרים של צרור רבש"ע הקכ'ה לפגייעקב
 ובין פני, על אחרים אלהים * יוף' לא בין ון, הוא יאתי בתיך ילק תורחי בין ילין,שיי
 בכדטי 4 דודי הכיפר אשכה ואקר יעקב פחח סיר י4ן, שרי גין ד3תי3 והחנו תנאף,לא
 : 1ג1' עין עלי פזרת בן .יוקף פורת גין שאטר והוא גרהעק

 בין גלוחו, ועל יוסף סכירת על לי והצר שהסר אעץ8 יעקב אטר הטור, צרורר'א
 כגיח, תאומי עפרה  נשני לפני שחם. ש15 בגיל שנ1 .ע5 שמח שאני חשמחח בין ילעזושדי

 פללתי. לא פגיך ראה ליוסף ואסך ופתח לי. 'ידוי ושמעון כואובן ומגשה אפריםשבאסר
I"~Db])" לפני זה פרק סוקרם אג-ב מן בגזו חיור". עור זש'ח וואא געת תהי 

 npa ויחי על גררש בתחלה 3י תאנו בקיא, סוקרם כי ס'( )פרק טצרשח חורר מוסףהפרק
 יכ" שה.א ארץ הערטל, ארץ אל אתים ואביא נ( סצרשה. ושרר הוסף על Ynwtשהוא,
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 לכם. עושה אני 01ה שם(, )שם ונו' ארצי את ותטטאוותבואו
 אבוא היורש עור ממנה, אתכם וטוציאין האומותי את מביא אניהרי
 סיבה של דבריו שפעתם שלא מפני שם(, )מיכה מורשה יושבתלך

 חזקיהו בימי ניבא היה המורשתי סיכה שנאמר אוטר, שהיה 0ההמורשתי,
 ער וגו' היירש עוד כך, להם נעשה לפיכך יח(, כו )ירמ" וגו' יהודהמלך
 היו בגלות, ישראל שיצאו כיון שם(, )סיכה ישראל כבור יבואעדולם
 שונאיהן ויצאו לעדולם, שהגיעו עד בגריהם, ולבושים בקולריןשלולין

 ישראל כבור . יבוא ערולם עד שנאסר ערומים, והניחום בגדיהם,והפשיטו
 מה ראה סבאן, מאטין את אין ואם כסותו, אדם של שכבודו שם(,)שם
 היר ערומים, אותן והעטירו כו( כנ )יחזקאל בגדיך את והפשיטוךכתיב

 בת מן ויצא אומר ירמיה וכן זה, של בושתו זה רואה שהיהטתביישין,
 אלא הדר ואין לבושים, נלא שיצאו מלמר ו(, א )איכה הדרה כלציין

 DW). )איכה כאילי' שריח היו א(. סג )ישע" בלבושו הדור זה שנאסרלבוש,
 באחוריו ואחר אהד כל וראש זה, אתר זה הולכים הללו שהאיליםכשם
 ואחיי אחד כל של בושה רואין ישראל היו כך בושתו, ורואה תבירו,של
 כבוד יבוא עדילם עד הוי בקולרין, שלולים שהיו רואים, אינן עצמםושל

 כך יהורה של טשבטו 1( להם רטז כך מחתילה נ( aw). )סיכהישראל
 יהודה. וירד ההיא בעת ויהי א * י ]3:[ : עדולם ער כשהניעו להם.נעשה
 ויאסרו בהי כחשו שכתיב סה על א(. יב )הוושע אפרים בכחש סב~וניזש"ה
 אף הקב"ה אסר שם(, )הושע ישראל בית ובמרמה יב(. ה )ירמי' הואלא

 ה(,. מ )ירמי' .וגו' טרסה בתוך שבתך. שנאפר אותו, קוראין היובמרמה

 וראה בא t(QW )הושע אל עם רד עוד ויהודה ב'רירה, נתינין הןלפיכך
 שנאמר, אמ עמהם בירידה, ונתינין חומאין שאפילו אתכם, מחבב אניהאיך
 וגומר טצריסה עמך ארד אנכי ליעקב אמרתי וכך א5, עם רר עורויהורה

 וכשהן יד(, סג )ישעי' בבלה שולחתי לטענכם בבל וכך ר(. סו)בראשית
 ים(. ג )ש-א עסו הי' וה' שטואל ויגדל שנאמר טתעלה, אני אףסתעלין,

 דוי וילך דור וכך כה(, כפ )דה"א למעלה שוסה את הי ויגדל שלמהוכך
 אני, . עמכם ב'רירה וכשאתם de יא )שם עסו צבאות וה' וגדולהולך

 שגי מוצא את פקוס בכל שם(. )הושע אל עם רי עיר ויהורהשנאמר
 יהורה לזה, זה סננדים( )פי' ואנפידי*קין 7( לזה, זה שונאין הללוהשבטיי

 וירך ססי6 3עמ ניסי 5"ח כר6בימ סנ6מר סי' 5סס. רם, נך ,סיים ס5 מסרסי 1(.
 סיע 1DDt צנענו 6'ס נח יסי7ס oe 1,ר6 מרס וסמו DS17D' 6יס פד ניע 6מיו מ6חיפיס
 3י17. תימס 651 כסחו. ולחס כלעגי 6יס 3ח nnpS 335ו 6ת ססס סו6 56יס* וינק1'קמס
 ז Sb1P ככת ~613 עח5ס עד נסוף61מ'3

 ותקוניםהערות
 בכ"י להם, רמו כך מתהלת נ( האותיות. כהיפוך וסלאה רכה טל רך מרסל דורשוסלאה,
 קשור והמאסר כו', גמז כך, טתחלמ ישראל, ככור יבא ערולמ ער ד"א חרש מאטי פתסההיל
 ואנפיריקיה י( ש5ה חפיר טבלי פרבריו ספר* יוסף עץ ובעל ז"ל הר'א שניאור עייןמבנה
 ערע4 עחן רין ובעל כנגרו שהוא סי ופ" יונית הסלח סתנגרים', ,פי' ל1זאנו רי טהר"םטפרש

 אנשידיקוס. בערךמשלם
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 יעלה סי לאסר[ ]בה' ישראל בני ויאמרו( )באלה" וישאלו מוצא, את כךויוסף
 ומה וב(, א א, )שופפים יעלה יהודה הי בו[ויאמר ]להלחם הכנעני[בתחלה לאללנו

 ענלה ואפרים כתיב וכן כב(, שם )שם וגף אל בית הם' נם יוסף ביתכתיבויעלו
 שאף תאסר יא(. י .)הושע וגו' יהורה יחרוש אפרים ארכיב ונומר.מלופרה
 זה אנטדי"קין הן אף מיהודה, העוסה ומשיח מיוסף, העוטר טלחסהמשוה
 יהודה וצוררי אפרים .קנאת וסרה שנאסר קנאה, ביניהן אין ושלום הסלוה,
 הזה בעולם אבל ינ(. יא )ישעי' ונון יהורה את יקנא לא אפריםיכרתו
 נתונין כך שהן זמן וכל בזה, זה סקנאין זה, עם זה מתחברים שאיןספני

