
 תנחומאמדרש
 בראשיתמדר

 ת י ש א ך ב]א[
 עבים השם עליותיו במים המקרה כתיב . 6( 6 )נפסיח הארץ ואת השמים את א~ימברא
 ברא ובשני , ראשון ב'ומ נבראו וארץ שמים אמר ירהבן ר1 )א( , ג( קד )תטווס וגו'רכובו
 במימ המקרה שנאמר , שני ביום שנבראו ומנין )ב( , המלאכים ואת הרקיע אתהקב"ה
 רוחות מלאכיו עשה , אחריו כתיב ומה , רוח כנפי על המהלך רכובו עבש השםעליותיו

 על יעופף ועוף בחמישי כתיב שכן , המלאכים נבראו בחמישי אמר חנינא ר, . י( סםהס
 רוע" יעופף ובשתים שנאמר , המלאכים אלא ישפף הוין ש , ג( 6 )גיתיתהארץ

 , כ( ,
 עומד הוה מיכאל )ה( המינים יאמרו שלא , ראשון ביומ המלאכימ נבראו לא ולמה)ד(

 , בעצמו הקב"ה , בראן ומי , ובארץ בשמים הקב"ה עם ומותחים , בדרום וגבריאל ,בצפון
 לששת אומר יהודה ר' , חולקין נחמיה ור' יהודה ר' )ו( , וגו' אלהים ברא בראשיתשנאמר

 ותקוניםהערות
 ונוונו , סמ)6כיס גנר16 נסג' סומר 'וחגן ר ס) מלמר סונף פ"נ כגף נ"ר נמורס . כ!' 6מר 'ומגןו')א(

 נ"נ , כחמיס' 6מר )קיס ריס נעעות ומס , כפד מגמור סויט נמירס גס תטנפי , ג' 6ות h"e ננ"רנס
 עמו גוט6 6דס 6'ן סקנ"ס 36) מסייס ויחר , סמעתיק קדר פיו מזמור ונטו"ט . נחמיטי 6מר חגיג6וא'

 'והגן ר' 3") . למעלס" נמזמור טמ)6כיס גנר6ו נסני ומרי 'וחגן ור' חגיג6 ר' טען )ך "היע סניף ,נפסקו
 כ"ד נמזמור סמונו )ו)י6ג' ר' מלמר ע) ס7ורס וכוונת . החמיקי 6מר חגיגי ור' סנע6כיס גנר6ו נטני6מר
 סמזרח מן מותח סיס מיכל) יומרו ט63 ריסון ביום סמ)6כיס גנר6ו )6 מס מסז' 6מר ר") ,סם

 מן וננרי6י
 עמי סוהף ס1ס מ' , 6תי מי , מ6ת' סורן רוקט )נדי ממיס גוסס כ) עוטס ס' 6גכי blh . וכוןסמערכ
 קורו לח"כ , פ"6 נ3"ר 0סו6 במו א"ע 3מ7רס ויפולס סמ6מר כ) ט,ט סנתח)ס !%ול , עלס 0)ננלייתו

 רמז )וסוף תחלו ורמז תתלם נרמז ס"1 מזמור מו"ס מדרס מן סזס )נוטמר כטסניע ט')קוע ונע) ,0מעתיקיס
 סניף 1)6 . וט' חגחוס ר' 6מר ס"6 מנ"ר ממדרס מקמר מעתיק תה)ע( רמז וסגינו ססלייו וכטעות ,לחד
 צידך נתר סמ)6כיס גננתו קימתי )גרוס טי)קוע DD"' סמ"ר גילפת 6ת )תקן ים וגס . כ)) טו"ע סמ7רס)טון
 ג'ס"ת וע"ן , סג"fte 3 מבער נסויט רימ6מר סיסכ מונן 60)ס כלמרש סגי ועס"' , 6חט ניע כי ל'5דרדס
 6'ת6 קלי מזמור טו"ב נמדרט וע"ע . פ'" %ר גמדרט מסרז"וו ונסי סרי") ונסגסות )לט"' המיוחסונפ4
 ידי "וט'" ננעת ויש ממעתיק יר פט נס . מערס ס) נמזמור וכו' ר~מ)6לס גנר16 נטני 6מר יוחקר'

 6נ) , סגי גיוס גכר16 טסמ)6כיס רק יומגן ר' נסס מונם 3"ר נמדרס וס"ס . כ"ד כמזמור וכווגהו ,חונהו
 ניקוט ומונף , פ"ר נסדר"6 וע"ן , כ)) מונם )6 נר6.סרקיע ונטני ריסון ניוס גנר16 וצרן ממיטממצמר
 נר5סית סגריר ריסון גיוס גנרל טכסיס וסל , וסמ)6כיס מרקיע 6ת סלמס נר6 נטנ' , 0' רמונירצית
 נני6ור וס"ט . כו' חיות ד' ר6טי עע) רקיע קומר ר"6 , סגי ניוס נר6 רקיע 61'זס , סטמיס 6ת לסיסנר6
 סיקיע ר") . סג' כיוס סגנר6ו ומגין )ב( : סמיס )רקיע לטיס ויקרן סכתוכ ע) עס"ת נלמכץ ועיין ,ריצד")

 יסמיך , טגי סוס סגנר6ו סמיס "נתון סרודע טסה יריותיו נכיס טמקרס טכה,ג 5ת hun וט ,ל3 ,וסמ)6כיס
 )'ת6 זס . hlnt(*o 6)6 יעוסף 61'ן )ג( : גטגי גכר16 סמ)6כיס מנס ר6יס ווט , לוחות משכיו עומס)יס
 . ריטון ניוס סמ)6כיס גנר6ו )6 ונמס )ד( : יעופף ונסחים וכתיג , יעופף ושף, סג6מר , פ"נ רק פ"6נכ"ר
 דעתיס ע) נין חגיגי דר' דעתיס ע) נין יוחק ר' נטם 6מר ענרין נר 6)יג6' ר' : כך 6'ת6 ס"16ס"ננל"ל
 רקיע ס) כלרומו מותח סיס מ'כ6) 'קמרו ס)6 לעס רונסון ניוס גנל6 ס)6 מוייס שג) יוחנןיר'

 , ננסון וננרי6) נדחס tn(Sb , )מיסך 1ג") , רומ' נכ* סו6 וכן . סירוס וננרי6) חסון מיכל) )ה( : כו'ניפוט וגנרי~
 , ij-han ננמיך) מיעינו עיגול) פ"י נפ7ר"6 תר06 וגן , נקשט וננשיב נרחש מיגע סם ננכל ססז6כמו
 , גנרי6) ומסמקי מיש) מימיני ממעט סע) כס"ס וכן , מם)) מסמך) וננר,6) מס)) מימין Sfi)tn מסייען ימיוכן
 , ora סחרת גי' כונן ונמדרס , כמזלת ננרי6) כימינו מ'כ*) )כס6 סככו משכיס ל פ"3 נשיר נמדרסושין
 וכטערס מסם כנאץ ניוס וימי ססק6 כסגך ירנ נססיקת6 גס וע"ן . ע"ס גסתג'ת טני' f'nD לנתי כססיקף6וכן
rynכתגשמ6 נסס ו' לפז סוף ני)קוק.נר6סית מונך . טומר 'פויס ר' חו)קין נחמש ור 'סוים ר' )ו( : טס , 

וסב
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הטימא ת י ש א ך1במדרשע
 ור' , ייעורה ר' של שימתו הרי , בן ויהי ויום יום כל במעשה שבת"ב , העולם נבראימים
 יום כל בסעיפה שכתיב מדג יהודה ר' אגל , העולם כל נברא הראשון ביום אומרנהמנה
 )נושיע הארץ תוצא אלהים ויאמר נחמיה ר' של בשימתו ברכיה ר' אמר , כן[ ]ויהיזיום
 : בראשית שנאמר , מבראשית מוכן שהיה בדבר אלא , תוצא לשון אין , יי(6
 הקב"ה ברא ימים לכמה חלפתא בן יוסי ר' את אחת מטרוניתא ששאלה כמעשה]ב[

 לה אמר , מלמדני אתה מנין לו אמרה , הראשון מיום לה אמר , עולמואת
 היה מינין( )פי' מימון וכמה )ה( , הן לו אמרה , איסמון משקה( )את )ז( מימיך?שית
 אלא , לאו לו אמרה , לפניהם נתת אחת בבת וכולמ לה אמר , וכך כך לו אמרה ,לך

 וכולם , מימון מימון אלא )ם( לפניהם הבנמתי לא אבל , כאחת התבשילין כלבישלתי
 : ע~( ' )'ימס וגו' הוא הכל יוצר בי שנאמר , אחדממקרא

 אין אלהים ברא מקדם , העולם נברא ישראל בוכות שלום בר יהודה ר' אמך ל(]ג[
 אלו , בראשית מהו , בראשית אלא , כאן כתיב אין וטתחילה , כאןכתיב

 גממה )יא( , ג( ג )'ימס וגו' תבואתה ראשית לה' ישראל קדש שנא' , ראשית שנקראוישראל
 : וגון אלהים ברא בראשית בענין[ שקרית מסה ]מנין שבאמר( בענין ראשיתשבפראו

 , )ו( יה )תסיס ישעך מנן לי העתן הכתוב שאמר זה )יב( . אלהימ[ ברא ]בראשא]ד[

 ותקוניםהערות
 סס3י6 ממקומות 3כ) סעקיס כע) כי , מוס וכר 6'ן סגיסס וכתנחומיו , ס)סגעו כ"' 0נתגחומ6 במקמלוס"

 ממדרס כניח סוס סמ6מר מו63 וכן . סנדסס 6ג 1)6 כק סתגחומ6 6) תמיד כטז סהגחומ6 נססמ6מריס
 סר3 ידיד' סכיך ומס , מ6קסס6רד ס)פגיגו ~T3p וסק , כ"' יימרט כפס מדרסים 5ישע' נין קמם 5דת"ס
 יסויס ר' ח)וקיס תגחומ6 ר' 3מזרס סמרו : וו") סרמנ"ן ע) כ"י מירוט נסס יע))'געק מסרנך סניו)מחוקר
 ניומו כתוב ייוס יוס כ) מעמס אסלי סעו)ס גנרל .מיס 3ססס 16מר יסודם ר' , סעו)ס 3גרי6ת גהמיסוא'

 , סמכמש 6)1 מחקוקת ידעת 6תס 51ריך . סתם כד6ית6 סכ5 ננול רקבון כיוס קומר גחמיס ור' , גן ושיונקמר
 : עכ"5 מקו%'ס רונסון כיוס ננאמו ג1)ס כ' נממיס ר' ודעת. , סיומו נכרך וכח כמ כ) כי  יסודס ו" רטשכי
 0ס רק רומי, גכ'וי תיתך סמסתיק, מוספה מן כי מסק:" %ת סמכות מסגרתי . 6ריסעון מטקס 6ת)ז(
 יחית מקס סי6 6ריססון כי , מסקס עמסרס סמעחיק עעס ונכמת , כעסיס )ית6 וכן , 6ליסעון עט.תסג"

 חיספס סק 5סי , ססנרתי מינין" "סי' סמ5וח . 5ך סע מעין סי' מהצן וכמס )ה( : סעודס וס"יסןט(קג
 , סירס סמ)ס ססמיס סמעת'קיס( 16 )נע5מו סיקוס ונעץ , חמי נכדי 1ית6 , מימין מנת נסרס סמעתיקמן
 טריפ : ~ו"5 מישן גערך ססני6 )הזלגו די מנחס ר' מסרב ממטריך וקליתי . )ך סיו מינין כמס ססי'וס5ינ
  שיו תנסע תנסע ס" ט)6חל'1( סמ6מר )סו6 , מיסון מ'סון 6)6 )סניסס סכגסתי )) יי כת'גת')מיס
 סמ6פר 65 גמ65 65 ונגדסס . ס)ס:יט 5סתגחומ6 וכוון . ע"כ יחד סת3סי)ע % טמכגיסין ער3י6 כמגסג1)6
 נעדנר., מי3מזט סניף מס6 ערך בערור ור6יהי , סמם נ,ע כ6ר )6 ממעריך כע) סר3 ומגס , סמ)ס1)6
 תנפעיס מיני ס" wissus לומי נחסון גתנ וסנווספי . מיס6 )תנקי) קורין 3)ע, פ" וכתג , ים מיסיכמס
 שפוצע וסעי , האידמת סערס ע'ץ , סמער? ס3" סמ"רר 4ן . מיסון מעין 6)6 )ם( : )גערעס(סוגם
D'ncoנערדע מ631 . 0פס נר יסודס ר' 6מר )י( : ו6חז 6מד )סגיסס וסכגסת' וס3י6 , סזרס סמ)ס פס גס 
 מס5 ע5 מוסג ל"ר" סטיון 6)6 , נלר סוס סמ6מר מ65תי )6 6ו)ס , רנס" "נר"סית מס 1מ15ין לרמו

 , 5"8 סערס 3ר6ס'ת סו3 5קח כמדרס מסעירותי כמו , 6%ן טייך לסגיו נמסמר הגחלך היגיוןכפס"ד,
  :olnw כר6 3ר6סש ג"כ מונף עסקת ונסירס"י , פגחומ6 5גכון מ15יין טס , רשעך רמז ירמיס ג')טס נסוט%
 ס3עש ודנריו . תט6תס ריפית סגקר16 'סרט ונסני) , ירדו רטיית סגקר6ת סתולס שניירטתיט

 גטעפ פססט סיטן רוסי וככ"י , סננס קסס %טון . פג6מר נעגין ר6ס" טנקים ממס )ש( : ס5פ,.עויקי מתגשמי
 נעכ.ן סקריט ממס מגין ט5"5 ונלור , לסיס 3ר6 סריסית כמעמס נטגניך ממסקר סס 6ית6 וכך ,ממעתיק
 פמס שנע ס"ס גו עומז 6100 נכתוכ כתורס סקרי6ס סע5 סוס ס17רס דרך וכן . לסיט גר6נר*טית
 סחר5ס כמו כשנין" סקרנך ממס תמגין פיס 5צ , 13 טמרם ס6נחנו סוס ריכטנ נעגין ר") נעגץ"סקריט
 ספס"ס רכתי סססיקת* זרי וכן , ס"ס )ענין ס"ס נסתח)חו תמ65 6סר ניותר ת"ד וסו6 , פטמיםסרנם
 כי פסקך וכן מ0ס, כקות פוס תסי נעגין סקריט . ממס מגין , ממס כנת ניוט וימי פ0ק6 עיין )תונמך ,כן
 (bSn וגן ., ונו' עסת 6סר 6ת ופר מעגין סקרנו ממס , נטר פסקך וכן , תס6 גי נענין סקר16 ממס ,חס6
 , 35סיס נל6 גרמנית נמטסס בענין "יקר' DD' כחוב סיס רומי וככ"י . סגיסס נתנחומ6 נס כןכמו

 נתנ0ומ6 גסגס . יסער מנן )י ותתן ח"ס )יב( : בעגניך נעטית נעגין מסת וכן , ממעקר 6חת ממסוגעפית
 6וח תסיכי

 ע-

 %יגס "0 מלר מו"ס כמדרס מונק וכן , סת:חהו6 נסס קסם רמו סמור) 3עקוע ומוס ,
 6% גל 6% ר' ס) מקמר וסנייך סמעתיק ק5ר ופס , י' 6ות סל6 פצ"ר נמדרס נ"כ ומול ,שגוייס
 1ש6 עי רני נכל6סקע 0כחוכ כמו סובין 1כ3 וסייס שיעוגו וקער , רט נפני עסנ היתמיד שנעורסנטסנ

עלו
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בתנחמא ת י ש א רבפרוש
 )תסרס תרבני וענותך , נ( ): )יתריס למן דת אש מימינו שנאמר , ךןורה זו , )ו( ים)ק:)יס שסעדני וימינך , )6ם כנ )ס,נ בו החומים לב4 הוא מגן , נתיב מהו , בישראל ]מדבר)ינ(

 סם"
, 

 כשטמר )מז( , רבו לפנ4 יושב התלמיד )סו( אחא בר אבא ר' אמר )יד( . הלגאה מן עניוויש
 אומר נפמרין כשהן , הקביה מן למדין היו ישראל אבל , יגעתיך כמה לרב אימרםת~םיד
 עניו מי וירא בן שמעון ר' אטר )יח( , תרבני וענותך ]ד"א[ אמר( גר' לו( : תרבניוענותך הוי ן 0 6 )ינג'ס וגו' לאמר בחורב אינו דבר אלהינו ה' שנאמר , אתכם יגעתי כמהלהם

 וקדמנו לך לו אומר והוא , אחד פרק למדני )כ( רבי , לרבו לס( אומר התלמיד ,בהקב"ה
 למיקי) אותך[ אדבר ]ושם הבקעה אל צא קום ליחזקאל אסף הקב"ה אבל , פלוניבמקום

 והגה הבקעה אל ואצא ואקום שנאמר , לשם שקדמו להקב"ה ומצאו יחזקאל ויצא , כג(נ
 , תרבני וענותך ]ד"א[ אטר( )ר' )כא( : תרבני וענותך הוי , כג( מס )מס עוטד ה' כבודשם
 מה רצה , הקב"ה של ענוותו ראה )כג( , יצחק ר' בשם טבריני בר לולייני ר' אמר)כב(
 האלהים אלא לו40 צריך היה לא , 'ט.'ט( )סמ1ח בקול יעננו והאלהים ידבר משה ,כתיב
 : תרבני וענותה הוי , וגו' ידבר משה אלא , כן עשה לא , בקול יעננו ומשהידבר

 )כ"
 אמר

 ה'[ נאלי אלי( 4' ויאמר כתיב מה , הקב"ה של ענווותו וראה בא כהנא בר אבאר'

 ותקוניםהערות
 סתגהומ6 מקמל 6) גוס סס סדורם סכווגת ירפס מסד) 1כ3 . מוס גז31 עגי ים 6ג0יס 30סס ומנס ויר6צנימו

 3חגחומ6 נס נפנס כי , OnD נתגחומn'ehu 16 6 נת:חומ6 51"3 , רכס ננר6סית סיג ונעעות ,ס)סג'גו
 נמדרס נס , רנס מסמוח מסדר כע) ס6כ סחגחומ6 וסינרי . נמקומו סכ) גתונ וטס 1 ס"1 6ות הפ6כגיסם
 ניע 1נמ65 , סמעת'ק זכרי 610 וכי/" 0ס סכחונ "כמו : כהונ ם6י 3ז מקמר ע3 630הריו נמ6מרסיורר