 ונקבצו שנאמר  מתעלין, זה עם זה כשיתחברו לבא לעתיר אבלבירירה,
 אסר שם(. )שם הארץ מן ועלו שעה אותה ב(,. ב )הושע וגף יהודהבני

 אוסר .דור וכן מתעלה, עמכם אני אף עליתם, שנתחברתם עכשיוהביה
 עוד ויהודה נאסר לנך י(, מז )תהלים נעלה טאד עו' נאספו עמיםנדיבי
 עולים, וכשישראל יירייז* ישראל עולים, כשהאוטות מוצא את אל. עםרר

 שנאסר. עלו, והאוטות יררוו כשתפאו רחבעם בימי יורדין,האומות
 ויהי

 )ם'א ירושלים על טצרים סלך ששק עלה רחבעם למלך החמישיתבשנה
 )ויהי( שנאמר עלו, והאומות ירדוי בשחפאו אלה בן הושע ביפי כה(.יד

 יהויקים בימי א(. נר )ם*ב וגו' לו ויהי בבל מלך נבוכדנצר עלהביטיו
 החמישית בשנה )ויהי שנאמר עלו, והאומות ירדו, נשחפאווצדקיהו
 בבל סלך נבוכרנצר בא וגף[. למלנו התשיעית בשנת ]ויהי ונוי(לטלכותו

 בן שנאסר יורדיןן טעה לבא לעתיד אבל א(. כה )מ"ב ונון חילו וכלהוא
 אל והורגותיך וכן יח(. לב )יחזקאל והורירהו מצרים המון על נההאדם
 ב(, ב )הושע הארץ מן ועלו שנאסר טתעלין, וישראל כ(, כו )שם בוריורדי
 פ(ו צז )תהלים אלהים כל על נעלית מאד שנאמה עטהם, הקב"הואף
 ףקתהנ כנעם איש ]בת יהודה שם חרא תף יהודה וירד ד"א2[
 אשת תפל והלך . סיחיה, לעטור עתיר המשיח הקב"ה אסר 'כנפלה,כיק

 יתמר תטר, את לבנו ומשיא עלילות, מביא עושה אני מה אלאכנענית,
 הימים וירבו שנאמר כנעני/ .תסות הקב"ה אמר הנדגל, שם של בתוהיתה
 שנאטר בניה, ויסותו יב(, לה )בראשית יהורה אשת שוע בת ותמתונוסר
 של בתו כהנת שהיא בחטר, יהודה שידבק נדי ט1(, )שם ואונן ערוימת
 לדתה בעת ויהי יה(. יד 3שם ונו' טלך צרק ומלני .שנאטר נח, בןשם

 תחילה, לצאת זרח בקש וכח(, כז לח )שם יד ויתן בלדתה ויהיוגופר
 ז'צא אסו, לטעי יחזור ראשון, זרה ויוצא טפרץ, עוטר משיח הקביהאטר
 שם )שם וגו' ידו כמשיב ויהי שנאסר סמנו, יוצא שהמשיח ראשון,פרץ
 יג(: ב )טינה וגף לפניהם הפורץ עלה שנאמר משיח, זה פרץכפ(.

 נביאים. נם"ופ )סעד(פרק
 תבהל אל זש'ה כז(. ם )ישעי' ישראל ותדבר יעקב תאמר למה]א[

 לסה, א(, ה )קהלת האלהים לפני דבר להוציא ימהר אל ולבך פיךעל
 כ(, נפ )טשלי סטנו לכפיל תקוה בדבריו אץ איש חזית נתיב, פהראה
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 יחפוץ אם אומר איגב מה ראה 6( שם(, )קהלת מעפים דבריך יהיו כןעל
 א"כ ליעקב הקב"ה אטי ג(, ט )איוב אלף סני אחת יעננו לא עסולריב
 נפהא יצחק א"ר 3( יעקב. האטר לטה "א ד ]בם : יעקב תאסרלטה
 לסי משל כו(, ם )ישעי' ונוסר עיניכם מרום שאו ממנו, למעלהנתיב
 ובסלעך טעיתי, ולא מחשב אני כסה השולחני אמר שולחני, על דופישאטר
 המוציא אלה ברא מי וראו עיניכם טרום שאו הביה אמר בך פועה,הייתי
 אחד של שסו טעיתי שמא השמים, ברקיע יש כוכבים כסה צבאם,במספר
 או חפה .של אורה במלה שמא או שם(. פושעיי יקרא בשם לכולםטהן,
 עברתי ולא למענך, נבראו אלו ונף סם(, )שם נעדר לא איש לבנה,של

 תאסר לפה הרין, את מעביר אני בגבורי שאת ועליך ג( הדין, אתעליהן
 חביב לי היה לא יעקב לו אמר יעקב. תאמר ה ם ל א * ך י( ]נ[ . :יעקב
 כי תדע ידוע שנאסר גזירה, נגזרה שכבר לו אטר .למצרים, והורדתומיוסף
 ויוסף אלא העבדים, כדרך עסו נהנתי ושמא יג(, פו )בראשית ונוטרנר
 עמהם נהגתי שמא בטצרים, כשהיו בניך ואף 1(, סב )שם ונו' השליתהוא
 ויוציאם וכן .יד(. סה )תהלים ונוסר נחפה יונה כנפי אלא העברים,בדרך
 תאסר למה אלו כל ואחר לז(, קה )שם כושל בשבכיו ואין ובזהבבכסף
 הקב"ה לו אסר נהמן בר שמואל א"ר ס( יעקב. ר ם תא למה ]ף[ר'איעקב:
 האש, לכבשן שנפל שבשעה תנר, לקרות לו היה אברהם תנר, קוראאת

 טכאן, יוצא - היית לא. ממך, לעמור עתיר שהיה יעקב אילסלי לואמרתי
 אברהם את פדה אשר וגף בה לכן שנאסר יוצא, אתה יעקב בשבילאלא

 תנרז לקרות לאברהם לו והיה האש, מכבשן פראול מהיכן בב(, כח)ישעי'
 ואברהם אחר, בזכות אלא בזכותי, שאצא לפניך, מעשים לי היה לאלוטר
 פר תא ה ם ל דשא :.]ן4ם יעקב תאטר למה הגר, קורא ואת תנרז קראלא

 טאביך, שמך שהדסתי הקב"ה* לו אסר לקיש. בן rl~nw ר* אמר .ו(ועקב.
 בריתי את ואף. יצחק בריתי את ואף יעקב 'בריתי את וזכרתישנאבר
 יעקב* תאסר מה ל א דש ]ן[ תנר: קורא ואת טב(, כו )ויקראאברהם