 , יסח מזמור מו"ס )מדרס 0:יר ממדרס לכוונת הסעיר יוסף ~VD 1ר6יתי . הס6 כי נפ' סגזססגת:חומ6
 סו6 וכן , רה"י נכ"י סמ6 כמו מוססתי . ג'סר6) מלנר )ינ( : %מון מסנגון סקוריו סיריוס כמו , כןו6י:1
 נסוחים ססס גיסר36 מדנר דנריס, מוססת ים סמ"ק מלר ונמדרס . סתגחומ6 003 0ס קוקוס):כק

 נחגחומ6 סיין . 6ח6 גר 6נ6 ר' 6מר )יד( : בו סחוסים 3כ3 סו6 מגן כדכתינ , 3סס מגן וסוףנסקנ"ס
 יוטס ח)מיד שנעלס נגוסג 6מ6 נר 6נ6 ר' 6מר : וו"3 ס3ס מקמר סס חסר כי ותרסס תס6 כיכ:דסס
 , ממעון ר' כמשמר וסייס 6מ6 כר 6נ6 ר' נמרמר סח) , כר )יחוק36 16מר וסקנ"ס , )רנו ממהין רכו)סג'
 , )תקןוים

 וכ~
 , כו'פי' )רב שומר סת)מיד ]כמנומר רנו )פגי יו0נ ח)מיד 0נעו3ס נגוסנ 6ה6 נר 6נ6 ר' 6מר :
 61ח'"

 סנעו3ס נטסג ממעין( ר' 6מר י"ח מחוור סורס )ונגוילס ,יר6 גן 0גועון ר' 6מר מתחיך
 וסקנ"ס , )רם וממתין סלך[ וסח)מיד ספוגי כמנוס )' וסמונן )ך )ת)מיי יומר סרג טומאן וסרגסת)מיד
 "% מר' סמ6מר %סני : ס:ועץ ר' 30 נמרמר היגוייס ים וכדגיגו . סס 10"ס נמזרס ססוש כמו וט/16מר
 כפות 3ק0ט נ6 3חנירו 16מר %וס ניקרס סוסססגמ65

 )נרי
 16מר וסוך , קנביס on)S מתים 3קנ1ר מ31ש

 36 36סיס רר6 , גני 16תו ויקכור , ס' שיו וירך , סיע 6ת ויכן סקנ"ס 6נ) ? סלך 61גי וטמיר נדוב6גי
 ומונף גסהנס סוסון סס סוקס נמדים 1סגס . שמל מ3ת 3ית6 1ני3קוס רומי נלי . ינעתיך כמרי )רנקומר סת)גרי כסגומר )פו( : רט יסגי 33וווד יוסג סח)מיד געשם . רנו )פג' י!סנ סת3מיז לטו( : ע"כ .יטקנ"
 )תגמיד 16מר וסרנ נהורס עטושן וסת)מיז רירנ מימיך רזית hnh] מר %6 ר' קמרי : 11") 6חרגסגגון
 סג6מר , %ערתי 6תכס כינעתי )סס 6מר ונטף יום %נעים )יסר36 תורס )'מז וסקכ"ס , 3ך רכסתעתיך

 16ת ס) ה0נ וממעתיק , ד"א Y'h 1תקגתי ~mla' . לער רן )יז( : ~גו'[ 63מר נחורי 6מט צנר %tw(1ס'
 סמבות ססמיס לפקוס ונעי , רומי ככ"י בנכון 6100 תמו , י"6 5א ונקמת , עומל ר' וס5ינ ר' ססי6ז'

"htts/t: )חק יס וכן , גויר6 כן קמטון ל' ונפיס , טרי נ! רומי נכ"י . ו'ר6 גן סמעון ר' 6פר )יח( 
 0ס 5") גדר6"י3' 0עעון ר' גסס סימון ר' 6ח6 ר' 5"6( ס' )זף נ'[ ס3' ]כאף 6"נ סנט ניר!0נל גמ65)סג'ט,וכן

 ונגייס סתם סמעון ל' כטגן סס טורס ונמילי . גוילן3ן
"fu'ti 
, finubnst פקס, מקמר מסר ת60 כי 

 ונקבס רומי נכ"' . 6חד סרק )מזר )נ( : %נ ונעק!ט לזמי ניל"י . )רט )'פ( : יקז גסערס 0סעילזתיכמו
 נרענריט ר'6)"גי 6מר )כב( '"ו: הנערס עתן 1"6, 50") חרןתי . ר'" )כא( : 6חז סרק 3י ופוגי%כ6
 , לפניו מס טס 6הי מקמי סו6 וכקמת , חים רמו כוס מהחי) לזו"נ רמז. סםnwY5 56 . לחק ר'כסס
 )דף פרס ססק6 3פס'גף6 נ0ש מקמר נ"כ זמ65ט , ענרימ נר 3!)"ל ר' 5"3 , סנרי נר קמיט ~h'Xגס
 סס רק , ס)סמט ת"ק ר' זסו6 , וךסיניט '5חק ר' נסס ג"כ 0ס 6מר גס , קטרו ני*ערס לס ע"6()"ס
 סוקס ונמירס . כ, סערס כסג 16 פור וכססק6 , קס"ח נסערס ע"ס , ק6רס6נ6 עיר וסוף , מקומו גסנוכר
 בסגי כחוג יפיס , יבהק ר; ws ענטזי נר )ומ6מ דג 5"3 , יסמע36 ר' נסס 3ו)'6גי ר'  בססות י'אסומרר
 ימות כמסדר ססמיע מ60 גי ונחגחומ6 . ינמק ר' נמוסס י0מע36 ר' יס5ינ נר"'" נרצת ר%מדסיס 16ר.מעתיק
 ר6ס וניפלס רומי 3כק . סקנסס ס) עג11ת1 ר6ס )כנ( : נו" "כי6% סתחע ומבמר %מר ונכף ,ס6ומריס
 גסם נר hnh ל' 6מר סג" רוע' ונכנע , סס יקטע . נ?ני6% %6 ר' 6מר )כד( : סוך"ס קנייעטם

וני);וט
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תנשיא ת ' 12 א רבנמררש*
 בשער ליכנע כבודו ודם ונשר * , 3( מד (lhpny יפתח ]4א[ )ולא( יהיה מנור הזההשער
 ן תרבני וענותך )אומר( הוי )כו( , קמן בשער בכבורו נכגם הקב"ה אבל בקמן, ולא )כה(גדול

 הקב"ה אבל , הרב כך ואחר מהלכק התלמידין )כח( שלום בר הלוי יהודה ר' אמר)כז(
 נלך לטלאכים הקב"ה אמר , ומצטער יושב שדרה אברהם בשביל אלא , כן עשה,א

 שנאמר , המלאכים בך ואחר , האלהים עלו נגלה למכין נשהמ , אברהם אתונבקר
 וענטזך הוי , ג( טס )סם וירא עיניו וישא נך ואחר , 6( 'מ )יי6ס'ת ממרא באלוני ה' אליווירא
 ואברהם טרמה וילכו האנשים משם ויפנו , כתיב מה ראה סימון ר' אמר )כם( :תרבני
 אלא , עומד עודנו והאלהים אלא לומר צריך היה לא , ככ( טס )סס ה' לפני עומדעודנו
 ענותנותו וראה בא עזאי בן אמר )לא( : תרבני וענותך )אומר( הוי %( , הוא סופריםתיגכן
 ]קמיזמא[ )קמומה( מזכיר כך 'אחר , שמו ועז שמזכיר מי %ב( ודם בשר מלך , הקב"השל
 שנאמר , שמו כך אחר מזכיר , מעשיו כשהזכיר אלא , כן אינו הקב"ה אבל ,שלו

 : אלהים בראבראשית
 אמר , אמון מדו )לנ( , 0 ח )מם)' אמון אצלו ואהיה זש"ה , אלהים[ ברא ]ולראשית]ה[

 ובורא בתורה מבים הקב"ה היה %ד( , בתורה אומן אלעאי בר יהודהר'
 ראשית אין , אלהימ ברא בראשית כתיב מה , אמון אצלו ואהיה הוי )לה( , העלםאת
 : אלהים ברא בראשית הוי , כנ( טס הס וגו' דרכו ראשית קנני ה' שנאסר , תורהאלא

 ותקוניםהערות
 , סמ61) רנ' 3טס 6ותס 16מריס וים : כך 6ית6 רומי וככ"י , טמ61) ר' 3סס כסגך 3ר 636 ר' 6מל סג"ונתשע
 , כסגם נר %6 מר' סמ6מר מסר סס סו"ע ובמדרס . סמום) ר3י 3סס רק כסגם 3ר finh ר' 3עס )5ר"3

hntnmslונעליס רומי נכחי . נקטן 1)6 )כה( : 13" "כי!נ6 וס5ינ ס6ומר סס כסמיע הס6 כי פ' סגדפס 
 , ונטיס רומי נכ"י וניתן , ממעתיק מוססת וסים , מסגרתי קומר מנת . אמר סוי )בו( : קטן נסערסמ6
 חסריס לומ' וניצי , ניקשט חסל וס . סרוס 3ר ס)ו' יסוים ר' 6מר )כז( : נסוי" נמסת )ס"ס סדורך71רך
 : זנרש סרחכם 'ס חט6 כי כגרפס כתגח!מ6 . סרג אח"כ משנכיס ס*מיי'ס )כח( : ס)!ס" "נרסמקת
 כטמ) וסק3"ס , סרנ ולח"כ תחוס מס)כיס סת)מידיס , )נקלו ס1)ך וסליו , חוש כססת)מיד ס3עו)סכטסג
 טג6מר סקנסס קלמן , משכין ססמ)6כיס עס , )נקרו 3י)ך )משכיס 6מר , סמיכם מן מגעער סיסונרסס
 יגסגס , כילקוט )'ת6 וס גס . סימון ר' 6מר )כם( : 6גסיס ס)סס ומנס וירק עיניו ויטל ולח"כ , 6)'11'ל6
 וס fiw כלפריס תיקון סימזן ר' 5מר ו' 5!ת סמ'ש 3ג.ר תגס וכן , סמסטר נר~תח)ת סס שו"ע3מירס
 3סע)וחך ספרי , פ"1 נגח מכי3ת6 וע"ן , ס"נ רמו וירך 3')זע ושקל , )6נרי~ס ממתגת סיתםסססכ,גס
 , סס ויש עס'א 3רס"' ועיין , h'"D ר"ר , 7' סי' סמ"ק וסמ"ר , ע" סי' 3ס)ח ותגחומ6 , פ"יסטק6
 ונמיות , סירס עינים ונמ16ר , נ' וניחס י"ג ונמש ניעותך נפ' "י ונמנחת , סס ויפ'א נארובמ"כ
 6מר )לא( : *מר מ)ת ססנלתי פס נס . יומר סו' )ל( : סס נמכי)ת6 וו"ס מסר6"ס סרסרן )יזיייסוטרים

 נת;חוגו5 כמו ג"כ 6'ח6 יקח מ,מול סול ונמ7רס , ע"י כן טמעון סגי' 4נ סי' פ"6 ל"ר נמררי . fi'p'בן
 פר'" "לר !נמיל , fi'p' בן יכ 6;(ל תס6 כי פ' , סגיפס 3תגחומ6 וכן ,סופניע

 , סמסטר י~זח)ת ;מ65
 רומי נכ"י . סלו לרומס מזכיר Y'nh סמו 6ת טמוכיר גל )לב( : ופוש טס סכחוכ אמו וכתב סמעת'קוקטר
 וניקטע , ס)1 קעינמ6 סוקס ו3מזרט , טלו קס6מ6 מזכיר סו6 ולח"כ סמו מזכיר ססו6 מי ויס נטרמלך

 וסמ)ס , קטיזמא 5") ונס , סמו 6ת מזכיר ויס נסר מ3ך 51") , נעעות ונטפס , hnl'pp קס"נ רמוסמול)
 . מעגין )סי מסרס ס)ו" יחס שסי' נרסס קס"נ גרמו סמול) ס')יןס ונפי , IDDI ננין ס" אקש(זא'וניח
 , כלל מקומם סס 6ין 6טר יוון ר' נוכרי סאניו סמ5מר 6)  ממימס גסמסס סיחים ומי" , ח'5ת'חמסמס סי* כללס יומרת , סרחו קי 61תר סמו  מזכיר ו7ס נטר מ)ך חרזני וענותך סג" סס נ"ר בגוילםומגס
 61חד , סלו קע'!מ5 ולכסיף סמי  מ!כיר בתחלס ורם  3טר מלך וכ5"ל , נסלוס  מימם 6ל (ohgo לתקן יטלכן
 טחך כערוך תרסס )וס וסעי , סגימס לח"כ וגמ63 , סנרי כך 61מר סמו מזכיר  ודס נסר  מלך 53רורסס
 סגינה ינתגטמ6 . יחד גוסח*ת נ' וגמ65 ציץ סו% כסניך ס"6 ס) וסגוסח6 . אנש" %"6 ג"כ!כתג סגפי ינרי סניך 6נסע63 נערך וכן . מנחו" מזכיר ו6ח'ע "ס"6 וס"ס 3"ר סמדרס גי' )נכון סס3'6נסומך
 וכוזות , גטגרי ~שיט וסני , נתרס 6מ,ן טמון מרא סל' !טס , plfi~,, כר 'סורס ר' אמר כמקתמסריס רוני ככ"י . נחורס *ון 6)ע6' כר 'סורס ר' 6מר טמון מס! )לנ( : יגריס ונתוספת מסוגס סוסון הס6כי

 נת7נ"5 וכ"מ , *מן Mh 6מק תקרי sh סגדסק נתגחומ6 מפורס וכן , לימן 6)6 למון תריי 6)מדורס
 : מוסל נסס נס כ! ססגי6 סס נאר עסרו"וו נפ" ועיין , *מן וננון 7"6 ס"6 מנ"ר כופת מ"כ ונס. , ר6סרק
 נח1לס ע"6( ג' )יף 6' 6' נרתיח פ"נ וניקח ס"6 ריס ננזר מונף וכן . נתורס מניט סקג"0 סיס.)לר(
 ניוקח ועיין , הורס 6)6 ר*יח 6ין , סעודם את ונורם נתורס מניפ סקנ"ס סיס טס hneuct , נארייתך ס6)ס סמלות . עסיס נך6 גראפית כתיג מס למון 1%6 ולסיס חוי )לה( : ט' עוקמו 6ת ונרץ סקנ"סשטהכ)
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יהנוצמא ת י ש א ךננמדרש  , חם ש הקב"ה של שמו נושאימ שהם לנדפניו להם אף יי בו שמשו ף אמר %י(מ[
 מכם יקריב כי אדם אלא , עולה לה' , קרבן לה' כצמר אדם יהא ש"%ז(

 , אלהים כך ואחר , ברא בראשית , למוד . לה' מנחה , לה' עולה , לה/ חמאת , לה'קרבן
 : שמו מזכיר כך ואחר , ש* ]קמיזמא[ )הפימא( )לח(משמזכיר

 4צן בראו אלהות כמה לו אמרו , שמלאי[ ]ר' "ממעאל( )ר' את המינין שאלך )לם(]ז[
 . התא אלא נאמר לא הם , הפסוק סוף כך4צ להם אמר )מ( , 'ע( כד )יט:ע קדושיםאלהים כי נתיב הרי לו אמרו , לתורה נשאל ואתם אני להם אמר ,העקם

 נראה , בקדושה הלוכו , בקדושה דרכו )מב( הקב"ה חנינא בר אחא ר' אמר ,קדושות מיני בכל קדוש שהוא , קרושים מהו , האדמוני אבא ר' בשם ברכיה ר' אמר)מא(
 דרכו . בקדושה[ ואדיר ]נאה )מג( , בקדושה זרועו חמיפת , בקדושה דבורו ,בקדושה
 שנאסר , מנין "דושה ייכרם . 'ז( עז )הנג'ס דרכך בקדש אלהים שנאמר , סגיןבקדושה
 * ג( סג )סס הזיוזיך בקדש כן שנאסר , בקדושה נראה . כס( סח הס בקדש מלני אליההכות
 שנאמר , מנין בקדושה זרעו הסיפת . ח( ס )סם בקדשו דבר אלהים שנאמר , בקדושהדבורו
 מים בכל קדודו עוזיא , הוא קדרטץם אלהים גי הוי . '6( ע1 "שח וגו' ה' באליםכמונה מי )מד( שנאמר , מנין בקדושה ואדיר נאה . '( גג )'מ!'0 קדשו ורוע ]את[ ה' ]השף[)תסף(
 ג ברא אלא כאן, כתיב ~א בראו לוע אמר , אלהים ברא בראשית והכתיב לו אמרו ,קדושות

 , מיעומון ורקין אנין דורש עקיבא ר' שהיה , עקיבא ר' את שאל ישמעאל ר' )מה(]ח[
 וארץ שמים אלהים ברא בראשית ישטעאל ר' אגל )סו( , ריבוין ונמין4צזץ

 ותקוניםהערות
 ר' 6מר )לו( : 5"ז נשערה סס ועיין , דרכו ר6סית חג' ס' טג6מר , רוסית גקר6ת 0חור0 ל , סססוג
 : סס וכ"מ לטי ונתערס 6' 6' נרמסת עינ לגף וע"ן , לסנים תני , '"נ ס" ס"6 נ"ר עיין . 'וש גןממשן
 . קפיזמא ס5") )חק 'ס . ס)1 סעיפך )לח( : כ"י ושערס סס סונ לקח ע"ן . 16מר %ס 'ס6 ס53)לז(
 פ6)1 )לם( : )"נ מערס )ע') ועיין , ן אסית ו' 6וח מן , קע'1מ6 5"3 מס קטין 0מ)ס גסרדס תמ'וננ"'
 ס"ת נרכוח נירוס)מי חנו65 תן , רומי נכ" 6100 כס , טמאיי ר' 6ת ס5") תר4תי . 'כמע% ר' 6תסמיגין
 וסואץ , ד' ס" קיוסיס ותגחומ6 , י"נ ס" ע"נ רנס דנריס , '"ד רם, נר6פ'ת דייע , ע"ח נ"ר ,0"6
 , ס)6חריו נמ6מר מסמוק סוף קר* עד מכסן . 0ססוק סיף קר16 )0ס 6מר )ם( : 3סגיגו סו6 מלסר ססמעה0
 נכ"י . ~1tmh' %6 ר' נסס נרכיב ר' 6מר )מא( : )פסוק ממסוק במעתיק ס0טמיע , רומי נכ"חסר
 %6 ר' כוס סס מ65הי 63 ונקמת , )הגיגו 6100 כמו , ס%מ1ג' נ"נ 5") , ני בקרמי 636 ר' נססרח'

 טין מפר נע) 0רנ נסערות 6% רנתי bth1'pD ע"ן , ומ*6 16 , 'מיג6 נו 636 ר 5") ו6ו3י ,60זשל
 1' סרק מנוף שין , סמוקת 6% ר' עם 6חי 610 וקעי , סתם נרכיס ר' 14ר קיוסיס ונתגחומ6 . מ"י6ות