 שנאסר מאבותיך, שמך כיבדתי הוא ברוך הקדוש אמר נהסיה א"רו(
 בשביל אף בו 'הזכרתי באברהם שם(, )שם וגו' יעקב בריתי אתוזכרתי
 עשו בשביל ,אף בו הזכרתי יצחק בריתי את ואף קמורה, ובניישמעאל
 יפה כולך קדושה עדה אותה לי שהעמדת אתה אבל ]ואלופיו[,לאליפז(
 תאמר למה תנר, קורא ואת בבריתך, אלא אף בך, הזנרתי ולארעיתי,
 : כה( מ שם )ישעי, וגו' שמעת לא אם ידעת הלאיעקב,

 ותקוניםהערות-
 א-ר 3( אג"כ. טן בכיי הוא וכן pwp' המאמר כוי אוטר איוב טה יאה 6("מליהן

 שאת ועלקי נ( ב'. אות גל חסר אגנב מן ובכא בשטו, הטאטר מובא מצאתי לא אחא,יצחק
 בטרי, שאת הרפוסים בכל ואהיכ ווילנא בדפוס אנך ידות בשתי ראשון בדפוס נקהכבורי.
 ג'. הערת לעיל twp אגיב, טן נב" נטצא מכאן . יעקם. לו אמר יעקם, תאסר עסה ד"אד(
 בקטו,מובא מצאתי לא זח' נם .יקי"- גן שמעון ר' אסר 1( הסקור. מצאתי לא כחטן. בד ריטואל א"רס(

 ובב-

 סובא טצאתי wst בכא וכע בחס", י' אמר ו( האוטר. שפ חטר אגס טן
כשמו,
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 אהובים* הצ0 .)ם"67פרק
 זש*ה א(, קכפ )תהלים וגף מנעורי צררוני רבת המעלות שיר]א[

 ראה רבששע 'ישראל. ננסת .אסרה כ(, א )איכה ונופר לי צר כי ה"דאה
 פו(, צא )תהלים בצרה אנכי עמו שלקבת את בצרה, שנהיה לך יפהאם

 שלא וראה בא עצמן, על אומרים ישראל .עכשיו ועד לך* יפה בצרהוהריני
 יהורה ר' בשם רבותונו ואסרו 6( הרשעו כבלעם ישראל את שונא אדםעמר
 בלעם, לו אמר ישראל, את לקלל 'בלעם אחר בלק ששלח בשעה פזיבן
 שהם אנשים שני עמהם, שהוא ,בהקניה לינע רוצה אתה עושה אתהמה

 שניהם כאילו לא טהם, אחד .את ויכה אחר יבוא אם בזה, זהםרובקים
 בו כביכול אותן, .אני פקלל אם ~שראלי .עמ' טרובק הקב"ה כביכולהכה,
 ירמיהו וכן ה(, כנ )במדבר ונו* אל, קבה לא אקוב םה שנאסר נוגע,אני

שאמר. 6ה שתקיימו בשעה אימתי יאג יג. דרסם וגף האזול ירבק כאשר כיאוטר
 כ(. ל )דברים . בו ולרבקה בקולו לשמוע. אלהיך ה* את לאהבה סשה

 עמרי אתה כי רע אירא לא צלפות בניא אלך כי. נם אוטר דורלפיכך
 ז ר( כנ)תהלים

 וורדן ff'D1, ' )מץ(פרק
 מהקיץ נחלום ושיה א(. .aD ובראשית יסים שנתים מקץ ויהי]ש

 ננלה הוא ברוך הקדוש אין 6( כ(, עג )תהלים, הבזה צלטם .בעירהי
 לפי בלילה, ולמה טהקיץ, נתלום לבצתן,. בשביל ויסה ביום, .לרשעים
 מעשיהם במחשך והיה שנאסר , לאפילה. חשךשמעשיהן

 ם0, ) כט )ישעי' .
 שינעה ראוין היו בלילה לא ואף טהקיץ, נהלו* בחושך להן ננלהלחיכך
 לעשות כדי לרשעים, שלים עצמו עושת שהוא הוא,..אלא ברוה הקדושלהן
 שלה לא שרה, כשנפל הראשון, במרעת. מוצא את ;וכן צדיקים, שלרצונן
 את הו ויננע הלך, נשכול ' הוא אלא שרף, ולא מלאך לא עליוהקביה
 אברם אשת שרי דבר על הני יכו5,בזנותה,. יז(1 יב )בראשית וגומרפרעה
 הוא כביכול אביטלך, כשנפלה ובן האמד. מן. השנים נרבים נ( שם(,)שם
 הלילה בחלום אבימלך גל אלהים ויבוא שנאסר בלילה, לו ונראההלך
 לא )שם הלילה בחלום הארסי לבן אל אלהים יבוא בלבן וכן ג(, כ)שם
 שנתים סקץ ויה* שעתיי.לעשותו מה בחלום לו הראה פרעה כך אףבר(,
 בחלוטות, להן ננלה ולמה חלומות, חלם נבוכדנצר יכן חולם. ופרעהיסים
 ]ב[: ) ז תבזה צלטם בעיר ה' סהקיץ ינהלום לבזותן,בשביל

 הי וי ד**
 שיצא אברהם, זה יד(, ר )קהלת למלוך יצא הסורים שבית . בי זש*ה ץ* קם

 )בראשית וגף הוצאתיה אשת ה' אני שנאמר בעולם, ונתנדל האששכבשן
 אביו, של טתרבו הקב.ה שהצילו, יצחק, זה הסורים. מבית כי ד*א י(.נמו

 וציניםדישת
 גשת, טוגא טצאתי ולא באי וב'ח פזי, עציתכן ר' בשם רבותעו ושרו 6(1פמי[
 תנהוסא עיין נפלח, רק שעלב המעמן . ג"פ. לישיש נפ" אב*" אי; "ןפם'ז[

 "ח; אות ~Pgזעוומ
 חשנש שבש ן( ייג. אות צלק ברר. ובטיפש "ן  81% טגבר וננדה"
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 ונהנדל יצא יב(, כב )שם וגו' הנער אל ירך תשלח אל ויאמרשנאמר
 סביה כי ד"א : סנ( כד )שם וגופר לשוה יצחק ויצא שנאסר ג(בעילם,
 יעקב .ויצא שנאסר עשו, מן כשברה אביו מבית שיצא יעקב, זההסורים.
 גם כי אלא סג(, ל )שם מאור האיש ויפרוץ בו, כתיב ופה י(, כת)שם

 סאתים. עזים שלו ונפל עשו שבא בשעה שם(, )קהלת רש נולרבטלכותו
 האסורים מבית שיצא יוסף, זה הסורים, סבית כי ד"א טו(1 לב )בראשיתוגו'

 כ קה )תהלים וגו' לביתו אדון שמו וגומר, ויתירהו מלך שלה שנאצרוסלך,
 את הגביה ולא שמלך שם(. )קהלת רש נולד בטלכותו גם כי אלאוכא(,
 ויוסף שנאסר האסורים, בבית. חבוש כשהיה לנו שהיה כשם אלאעצמו,
 השליט שהוא יודע איני וכי ו(, מב לבראשית הפשביר והוא וגוי השליםהוא
 לפיגך כשסלך, היה והוא בנערותו היה שהוא ללטדך אלא הטשביר,והוא
 ץ ק ם ' ה י 1 א " ד ]ג[ : ר( י )קהלת וגו' המושל רוח אם אוסרשלמה
 הקניה של טידותיו אין ד( יז(. ל )ירמ" ונו' לך. ארוכה אעלה כיזש"ה
 להכות יכול אינו אבל ברפייה, וטרפא בחרב, סכה ב"ו ורם, בשרכסדת
 בחרב, וסכה בחרב מרפא כן, אינוי הקב"ה אבל בחרב, ולרפאותבחרב.

 דכתיב בענן, חטאו אותן, מרפא ברבר בו ישראל שלקו בסה מוצא אתס(
 וגופר יעלה כעננים הנה דכתיב בענן, 'ולקו טד(, נ )איכה בענןסכותה
 )ישעיי ונם תעופינה כעב אלה דכתיב'.מי בענן, וטתרפאין י( יג(, לד)ירטי'

 ר )שם יומם ענן פקראה ועל ציון הר טבון על ה' וברא וכן ח(,ם
 איכה בעב, ולקו ו(, ב )חבקוק 1( עב-טים עליו ומכביר דכתיב בעביחטאו ה(-

 )ישעי' תעופינה כעב אלה מי בעב, ומתרפאין א(,' ב )איכה ונו' באפויעיב
 ולקר נח(, ה מרמי' שפטו. לא אביונים ומשפט במשפם, חטאו ח(.ס

 בטשפם ציון במשפט, ה(,,וטתרפאין לם )שם- משפטים אתו וידברבמשפט,
 כ(, ע"נ )ההלים טהקיץ כתלום בהלומות, לקו ז( בז(. א )ישעי'תפדה

 סר דקלכן דויס6 כתיג. גניגךנגכ ע5 קל6 7ס6י Dh'( סיט* עג ע1,5 ,מ3נ,17(
 5ונ 65 סמרגס חסו ,ליס גיד סללן ונחוס O'D1 3כו5 מסיגין מסיו מחץ פד 15 65סמלכם

 ותקוניםהערות
 לשוור יצחק ויצא שנאטר ג( ר"ג. ריש שמזר עין לקה. שניהם שבזכות ר"ל האחר,סן

 נ41 3י עד וגדל הלוך וילך האוש הגרל להגיה הון בעולם, שנתגדל מזה דייק איךנשדה,
 אות ויקהל הקחת בהגחומא בוזר. . במרת הקב"ה של פרותיו אין ד( ת3(. כזו )בראשיתשאד
 סובר ח3רפס ה1חוסא במררנו וכן ל'נ, נהרגה e~p1 ברפיה וסגפה באיזמל סכה בוער סלךפי

 אים שמכה בסח ב"ו סרת ב,1, סרת הקניה כסרת שלא וראה בא רז"ל אסרו ג'ג, אותנשלח
 בי31י אינטל אף בו: טרפא בו שסכה בסה הקניה גרטיהי וסרפה באיזטל סכה אלאטרפא
 גרגר גו ישראל שלקו בטה טוצא את ס( באיופג בטקום נחרב הציג והמסדר קטן. וסכיןתער
 אות פ"א רבתי ובאיבה נחסו פסקא רר'כ נפסיקתא : נמצא לוה הדוטה טאטר ג1'. אותןטר*א
 הובא ושם ש.ח רטב יטעי' ובילקוט ל"ר, פסקא רבתי ובפסיקתא רעתם, כל תבוא פנוקכיב
 כעג אלה סי רגהיב בענן יטחרפאין ו( ע"ש. טהנחסים 1ב1 לקי גו ישראל שחבאו רבתגדל

 נשתרבב הראשון הפסוק יוטם. ענן מש-אה ועל טון הר סכון על הי וברא וכןתעופינה,
 אגשם טן גמי ליתא וגן עב תיבת בו מכי כי טקוטו ושם. בעג תפאו שלאחריומסאטר

 בשתי חסר וכן טהבתונ, זהראיי גהלוסות חבאו פה מטר טהקיץ. כחלום ומלוסות 14"
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 5א יוסף אף כך א(. נ )יואל יה5וסון חלומות זקניכם בחלוטותופתרפאין
 ועתה בא[ הלזה החלומות נעל ]הנה שנאסר הלוסות, כשניל אלאכסכר
 יסים שנתים מקץ ויהי בחלום ונתרפא כ(, יפ לז לבראשית ונו' ונהרנהולכו

 : יז( ל )ירםי' ארפאך ומסכותיך לך .ארוכה אעלה כי ההיד חולם,ופרעה
 נביאים* [ff'D] )0'1(פשק

 א(. א )חני הנביא חגי ביר הי דבר היה ונוע ליריוש שתיםבשנת
 )ישעי' ונומר כבור ונגלה וגון ינשא ניא כל ונוטר בטרבר קורא קולזש'ה
 בנוהנ אלא בטדבר, למה ]לוי[ איר 6( ]כטיבר[. קורא קול ה(, ד גם

 במקום לא מבקשה הוא היכן ואיבדה, סרגלית בירו שהיה סיומבעולם
 יתמו הזה במדבר שנאטר בטדבר, ישראל את איבד הקביה כךושאיבדה,

 במדבר, קורא קול ומבקש, הולך הוא ולשם לה(, יי גבמדבר יסותוושם
 לבן שכן כ( מבתיכם, ע"א פנו להן אטר . לפנוית לנו יש ומה דרך[,)]פנו
 אותה עקרתי כבר ע"א, .ספני לכאן* ליכנפ את מתירא לאליעזר,אוסר
 ומקום וטהו ל(* כר )בראשית הבית פניתי ואנכי שנאמר בשבילך,מכאן

 הבית, פניתי ואנכי ע"א, גונבת רבקה אין לבן, לו אסר שם(, 3שםלגמלים
 שנאסר הנטלים* בסקום אותן ונותנת גונבת לעטור העתידה רחל גונבתימי