 )0ס)'מ1 והש , 0מעת'קיס עו' ויעמס , 0סזס חסר ונוקר . כוי נקזוסס זרני ר.ר4"ס 6מ6 ר' שם 'וקי' ז6מל , קדורות מיני נכ3 קנזס '5חק ר' 6מר סגילס6 סס ונירוס5מי . שבמוגי 6נ6 ר' ערך ס)'ונכערס
'"DUחסיפת , כקיוסס יסוכו , נקדוסס צינורו , 3ליוסס דרכו נירופ)מ' . נקיוסס דרכו )סב( : סירוס)מי 
 ע3 יסג %סיס 6%'0 סס ושגק , נקיוט0 יסיט 3פגיגו והוסיף יע יכן , נקדוסס ולדיר טר6 , נקיוס0,רוש
 %י% ס5ווגס . ס' ג%יס כמוכס מי )טד( : יט6ט חסר גי מוספתי . מקיוסק ועיר טל6 )סג( : קדחוכס6
 נ' רמז ועלוע , י"י *ת ס'" 3"ר . עקינ6 ר' 6ת ~Sh יסמע6) ר' )מה( : גקדס גייר כמוכס מיזוך6
 , סג0 וסתיס הלריס % גס 6ש נחוס 6ת מסמסת כסת) % "6מר סתנמומ6 דברי ע) גופף וננ"ל , נ'ץנסס
 פטמסת פלסני) סמכות לטש וכדעכי , וסג'צ סג"נ ננסר נס וכ"ס . ליטין' ונמק 6ת'ן , ואשעין ולקיןתכין
 לנ"ר וסנרי . גו' כ6ן כתיג  6ין 56מיס נר16  נל6סית שמע% ל' 6מר סוך קמול עקיג6 ר' )1 6מלסני' רומי נכ" . ihpnat ר' oe) 5"6 : סה"כ '"כ דף הניגס מנמרך פגם" וסתים עסריס ץ נס 6'ס נמס6ת
 , ,סמע6) מר' ע4מר ש6 מגס ט6 רק לכר )6 כי ור4מ6מר , סס מת6 יסלע% ל' זנרי , נא קמלתנ"
 , וכו' וקרן ממיס ג6מר 6')1 עקינ6 ר' S~h סכ5"5 כ6ן יתש ים הנ"ר ומדגרי , נתפיטת 0ו6 סס גשרונס
Y'h'ל Shpn~ ס) ו0כ,ונר4 עמרתן, סגנר6 ומס י4ס %0ן ו6ת ססשס 6ת 6% סו6 לק יבל 63 גי כתוי 
 . עמס ס;נר6 וערג %1רן עמ0ס ס:נר6 ומלי ספשס %טת 60ת לק וס 3% קליפס 6ט 6ין bh#npל'
 , ע"נ( סק נזף ס"6 ס"6 פ6ס גזוס%י פ5 0ע6מל ומקל . ט' ט ינעין oNia נלעס %לסיויעיס 6יס סין כמט מכס 610 רק ahl מכס סו6 רק . זנר )6 כי 0,ס סכתוכ ע) סדרפס סס ננ"ר מפורספס

 סף כתוטת ט.נ(, לל )זף 0"6 יע גשכ0 ע"י(, י סיף ס',* ס3ת ע"3(, )"ג )זף מן ל"פניעית
 רק דנר ו6ס ) מגס 610 רק דגר )6 כ' מג6 ר' ימר כיי ו6ת6% 6'ת6 סמומים 31כt(YtV 5 5"3 )וףס"מ
 ; ט יגעין onht נכעס שיכם 610 פיסתי שוס, 0ו6 כי , ט ינשן 6תס סקי טו6 3מס מכסט6

ד'
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תנחוכא ון י ש א רננמררש6

 עקיבא ר' אגל , הוא מקרא של ישובו , הארץ ואת השמים את אלא י כאז כתיבאיו
 אומרים היינו , וארץ שמים נאמר אילו , סו( )כ )יכויס מכם ד"א רק דבר לא כיכתיב

 : עמהם שנברא ומה הם , הארץ ואת השמים את אלא , הן אלופתשתי
 והארץ החדשים השמימ אומי הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר ר/ בשם הונא ר/ )מז(]ם[

 והארץ החדשים השמימ כאשר כי שנאמר , אותם וברא הקדיםהחדשה
 על למניך אני טיס עולס של רבונו הקב"ה לפני דוד אמר )כ!%( , כג( סו )'סעיסהחדשה
 לבשת והדר הוד מאד גדלת אלהי ה' ה' את נפשי ברכי שנאמר , בעולם שעשיתפלאים
 , בראת שלא עד היית גדול יהושע ור' אלעזר ר' , עולם גיולי דרשו מה )כ!ב!( , 6( קולסייס

 : לבשת והדר ורצד , עולמה משבראת מאדונתגדלת
 , העולם את הקב"ה ברא היאך )נא( א'ע , שמואל ר' את אלעזר בן נתן י' שאל )נ(1]ת

 , באורה נתעמף העולס את ןברוא[ הקב"ה כשביקש שמואל א"לר')נב(
 ]אין[ , בלחישה למה , לי אמרת 'בלחישה לי אמר , כ( מס נסס כשלמהן אור עותהשנאמר
 והלא אבא בר תנחומא ר' אי )נג( 1 בלחישה לד מסרתי כד , בלחישה שקיבלתיכשם
 , וארץ שמים משברא , הקב"ה נתגדל מאימתי : ברבים דורשה יצחק ר' את שמענוכבר
 )'ימי: תבואתה[ ]ראשית לה' ישראל קודש שנאמר , ישראל בזכות בראו מי ובזכות)נד(

 אנו שאין , תבואתו קירין אנו ולמה , כתיב תבואתה כהנא בר אבא ר' אמר מ" , ג(3

 ותקוניםהערות
 , נ' רגוז נר6סית נינקט מו% וכן , פ)סגיו נמרמר סזס סמובר גמ65 'ע ס" ס"6 גער . סוגר י')טז(
 סני סניף נר6סית וניטווס , סוג* ר' %") , 'סונט ר' נעעות סס ימעיט וניתלע , צע"ג רמז יעעיס1:)כץע
 סטמיס 6)6 , כק כתים 6י1 חדסס ופרן חדטס למיס , מתוקגח יותר סגי' לעיס ניקוט 6נ3 , נערכמו

 נ גראפית 'מ' ממסח כרוכס סס כגל )ס3ר16ת ייעת'ד'ס וערל טמ'ס יסיפו , סחדפס וספרןסמיסיס
 ותתהי) , עצמו נסני ענין ונס , סמ6מר ספחות סס מסר כ' תרפס , יוד מקת חסר רומי נכ"' . יוד 6מל)מק(
 )פגי זוז 6מר , מ6ד נזא %סי ס' ס' 6ת גסט' נרכי ,פ"ר כל6 כראית ד"s~sll 6 , חים מקמלנוס

 ד"* פס ומתה') ) פ"י מזמ1ל סו"ט נמילי סמ6מר ומ65חי , מיותר סו6 גססי כרכי לנקמר וססיוס ,סקנדל
 ל' יגור מתח') רק כסס" נרכיס ר' "6מר נמכות )ית6 ופס , פוגע מירפ נסס תתט"נ רמז חספסני)ק:ט מוג* וכן , DSt(?(1 סמ*מר וסוף , כו' נריה ס% עד יסופט ור' 1rD'5h ר' נטט נרכיס ר' 6מר חט'נרכי
 סייח גרו) ממגריס יסר% י165 ט63 עד סס כי)קוע (qDI גס . נתגחומ6 )סגינו ססו6 כמו יסוסע ור'ליעור
 סייהען ניו) 31י)זט טויס 3מירפ טסו6 כמו כשחומל )סגינו ותוסיף יט נס . מ6ד גתגד)ת 1מפ'165 ,מ6י
 סדלסו מס לומי נכ"' . ערס ניצי דרפו מס )כם( : מ6י גחגד)ת קותך ומסקלו , סגני6יס צוחך קילופ)6
 ככ"' . טמור) ר' 6ת 1rDSh נן נתן ר' "6) )נ( : סיורנדקי

 י

 , טמע) ל' 6ת 46נור נר יוגחן ר' ס6) רומי
 ט6) 5")161)י

 ר.
 סגדסס ונתגמומ6 , ל "ות ע"ג ככנר ססו6 כמו , גממן גר Shlnn ר' 6ת יסתדק 3ן המעון

 'הזק36 ועקום , ד רמו נר6טית וניטווס , קצי מנמור וטו"ס , ז' 6ות פ)"6 וי"ר , ח"כ סמ"ר , ו' ס"רקס)
 נה:חימ6 גס ולוס . סש)ס 6ת סלמס נר6 סיעך )נא( : ל"ר נסס תתס"נ רם, תפייס וייקוט , סלנרמו

 סקנסס כסניפך סמוך) ר' 6") )נב( : ס6ורס גנרל מסיכן לחרת ג" טרטמחי נמירפיס 6נ) , עסויקרי
 סקנ"ס פגתעטף מנמד 6"3 סג" סג") גמדרט'ס 6()ס , 1'זס) hntnw נס כ"ס . כו' סעו)ס 6ת)נרוק
 ר' 6ת סמעגו כנר וסל 636 נ"ר הגשמך ר' S~h )נג( : סוסו ועד ~olw מטף סדרו ויו ומנסיקכסקנס
 גי' ועיין , )6ומרס 6ססל סיס )6 נלניס '5חק ל' פירפס 6)ע' נרכיס ר' 6מר נ"ר עיין . נרניס דורססיסמק
 וו") סגיך vp~) נ' )זף 6' 6' נר6טית טוב נפקח . יסרך) נזכוח 3ר6ו מי 131כות )נר( : סס נסו"טקמלת
 )0' יטר6) קזפ ]שגימר ר6טיח טגקר16 יעל36 נ,כות נל6טית )פון [~oinm ps למר[ ])6 3מ0ז"6

 גפמסו ר6סית" )ס' יסרק) . קנס %גימר סמכות . 3נ6 אכחיד קיימת סיקרן , כתינ תנ61תס , תחקתורמאית[
 סחוס א"ר. יסורס ר' 6מל נ' למז נר*סית נענוע מוג* סוס ס65מר כי ר6 נסערס סס ומעירותי ,ריסוס
 )6 6ו)ם , "נ"ר" טס ומפוין , כו' פתטית סגקר6 יסרך) נזכות נר6טיח 6)6 כ6ן כחיב 6'ן ושתהססמקים
 מס) ע3 מוסג נ"ר וסטיון , ננ"ל סמ6מר6%תי

 6פר נדוגמ16ת וגמ65 כש נמגחומ6 0ו6 וסמ6מר , )ממ"י
 וכעקום , זס ע) נס מוסנ ס)סגיו נמ6מר פס ני3זט תגחומ6 וסמון , נרומי נח6טיק6ן סגגוז מתגחומ6כיזי
 זרסוס נר6 גל6פ"ן ג"כ מונק עס"ח רפ"' ונסך . "תגח1מor*~ "6 סמ*מר ע) שכון רסוס רק"ד רמו'רסס
 ייידי וס ע) וסעיר , "ט*תס t'Dfil סיקר16 'סר36 ונטכ') , ילכו ר6סיח סגקר6ת סתורס גפניירנותינו
 תרפס סנפתי מלסר 6עס , נגפר נמ65 ס)6 )הכרסס זכור נטף 3)קועיס נער)יגער מסרט סגיה טחכםסרכ
 ניפקע מונך . כתיב חג61תס כסגל נר 6נ6 ר' *מר )נה( : ס):צ'גו כ"' מסתגהומ6 טנעיס רסס דגריכי

 רמ,ירמיס
 yp) ג' מף 6' 6' נראית סוג נאם ש% וק , %ומר סס ומשמיס י~תגחומ6 גסס רססי

 לעתיד %ס ססקרן כתינ חנו6תס , הטלתו רפדית[ )ס' 'סר6) קרס ]סנ6' רפדית סמךShlnf 16 נוטת :זז")
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ךהנתכא ת ל ע2 א ךונכדרק
 בזכות ד"א )נו( : הבא לעולם לנו קיימת שהוא , הקרן מן ולא התבואה מן אלאאוכלין
 לנסוע כסיתיך ידי ]ובצל בפיך דברי וועשימ שנאמר )נו( , וארץ שמים נבראוהתורה
 : oc) ):ס אתה עמי לציון ולאמר שנאמר , ציון בזכות ד"א )נח( עז([: ג6 )'סע" ארץ ולימודשמים
 , לכם הוה מהחדש אלא התורה את לכתוב צריך היה לא )ס( יצחק ר' אמך )נם(מא[

 הגיד מעשיו כח שנאמר , גבורתו כח להודיע , מבראשית כתבולמה
 מפי היה דבר כביכול )מב( לקיש ריש אמר )מא( : 1( קי6 )ת%,ס גוים נחלת להם לתתלעמו
 הרשעים מן ליפרע אלא )מג( , ברא בי ךנתינ , ו( )נ )מס נעשו שמימ ה' בדבר ,הקב"ה

 לצדיקים מוב שכר וליתן , ביגיעה בעמל שנברא העולם אתשמאנדין
 שמקיימיי

 את
 דיבר אחא ר' אמר )מה( : אלהים בלא בראשית )אומר( הוי )סד( , ה' בדבר שנבראהעולם
 נמתחין היו , די להם שאמר שאלמלא , והולכין נמתחין והיו שיבראו לשמיםהקב"ה

 ותקוניםהערות
 נקוז וסתי"ו גפוף 03"6 כהום רק , חנ6הס ונכתיב סקלי )פגיו סעירות' )"נ נתערס וחס . u(lrt ,)נ6
 וסר7"ק , י"כ מ"ח יחוקק) ומסני , 6חד ונס , כסוף 0' כתיג 6סר נ' ננוגס 1נמסורס , יבזיתאנסוקס
 ק7ס 1,") 0ג'5 מע גד וית'ר הסר הנוגרס ור6'ת' . עכז) ויש גמקוס 3ס"6 כתים תני6תס כת3 סס3ירמיט
 כגוו") וסרג . סנ6 )עורס nnffp ותקרן סוס ~OSID מילות 6וכ)'ן סטן כהיי נס"6 חנו6חט לניסית )ס'יסלף)
 ולעילותי , ממקור מhSn 65 )סירות , סט6)ס סימן ספג 3ער)':ער מלר"ת כגצו) ס0כס סר3 ידיייסו6

 סמ6מר וסוף , סתגחומ6 נסס רסקי רמו 'לנוים 3י)קיע סמו63 עג"3 5ל ספית ח31לת לגיע'ת טגסנסטחר
 רמו 'סעיס 3')טמ מונק . מתורס נ,כות 7"6 )נו( : ר5"1 דף ס6ויג1 נ,סר גס ועיין , כ"י 3חגחומ6ס)ס:יגו
 כתורס נר6סית דרס , סד' סדרך כמקדמתו סר36"ע כוון נוסחגמומ6 סנו6מר וטס , סתגחומ5 נטםס)"ו

 טורס 13כות גר6 3ר6טית ד"6 11") סגיך oc 3ר6טית טו3 )קח 31מדרס , דרכו רטית לחג' ס'סג6נור
 , 6רן וכיסוד סמיס )שוע כסיחיך יזי 531) נסיך דגרי ופסיס סג6מר , ופרן ממיס גנר6ו ר6טיתסגקר6ת

 סגקר6ת סחורס נסני) עס"ת רס"י ט3י6 וכן . ע7כ , דרכו ר6סית קגג' ס' סג6מר , ר6טית גקר6ת סתורםכי
 , 0חורס הכות 6)6 ג3ר6 )6 ומ)161 סעורם 6'ה6 ס, כחס רשו 3פ' ו3ח,ית ס"6 3"ר ו3מ7רס ,רעית
 ועיין , 6רן יסד סחכמס( עסי )כתורס נחכמס ס'ס:6מר

 נרמלי
 )סעירס ורמז סכתכ נרשית נפ' עס"ת

 6)1 . נסיך דנרי ולסיס סג6מר )נז( : 6רן 'סד 3חכמס ס' טימר , מעגין כ) יסוד ס3ט חכמי0:קר6ת
 וסיפי , תורסצנרי

 ולטיס ע"6( 0"ח )דף ס"3 ס"7 תעג'ת גירוט)מי ועיין , 6ר7 וכיסוי סמיס ):עוע יריץ
 מסכתוכ לחס ט63תי וסס , נ"ע ו03עלס , ע"3( ק"מ )יף 6גכי פסקך פסיקתך ועיין . תורס 11 נפיך37רי
 מיון שכוח י67 )נח( : וגו' נסיך טמתי 6טר וינר' עמיך 6טר רוחי ס' 6מר שחס סליתי 61ת ולגיטג6מר
 ונססיקת6 טס חעגיח ו3ירוס)מ' . כפיך 37רי ולטיס מן דקרך סיפך סו6 . מחס עמי )ניון ושמרקג6מר
 bsl סנוקר6 כ) ע) הזלגו פפ6 נר חיגג6 ר' 6מר יסרק) 136 6חס עמ' )5יון וקלמר סס 6נכ' 6גכ'ססק6
 רגוז ג6 3')קוע מונף . תחק ר' 6מר )נם( : 6תס ענוי )5יון וקלמר וס 6)6 ניון 'סרס סגקר16מ65גו
 סחורס ע) שרוסו 6ח י") רס"י סתת וכן , ע"6( נ' )דף 5' 6' 3ר6סית עו3 נרקח וכן , 0תנמומ6 נססקפ"1

 יתן כ"י רציתי .: וו") סכחנ 6חז 0סר נסס סני6 תתסיס( )7"6 מדולות גסזל ועיין . ס,0נמלמל
 עעס מס מ"ט 6)6 מקוס גסוס מזכירו סיגו כו' )טחח') צריך סיט 63 '5מק ר' 8ננר רס"י טפתח מטמק"י גוטי

 ס6) ו6") הנורו נתחפת עט,כירו סניו )ככד רס"י סרגס 6)6 , '5הק ר' דנרי ו)6 מדרס סו6עתחננר6סית
 רצון סנע :פתקי ונס' . ע"כ ננר6סית סתורס 0תח')ט )מס סתס )1 וסקטס , סמך ע) ו6כתנגו קוטםשוס
 "וכ"ס ססיוס . ע"כ 3מכי)ח6 וכיס כו' )טתחי) גריך טיס )6 '5חק ר' שור ,ס מניף 3י)קוס 60 ע"זסקסט