 ואנני ד"א לד(: לא )בראשית הנסך בכר ותשיטם התרפים את לקההורחל.
 שנמשל להחריבה נבונדנצר כשיצא ואימתי טנשה, של מצרמו הביתשניתי
 משיח, זה חסור רכב י(, נא )ישעי* גמל רכב חסור רכב שנאסרגגטל,
 משיח, נולר הבית את נבוגדנצר שהחריב שביום נבוכדנצר, זה נטל.רכב

 לכך א(. ויא לד י .)ישע" וגומר חופר ויצא יפול באדיר והלבנון.שנאמר
 לסי שישרתי כאותה עצמכם ישרו נ(, ם )ישעי' בערבה ישרו ה' דרךפנו
 ינשא ניא נ5 לאלהינו פסילה לטי בערבה ישרו ושותה, ערבה בארץשהיו
 בניא דרכך ראי שנאסר העונות, טן עוד טתיראין אתם שאין QO),)שם
 בגיא, שנקבר אותו משה את אני מנשא ינשא* ניא כל ד"א בג(: ב.)ירמי'
 לסופר בנו שמסר לחנם משל ו(. לר )דברים בגיא אותו ויקבורשנאטר
 בני שאין אני נשבע אסר חכם, לטנותו באו ומדרשות, הלכות תורה.ללמוד
 ולמר לסשה ישראל הקב"ה מטר כך לו, ויקדש רבו שיבוא ער חכם,.נתמנה
 .והמשיח ה(, ר )רברים וטשפמים חקים אתנס . לסדתי ראה שנאפר הכל,.אותן
 שיבוא עי ננאלין בני שאין אני נשבע 5ו אוסר והקביה אותןי לנאולבא

 ינשא גיא כל טנשאו שאני למה וגומר, לו ראשית וירא שנאטר רבן,ופשה
 ותקומםהערוה

 בתלוסות ולקו טהג"ן, גחלים של נח*טות, הלאו כת"כ אג'כ מן וגחי וול3א. Dtblal"11ת
 לאטר שקר בשטי הגבאים ומניאים מחלטותי חטאו 3ן טתוקן ואלקווא חרתם תנתוב.וחסר
 סחקיץ. כחלום דכאים בחלומות לקו כיה(, כ"ג )ים" חלמתיישמתי

 לאליעזר אטר שנן ג( בג". שחוא teo לוי א"ר תקנוס בסנגר, לסה יי 6(ןפם*חן
 לכאן ליננם ארי סתקוא לעגן אוסר אליעזר שכן ב3" ע"א. מפי לכאן ליכ3יס אתטת'רח
 טוב,  ולקח קיט, רטו וסקופ יגשעי נתרנים וכן wwpn. השת פ3יומ הגיא ע84ת רש"י וכןין אות פיט גיר ועיין הגיהו *כיור וארכי ,8י נשכילך, אוחם עקרתי כבר לבן לו אטר ע*ו,טפ3'
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 )ואראל עיני ואשא שנאמר המלכיות, אלו שם(* )ישעיי ישפלו ונבעה הרוגל
 1 לזכריי וגזי ההרר שני סבין ]יוצאות[ מרכבות ארבע והנה]ואראהן

 ובו* הלב עקוב שנאסר הרע, יצר זה t(QW )ישעי' לטישור העקובוהיה אל-

 שכן הרשעים, אדם בני אלו שם(, )ישעי' לבקעה והרכסים ט(. יז)ירמי'
 ואה'כ. כא(, לא )תהליב ונו' איש מרוכסי פניך במתר תסתירם אומרדוד

 זה טתנבאים הנביאים הזה שבעולם לפי שם(* )ישעי! וגו' ה' כבודוננלה
 הטובה על נצב ה' ]אח[ ראיתי שנאסר במזבח, השם את ראיתיאומר
 )יחזקאל. כבר נהר על וגומר ה' דבר היה היו אומר יחזקאל א(. ט)עמופ

 )עמום. ונומר אנך חומת על נצב ה' הנה שנאסר בחומה, אוטר עטופ נ(.א

 א(, ה )עזרא ובירושלים ביהוד די יהוריא על נביא חני והתנבא נ( ז(,ו
 בשר כל וראו ה' כבוד וננפה שנאסר אותו .רואין ]הכל[ לבוא לעתידאבל
 מה לדריוש* שתים ת בשנ א ד' ]ננ[ .ה(: ס )ישעי' דבר ה' פי נייהדו
 שאירעל מה שכל מוצא את אלא 7( שתים, בשנת לציון להזכיר הקביהראה
 אוהב וציון נ(, לז )בראשית יוסף את אהב וישראל יופף לציון, אירעליופף
 ה( לז )בראשית אותו שנוא עור ויוסיפו יוסף 'ב(. פז )תהלים ציון שעריה'

 אנחנו והנה יוסף ח(, יב )ירמי' שנאתיה כן על בקולה עלי נתנהוציון
 אלוטותיר נושא ברינה יבוא בוא וציון ז(, לז )בראשית אלומיםמאלמים
 ח(, לז )בראשית עלינו תטלך הסלך אחיו לו ויאמרו יוסף ו(. קכו)תהלים
 )בראשיה חלום יוסףויחלוסיוסף יז(. נב אלה'ך)ישעי' סלך לציון אוסרוציון
 יופך א(.. קכו )תהלים כתולמים היינו שיבת'ציון את ה' בשוב וציון ה(,לז

 לך ישתחוו ארץ אפים וציון י(, לז )בראשית ונוי ואסך אני נבואהבא
 )לירושלים קנאתי וציון יא(, לז ובראשית אהיו בו ויקנאו יוסף כג(. סם)ישעי'
 אחיך שלום את ראה נא לך יוסף ב(. ח' )וכריו גדולה קנאה ]לציון[ולציון(

 ויגואר יוסף ז(. כס )ירמי' העיר שלום את וררשו וציון יר(,' לז)בראשית
 נראה ה' טרחוק וציון ס( יח(, לז )בראשית טרחוקאותו

 לי.')ירם"
 ב(. לא

 וצווך שם(. שם )בראשית להטיתו אותו ויתנכלו אליהם וקרב ובטרםיוסף
 )בראשית יוסף את ויפשיטו יוסף י(. פג )תהלים וגוסי סור יעריטו עטךעל
 הבורה אותו. וישליכו יוסף כו(. כג )יחזקאל בגריך את והפשיטוך וציון כג(,לו

 רק..אין והבור יוטף נג(. ג )איכה חיי בבור צמתו, וציון כר(, לז)בראשית.
 אין ובבור שנאסר בכור, לירמיה נתנו וציון שם(, שם )בראשית . .סיםבו
 לז )בראשית לחם לאכל וישבו יוסף ו(, לח )ירמיי ונוטר טים. אם כיפים
 את, ויעלו וימשכו יוסף היו(. )איכה לחם לשבוע אשור וציוןכה(,

 .סך יוסף
 הבור מן ויעלו בחבלים ירסיהו :את וימשכו וציון כח(, לז )בראשיתהבור

 ותקינים 'הערות
 פיח סוףוגאריינ

 ואנכי.
 נביאת. חני והתנכי בקרא נכיש מ4 והחנגא ג( טחרפים. הבית פניתי

 הקרוני תנחוטא טן לקוה הטאטא כל כוי לציון אירע ליוסף שאירע סה שגל סמא את אלאו(
 א*דפפ, בחגחוטא נשגח וכן התזה~סא, גשם תקפזפ רטז מלאכי בילקוט 1סוכא *א; אותףנש
 מ' את טרחוק .זכרו הכתוב סובא שהמחוטא לי. נראה ה' טרהוק וציון ס( י/ אות אנשטכבר

 עשה' יציון 1( י(. נ"א)ירט"
 שלו.. פורפירין גוע איכה גטררש אטרהו, .נצע וסם אשר מי
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 עשה וציון ו( לי(, לז )בראשית שמלותיו יעקב ויקרע יוסף יג(, לח)ירסי'
 )בראשית בסתניו שק וישם יוסף יז(. ב )איכה אמרתו בצע זמם אשרה'

 להתנהם וימאן יוסף יב(* נב )ישעי' שק ולחגור ולקרחה וציוןשם(,
 והסדינים יוסף ד(. כב לשע" לנחמני תאיצו אל וציון לה(, לז)בראשית

 לבני סכרתם ירושלים יבני יהודה זבני וציון לו(, לז )בראשית אותוקברו
 הפוב1ת לציון. אירע ליוסף שאירע מה ]הרעות[ הרי ו(, ד ליואלהיונים
 העיר הזאת וציון . ו( ו(, לט )בראשית מראה ויפה תואר יפה יוסף ויהיטנין,

 מבני הזה בבית גדול איננו יוסף טו(. ב )איכה יופי כלילתשיאסרו
 את ה' ויהי יוסף ב(. צט )תהלים . גרול בציון הן וציון מ(, לט)בראשית

 ג(. ט )ס"א היסים כל שם ולבי עיני והיו וציון . כא(, לט )בראשיתיוסף
 יוסף חסר. משכתיך כן ,על וציון מ( בג לא )ירמי* חפר אליו ויםיוסף

 רחץ אם. וציון יר4, מא )בראשית .שסלותיו[ ויחלף ןויגלה הבור טןונבני"הן
 מא )בראשית שש בנרי וילבש:אוהו יומף פ( ר(. ד משעץ וגו' צואת אתהי

 נפדה יומף ש( א(. נב לשעי' ציון עוזך לבשי עורי עורי וציון י(סב(,
 ימים, שנתים מקץ ויהי המשקים, לשר חלום . שפתר סיום שנים,לשתי
 רוד לפיכך , א(, א )הני הטלך לרריוש שתים בשנת שנים לשתי נפדהוציון
 טז(: עז )תהלים סלה ויוסף יעקב בני עמך בזרוע גאלתאומר

 כתובים* IW.DJ )0ץז(פרק
 בשש זש"ה א(. קכט )תהלים מנעורי צררוני רבת המעלות שיי]א[

 )טשלי וגוי ה' שנא הנה שש מפרש ושלמה. יט(, ה וגו',)איוב יצילךצרות
 ולא לבי גבה לא 'שם(, )שם רפות עינים אותן, קייסהי אני דוד אסר טז(,1

 משפת נפשי הצילה שם(, )טשלי שקר לשון ב(. קלא )תהלים עיני.רפו
 אנכי נקי שם(, )משלי נקי ים' שופכות וידים ב(. קכ )תהלים ונוסרשקר

 חורש לב כח(. ג )ש"ב וגוי ה' מעםוטטלכתי
 מחשבו"

 שם( )סשלי און
 לרע לרוץ טמהרות רגלים ח(. גז )תהלים וגוי לבי נכון אלהים לבינכון
 שקר עד כובים יפיה )תהלים..כו,יב(. .םסשור עמרה רגלי שם(,)טשלי
,)משלי ( a w  יב(. כז )תהלים שקר .עידי בי קמו בי .צרי בנפש החנני אל 
 ב4 כח )דה"א ועסי אחי שטעוני ואני t(Qw )משלי אחזם בין סריגיםומשלח
 שהציל יט(, ה )איוב רע בך יגע. לא ובשבע יצילך צרוה בשש אלוכנגד

 ותעקיםהערות
 ywn 3ל משוש נוף יפ" הנחשם הובא R~nms ישע כלילת שיאסרו העי hwtn יי'יו'(

 נעריך חפר לך זכרהי 1wan שגא בושהוסא .חסד. טשכתיך כן על וצפן מ( ו(. סיח)ההלים
 )הלאשית טסך אנדל הכסא רק יוסף נשספ, פה שש, כנרי אותו וילבש יוסף ע( 3'(. ביקרפ"
 עורי וציון י( בחגחוסא, שהוא כסו. ייונן גן קרסיי וא: כפא לירושלים"' יקראו ובג'ון ס'(ט*א
 )בראשית לפגיו יהורח'שלח ואת כתיב כיוסף 3הג18סא עור סובא זח טהר ציון, עונך 'לבשיעווי
 פרח יוסף י6( אי(, ג' )*לאסי לתני ררך ופעה מלאכי שולה ה3ה כתים 31ציון 3זח(,ס*ו
 שתים בשנת ר'א *תה 3וה כי הררשות "סו3 זה ש  שנים, ישתי גפרת וציוז שניעלשתי
 ולנן לשון איע ליסף ' שאיוע סח 3ל אלא שתיי בשנת לציץ למזכי bpn" ראת .פחלרריוש
 לרריוש, שתש nwa הכתיר שני* לשתי פרית וצען שנט לשתי פרה יוסףסים

I~'DDI)6 טאיוב הכתובים על שנדרש אהה .בסגנון .ע"ן גו'. אשתי סתות פרך ברעב 
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 הדברים: אותו שקיים ירי על הללו הדברים טן לרוד הוא ברוךהקרוש
 יאסר טנעורי צררוני רבת ואוסר מרנן היי אבינו שיעקב י פ ל א ' ד]בב[
 צרה בכל וכי הוא ברוך הקדוש לו אמר א(. קכפ )תהלים ישראלנא

 אימתי כ(, ה )איוב מסות פיך ברעב 6( ומצילך, אצלך הייתי לאשנכנסת
 סירי ובמלחטה א(, סב )בראשית וגומר במצרים שבר יש כי יעקגוירא
 לשון בשוט איש, סאות ארבע עשו עם שבאו בשעה שם(, )איובהרב
 לא )בראשית ונו' לבן בני דברי את וישמע אימתי כא(, שם )איובתחבא
 ויהי ויסעו שכם באנשי אימתי שם(, )איוב יבא כי משור תירא ולאא(,