 גס ועיין , s~r חיי"6 )0ג6ון קזונויס נגה) ועיין , נתגחומ6 סו6 וכן 5") וקוטי , מיותר סו6נמכי)תל
 בערס רט"י סתוויות וכן . ג"' נער)'גער מסריי סנדו) סחכם 370 )'7יךי )36רסס שכור Dp"3 דףג)גץט'ס
 סחורם נסתחטת רס"' מלנרי )ר6סוגיס טס'ס תגחומ6 נוזרך 6יגו ט3ידיגו תגחומ6 טסנודרס רצות סניףכ"6
 שגגו עגיז'גו וכתגמומ* , סחגחומ6 נסס נ6 ס' כ')קופ ווסת מדרס כסוס גמ65 ענגו , כו' יצמק ר'6מר
 מסר נסס נמנו6 טס63תי מס ועיין . סתגהומ6 נטם ו' ק'"6 חס)יס נרט"י סוס סמ6מר מונף וכן .ע"כ
 ונסערס , )מחמי) בגי' ו3י)יצע ונרס"י , סוג )קח 3ע) נס טי6 כן . )כת31 צריך ס" )6 )ם( : יעקנגחנת
 6מר ונ' 6' רומי נכת . )קים ריס 8מר )מא( : כ"' 3תגחומ6 0ו6 כן S~la )תקן 'ט טו3 )קח )מירסכ"ז
 מפיו ד3ר מו5י6 0ק3"ס ,סיס כריכו) 31' 6' רומי בכ"י . סקך"ס מסי סיס יגר כניבו) )סב( : )קים גן ממעוןר'

 דרסם . טעו)ס 6ת סמ6ניין 0רסעיס מן )יסרע 6)6 )סג( : נעטו סמיס ס' 3י3ר סג6מר , געססומיי
 יט) סיט 6חד נמרמר וסט ח") ומס נעורס ג3ר6 מקמרות נעטרי מ"6 ס"ס 63נות דרסו )וססיומם
 )גייקיס עוג סכר 1)'חן , מקמרות נעסרס סגנר6 סעורם 6ת סמ36דין כרסעיס מן )מפרע 6)6 ,)טנר6ות
 6ש רומי נכ"י נס וניתץ מיותר קומר מצת . קומר סוי )סד( : מלמרוח געסרס סגננך סעו)ס 6תטמקייעין

 ב נ' רומי נכ" )גכון.נס hlnsl , 6' רומי נכ"' )'ת6 סמת'ס סיחיו עי . 6ה6 ר' 6מל )מה( : ססגרתיס יכן ,ג'
טמיס
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 מהיכן הללו שמים )%( , השכרם את אלהים ברא בראשית : הטתים שיחיו עדוהולכין
 ודיו הקב"ה וברכם , 1( )י "'ג ארץ הוי יאמר לשלג כי שנאמר , שלג של מגוש ,נבראת

 : ג( קוו )תסים וארץ שמים עושה מציון ה' יברכך דוד אמר , ורביםפריס
 שרואה מי רבי% ילמדנו )מז( . ו( ג )גורס" בהבראם והאיץ השמימ הולדות אלה]ינ[

 הזועות ועל הזיקים על רבוהימ שנו כר )טח( ,. עליהן מברך כיצד וברקיםז.קים
 המקרא מן , המשנה טן זה הרי , עולם מלא שכהו ברוך אומר הרעמים ו% הברקיםועל
 לעילם ה' כבוד יהי , אחריו כיניב דבר, , ינ( קד )תגייס והרעד לארץ המבים שנאמר ,מנין
 , לשלם באוה הזועות מה מפני מרי רב את לכזוב זכור אליהו שאל )סט( , )"( מס)מס
 באות הזועות , כתיקנן מעשרותן מפרישין שאינן ישראל את רואה שה:ב"ה בשעהאל
 , דבר של עיקרו הרא כך אלא , דבר של סיבה הוא כן , חייך ז"ל אליהו א'ל )ע( ,לעולם
 תלם על יושבים כוכבים עבודת בתי ורואה )עא( בעולמו מבים שהקב"הבשעה
 השלם את להפיל רוצה שעה באותה )עב( , חרב מקדשו ובית , ושאנן שלוהבטח

 ותקוניםהערוה
 מפונס סוסון , גנר6ת מסיכן ס6)ו סטמיס לעסיס נר6 נר6סית רוגזי נכ"י . גנר6ת מסיכן 0))ו ממיסלסו(
 ע) 1)6 ספרן ע) סי6 0דרטס כי , גנר6ח מריכן סקרן סקרן ו6ה סס:ויס 6ת o'r5h נר6 נר6סיתוע5")
 לגור h"e נכנר תרשי וכן , 6רן סוי יקמר )ס)נ כי רקס וסניף , ס)נ ס) מגוס כת3 וס וע) ,ססגויס

 כ5קת , ו( )ו )6.ונ 5רן סוי יוגמר )ט)נ כי )סנן פירם וסיכן סילם ע6 כו' ס,רל 6ת תימון נר שודלל'
 ועסוק חור , כו' נמ'ס מיס סעו)ס 0י0 כתח)ס ס"6 ס"נ חג'נס נירוס)מ' ועיין , )ח( )ח )סס )מוסקעפר
 .מס)נ גנרלית מקוס מ6י,ס 60רן ע"נ יר"ם נפרקי תר6ס וכן . T~b סו' יקמר )ט)נ כי 6רן thnul חורט)נ

 : )מסק עפר נ5קת 5רן סוי יקמר )פ)נ כי סג6מר , T~b וגעסס סמיס ע) וזרק )קח סככוד כס6פתחת
 תתסרט רמז תסקס ו3י)קוע 0תגחומ6 כעס תק)"1 רמו יו6) ני)קוט מונף . ויקים טרורם מי רניגו י)עדגו)סו(
 וחסר , ע)יסס מנרך סי6ך ונרקיס ויקים רו06 ס0ו6 מ' כמקמר רותמות רק ס3י6 ותרעד )6רן סמניט סכתונ )ע

 סמסגס ניראת )סי וסוגן , ע,6 גדד דף נרשת . רמתיפ סגו כך )סח( : "י)מדגו" נכדו הרסס , סמסטרפיוס
 : עו)ס מ)6 וגנורחו טכחו נרלך 16מר סנלקיס וע) סרוחות SDI סרעמיס ע) סני' סנננ)י ונמסגס ,סכירוס)גוי
 , פס ,shl נינקט סמונך כמו ג0ור6' ר' 6ת 51") , ר' 6ת רומי ככ"י . מרי רנ 6ה )סוג זכור שיסו ס*))ספ(
 , קיד ונמ,מור , ותרעם ותנעם נפסוק '"ח מזמור טו"ט ונמדרס , ע"ג( '"ג )דף nVD נרכות 3'רוס)כני ססו6ועגנו
 3טס י"ג( יף %סיס )קו) עיגיס נמסור מוכם סוס ובמקמר , עו"ע מירט 3טס קמח רמו ס"ט כייגוע מונךוגן

 0לו06 פ''רוט)מי
 ותנחומי

 גטם סס וסניך וכףיס , ז0 ע) טכתו3 מס ע"ס תטפיס. ומירט הלמיס, nlTSln 6)0 ס'
 סיו כי , ככ"י סופגינו 0תגחומ6 מקמר וסוס , )ירח 16 )סמר 16מר וז0 , סורח .6גי )מונך 6ומל וס.0חגחומ6
 0) כך.סנרז רומי ככ"י . יגר ק) סינס סו6 כן חייך ו") 6)'0ו 6") )ע( : מ0תגמומ6 יי כתני 3'.)סגיו
 כף 6נ) ךמי)ת6 סנרך סו6 כך חייך סס 3ילוס)מי וכן , דבר ס) סנרו סו6 כך חייך סס 'Shl ונ')קוט ,דגר
 וכתכ סמעחיק מ6ת גסתגית סרטון קאי נמוצר o31h , י"ח מגמור סו"ע נידרס hlo וכן , דכר ס)עיקרו
 ימ')ה6 ס3ר6 סו6 כך חייך שיסו 6") לפיוס )סגי 3ירוס)מי ולגס . כן" אגו 6ג) כדיריך סדכריס"גרשן
 )%ן סמניט קומר 6חד וכתונ , נס קרסיך ס' עיני חמיי קומר 6חד כהונ , )פגינו מחסר 5חד יוקמלמונק
 1מו5'6ין olpn 0) רטוט עוטין lhlntfi כטעם , ס))1 כתונין סגי יתקיימו כיקד 60 , ויעסגו נסרים יגעותרעי

 ונלעס , שוס גיזוקיס ויגס ססגס למרית ועי ססגס מר6טית 03 לגסיך ס' עיגי תמיז , כתיקגןמעסרותיסן
 o'fn Y'h זס וט) , ותרעי וקרן סמניט כתיקגן מעטלותיסן מו5י6ין וליגן מיס ס) רגוגו עוטין shlntסין
 נירוס)מי o51h , סס ~shl ומלזע רומי נ"י וכ"ט . ftD כתי ורולס )עא( : ימיותי סנרך סוי כך חייך)גי
 ורולס עוב סיחר כמירע וכן , וט6גן נעח יוסניס קלקס"ות וגנתי תיסריות גנתי מניע ס0קנ"ס נכעססגי'
 סוסון קאי ונמומור . וננעח0 נתפקע יוסניס 0ש)ס וסומות קרקס6ות ונת' th1Dhp;] ]5") ערעסי6ותנתי

 רניס נתיש .ורולס מניע כססקכ"ס , מסוכטת סג" סס עיג'ס נמרור נס . '"ח מגמור DD* )תג~ס ויםנוסו3ט
 נ*תס )עב( : "רנ'% מזת סו6 סריג קרקסי6ות כתי לע ע"י נתי ונמלוס , ונכסמס כמסקס 0סיו0 חסר ,יוסנין
 ין% ג')זק , מריעוע ו0ו6 (o'5'eh OSID סו6 סעס נ16ת0 לחצי נכף . ומרעוע סעו)ס 6ת )מסי) רופססע:
 מגית ס!6 ל"י ונמ,מור , )מחרינו נעוקש 6ש מחרס '"ח מגמור כתו"ע , ומוידוע 0ש)ס StDhn טעםנרמס
 אפיליק 51") רומי ככ"י ססו6 כמו סגכוג0 סני ונקמת , סוגות טבחיות סס רהיט . יסחריכו ומנקתנעו)מו
 6ש "מחרס ונסועף סעו)% 6ת )ספי) "רת0 ט)סמפ ר.מעת'ק ס5ינ ס,רס סמ)ס סני% )6 ונכפה .)שלס
 המירט דירי ססני6 נצח רמז ס"נ סי)יע עפ"י גסהנס סו"ע ונמירס . נעורנו" "מניע קני ולמזמורנעו)מו"
 סו6 גכוגס סני' סס סלוס)מי ולביתי . נמדרס כן 6ח'ע סמדפיקיס וסייג! , )מהרינו נעו)מו' 6פו מרסטו"ע
 ut@sn) ס5גחומ6. )!6'ג% סי)מיט מקמר ססני6 %6'ק ערך נערוך תלעס וק . )כחלינו )שקמו6פ)'1ן
 ט %0ו טוע)'ס טג6על , ו)טוע3'ס )על3יס ייס ועטוי סרס וניחו ס)וין עסנין עק נח, רסס כססקנ"סשז")

שגס
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דץהנח.מא ת י ש א ר במררש
 כל שנאמר , שמי את לקדש בשביל הזה הרעש כל )עה( הקב"ה אמר )עד( , ומזעזע)עג(

 , להיסקלם ראוי שאני ובמה . 1( מג )שטיס עשיתיו[ אף יצרתיו בראתץ ~לכבידי נשמיחנקרא
 וזה , למזלות לפלח אומר וזה , וכך כך עושה ה' אומר זה )עו( , אותי מכעימיןהאומות
 חטאו שלא אעפ"י , בעולם הרעש את  מביא אני  לפיכך ,  פולח  אני  ולשמש להטה"צטר

 להשך יהפך השמש שנאמר , עמהם לוקין הם אף , בהן אותי שמכעיסין בשביל ,המזלות
 עולטי את אחר אלוה ברא שלא להודיע אלא , להם איכפת רמה , ד( ג )'") לדםוהירה
 יחי שנאמר , הסלאכימ נבראו בשני אמר יוחנן ר' )עה( , הוא שכך לך תדע )עז( ,עטי
 דמה , נ( קו )חספס עליותיו במים המקרה אומר אחר וכתוב , ו( 6 )נוכסיה המים בתוךרקיע
 . המלאכים נבראו בשני אומר הוי )עם( , ו( :ס ):ס רוחות מלאכיו עשה , אחריובמגיב.
 על יעופף ועוף שנאמר )פא( , מניין , המלאכים )אצע( נבראו בחמישי אמר חנינא ור')פ(

 אומר הוי )פב( , ג( 1 )'שש יעופף ובשתים שנאמר , המלאכים אלו , כ( 6 )כ":,תהארץ
 המלאכים נבראו שלא למדת הא חנינא ר' כדברי ובין יוחנן ר' כדברי בין , נבראובחמישי
 אותם בורא אני אם , הקב"ה אמר אלא , כן ולמה , עולמו את הקב"ה משבראאלא
 את בראתי בעצמי אני הקב"ה אמר , בעולמי אותי סייעו הם אומרות הבריות .תחילה
 , ממן וארץ שמים בריות , נ( ט ילעיס עשתה ידי אלה כל ]ואת[ )את( שנאמר "עלמי

 : וגו' והארץ השמימ תולדות אלה )שנאמר( בענין[ שקראו ]סמה)פג(
 , 3( כס )*,3 עמו ופחד המשל זש"ה )פה( . בהבראם והארץ השמים תולדות אלה דיט4]יג[

 אמר , ג( ע ):ס תכונתו[ עד ]אבוא ואמצאהו ירקתי יתן מי אמר שאיובלפי
 ממה של בהיכל ואם , תכונתו עד אבוא הוא מעלה של בהיכל אם כהנא בר אבאר'

 , ג( ג )עייר מכונתו על המזבח ויכיש שנאמר )8ה( , היכל אלא תכונתו ואין , תכונכן עדאבוא
 , טס( )*,ג ושכחות אמלא 'ח(,רפי ) )'שש ה' משפם אלהי כי שנא' , המשפט אלהי נקראשהיא יודע אתה אי חביריו לו אמרו , ד( גג )*יכ משפט לפניו אערכה . היכל זה אומר הוי)%(
 לי[ יאמר מה ]העבינה יענני מלים )מה( ארעה , האיש אותו של פיו סותם אם לו אמר)פז(

 ותקוניםהערות
 והרעי 65רן ממניע סג6מר , מ,יעוע וסוף שכס סDh 3'('it מסתכ) טעס תוחס 'ח( ס)טכס

 כע5 . עכ")
 סיוג'ת סמ3ס סס6 סרם") , Ontpn כ6ן ויין ס)פטו מערך נטמעו משספי ודגל' , סמ)ס מניר )6קעלוך

 שין מדרס נמסרו נעווי ד"ר הנדו) סנ)סן סרג , )"יגטטרג6גג( וססחתס כזיון סי' :0(שגג%6ששטגג.ס4%
 כניך סוס וסחכס , 3סשח( ממוססי 6חר )גסס ע"ס , וחש עורס ססי' 6פ3'ון מן )סרס ר5ס il')'ebנערך
 , )יימהטגי( גוער וסי' יפג(8צ41 וסנ'גוגי ו44ג(8~41 סיוגית סמ)ס טסים ומניל 6סי3ון נערך סילוס)מידגרי

 'ד'די דטח סו6 וכן . 5טרמטערמן( 15 וים ווט,ט ויינטר סר רר"המ ),מ שחרינו )עולמו נוער סו6זסכווגס
 ומלמר סעמדט מלמר ערכיס נ' וסניף סס)ס נערוך ק6סוס ד"ר ח"' מוסר"ר סכו)) ממכס סגדו)סרנ

 יס 161מ . סוגות כגוסח6ות לק Tnh מער סו6 ובקמת , כרם") כפי' נ')מזט סמ)ס 6ת ומפרססירוס)מי
 דודי כרח ספוק חוית ונמדרס . מזועזע וסול )עולס לסטיון סו6 סעס 6וחס מערוך ססגי6 ני)מדט נס)קק
hnthין ס6ו"ס נסעם(ומג56ין ומהרסין וסותין 6וג t"a~o) כסיקו סקכ"ס חוטכ סעס פוחס סנווכירין כעריות 

 , )מהרינו )עו)מו מסביון סו6 טעס 16תס ס5") מסק ופן , ט3ס;'גו )יעמר סדומס מקמר סו6 . )עוקרו)סתרינו
 וני)קוט לוטי נכ"י . ומזעזע )עג( : דעת מנעי סרטון וסנטו ממתו סמעהיקיס רק , גירוט)מי טסותכמו

 , גוסו נטני) )( כס )ירסיס גוסו ע) יספג ]ס6ג[ סס"י מס"ס ס"ט ממדרס ונירוס)מ' , מויע,עוני))ודט
 כרעם כ) סקנסס 4ר )עד( : )נ( קי )תסרס ותרעד )%ן כמגיע סגלגל ס"ס מערוך סנה 6טרונקמיט
 '61) וניקוע רומ' נכ"' . סוס סרק כ) )עה( : סווועוח ר") סיס סרעס כ) וסכווגס , שיו"ט )'ת6 וס .סוס
 6ו:;ר וס רומי 3כ"' . )מ31ות )ספח 6וגור וזס וכך כך עולס ס' קומר זס )עו( : )עעס" מנע "ס6:יס"ס
 ט610 )ך מדע לומי ככ"י . סו6 סכך )ך תדע )עז( : 0ס )ית6 וסס6ר , סו)מ 6מ )מגום קומר וגס עוססס'
 : ר.מ)6כיס נסללי נסני סר' רומ' נכ"י . 16מל סוי )עט( : 6' ונסערס )ע') ע"ן . 6מל יוחנן ר' )עת( :כן
 : ישסף ועוף נחמותי סג6מר רומי 3כ"' . יעוסף ,q'p סג6מר )פא( : 6' סטרם )ע') ע"ן . 6:ור חגיה ור')פ(
 , נענין מ3ת מספתי . נחצין סקרנו ממס )פג( : גגרלצ נממיק' סרי לומי נכ"י פס נס . שמל סוי)פב(

 )גטן 610 וכן , וסקרן ססמיס חו3יוח 6)ס נעגין סקריו ממס 51") , ס'6 מ'וחרח כי סג6מר מלתויא%רת'
 וס"ס )פד( : '"6 בערס )ע') ע"ן , נתורם סקריכם ע) סיורם ס'וס וסוף , רומ'נכ"י

 רוהטי
 . עמו ומחד

 נמשת סם DpS'3 . מכויו ע3 ריגנת ויכיס לנקמר )פה( : סתגחומDV3 6 תתקי"3 רמז 6יונ כירטוסמו63
 סוי (oe, : סקרי( )עפ"י מכתתיו ש סמזנמ ויכיט 5") מהפוגותיו כמונח 6ח ויכיט רום, ונכ"' , חכוגחוע5
 : )סס 6מר כירטס . 4 6מר )פז( ; ססמיסו ונעים סיע זס סו' לומי ככ"י . סיכ) זסעומר