 כב(, שם )איוב תשחק ולכפן לורוד ה(, לה )בראשית וגו' אלהיםהתת

 פ' ריש אדלעיל דפליג )נראה שנתן אביו מבית שיצא בשעה אימתינ(
 ברוך הקדוש הניחו לא אעפ'כ טסנו, ונטלן עשו וקדמו יציאות לוויצא(
 הארץ ומחית יא(, לב )בראשית וגומר את עברהי במקלי כי שנאמרהוא,
 בצאן, ננע לא החיות פן אהד רועה, שהיה זמן שכל שם(, )איוב תיראאל

 השדה אבני עם כי לט(, לא )בראשית אליך הבאתי לא פריפהשנאסר
 )בראשית טראשותיו וישם המקום סאבני ויקח אימת. כנ(, שם )איובבריתך
 )בראשית לקראתו עשו וירץ שם( )איוב לך השלטה השדה וחית יא(,כה
 כי וידעת לא(, מה )תהלים קנה חית נער שנאמר חיה, שנקרא ד(,לנ

 נב(, לה )בראשית ישראל בשכון ויהי אישתי כד(, שם )איוב אהלךשלום
 ואין ורבצת שם(, )שם עשר שמם יעקב בני ויהיו אחריו, כתיבומה

 וחלו כה(, לנ )דברים וגו' בדר בפה ישראל וישכון יפ( יא )איובמחריד
 הקב"ה אטר נ(, ב )ישעיי ונוי רבים עמים והלכו שם(, )איוב רביםפניך
 רבת ואוטר תגר, קורא את לד שעשיתו הרברים .אלו בל אחרליעקב
 )שם לי יכלו לא נם אוסר יעקב התחיל ב(, קכם )תהלים מנעוריצררוני
 צדיק רעות רבות שנאמר שבח, לך נותן אני אלו כל. על דוד לו אטרשם(,

 : נ( לד )שם הי יצילנווסכולם
 תורה. נש[ )40פ(פרק

 אוזן זש'ה א(. מב )בראשית בטצרים שבר יש כי יעקב וירא 6(נא[
 לוסר שלמה ראה טה יב(, כ )משלי שניהם נם עשה ה' רואה ועיןשומעת
 העין ועל האוזן על שאמר עשאו, הוא ברוך הקדוש לא הגוף כל וכיכך,
 מן חוץ דין, ליתן עהידין אים של איבריו כל אלא שניהם, גם עשהה'

 שלא האוזן וכן רואה, אדם בפובתו שלא העין אלא למה העין, ומןהאוזן
 ותקוניםהערות

 ונפלן עשי וקרסו יציאות לו שנתן אביו טבית שיצא נשעה איטתי נ( פע"פ, ריש בירבמירש-
 חזאת ההופח חצאי פ' ריש ארלעיל רפליג .נראה באמצע הוטל לונזאנו די סהר'םסמנו.
 איבא נ' אות מזה פרק לעיל גי וכוונדה הטאסר, נאטצע לא סטנו ונפלן הטלות בסוףטרוטה
 ונפ ג/ אות ויצא הקדום טתנחוטא לקוה ום ובאמת ריקן, 1wlyln חלא ליעקב, גן עשהלא
 אלא עטו שילח שם fja לף בן יהושע ר' לדעת אבל סס"ח ריש בב"ר חנינא ר' דעתהוא

 מטע. מטלה ע"זשעטר
ljhte])6 וכו', שלמה ראה טה ונו' שוסעת אוזן זש"ה יעקב היא ntpS 1תנחוסא ט 
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 ואינו שורף, ואינו נזנב, אינו רוצה אינו אם הירים אבל שוסע,בטובתו_אדם
 אותו כל וראה בא 3( רואה, ועין שומעת אוון נאמר לכך רגלים, וכךהונק,
 הזמן שהניע כיון קיים, שיוסף ובניו יעקב ירעו לא יוסף, את שסכרוהזמן
 יעקב וירא שנאמר ארדעו, רשות . ולאזנים לעינים הוא ברוך הקדושנתן
 אוזן ר*א 0 ]ב[ ובך א מ"ב )בראשית תף שמעתי הנה ףאסרעף,

 גרמו הזה 'כבעולם לפי חלקיה ר' בסם א,1"1 א"ר רואה* ועץעחסעת
 שנאסר השכינה, טלראות וגיורים התורה, מן הרשים ישראל ונעשועונות
 נתחרשו לפיכך י(, 1 מרמיי ונוסר להקשיב יוכלו ולא אזנם ערלההנה

 החרשים צווח ישעיה ובן השכינה. טלראות עיניהם ונסחטו תורה,םללםוד
 רואין, אנו אין לו אומרים והן יח(. סג )ישע" לראות הביטו והעוריםשטעו
 כחרש ואני שנאפר שוסעים, ולא י(. נפ )שם קיר כעורים נגששהשנאמר

 לבוא לעתיד עושה, הוא ברוך הקרוש ומה יג4 לח )תהלים וגר אשסעלא
 אז שנאמר ואוניהם, עיניהם פותח הוא ואת'כ תהילה,. אותן סחיההוא

 שוסעין והן ה(. לה )ישע" תפתחנה חרשים ואוני עורים עיניתפקחנה
 כא(, ל )ישעי' ונוסר דבר תשמענה ואזניך שנאסר הקב"ה, שלדבריו
 כ(* שם )שם ונף מוריך עור יכנף ולא שנאמר מלמרין, האיך אותוורואין
 לא גם מלאך לא נם רואה, ועין שוסעת אוון הפסוק יתקיים שעהאותה
 ד"א י( ]ט יבק כ שם )משלי שמהם נם עשה ה' אלא כה, עושהשרף
 כל הרי ז(. פ )איוב וגוסר יזרה ולא לחרם האוטר זש'ה ב. ק יע ראוי

 ולכוכבים ולירח D~nS הביה יאסר שאם יונע אינו וכי איוב, שלחכמתו
 ובכונבים, בהרס שנמשלו אסר, ובניו יעקב על NSR וורחין,' שאין יזרחו,שלא

 )בראשית . לי סשתהוים כוכבים עשר ואחר והירה השמש והנהשנאמר
 הקודש רוח ונסתלקה ס( מאביו, חוץ ינסף עשה שנה ושתים עשרים ט(.לו

 שבמצרים יודעין היו ולא ימים, שלשת אלא ו( מהם רחוק היה ולא ובניו,מיעקב
 להם שאטר כיון לירע רצונה ובניו, יעקב היו גרולים נביאים כך וקודםהיה,
 י'(, לז )בראשית ואחיך ואסך אני נבא הבא לו אמרו מה החלוטות אתיוסף