סגפתי
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הנהוכא ת י ש א ךבןמדרש10

 קדם הן , המאתי לא אם חמאתי אם , ודבר דבר כל על משיבני יהא אם , ס( סג)*1נ
 שהשכינה למד אתה מכאן יוחנן ר' אמר , ה( כס ):ס לו אבין ולא ואחור ואיננואהלוך
 בזהב בחנני עמדי דרך ידע כי למה , מצאתי ולא ולצפון לדרום הלכתי )פח( ,במערב
 אומרים אנו אין , בדברים ממריח אתה מתי עד )פם( איוב חבריו לו אסרו , '( מס ):סאצא
 להטיה )צא( אתה יכול לו אמרו , עמו דברים ולהפיח )צ( , פניו להקביל יכול אתה שאיןלך
 המשל הג( , ג([ כס ):ס עמו ופחד להמשל אומר הנה כפר מן יעקב ר' )צב( : מיכאלעם
 צריבין העליונים אפילו הד( , )סס( במרומיו שלום עושה , גבריאל זה ופחד , סיבאלזה

 תאומים , שלפניו מה רואה ואינו , תחילה אני )צה( אומר שור , עולין המזלות ,שלום
 , ראשון אני אומר ואחד אחד כל וכך , שלפניו מה רואה ואינו , תחילה אניאומר

 , לפהק פויס פשה ביצא מיומ,אחה :כל ,צו( ך ,האיך[ ושס.ם ה"ת )אלה]'ין
 מקום בכל . בו( 1 )כמות ומשה אהרן הוא שנאמר , שקולים ששניהם )צח(ומנין

 בן כלב בלתי שנאמר )צם( , שקולימ ששמחם ומנין , לכלב קודם יהושע מוצאאתה
 קודם האב כבוד מוצא אתה מקום בכל )ק( . ינ( )כ )גמונר מן בן ויהושע הקנזייפעה
 מכלם בכל . נ( 'ע )1'61 תיראו ואביו אסו איש שנאמר , שוין ששניהן ומנין , האםלכבוד

 ותקוניםהערות
 רומי,וני)קוע לכ"י נס סו6 נדנריס.כן נטריח 6תס מח' עי )פט( וכדרוס: )5פון 1)5סון.3עקוט )דרוס ס)נת')פח(
 כ"ס(: )העגית מעכס כגסי דנריס 6זס יטיח 36 )עורס רו") מרסון וסוף , )סגינו נס וכ5") דנליס,מטיח
 רווני נכ"י סס נס . מיכר) עס )מטיח )צא( : עמו )מסיח 16 31')קוט רומי ככ"י . עננו דנריס וכלטיח)צ(

 , 6מר כסר ט) 'עק3 ר' רומי ו3כ"' . מגס כסר מן 'עקנ ר' )צב( : מיכל) עס )ססיחוכילקוט
 ויס' ססק6 נססיקת6 )נכון ססו6 כמו , חגין ךכסר 'עקב ר' 1נ") . סיקוס טס וסט)ויט , 6מר יעקםלד וני)קוי

 דכפר 'עקנ ר' נערך סדורות סיר ועיין , ור6גס 65גס נס' מות נמירם וכן , ע"6( ג' )דף נוסס כקותגיוס
 נרטט טסונ6 עמו ופחד סרם) סכהוכ ע) מוסג סךרוס וס . גנלי6) וס וסחר מיכל) וס למט) )צג( :חגין

 הזית כמדרס וכן , סי"פ כמ"ר ו3נודרט . סס 3ססיקת6 נס גטגס סוס וסמ6מר  נפגיס, חקגתי וכן ,כמטמר
 טוסטים סוף ר3ס ד3ריס גמירס וכן . הס ס) blot ננרי6) וס וסחז , ט)ג ס) וכול מיכל) זס סמם) ,סס
 וסחד מיכל) וס סמר) סרח יסורס ו6ת נס' ויגס סניפם ונתגמומ6 . 6ט כנו וננרי6) ס)נ כ)1 מיכל)ס"ס
 וסחד ננרי6) ,ס סמס) כטעות סגוסח6 ס'"נ נ"ר וגמדרס . כ6ט )זן וגנרל)  otnc  מן  עב"ל ננרי6),ס
Of(51") מיכל *lbt~s . וסול מינו';6 מ'כ6) תנגס וסחד סמט) ככתוב ע) ונחרגוס hnh1 ("5[ וסול [htm 

 מסמ"קוננרי6)
 ךמ" וס"

 סר סוtnt 6(Sb נפזים hn'h סע"6 קי"ח דף נססח,ס וגס , bth1] וסול ]5")
 )ריכין סע)יוגיס לסיקו )צד( : פתקותי כמו 51") נהרגוס גס) סט"ס תרסס )כן , 6ט ט) סר וגנרל)סנרך
 , וס 6ח מיק וס 1)6 עמו ומס3'נויס עמו( מקת ודרס , ענו ופחד סמס) )ר') עמו , טס נפס'קח6 .סקוס
 , רונסון 6גי 16מר וקהו 6חד 1ג) סנו6מר סיום 5חר ומילקוט . וס ע) ססעירות' מס מ"1 3סערס סטועיין
 וסיע תחוס 6גי )צה( : מספס'קח6 דבריו ולקח . ע"כ וס 6ח מזיק וס 1)6 )וס זס ומס)ימין סו6סכי6
 , הלסגיו מס רולס וצי תח)ס 6גי 6ונור otnthn וכן , סופניו ונס רולס ולגי רומי נכ"י . ס)סגיו מסרולס
 גג3 )צז( : ו3י)ק,ע רומי ככ"י גס 31'ת6 , )ממזק ים קומר מקת . קומר סוי )צו( : t)DS(t נס )תקן 'סוכן

 3מ)ת 01.'ס סמינר סתה)ת רק ס,נ6 תחקי"3 רמז טס 6'31 ני)קוס . )לסרן קוים נוטס מו65 6תסמקוס
 וכן , 'סמע6)" דר' "מנוכ')ת6 נרפסו ורסס נ6 כגדסס 3תגחומ6 31סיגוייס 63 ריפ 3מכיית6 וגסוס ,"וכו'"
 3'5חק eol~h מקי'ס סו6 מקוס ככ) טסף וטס , פקו ~י"ר , 3' רם, וירקות , .h~D נגפר כשיגוייס ג"כגטגס
 דף כריקוח מנמרק מקוהלת חוספס וסב , ,וגיס )נם חורין מקדים סו6 )וקוס נכ) עיז נוסף ובנ"ר .ויעקב
 נרטט פגימס וסוגף וי"ר )מדרס שח"כ גוסף נס , וס גמ65 )6 סמ"ר מקמר סניף 6טר ו3י)ק1ט , ע"3כ"ח

 ססוספס גמ65 )6 סס נושקע ונס , ל"ר נסס סומ6 רמו נ'סעיס גס nlp)'o סגי6 סוס וסמ6מר ,סמ*מר
 ועיין . ס1יס ססגיסס סגי' רומי נכ"' oltb , ונוער נמכעת6 גס סו6 כן . טקו)יס ססג'סס )צח( :6100
 סוסר'ס נמדות ג"' 11"ס מסי6"ס סגדת סר3 ידידי טסעירמס

 כמלקחי
 3ן כ)כ נ)ת' סג6מר )צם( : סס

O)1et'יסוגט 3ן כ)3 06 כי סו63 ונק"ל , י"3 )"3 גמי3ר ס5"גחי סכתו3 )מון 610 . טן גן ויכוסע סקגו 
 , 3קר6 )ית6 כי סקגו', מ)ת סס )מתוק וים . )' י"ז 3מי3ר סכתוכ )סון סו6 , גון 3ן 0Dnwtlקגוי

 סרי סס רומ' 3כ4 (qDI סכהוכ סיוט 61חר , טן 3ן ויסוסע 'סוגס 3ן כ)נ 06 כי ונכון מונק רוגזיוגכ"
 גוסף 3כ"ר . ~eh )כינור קורס ס6נ כיטב מו65 6תס מקוס נכ) )ק( : מוס ניע ה 1)6 מוס נדו) וס)6

 . )"6 יף קיוטם מנמרק סוספס וכיק קניו" נכנוי וזיינין וקמו ססו6 מפגי )6ס קבס ס% חכמיס למרו*336
 ולרז סמים ט) מלמר וכס) , ס)סגייו מתגמולם סוססס סו6 , מקיים סו6 מקוס ככ) נכ"ר סמ6מר כ5ונס
 גוסף סו6 רק , וס )ית6 טס , ס"נ חגיגס נירוס)גני מקורו ס)סג'1 סמ6מר % כי )זס ומעז , ספססעוז
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דשחיטאבבראשיתמדרש
 אלהים ה' עשות ביום שנאמר , שוין ששניהם ומנין , לארין קודם השמים כוצאאתה

 זרי ,רשי.ן. הש:ס שיחף אלהמן[
-DNW 

 .,(, : י:1 און 'מי נהדפה ה' 14'גנ
 בשם )קד( עזריה ר' )קנ(אמר שמימואיץ, הקב"ה ברא בחכמה מוצא אתה)קב(

 מלמעלה אחד ברא , ימים המשה נשתיילו , וחרץ שמים ברא הראשון ביום לקישריש
 יהי ברביעי , מלממן המים יקוו בשלישי , טלמעלן רקיע בשני ברא , מלסמהואחד

 אמר , מלהבראות הששי יום נשת'יר , מ/ממן המים ישרצו בחמישי , מלמעלןפאורות
 , ם:;רגוין השמים , מלממן בורא אני ואם , מתרגזת הארין , מלמעלן בורא אני אםהקב"ה
 במכסה ה' אומר הוי )י( , מלמעלן ונשמה מלממן אדם ברא , הקביה עיטה מה)קה(

 : ארץימד
 בהיי יוחנן ר' בשם אבהו ר' אמר )קז( . ,בהביאם והחץ השמים תוליית אלה]פז[

 פיו מתוך אדם מוציא האותיות כל אלא , כאן היי של עמקו ומה ,בראם
הקב"ה, ברא כך , פיו את קומין בלא פיו כתוך מוציאה אדם היי אבל , פיו את קומץוהוא

 , בהבראם ד"א : כה( מ )'סשה ייגע ולא ייעף לא שנאמר , יגיעה בלא עולמו את
 : אברהם של בזכותו )קט( , בהבראם האותיות הן הן , באברהם תחליפא ר' אמר)קח(

 )שנאמר()קי(
 מהשבה אומרים שמאי בית )יא( . ד( כ )גימ'" ושמים ארץ אלהים ה' עשית נבירממז[

 , בלילה ובין ביום בין מחשבה )קיב( אוסרים הלל ובית , ביום ועשיהבלילה

 ותקוניםהערות
 : Dht 0מיס ס) סנו6מר ס3סוף כוס כסיוס סי)קוט 3ע) סססמיט נכון ו)6 . ט)סגינו כ'" סת:חונו6מן

 נחכמס )11ג6 6תס )קב( : סגו6נור סתה)ת :61 כסריס הולדות 6)ס מן כי , מסגרתי וכחיג מלה . וכהינ)קא(
 כ) ימי מנס חכ:וס סגקרל4ת )ספירס ורמז 0כת3 3ר5סיח 3ס' עס"ת רמ3"ן עיין . T~hl יגויס כקוקסנר6

כעגיי
 . עוריס ר' 6מל )קנ( : ס' נר6 3חוכמ6 י3"ע חרנוס כוזגת 1זסו , 5רן יסד ההכמס ס' סג5מר ,
 עוריס, ר' תיור '1ג") רט3") נטם אעור ר' 6מר סגירס6 ומס עלס, סת:חוגו6 3סס חחק)"ס רנו מסג' ני)קוענוום%
 ומו63 , ח' 6ות מי"ג 3"ר 3מדרט טיגוייס נקנח וגמא , ע,ריס ר' סגור ס)פגיגו כמו בגי' לומ' 3כ"'וכן

 ס5") )תקן ויט , רני 03ט עוריס ר' טס 3"ר וכמדרס , ע"3( ע' )דף טו3 3)קח וכן , '"ח רנונ')קוט
 סדנר מעלס כלסי 5מר ר' 3סס טזריס ר' סמלות  5הר ח' סי' 0ס נמזרס כגיגו 1כמזפיסיס . רסכ"נ3:ס
 : ז' נ' ננר5סית רס"י  כתן כמקמר ולוס ,  להפרידו  וקין 5תד מקמר וסוף לממס  מוסג זס ינקיות ,5מר
 סקנ"ס -עטם מס )קה( : )ק'ס גן טמעון ר' נסס סו3 ותקח ונ')קוט רומ' נכ"י . )ק'ס ר'ט נסס)קד(
 מ)מטן גופו נר6 ן ככונס 'והר כנ" 0ס ונ')קוט , רומ' נכ"' גסמט וס . ג1)מע)ס וגסנוס מקמטן 6ךסנר6

 'ם "קומר" מקת פס גס . 6וגור סו' )קו( : ו' נ' נר6ט'ת עס"ת ונרס"' oe נ"ר ועיין , מקמעכןונטמהו
 . נר6ס נס' יוחג ר' נסס קנסו ר' 6)ור )קז( : ומלקוט רומי נכ"י ו)'ת6 , ס'ptntno 6 וסו0סח ,)מחוק
 ק"ג חגינס נירוס)ש ועש . ק"ג( גי ח"נ סמזרס )גיח 0' 16ת דר"ע 161תי1ת , י' 6ות פי"נ נכלירמ1נ6
 וס7רס . עו)מיס סגי גנר16 6ותיות נטני לרוך מקמר המb")e 65 רכתי וגפסיקת6 , ע"נ( ע"1 )דףס"6

 , קומן נ)6 סיו מהוך מווילס 6יס וס"ט , סיו 6ה קומן וס61 פיו מתוך 076 מו5'6 ס6והיות כ)0)סגיגו
 מנוגס סוסון ונק"ל . סהגהומ6 נסס ט'"6 רמו 'סעיס ג')קוט ומונף . לנתי ו3ססיקח6 נירוס)מי )'ת6זס
 סורס ו3מ7רס . י"ח רמו נ')קוט מונף וכן , l'nSO עת celn 6יגו וגס , סוסון 6ת l'celn, סלוניותכ)

 ססת'ס ריסוס )6 3ס 6ין ve מתוך מווילס כט6דס ס"6 מס , 6הר 63וסן ס7ר0ס ג"כ תמ65 ת"נמזמור
 כי , יניטס כלי  כלומר 3ל6ס נ0"6 נל,נר6ס ע"6( " )דף ז' 6' נר06יח סוג ושיקח , )10ן חריגה1)6
 )כך כ)) געגוע 3ס 6ין ס"6 6נ) , וססתיס )0ון וגעגוע ~OD עקימת נקרי6תן  יגיעם  בסן יט  ייותיוחכל

 כן מו63 7' 6וח )ך פ' )סלן וכן . תה)יס6 ר' 6מר )קח( : ע"3 כ"ס דף מגהות ועיין . ע"כ 3סנר6סג6נור
 )תקן ים , הנרסס 0) שכותו 63נרסס 3ס3ר6ס קרחס 3ן 'סולע ר' 6מר פי"ג 331"ר . תח)יס6 ר'נסס
 ר' 6מר ס' ע5י ימנעו 3פכעק קטי מזמור טו"ט ו3מ7לס . 36רסס 0) גוכוהו נסנר6ס ס6ותיות סן מןטס
 0) ס6ותי1ח סן סן , נס3ר6ס וסקרן סטמיס טג6מר , 6נרסס נוכות 6)6 עולמו 6ת סקנסס ftw3 )6ייודן

 , סם טקונין ו36רסס גסנל5ס כי 6נלסס סוכות קרחס נ! 'סולע ר' 5מל 0ס n'tbe סונ ונ)קח .קנזסס
 0) נוכותו סני' רומי בכ"י . לנרכס 0) כזכותו )קם( : טויס ו6ותיותיסס כוס וס תקריס ט0גיססור")

 סחחית כ61 עסות ניוס מן כי , ססנרתי סג6מר מ)ת . עסות גיוס 0ג6מר )קי( : כעולס 6ת נרקתיהנרסס
 : במ"כ עיין . 6ומריס 0מ6י ניס )קיא( : י"ס רמז ני)קוע ומונך , י"י 6ות סי"נ בניר גסגס וכן .דקרך סי" SD סדרטס תנוב בח"כ ססמיס, ההיות 6)ס ע) נתרסס סח) נתח)ס , )מעלס מוסב סיגוסדרם
 6יך % ofnn יוחי נן טמעון ר' 6מר ניוס ומעטס מחטנס סג" בנ"ר . 3)י)ס ונין ניוס נין מחספס)קיב(

נחוש
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הנחמא ת י ש א רבנמדרש12

 היה זם בכל , חנינא בר המא ר' בשם לוי ר' אמר )קיג( . חמה דמדומי עם מלאכהונמר
 רקיע ברא בשני )קיד( , והאור וארץ שמים ברא ראשון ביום , בריות שלש בוראהקב"ה
 ולבנה חמה ברביעי , ונהרות )קטו( ודשאים אילנות בשלישי , השרת ומלאכיוגיהנם
 ערב של ששה לבראות היו ובששי , ועופות ולויתן )קיז( דגים בהמישי , וכוכבים)קמז(
 , ארון והיתו ורמש בהמה למינה היה נפש הארץ תוצא , הן ואלו )קיח( , שבת ושלשבת
 לבראות ביקש אלו את ומשגמר , בהמה ושל וררה אדם מלאכת נגמרה , ורוהואדם
 , וגו' אלהים ויביך , אלהים ויבל , וגו' השמים ויכלו שנאמר , השבת וקדש , השאר4עע
 אלא , כאן כתיב אין ועשה ברא אשר ד"א )קים( : ג( 3 6 נ )6%ט'ת וא' אלהים בראאשר
 שברא , המזיקין אלו אמר בנייא ר' )קכ( , מלאכתן נגמרה ולא השבת שקדמה ,לעשות

 הנה עד , גוף בלא רוח ונשארו והניחן , השבת יום קדש גופן בורא שהוא עםנפשותיהם
 וממי , שדין בנין ליה הוויין השידה על והבא , אדם כבני ומתין , אדמ כבני ורביםפרים
 , גלום עליו אין עליה שבא מי וכל , מרוחות בנים לו שהיו , הראשרן מאדם , למדרעעה
 : להיות העתיד המקדש בית לעשות,זו בראושלהים אשר אומרים מקרה.ויש לאיש דומיןשהן
 שמואל ר' בשם חלבו ור' ברכיה ר' )קכא( . בהבראם והארץ השמים תולדות אלה]יח[