 אלא כך, ולפה ונוטר, לחרט האוטר ס הוא, הינן יודעין היה לאונשנסכר
 להן ומראה כחן, הקב"ה .להן סתשש טתנאין, הנביאים יהיו שלאכרי

 אשר והדבר שאסר על הנביאים, גדול סשה מוצא את וכן ס( כלום,שאינן
 ליפתור 'כול אתה הקביה לו אסר יסי א )דברים אלי תקריבון מכםיקשה
 צלפחר, בנות של עפקן לפניו שהניע. כיון לך, מראה אני הייך קשה,דבר

 ותקונים .הערות
 ר' בשפ אשאן אי שיטעה אק 1*א נ( שם. חבחוסא וראת. נא 3( חג אות שקץוהיים
ntpS".,הבחופא מן לקוח להרג האוטר זש'ח יעקב . וירא ד-א י( חזקיכן ר' בשם אשיאן אירהגין אשב טן ובב"י גהבחוסא, וליתא היפדר הוספת ג, אות התחלת. ער מ אות כל כו 
 ההרי*. נווורוח כשבאסא הקורש. רוח הסתלקת ס( בהערהילשב. שם וענן וי, אות rPOהקרום

 גתבחוסא לחוס, האוסר ו( שים. ח' או ימים 1' טחלך חלא  באצחוטא יטש, ש5*ת א5או(
 בטפרי לזה הרותה מאסר עיין ntwam. כדול *שח מוצא אתה וכן ופ לחרס. האוסרהוי

 בשפ קיח רמז שמואל בילקוט וטובא מכפי יקשח אשר והרבר התתוב על י*ז פיסקאדבוש
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 אוץ משה ויקרב אלא לוסר, מה יודע היה ולא לפניו, טקשההתחיל
 אומר היית לא סשה הקב"ה לו אמר ה(, גז )במדבר ה' דפניטשפפן
 אתה אין יודעות שהנשים סה הרי לו אטר ונו', מכם יקשה אשרוהדבר
 טסך יפה דין דנו הנשים ס( ז(, שם )שם וגוי צוברות צלפחד בנות כן שנאסריודע,
 ט )ש"א הרואה אנכי לשאול שאמר על כסשה, שקול ' שהיה שמואל אףי(

 קרנך סלא שנאסר הרואה, אתה אם מראה אני מתר הקב"ה לו אטריט(,
 וזז שם )שם וגו' אליאב את וירא סיר שהלך כיון א(, טז וגוי.)ש"אשמן
 תביט אל שנאמר ראית, לא הרי הרואה, אנני שאמרת הוא אתה הקב"ה לואסר
 אף ינ( ז(. )איובפ ונומר לחרס האומר למה י5( ז(, שם )שם וגת טראהואל

 עשה אלישע אליהו, שעשה הניסים שכל מוצא את היה, נדול איםאלישע
 ולא שעה לו ובא ט(, כ )סב אלי ברוחך שנים פי נא ויהי שנאמרכפלים,
 .לקראתה נא רוץ לנחזי אסר אצלו, ,באת השונטית כשראה איפתי כלום,ידע

 הרפה לנחזי ואסר .הרניש כסוף הילד, שטת 'רע ולא בו(, ד. )שםוגומר
 הרי כז(, שם )שם לי. הניד ולא ממני העלים וה' לה סרה נפשה כילה

 דכתיב. שמעו, עיקש ואס ארם, בני ראו .ביקש אם הקניה, מן שהכללמרת
 האומר נאטה לכך יב( כ )משלי שניהם נס עשה הי רואה ועין שוסעת"וזן

 דור אמר בפצרים[. שבר יש ]בי ב ק ע י א ר י 1 א * ר ינ( ]די[ : וגףלחרם

 יעקב ידע ה(. .קמו )תהלים אלהיו 1.* על שברו בעזרו .עקב שאלאשרי
 מייחל שהיה תקוה )פי' סבר שהיה יוסף זה 'ד(' היה, בטצריםשסברו
 לא; איוב אטר שבר. יש כי ב יעק וירא ד.א ]דץ[ שלו: שוב(לראותו

 רוח ממנו שנסתלקה שאע'פי יעקב, גה ז(, לו )איוב עיניו מצדיקיגרע
 יעקב, וירא שנאסר הביה, לו והידיע חור אלא קיים, שבנו ירע ולאהקודש
 ממך אנרל הכסא רק לכסא, מלכים ואת עיניו מצריק יגרע לא. נאסרלכך

 לו. הראה מיוסף לעפות שעתיר . המלהמה משוה ואף מ'(, ס"א)בראשית
 : שם( )איוב ויגבהו לנצח[ ]ויושיבםשנאסר

 ותקוניםהערות
 הנחוטא עיין סטך, יפה רין רנו הנשים ט( וי,) רף יסנהררין פ"ר שטואל טדרש יעייןהספריו

 ואהרן. משה כנגר שקול שהם בתנתוטא כטשה. שקול שהיי ריטואל אף '( ל"ז, הערהשם
 ול" -יחבמים, נביאים סי' ובניו יעקב ואף : כך wla השום בחגחומא לחרס, האוסר למהי6(
 האוסר לפיכך הקכ'ה, שבקש ע4 בו יורעים ה" לא יוסג שנסכר כיון סהס, נחסן דברסי'

 זה היה, גרול ארם אלושע אף י3( וגוי. יורח ולאלחרס
~D1fi 

 יוסי הר' סרות ל'כ מן המסרר
 בטצריס, שכר יש כי יעקב וירא שיא יג( ליב, הערה שם בתנחשא שהעירותי כמוהכיילי
 מי אות ספץ הקחם תנחוסא מן לשח אלהיו. ה' על שכרו בעורו יעקב שאל אשרי חדאסר
 בהערת שם והעירותי קיים יוסף שהי' הקכ'ה לו הראה אלהיו הי על שברו הכחוג הובאושם
 יסנית' גש"ן ובבר וררש קיים שברו שחיה הקב"ה לו הראה הני' התנחימא סן רוסי שבכיימ'1
 יעקנ: שאל אשרי ]זש"ה[ במצרים שגר יש כי יעקב וירא פצ'א ריש וכגיר שטאלית, בשיץנמו

 ה4 על שברו זש'ה שבר יש גי הי אות טכבר הנרפס וכתנחוסא אלהיו, פ על שברובעורו

 שסכרו. ליעקג הקב"ה והראה במצרים שומה עולם של סברו יוסף זה לוקש רייס אמראלהיו,
 שהי41 יוסף זה 'י( פס"טנ אגיב עיין שם וכתכתי,נ'כ וגו', שבר יש ה'.כי וירא שניבסצריס,

 שהיה תקוה ,פי' הדפוסים בכי גן נדפס ואהה ווילנא ברפוס ויל אברהם ה.ר הוסיף שלו.סבר
 t~s1W לראותומיהל