 אלה , מלאין שהן משנים חוץ , ו' המרין שבהורה חולדות כל אמר נחמןבר
 הלוי יהודה ר' אמר )קבב( . מלאים שניהן , השמים תולדות אלה , 'מ( ו זוית פרץהילדכם

 ותקוניםהערות
 דמדומי עס ומעמס , כ)')ס ונין כיוס נין מחסנס 6)6 , וקרן טמיס נריח ע) ונ"ר נ"ט סעו)ס לותנלקו
 סחח)ח רק מ1נ6 סמק רנתי ונססיקת6 , ס"ו רמו וסקוס , ט' ס" סי"6 נ"ר . )וי ר' 6מר )ק.נ( :המס

 עיין ניכנס , לתורס מסורס רקיע . מסרת ומ63כי וניסגס רקיע נר6 נסני )קיר( : קטוע ומסקרסמסטר
 , סתגמומ6 3סחמ)ת )ע'3 עיין מ)6גיס וע) , ג"ד לף וססחיס , h"5D וי"א , מט"ו סמ"ר , ס"1 סי' מ"י3"ר
 , כ"כ  מנמור וטו"ע , חיי ועגחומ6 , מט"ו וממיר , פ"נ קוף 3כ"ר וכן , 'ואגן ל' )זעת פ"6 בל"לונס

 ו6וסגיס וממכיס 6ר6)'ס גנר16 סגי פיוס כונן מדרס 3סס וס3י6 סרך") 33'6ור וע"ס , פ"ר ריססרר'עז
 ויקלס נטר . וגפרות )קטו( : כ"ז 6' נר6סית נינטע תר6ס וכן , 'חרס מס' סניף וכן , וחסמ)יסשרסיס
 וס זלסו , סגךעיס 0חג'גיס 6ח . וגויתן )קין( : ומקות סגי' ויקטע נטר . וכוכניס )קמז( : עין וגןבגי'
 נפקח מוגף וכן , 6גי0 מירי נסס עס"ח ורפ"י , סם נר6סיח ויכיש , ס"ו נ"ר , ע"נ ע"ד דף ג"כ ,)ויתן
 סגחס רי 5מר , ורמסיס וחוס 6דס נסס' , mnh נ" 5'ת5 כנ"ר קן. 61ל1 לקית(  ע"3(:  ו' )לףסוג
 1עקס לסיס. 3ר6 6סר נגי'6 ר' מחמר סוכל מח"כ , ומרי6יס וחיס  ומסמס ורמס יחוס סרס סטת נר35וי
 חותו וכרח סקזיס נו' )נלשת סקנסס עתיז מסיס מס % , )עטות otolh גר6 6קל 6)6 , כ6ן כתיכלהן
 מונק גתגחומ6 כדגיגו th(o , )ססמיעט כגיידי ל' ג6 ומלי , מ6י ב"ס סא"ל שסחת כי 'מוס ממעיין ו% ,ט'
ona'סמרי6יס 6לו סג" סיס רק , נטמו כן ננ"ר גס כתוב סיס ולעתי , סמויקיס 6)1 6הר מרמר כגייר ר , 

 f,,u 5ננר פנחס ר' וכ5") , ס:חס ר' 3ר3רי למעלס מכון כסתרנו מרי6יס וממז , סמויקיס 5פוסכווגס
 כין כתיכ 5ין ועטת 573 5סר 5מר נגייס ור' , מיותרת "סטס" וממז , וחיס ונסמר ורמס וחוס olbנר5
 בנ"ר חר,ס  וכן .  גיף 3ל5 ולסקרו סס3ת סקירת otp~rn ר"ל סמרי5יס 6לו לטסות Ottsh נר5 5סר5ל5
 ,  3ר5ן ול5  סס3ת וקיים גוסן 6ת )נר6ות 631  גססתן 6ח סקנ"ס ס3ר6 סטדיס 5לו קומר ר' ס' כב'פיו
 מסמר גס סס hu~1 , סייס וסי' , סמרי5יס 16 מריץ גערך מערוך 3על רניט לפגי סגי' 0יתס 3כ6ןוגס

 DD"' ,  סר5מיס לילו 5"ל ולילי , כב"ר לפניו ססו5 למו ממונס סמ"רר כ3ר לפניו וסיס , מפיחסנגל
 : 3גיי6 ר' סל מקמר כנ"ר סו5 . גר5 יסר י"5 )קיש( : ע"ג ס"ת רף גיעין ססדיס טילו ר5סמלמרס
 נזכך כוס סמסטר כל . נרכיס ר' )קכא( : י"ג רגנו וישקע , ס' סי' פיו נ"ר עיין . נבייל ר')קכ(

 3ר סנן5ל ר' 5מר  מחתיל  יטס , ו' 6וח סי"נ כנ"ר נסיגוייס גסגס וכן , 1' סי' נר5טיח מנרפסנתכחומ5
 מסרות נמירס ומוכס , S~D נסמ"ר סמ6מר גסגס וכן חלדו" ור' 3רכיס ר' "5מר סמלית יתסריס ,לחמן
 ור' צרכיו ר' ססעירותי מ' גסערס  סס ועיין , לב( ע' לף י' ג' )נר6סית עו3 ונלקח , )"ו 3יויתרות
 סו5 נר5סית ס'  )סגופס( ו3תגתימ5 ,  נחמן נר טמו6ל ר' 5מר מתחיל נפר  נחמן 3ר סמורן ר' 3סספלצו
 מסיח יסופת ונס , סס ססעירותי מס טנ"ט 5ר ספית טירת רניעימ סגו מסחר ועיין , רניגו  מסגיךגט
  רעותן ר' נסס פגחס ר' 5מר מטס,  וסן מלוס 3ר סלוי יסורס ר' 5מר  לקבב( : דגרי על ס35ר3ג5לסרג סכתי מס וטיס , מסר ס3מרי6 מילדות כ) 51ת מ6גןס טסוכיח כמסרור ינרי סניך מסי ס'  טסנימעיון
 . מסר"  "וכך  נסטת סס ססס וסן olpnsl , רומי בכ"י סו5 91 .  סר5סון 5דס % יתיסר ר3ריס סטסכער
 רק , מסרס יותר סס 1' סמסריס תוערי סל6 ? טטס וסן ינוגס מס כי , סתר לס 5ין %לנו ספ5וכסג
 סטוגס  ריאין 1ל5 סטגי מעתיק ו53 , מולדת כמלת וי"ו חסר למס ר"ל , וי"וא שמיו סנ" נת%ס סש ייברור
 שרפסי וגהגטמ6 . 1' 3מק1ס פסס יסויג ,  ססס נערסל 1' *ת טונת ט וספק , ורץ tgD מרע נק , עעס וסןוסנר
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ןהנתיש ת י ש א רבנמדרש
 אדם את שחיסר דברים ששה כנגד ראובן ר' בשם פנחס ר' אמר , ששה והן שלוםבר

 וחמה )קכד( , עדן וגן )קכג( , הארץ ופירות , וחייו , וכךמתו פניו זיו , הן ואלו ,הראשון
 ,  מנין ימחו . "חייאכ( ותשלחהו פניו משנה שנאמר )קכה( , מנין פניו זיו ,ולבנה
 ]שאילו מיתה עליו  שבגיר 4קכי( ., מנין חיי . ס( p(w מירס  צרתני Dy1  אחור  שניאמר)קבו(
 ]דימדמה[ )הארץ( ארורה שנאמר , מנין הארץ ופירות )קכח( , לעולס וקיים חי היהזכה[

 רגומה )י( , כן( מס )טס האדם את ויגרש שנאמר , מנין עדן ינן )ים( . 'ו( נ נני6ס'תשלבורך
 אבל )ק"א( , י( יג )'סע'ס אורו יגיה לא וירח בצאתו השמש חשך שנאמר , מניןולבנה
 יכירום רואיהם כל שנאמר )קלב( , ]מנין[ פניו זמו , ]מחזירן[ לו( )מחזיר הקב"ה הבאלעולם
 יהודה ר' "לד( , 'ג( ט 4'י6 כךממיות אתכמ ואולך שנא' , מנין וכךמתו ')קלג( . ט( 60 הס.ונו'

 ותקוניםהערות
 נסס פנחס ר' 6מר וספקות , לריס ס0ס כגי זו ת"ו קוס 3ר קוי יוק ר' 6מר סג" ו' 6ותמגיסת

 37ריס ו' כגנד 6מר 36'ן ר3י 003 יוצן ר' תסרין ליגון מס ומסגי סני' סי"פ ונזקר . סס הסר ר6וכןר'
 ר' סנ" תרקע רמז רות וניקוט , מקמר 0ס וס0מיס , 3"ר גסס י"ג רמז נר6סית 3')טע סו6 וכן .כו'
 ססמיע יגריס ססס כגגו  רקונן ר' נסס פיחס ר' 6מר ד' 5'  נר6ס'ת ט,נ זנ)קח . רשכן ל' 3סס'וין
  לטיט ססו6 כמו  רקונן ר' גסס פיחם ר' 6מר רק וס3י5 ססס" ופן מלוס 3ר סלוי יטוס ר' "6מרסמלית
 נסס ניצי ר' , 'תירס וי"1 ))וס ]עתודיס[ ולראגו ד"6 י"3 5וח מי"ג  כמ"ר ומערס 1ר6'תי . כ"ימתיחומך

 סוורים סגיג 003 רק , 0)פ:י:ו סמ6מר וסוף כו',' סר6סון מסיס ס:'ט)1 דנריס ו' כגנד טיחי ריכוכןר'
 ו' כגנד ו' !5") , ממעתיק טעוה סו6 "טת6" סמ)ס סס גס כי )צעיר 1'ט . עתודיס וקר3גו ע)סדרטס
 וכך לחרת דרטס תמ65 נ' 6וח ס") למ"ר ונמדרג . "טית6" נונת סגינ סר6סון ו' תחת וממעתיק .37ריס
 , סרן תולדות י46ן , ססמיס תולדות 6לס , מטיס חון תסר'ס סנמקר6 תופלות כל מו65  6תס : סס6'ח6
 ממות מ)6ך סיס ע6 עעגע 6ת סקנסס סנרך מפגי , מ)6 סטמיס חולדות 6)ס 6מר )גוס )סס ים נדו)וסעס
 סרן TnDn וכיון , 30מקר6 חו)יוח כ) סק3"ס חסר וחוס oih 0חט6 וכיון , מ)6 סו6 כך ונדני)נעורס
 )ס.כך , )%ח רימות 3)ע ס:6מר , ממוח מנקע סק3"ס וני)ו'1 , סימנו עומס ססמ0יח מ)6 0)ו חעדוחגעטס
 סי"פ גנ"ר 15)ס , מנ"ע וגטרז סג7סס 3תגחומ6 וכן . עדן וגן )קכג( : מ)6 סרן וחו)חח כסריסתומדות
 י"ג רמו 3ר6טית 3')קוט ונס . סליקן וסירות נמקומו ס3י6 רק , נ"ע חס3 )6 י"3 6וה סי"ג כמ"רונמיל0
 : ומשרוה סגי' נמטר ולגודרם בנ"ר . ו)גגס וחמס )קכד( : נ"ר 0סו6 כמו מונק תר"ט למג לוחותקוע
 ועיק , סע" וריס נ' 16ת h'"D 3"ר עיין , סר06ון 6דס ע) גדרם . ותט)חסו היו מנגס 0נ6מר)קכה(
 מנינס 3גמר6 וכן , סגדס0 נתגחומ6 מון וכן . 5רתגי וקרס תחור טג6מר )קכו( : יפ"ת נסס יוסףנען
 רס"' ועיין , כסיך ע)' וחית נרתג' וקים יחור טימר ומיעטו עגיו יזיו סקנסס מגיח טסרח כיוןי"3

 ונסערה מ0ס כקות olg חסי מסוו פסיקתך ט"ן , סוס סכ' 3גימטרי6 כסיך סכחנ ע"6 א"י דף0גסירין
 , 0ס) 1)נ0וף נגוס החרס 5רתגי פעמים סחי נרחגי וקדס לחור סס 3חניגס רס"' 0כה3 מס ו)ועחי .י"ח
 שנסו ר' 6מר , 61סתו ..olh ויהחנ6 סג6מר מגין קומהו : כך 6ית6 ס'"נ וננ"ר . מגיס משוס סו0סס610

 וימי ססק6 נססייף6 סמ6מל סו6 וסק , 6מס ohn 0) וגעלית סר6סון 6דס 0) קודחו גלעם 0עסנ6ותס
 , 6יי3ו ר, 6מר סני' טס 3ססילז6 ותגס . קומתו 0גנדעס כרחך וע) , נגן סהחנ6 ו6יך , רוסו השדסעורך מיי OtO סגתנועט קורס סר6טון 6יס כי ור") , ע"6( ש"ס )דף סחודס נס0ק6 וכן , מסם כרוחנ'וס
 0ס וארמיס קעוע למתמר 0ס כמ"ר ונמדר0 , סי"פ 33"ר כן )תקן '0 )כן , ליינו ר' סג" פיקס ננ"רוכן

 ונס . סמ"ר עפ"' )תגיזו ךס קטוע סמ6מר , onb מ6ס 0) גע0ס קומות י"ג רמז נר06ית ו3עקוס .סיורם
 יותר מחוקן חס . 6מס קך 30 קומחו סע0ס ו06תו ס6דס ויתחנכו מגין קומתו hnth תמ"ס רמז רות3')יט
 סג7ס0 3תגחומ6 וכן , רומז כ"י עס"י חזקתי . כו' וכס 0*)1 מיחס ע)יו סגגזד )קכז( : 0ס לנ"רמינריו
 ו6) 6חס טמר כי 7כתי3 , מגין חי'1 סני' %3"ר ונמזרס וננטר . )עו)ס ,O'p חי סיס זכס ירט מגיןמייו
 וסרי ס6')ן וסרי סגירתך !33"ר . 3ע3ורך ס6ימס 6רורס טג6מל מגין סטרן ופירות )קכח( : ת0ו3מסר
 מגין עין וגן )קכמ( : טס בגיר 3מ7רט )גטן 0סו6 כמו , מגין is:hi ופירות ~T1h סירות 1") , מגיןס6רן
 סגיר60י נח"ל . מגין תנגס וממס )קל( : כק"ג סטרם )ע') ט"ן , ננ"ר )ית6 וס . ס76ס 6ת 1'נרעטג6מר
 36) )קלא( : מנ"ר סמ6מר 6ת סמ0זר כלע 0ס כמ"ר וגמ7ר0 . וכו' במעון ר' מנין מקורותג0תגיח
 נ7א מיקמר זס )סני גורף סי"פ ונבקר . רומי בכ"י )נכון סו6 וכן , תקגת' כן . מחוירן סקנ"ס סנ6לטווס
 : )סחגחומ6 מ16חר 610 3"ר ממדרס תר6ס 1מ,ס , תיחורו זנריס ו' רעני) מתח') 61ח"כ , מעגיט בגגו706

 )טוסטיכ גנ3ורתו ס0מ0 כ61ת ולוסתיו סכחוכ סניך! כמ"ר ונמדתם נ3"ר . יטרום רו6יסס כ) סג6מר)קלב(
 0ג6מר מגין וקומחו )קלג( : )6(ס

 ואי
 רייס וכ06ר , חייו 6חר קומתו כתוב 33"ר . קוממיות 6הכס

 'בז' גן שמעון ר' תגי נדו) מלמל ס3י6 61ח"כ . עמ' ימ' מען כימי כי 0ג6מר ר6יס וסניף , מגין חייוסס
 שמש ס6)ס' סמכות . ט' ריסיו עחי7 קוממיות מ6י טמר 'סורס ר' )יד( : תורס h~h על 6יןאומר

3חגחומ6
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תנחומא ת י ש א רבנמהרשגן

 מאה גוברי ]מישראל[ )מישר( ואחד אחד כל שיהיו עתיד )יה( , קוממיות מאיאומר
 , מאה קום )קלז( , קוממיח! שנאמר , אמה מאתים אומר יוהי בן שמעון ר' )קלו( .אמה
 העץ כימי שנאמר )קלם( , מנין[ ]וחייו לעולם( )ויחיו )יח( . מאתים הרי ן מאהמיות
 שפתו ש יעלה הנהל ו% שנאמר , מניין הארץ להייים )ש( . כנ( מס )'אים וגו' עמיימי
 . ה( יד )הוסע כגפן ויפרחו דגן יחיו בצלו יושבי ישובו שנאמר י מנין עין יגזאמא( י ינ( מי (Shpmt יבכר[ לחדשיו פריו יתם ולא עלהו יבול לא מאנל' עץ ]כל ומזהמזה

 יהיה החמה ואור ההמה כאור הלבנה אור והיה שנאמר , מנין ולבנה חמה)קטב(
 מחין חנינא ר' בשם אחא ר' אמר )קמר( . כו( ) )'סרס הימים שבעת כאור )קמג(שבעתים

 : ירפא עולם שלמכתו

 ותקוניםהערות
 קומר נחמיש ר' , 5מס מ6י קומר יסורס ר' י"ח רמי שתתיל י"1 רמז נרפסים וניקרי . ס:דססשתיחומן
 מוסג סו6 ונקמת , יסורס מר' כמקמר י"ח רמו כסטינו סמדסיס'ס 16 סמעתיקיס מיזגגת חס . 6מסמ6תיס
 סס כמ"ר ונמדרג 3"ר כמדרס מונף . כריס גוכ) יר16ן 1)6 שפס גקימס וסמלות , שסגיו )מלמר)מעכס
 . נחקותי פ' ריר סספר6 מגמר וסם . כליס מכ) ירסיס ו6ק שפס נקולס חייט ל' מגי , חי'6 ל'כסס
 ר' תני ממדרסוטוגת

 מי"
 זקיפ: נקומס קוממיות ד"6 6'ה6 ע"6 ק' דף ס:סדרין ונגמרת . סספר6 6)

 יסורס ר' נק5רס יסודס ר' מקמר מונף סס נגו"ר ונמכרת נאר . ריסיו עתיד )קלה( : 6דס מכ) יר16ן1)6
 ר' כי )לקיימו ויל יוחי גן ממעון ר' למקמר מצוהר מצמרו נלר ונמדרג . סר06ון (o7h 6מס ק'קומר
 גס וגמ65 , שסגיו דנר' ל) מוסיף 6חד סכ) סוטן סוננ וכן , מ6ת'ס יוח' נן ממעון ור' מ6ס טומריסודס
 יוה' בן סהרון ר' )חקן וים , קומר פגושן ר' וננוזר נ"ר נמ7ל0 . 'וח' כן פרעון ר' )קלו( : ת"ריגש
1Dth, 6ר' תעות 1ס5'נ רסכ'ע בר"ת סמעת'ק )פג' סיס כ' , 'וס' נן וכמעון ר' נטעות סגןפס וכתגחומ 
 צונזר 0נועון ר' כמ"ר נמכרת . מ6ס מיות , מ6ס קוס עקלז( : יוח6' נן 16 יוחי נן נמקוס יוסי נןממשן
 ומיות מגיס רניס מיעוט כי וסכותס . 0ס כמ"ר נמירי 0סו6 כס. )טיט )תקן י0 , מיוח 0) נימס)ךממיוה
 3"ר שעזר ר' תוכסס סס סגמ65 סס ונמסר 3"ר נמדרס ועיין , )סט)ימס וים , ,ס חסר ונכנר . מ16חסייט
 ט3 דנריס סוס'ף גער מן ממסדר כי תר6ס ומוס , ע"ס , מקות ס' קומר קנסו ר' , מ16ח נ' 16מרבמעון

 כחנהת61 .)גכק טס61 כנוו , מגין וחייו 50") ותקגת' , רומי נכ"י גס כ"ס . )עו)ס ויחיו )קלח( :סחגחומ6
 הורס 6)6 ען 6ין רסנ* תגי נוסף ונמ"ר ננ"ר . עמי ימי סען כימי 6:0מר )קלם( : ונמ"ר וננצרסגדסס
 ס6רז ופירות )קם( : נתגחומ6 עיתק , סמר מסיר מן סוספס וסיף , נס )מחויקיס סי6 חיים עזדכתי3
 סס)וס זרע כי דכת'נ מגין ס6')ן וסירות סררן סירות סניף וכיו"ר 3"ר כמדרס . סגח) 1ע3 0ג6מרמגין
 סכקונ מסייס 6חר סוססס סס נמ65 1' 6וח נר6סית סגיסס ונחגחומ6 , ינ( ח )זכריס וגו' סריס תתןמנסן

 6)6 6חר חדס נכורי וס חרס כנכורי )6 חדסיס ככוריס ינכר וחים חים סכ) מסו : סו6 וכך יככר)הד0'1
 ס"כ ס"1 0ק)'ס , ע"6( ס"ד )דף ס"נ h"D תענית ירו0)מי מן סגדפס סתגחוגנ6 מסדר תוסיף חס .מהדס
 )עתיד s~b כו' חד0יס )ססס עורס תכובס סוס הנעורס )סי יסודס ר' 6מר תגי יכפל )חדפיו , ע"א( ג')דף
 , ונמ"ר נכנר )ית6 זס . מגין עדן וגן )קמא( : ינכר )חי0'1 טעמן מס , 6חד 3חיס עורס סהט6ם)נ6
 נהגחומ6 וכ"ל . מגין ולנגס חרס )קמב( : p(,y מערס )עי3 עיין , סליכן פירות עדן גן נמוסס סס מוטנכי

 י"י רגוז נר06ית סי)קוע SP31 . ע"פ , קנסו ר' מצמר ומונן , מגין פטורות נמרוש סני' וננצר .כגדסס
 נמדר; סמ6),ר כ) DS('l חסר סיס וקווי , 0נת hltns' )י מגרות רק וסניף מנ"ר סמ6מר %ססמיע
 רמז רות נעקום וגס . 0ס עיין נ' 6ות סיט נכיר ממתמרס Y'nh וחרומף טס3"ר

 תר'"
 : קטוע ר.מ6מר

 ר.כהו3 )מון ססיש 6חר , סוססס ו' סי' כר06ית סנטוס נחנחחצ6 גמ65 נכלן נס . מימש מנעת כ16ר)קמנ(
 עתידין 'מון 5דיקי6 ורהגווסי ומחרגמיגן )6( ס (o'wln 3ננורתו סלמס כ65ח 61וסכי1 שוכחיכ : ח")סניף

 והנתץ 61רכעין ohn הקת מד ע) יקריס כניסחה 5קספ6רז[ 0) ס' נכ"י מונק וק , )6זסר6 ])סגיט)הסרס
 כגר סנעתיס )נ6 )עתיד 0כחנ 0ס נ0וסעיס ר0"' ועוין . נננוריס" 0מ60 נמסק[ נעעות תפליטכמשק
 , סתרנוס )ונרי וכוון , מניעיות ותסע 5רנעיס כממסר וגס ו6רנעיס מקוח 0)ס 6חת ע) טסים סימיסלנעת
 סהגוס 6ור כמו סעמ'ס ת"ס סיס נר06ית ימ' ו' 6ור גמ65 ז' מעמיס ז' סירוסו יקרן סכעתיס כיוכותבו

 ועיין . סמ'צ עורס מקס פעמים ז' סרי n'cbls ימי לנעת 0) מחמס מתר טנעתיס ימיו )עתיי , עכוזיו0)
 0נעתיס זסי61 3נ6 עתיד 0) 0מ0 סייגו וכנורתו סלמס כ65ת ו6וסניו וו") לכתנו ע"נ ח' דף נ"3נחוס'
 רזי ט) הרנוס כימסרס עכוזיו 30 מחמס מצור סנעתיס סיס נר6ם'ח ימי מנעת וצור , סימיס מנעתכ16ר
 כוהו סחוס' רק , נתרנוס מלויס דגר ג~ibs 6 יד( 3 ),כריס וכמהי רגי ע) גתרגוס ומנס . עכ'צוממחי
 מונן יעלן בעין נתוס' ריקני וכן . גנטלחו ס0מט כ65ת וחוסניו סכתונ )"6('ע) מס' שסעים 30)מלטס
 , סימיס מגעת כלור 0נעת'ס 'סיס תחמס 61ור עציו 0ג6מר כמו ס" נגנורתו סטמס כ65ה ח"3 סיש3י,נסס
 חגיג6 ר' גסס 6ח6 ר' 6פר )קטר( : עכ"ל , יו6 ייוע וסמ0נון וחוח 61רנעין מ6ס תצת חי ע) יבצעותרנם

מקז

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ח הנחוש ת י ש ראבמדרש
 אחד וכתוב , ואת.הארץ השמים את אלהים ברא בראשית אימי אהד כתוב מתה(מם[

 שמאי בית )קמו( , י( נ ((r'ck ושמים ארץ אלהים ה' עשות ביוםאומר
 הלל ובית , הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית , תחילה נבראו שכרםאומרים
 ר' אמר )קמו( . ושמים ארץ אלהים ה' ףות ביום שנאמר , תהילה נבראת ארץאומרים
 , כו( קג )ת:)'ס יסדת הארץ לפנים שנאמר , הלל לבית עוזר המקרא , אילעי בר'יהודה
 כתיב ומה , וגו' אלהים ברא בראשית שנאמר , למד אתה ממקומך אמר הנינא ור')קמח(
 אבות נחלקו איך אני תמיה יוהי בן שמעון ר' אמר )קמם( , וגו' תהו היתה והארץאחריו
 הקב"ה ברא כך , וככיסוייה כאלפס )קנ( נבראו והיך , וארץ שמים בבריאתהעולס
 למה )קמא( . 'ג( מה )'סט'ס שמים[ מפחה הימיני ארץ יסדה ידי אף שנאמר , והארץהשמימ
 ר' )קנם( . כאחת שקולין ששניהם ללכדך , לשמים וארץ , לאר,. שמים הקב"ההקדים
 : לשמים קדמה ארץ בעשייה אבל , לארץ קדמו שמים בבריאה אמר אבא ברתנחומא

 בניבם וימי ימיכם ירבו למען כתיב )קנד( , יומי ר' את אחת ממרופא שאלה )קנג(]כ[
 כל אלא קיימים אתם אין , כ6( י6 )יכלים הארץ על השמים כימיוגו'

 שאו ישעיה אמר שכך , להתבלות וארץ שמים ועתידין )קנה( , קיימים וארץ שמיםזמן
 , 0 ג6 )מס וגו' והביסו עיניכם לשמים שאך ךכתיב , כו( מ )'ש"ס וגו' וראו עיניכםמרום
 החדשים השמים נאשר שנאמר , משיבך אני ממנו , שהוכהתני נביא מאותו לה אמר)קנו(

 פ הס ושמכם זרעכם יעמוד כן , ה' נאום לפני עומדים עושה אני אשר החדשה]והארץ

 כנ"
: 

 להציל מהו רבינו ילמדנו . גג( ג )ני5ס'ת ממנו כאחד היה האדם הן אלהים ה' ריאמך]כא[
 מצילין רבותינו שנו כך )קנז( , בשבת הדליקה מפני הספר עם המפרתיק

 הקדש כתבי כל רבותינו שנו הרי )כ4ח( , התפלין עם התפלין ותיק , המפר עם המפרתיק
 ותקוניםהערות

 כיוס וקימתי סני' סגדסס ונתגחומ6 "6מ6" מזת טס וחסר , רומי מכ"י גס כ"ס. . 'רס5 כולס ט) מכתומהן
 6ור וסיס יקרץ סיפך וסוף . ע"כ יר" עלס ס) מכתו מחן , '~hD מכחו ומחן עמו סנר 6ת ס'הנוט
 כ) סכיך כי , יסרס 'והר סגי' עוג ונרקח , סמסטר מן סגסמס ס5ונור סס סס והסר כו( ) )יסעיסס)נגס
 ס' חנוט גיוס סיבים טנעת כקר סנעתיס יסיר תחמס עור 0ממ0 כשר ס)3גס 6ור וסיס 3ס)'מותסכתם
 עוגי0 ר' ודגרי , ירסס עורס ס) מכתו מחן חגיגת ר' נסס 6ה6 ל' 5מל , ירפט מכחו ומחן עמו סנר6ת

 ס3ס מסמר גסמע כמעתיק מטננח כי לעיר עו3 )קח שמירס 37רי וגו7' . ס)סגיגו כ"י מסתגחומ6גונעיס
 סג6מר מגין )קומתו מסגי מגין קומחו עי 5רתג'( וקיס לחול סג6מר מגין )קומחו סל6עון מגין קומתומן

 ו)סוסיף )חק ים וכן , יד 3כתנ הנפגעו מתגחומ6 גונעיס וינריו , מסופר טססמיט קוממיות( 6תכסואסך
Shעסות כיוס ו3ססוק , )6רן ממיס 3רי6ח מאריס סס ר") . טומר 6הי כחוג )קמה( : עוג )יף סמ7רס 

 16מר 6תס נו כיו65 , נ6 ריס מכיסתן ועיין . וס 6ת וס מכחיסיס כתוניס סגי ולס , לסייס סטרןמקיים
 לחתר כססו6 , נגועסס קויס נמקר6 סקו7ס כ) 6ני סומע , 50רן ו6ת 0סמיס 6ת eto)h גר6גלנטית
 , ע'א יקל חנינס . 5ומריס סמקי 3ית (oep : כ6ח7 טקו3'ן ססגיסס מניד ושמיס 6רן 6)סיס ס' עסותגיוס
 סזר'א , ס)ש רכס ויקרץ , ע"1 סי' ס"6 פ"ר , 6'צ( ע"ז )דף ס"6 ס"3 חנינה ירוס)מי , ע'" )"נתמיד
 fm כמדפיסיס סוייגו ונסעות , 6' רמז סוף ')קוס , ע"נ ג' דף עונ ונצ"מ , סקס סמו35 משרט , סי"מריס
 כי , סמ6מר נ6מ5ע מלמז נטעות סגינו פס וגס , סע'" רמו 'סעיד געגוע מונת וכן , סמ6מל נתמצעל
 ו* 6מר כני' סס חגינס נירוס)מי . 6י)ע6' גל יסויס ר' 6מר )קמז( : סופגיו 64מר עס 6חי מטמרי61
 1'רוס3מי נ"ר . 'וט גן טמעון ר' 6מר )קמט( : וננ"ר 3ירוט)מ' עיין . 6מר מגיג6 ור' )קמח( : סגי גריוי6
 , כ)ספ סנה ונירוס)מ' , ככ"ל ליס . וככ'סו"ס כבסס )קנ( : סס ו'סע'ס נר6טית ויקרס , טס סמו36ומירט
 . קמ"ש תערס )ע') ע"ן . סקייס )מס )קנא( : ננטר מסרו"1 ונסה , 6)פס ערך ערוך עיין , 6מ7וסכ)
 ור' , 'וחגן ר' נסס סו6 כב"ר . 6מר 636 נר תנחום* ל')קנב(

 תנחומי
 , יוחק ל' )דגרי עעמ6 6מר

 )מעיר 1'ס , גתגחומ6 )סיט ס0ו6 כמו סט6 ע"נ נ' דף עונ וניקח hlh" "נר רומצות מסריס ססוננטר
 %, וחי"ר . עעמ6 טמרי 6ג6 תגחומ6 ל' %ל סמ)ומ חסרים 1( טורס ע"י f'p ליף פ"נ חנינתנירוס3מי
 51"3 , חימסתי גר יוסף ר' 6ת לומ' נאי . יוסי ר' 6ת 6חת מערוג5 ט6)ס )קנג( : ע"ס , ממזמסנטמעו
 וני)קא . חמסתן נר 'וסי ר' 6ת סג4 וסס , סתגתמ6 נסס שע"נ רמו ני3קוט מונך וסמ6מר . יוסי ר'6ח
 כתיב רוגב נכת . ימיכס ירגו )מען כתיג )קנד( : 6חר מדרס מן 6חר משמר סו6 5וננל יגעי ל' מןטס

 סע סו)כיס ושחס )סטיות 61ר7 טמיס וכתלין רומ' נכ" . צסתנ)ות וקרל טמיס ועתיייס )קנה( :נחורתכס
 : עז( כ6 )יסע'ס קיר כנוד כ3 וכנס מבסון , ומעדר זסססק סוף סעגיגו , )סכנות )נרום 'ס 161)' .סעורך
 רנותינו סגו כך )קנז( : חייך )0 5)ור רומי בכ"י . )0 6מר)קנו(

 מניקיי
 דף מנת . מסטר עס סססר תיק

ה'; ע34ע רנותינו סגו וע5") סורס חסר רומי ונשפי , h"r קע"1 דף סכת . רנותינו סגו סרי )קנח( ; ע"נקע"ו
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הנחומא ת י ש א ךבנפףרש16

 לרשעים .להם 14י , ט( יג )%מ וגו' חכמים את הולך שלמה אמר , עמו להנצל זכהלמפר
 אוי אלא , חטאת מה בהמה חמא אדם אם , כ( : )נוטית שכל

l'rNbnW'4ש:ןי7'ב,:יע:ן ;י%:ג ןנםו: 
 1:%ו: ::י.בי.4.:ע:ך,נ:כק,ג:?:ן. וש: "יי: בך ק;ה:

 ן:; :נןוש::וךת;יצ: :::י%:44; %::ך::ץן4(יו
 בחנניה כתיב מה ראה . :ובקיהםואשריהם

D'yW~1 
ש.שצ18ש'פולמ"[ % נבריא )קמד( בארין , ועזריה

 ןהצ: מ,ינךיי ר%" גי 4ך4(עגלצבקויגצדרשקאתוהאדם%
 , בענין[ שכיינו נמסה נענין( .שאמור )מסה מניזפ , לשלם ווים חי %א כך ,וקיים

]4" 1 % ו.ןג   %הייי% ע. הנהוג שאמי 
~yy 

 כיגא7סן ק. עניתי

 ותקוניםהערות

% :פע:מטי)יישנ  צן 1:צ2זז[ סק כת:נ', פ'צ,)ינ ב מס:2גב 
%2hin)ol, 

 עצסרו6עךג: %ם( ן %מ::ס:גש צוי:)ב'2ןת:שע:נ::ת,גגי:עיסמ5,%
 or3DnJ ן :::עג::;

 :::1';י,-

 : ןשן;י.ש:,ין!:%ל,:מ,,:ןז::ש::י:
 ':;ו:"יהגיש יי!:,::ב"ןי1ךןן. hpee 'י: f~Di"DI.Opo'nl( יי .הייך" ,,ןיווזותידי

 ינוצו%: 2'ז ב':'4עכעצנבץמם4ג11טןגג )ם;י:1צטיט!ך
 וילך )קסת( ולסריס: ונקר 65ן סיס 6נרס 6ת ססו)ך 7רך6 )סיס6 סכוו:ס תו'. מוס וגס סג6מר)קסם(

 ן 1ט צג)2צום1.כו:2גוך ז%:טעיךןג 4)צפ סעי מז ג ב%צן
 )נונרי" י,זיי; 5") ש. )גונר'6 מויין)קמו(

 , 5)ך
 רשן ושר )קמז( : רומ' בכ"י )נכון ומוני

 זלג: ט,':1:ן26:ן2 ססשב עיים ס) ::ןי4ג%ן,נסניעןס,נץ;קי כשר מ:2זנ
 . .(קי%.,%4ן'.ן%'ייןו'זהעקילןב'י. 5נףןי:% מס )קע( י תתכפי ימי י6ממ" 3')קזעrjr, 6~' :ןקתעטעבצע6חינק6געי.. %מג422

 ש%שבש7,""ייוזז,
סריס

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



םתנתש ת י ש א רבמיש
 והנה . נחש לדברי ששמעה , דוה זה )קעו( " יו )מתי לב הסר ]אדם[ כרם ועל ,תעיבה
 , )מס( חרולים פסו כסך . פורעי"דת העולס בל שמלאו )קער( , )6( מס נסס קמשונים כלוע5ן

 של נדירו שפרץ )קעה( , )6( כ7 )מא' נהרסה אבניו ינדר , "( נ לנלאית ודרדר העץשנאמר
 : האדם הן מיק התחיל רשת נזירות עשו שננזרו כיק ,עולם

 לפלמוני קדוש אחד ויאמר מדבר קדוש אחד ואשמעה rfet )קעו( . האדם[ ]ויי]כג[
 שהוא )קעח( , מיכאל זה אמר *וחנן ר' , פלמוני מהו )להז( , 'ג( מ )ימ6) המדבר'
 החזון מתי עד אומר שהיה , בישראל המדבר , נבריאל זה אמר חנינא ר' , לפניםעומד
 זה )קפ( , )סס( שומם והפשע , מישראל ממתלכךז הנבואה מתי עד )קעם( , ש( הסהתברד
 , ישראל אלא ירש אין )יא( , ):ס( ]וקדש[ )קדש( רכז . בעונותינו ששמם , המקדשבית

 מרמם הן מתי עד )קפב( גכ(, )ימ6) מרמס ךצבא ג(. נ ),ימיט לה' ישראל קדששנאמר
 עד )קפג( הרעות גזירות מתי עד ,  'ו( ס0 )ט בקר ערב ]עד[ אלי ויאמר . העולםלאומות
 אחד ואשמעה ד"א )קפד( : )טס( כךש ונצדק שעה באותה , בקר ישראל של ערבןשיעשה
 , הראשון אדם[ ]של )לאדם( אי , הן מי של הרשת נזירות כל אקל , וגו' מדברקדוש
 אתה עפר בי בו שכתיב , הגזירות מן משיבו את , שומם והפשע התמיד החזון כעזיעד
 ארם של  בניו אלו , מרמס וצבא [WVp1] )קדש( רען . 'ק( נ )כיבשת תשוב עפרואל

 . הבא עולם של בקרו שיבא עד , בקר ערב עד אלי ויאמר . מיתה עליהם שמורההראשון
 : האדם דק מקונן הקב"ה עליו התחיל , רעות ונזירות כרתה עליווכשנגזרה

 כתנות ]ולאשתו ל~דמ אלהים ה' העש , הענין מן למעלה כתיב מה . האדם[ ]וקן]כד[
 כבגדים אומרים יוחק ור' מאיר ר' )קפה( , עךך כתמת מון , כ6( נ )נלעיסעדר[

 ותקוניםהערות
 ע3 3תגחומ6 כמו מתחי) וסיס , כ3) מנגס )סס ולין סס מיוהריס ונימת , סעק1ס עפ"י טסף , 13תגייס
 ורטיתי , ננ"ר )יח6 ונס , תסוכם מכעסות ע35 טסים נוסף )פגינו hntnm~l . סר6סון oih ח ע% 6יססיס
 תגחומ6 רני במדרס סר6סון[ or] 076 טנרתי %) 6'ס סיט ע3 ראב"ד וו"3 טני6 )רטש טמיוחס נסיכנ"ר
 סו6 . גמר 3דכרי ססמעס מוס וס )למגג( : נכ"' ס)סג'נו ר~הגחומ6 3מ6מל וכוון . ח0ונס מנעטותטגמענ)
 6יס כתספרת סג6מר 6יס חוס סנקר6ת %יגו סיכן טוגן ר' 6מר גורף טס נ"ר ונמיכם . מסתגמומ6נ"ט
 וכ'/ס . וילדר וקון טג6מר חרו3'ס פגי כסו פורענות ~OSISk כ3 סמ)16 )קעד( : מי( )יסמיס גיח)סבת
 ח6כ) 6סיך נועח חרו)'ס פגיו כסו ל תקמיח ויריר ,T'P , קמסוגיס כו13 ע3ס וריס סנ" וננסך . רומ'ככק
 ממיוחס רס"י וכס" . תסיך נועח סכר31 סניף סגי כנ% וע3 , תריר 1)י7 טכתונ טני6 קמסוגש ש ,)חס
 ססרן )קעה( : מחגחומ6 ג"כ 610 . פרעטת כו6 סעו3ס כ3 6ת סמ165 קמסוניס כותו טני6 סס כנ"ר)1

 6נג'1 וניר עם רס"' ונסי' . עין מגן ס' ויס)מטו גסרסס 6נג'1 וניר ע3 סנ'6 טס ננער . שגס ט3גדת
 סתחי3 סעו נדוח וע) מסיום גס , סתנשמ6 מן כ"כ וסע , ש3ס ט) נדלו פלן 5'3 , שגס ט) גירונתרסס
 סו6 כו'מזגן

 מתנחומי
 רמו דגי% נ')קוס מונף סוס ר.מ6מר . מדגר קרוס 6חי 61סמעס ס"ס )קעו( :

 ע) סמ6מר כי , מדבר קרוס Tnfi וניטמע י"6 ט) 3ס5יגו וים , ממזמו מסמס חגחומ6 וסטיון , לדץ5יף
 : ע"ס ס,ס סכתונ ע3 לחרת דרסם גמ65 סס ל"ר ובמזרם , סכ"6 מנ"ר ס3סגיו סמ6מר סוף 610 6)ייעמר
 מיגר טסים 3פ3וגי לסימוני מ10 3ס)ומ 3ומר יכון מסיס , 3סניס עסיס מי3% זס פגינו מפרט וכתגמומ*וו"3 סני )רס"' טמיוחס בש' נג"ר וק , סתגועמ6 נסס סס יסייע . מיכל) וט יוחק ר' 6מר סכמתי מסו)קעז(
 3מע3ס מו"נ 6יט ניסר% סמינר טוס Ol'h~t . עלו נייר% סמדנר גכרי36 וס 6מר יגיג6 רכ ,3שיס עומי ססו6 מיכ36 וס 6מר יוחק ר' פלמוני מיי מסרס תגחומ6 רני ונמירס סס ועוד . שסגיי עסקט)
 . (O(Dt~ טסריקזן דרס . OtIDS עומד ססו6 )קעה( : ניטרף) סס( )יגיל) סמיכם : מתחיל יק גכף56 זט%
 . מסרת ממ63כי )מניס מחי5קו טסיתס ר~ר6סון 6דס וס )טנימי טע03 הר' )סטנים 6מר סת6 ר' טס ב"רועגן
 כן . מיסרם) תסת3וסת סננו6ס מתי עד )קעם( : )סגיניי 6מר סוגם ר' )%מהי נ"ר הפילס 5"3סיעתי
 דנריו 3קה . כו' מסרס ונתגחומ6 סניך והמ"כ , מתגחומ6 וסוך סס ננטר )1 סמיוחט כפ" רסני ג"כסכ"ש

 6% קים 6'ן )קפא( : מתגחומ6 וסוך , )ו סמיומ0 נסירט"' מוכך . טמקדס בית וס )קפ( :מסירס'"
 ונמקי סס נרס"' טנ6 .יסר%

 : ממגחומ6 וטוש , "ס ימ"כ רס"י . מרמס מן מתי על )קפב( : מתגחומ6 וסוך
 סיס מקס נג3 ישק ר' נחס ,1גוק וע' סבר'ס ר' פל61 לר ע"ן . שיך שר% 0) עלגן טיעסס עו)קפג(
 30 בקק 3כ0'עסס 6)6 , ערג 6ין מקר סיט own ונ% כזקר 6'ןערכ

""16 
 בוקר '0ר6) 0) וערגן ערנ

 'וחק ור' מציר ר' )קפה( : סס סי3קוס סגי6 63 א . ואמאס י"6 )קפד( : קויט אדק סעסנ16הס
 6מל 6ית5 י"ג 16ת Y/D וכנ"ר . רומי בכ"י )בכון טסו6 כמו סדקים ס5"3 תרצתי . חומוס כנגדים6ומריס

 'ורגן ר' 6מר וסטותו ר"י 6מר כר"ח כתוב מטיס מסק 6ין , ס6ן מנית סכ6יס סיין סטתן ככרי ירחקל'
וממעתיק
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תנחוסא וץ י ש א ךבנסררש18

 נשג יוגה ", עש %% ו'ש"[.::(::נ )]רוי.:ץן
 ::ק 4ויי:ל:41 :עד ן צן' נ1%ש:י
 מק"ו הקב." י"ה'י ,ם(יחמ" יןוי'%'ןק " , גגטיית העניי" כשיתהינ(
 . במהע'נה עלה יאשנה nyw ן:ןך: ארן ,י:ןן41"נ,( :4:ע ]1.גרש]נח[

שמסי
 '1מש'ע'ת

 צ.ה"
 ו,א )קצן ב'ם,י'ם; שמוש. .הנא! מת ,

 ;יש,
' 

 : ע,( ג )6'כס ביאפר הכפיטני שני בחצץ ויגרס שנאמר , המקדש בית חרבןשבשבילו

ש

_ 
 שדן ני.ב'ם קיא, ,פינן )קצת( ין ,י:" הנו,ב'ם 'יגאת ל "ע

 האמור כרובים מה , ט( '9 )מ*ג הכרובים יושב ישראל[ ]אלהי )צבאות( ה' בסנחריבושטר
 )יי,::ן.,ק'רמ(ץ המההפבת ההות לצם ונדיפ.ם'.ואת נעחו,פ.ם ימךש'ם.אף חייפ'םנא;
 , עו( סם )תס5יס בצלמון תשלג שנאמר , בצונן נפשותההן את משלימין והיכן )רא(אמר

 ותקוניפהערות

מ י י:ה' "זגי:!: ו  מרנו הי; . 
ע  צן, ק4 ייג"""(,""ימן; 

 עססנרת' פ סלו . נגייס מיג' פ" רועעו א : סט כזר גרסי גס מסון ומונף , יומ' נלא מכוןוגמ65

 ע"י( י' )יף ג'[ ]ס3' פ"נ פנת קסינון.ונירוס)מ' קן6 16מר ר"3 טר כתגומ ספ'ע גלכטיטק.ונג"ר 16גלכטינק
 י"ס פ' מקי."ר מלמר סס וסני , סיענ נ6ר Olw סור16 מש 1תמ65 קסיטן נ63 ערך כלסוטדקך

3ע"00 יק על,')"" י" יניזר :;"!ןימי ",:;ימי. ,,"ניון";): 'oth)tV1tbttpln1nepN ש! 1D1hמ5%1ישי((%אעש  כמטיס 6מר 5קש גן המטון ר' ננ"ר נס % "ס . ש" סערי ע"ן , ס5סנע ממקמר גסמרגט ייקנ3י

 פךון;ג::::נ ,:;ן hpODhtptDD3 ,~ןין7':ןג; עג'ןענינן: מם:ין:ןיז%:י:ץ:ש 1 ע",ן'מ :ךל:.'ין') ט:ה
 ייל:" י:)%וי:קנ;י:ץ

wisolla* ;י,י,ך)57'""י;יייגה קיוי, ;ן;יע"וה.נ %נש; 

 ינ,4ג% ! % olt~onte ,גש%נ וט ד:%ץ:% שנן::%יןי
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ת יתתשבראשיתן
 , היה *לא יב אץ , היב להפ בתיהתאת שעתק מי , מהש של ניעה *ל י ת% .4טן

 מ'::י:י וע" ,סזקייי pnp ך ג:::גו:
 : בעש: ,%ג:ו:'נעזך"ן-::ירקי::ע%:גן ן::ן:

 ספיחיה תשסף שנאמר , הזה העוץ מן פרדו )רד( , %ב',ץ עשה כוה ן 6( ס (,t'ueוגו'
 ממ ב::'::ו דין:  ::ןל,%; עב, ::,נפי ל1ן:%
 , השבת את קדש , דנו שהוא ועם )רז( , רהםבת שיצא עי ' ייהמ"ייית ייא ,היאשת

Ign,ll/yQ " :-:,:י:ש:ע: ,::; :;ן:י:% גרץ זרקן:ע%לן",בעג

 , יג( מס )טס מנשוא עוני גדול דף אל קין ויאסר שנאמר , שגןמאחע תשובה

 יקג":עג:הץ:ץזע:'י1:ץגו::::י::::ודגהג, ייצג; סג::::,ך:ן 4:::%ץ tn"ftw't1QDDbhb1Dה ןן4יג':'%ע%%ע ערם 1;:עיז'%ץן
 קן מבי קרן נעי , %:4געג"שיי דדו נתנהרענבק,גיץ"נש לא :,::הי :ה:":ן,::ןג ש צ;'י:גג ג יי[ : 6( יכ היטיס ותנחמני אפך ישוב בי אנפת כי ה' אודך שנאמר , הודאה לוואומרים

 ותקוניםהערות

 ooSn סט)נ?ופוגס , מלמג מסע2
 ,1וק'"

 סושת* . כו' סמאי ר' 5מר חייס טן )רג( : נחורם שסקים סייס יסרי ממגם ים) ומי רומי נכ"י .נתורס ם גיסגס: ס) מד'נס 'מ) ומ' )רב( ץ ו'": ש
tee~

 ר' נסס סימון גר ס ר' ס6דמ, 61ת מחס ס' ויקמר ג' קומר סכ*ח נכ'י . נמים גמחס סלמתק
 כ טסות עם )סיכך רומ' ככ"י . יפרסן

 r'p finp'PD . סמנת קוסיר 16מר סו6 )סיכך )רח(

 ר אי" 6חס וח5תומס י"6טגיס 6ות סכ"נ ננסר . 0ע)'1)'ס שען 6מסמלמע
 6צ

%.*ין,  נטע) : ס)פג'ט סתג0ומ6 מק 
 ושסר *. וסתי ותמתוגש, ס)יתיס סיטן 5תס נממיס משא שג'

 ;ב,ן8:ג::*ך(גטנ!ש [n"pqs עעוי ":'1,1"ו":"ג'="%'פ
 ק'ל15מ%.3פ hh %:פש::ן

onesom~)

ftwn)s 4:"ין'ן' זמין יה:ע:::%:':' ;:ינ יתרי  נלחיש מסם נג' זכתיכ ממסט ')מיק דנ"א סעמייסו מ* , סמלי )ניס 06רמ %ש מול סם ננסי
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תמשש ת י ש א רבמשש20

 ,רנ'ה,.ג'מ;.מא'רהן א;'נמנמט נח אים אטי , הב. ףג.,',שנהי:מויה'אשחי
נהרגי,, י, ."ןגיק

- ן "',י , 

18א
t ..נרע אלא ;ל.מ. את לרנראח' "ני הקב'האמי W U W  

 לשנק בואה הדו לא מוימ-

 %ע.לו.ז.'י'.ן
 ,אסי

 אנ. ,מתייר" ,1 '
 . ארם "ח. , ;,' ארס הלווי מנר ],ח]נו[

 מבאן )רט( . נצוני[ ניכית, ,.,.י מ'1

 ל ,ינתחג, ,שמים

55
 ותקוניםהערות

מש15ש%11
54צאששששא4ש118שין21
42ן!"י4שצ=4ננ1

 :ן :ש ,Xh י ::ן"מ,וןפ::ול"7 ש": שיי:יגיםויינ:%,,:%
 חמי נכ"' . סיתר סייס 4ר5( : ים atStlt רומי 3כ'" . 15 הוזחתן )רכם( : פ"נ גממו פרפן sblסופ3לך
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ת יאתחחבראשיתן
 ,ה,נח[

-aD 

 עז )ילא( , י, ," ,,,ו" ע.נ'ך יא. :ל% הניצב  שאמי וה, . אום תהוית

 בה אחדיא
 "דמ .יגסזמתן:;::: ;מער"ן:ש אחדש יום ,צולא'נשתנה התורה נווקלאת אני הוה "שונאיהמקןבטים

ח ל שנאמר , השבת זהוים , בהם אהד ]הל[ )ולא( ר"א ו(: )ימיסגמ אכלתיצום  ya 'ה 

 .'י" מבי:: ג%צן":2יג :4ג "בעד:י
ה י בי"[יל(  "~ , טה, ,"י,". '"ם 

 'שהן הושעש ע . הפת א, ע ) הי.ך4ןן 'נש./'י' .:מ'יך ;זיםש. הה י,י.""ההאום ישיים
 מתש-פ

 ,נידנ,ןז; :ניע:ן:עיז'פ:ני,ג :ו,יץנדנן :. י,תי,;ם,,היץ:י, עי אלא
 נ" וצם42, :צטגיטםעשיק4ךקלם "שיגיומנ, הב וא"יטנ
, ש "ןץ" פ מ  ת  ש ' %  ושמעשיש, ),ה('ום:לו אח, למי 
 מראש הדורות קורא ועשה פעל מי זש"ה ידישע ר' אמר )הם( . ספר חק 81"4פ )רלט(]ל[

 )גון צ שמם אתויקרא ברךו , ולחוהלאדם

 גךי"יג::ן:14"ן::נןצ:"'": : ' %י 4:7ם מ::מד
 %לד בן הנה שנאמר , יאשיה וכן , שלמה וכן , יעקב וכן , יצחק וכן ימם( , ס( ")ש

 יק;, 'חוי;ך., ותקוניםהערות
 מ' ;ווי

- 

 לוי;';ון וי נהון'ן מנן, ,!ח"ן 1 ,מיון fftsp וריו tfftt חק

 גדעות "מדרס" גנח מרסס חחס"מ רמז תסקס נעקום מונ6 סוס 1סס6מר . %ס:6סון % גןש

'."'.ד:'י'
 ין "י SP1 :;ינ .ייי ט'" ""',י:

 ניייי',
 י';'ן;';י
 "'יון. י",; יינ'י.לני ,י..

 נ2:%ריס 2דן!סוי:ין': '.לרגם דם:ס"י%ע נסמס"קח5' יקו י3י תורתיטווס
 ,eloo~th ו

 ט 61ח"כ
 זס 5מי ס' י4'צנ 3" י' נסס -חי ע4טיש

- "! 
 ס
 י"1 לצ%':1ךנ42.ייה( שגז :

 רמז' צ11 :')קוסט
 חתקכ"כ
 י" "%מ ג- ס .יחת41 ססום)ם:4:ע:4 ס?ק ספק 'ז
 י:ז5צ ל: נ:ע;ןנ;',י:,ג:י"ןי,ונ"י"י.;ו",ולופל,ש,י'וןןו)יון

 . ישסע ר' 6מר )רם( : סתגלן נסס y,,g רמז יסעיס ניטווס מוכם . מטס סע3 מי ס"ס ישסע ר'6מר

 ,,נמשי: ב"ךיג('ן, ו ןנגעעג :ג"% % צשגז
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תנתטא ת י ש א ך2נמדרש22

 , ואחד אהד לכל שם גברא היה , הדורות זכו ואיך , נ( יג )מ'6 שמו יאשיהו דודלבית
 דרה אדם רואה מפיר ר' כדוהיה רבותיט אמרו )רמד( . מעשיו מודיע היה ומשמו)רטג(
 האחד שם והיה תלמידים שני אצלו באו אחת פעם , מעשיו יודע היה ומשמו , שמולטד
 להם אמר , הוא תורה בן לו אמרו , זה מכידור הזהרו לתלמידיו מאיר ר' אמר ,נידור

 אצל בגדיהם והפקידו , המרחץ לבית הלם ימים לאחר , ממנו עצמיכם הזהרו]אעפי"כ[
 , אתרים בנדים ולבשו לבתיהם הלכו , מצאו ולא יצאו , לו והלך בנדיהם נטל ,כידור
 לבירו הלכנו לו אמרו , בנדיכם הלפתם למה כשנר ר/ להם אמר , מאיר ר' לפניבאו

 , זה בכידור הזהרו לבם אמרתי והלא להן אמר , ונמלן כידור אצל בגדי% והפקדנוהמרחץ
 תהפומת דור בי דכתיב , משמו להם אמר , יודע היית מנץ ממך בבקשה רבינו לואמרו
 השעה לפי , כ6( ג ענייי הלבני כהטפחת , במצרים מוצא אתה וכן , כ( )נ )ינוס וגו'המה
 . הלבני משפחת לפיכך , ובלבנים במים אותם ושיעבד פיעה כשעמד , שמותםקרא

 ומשפחת . תפלתם הקב"ה ושמע ימה( השעבוד מן שצעכן כיון , )סס( השמשומשפחת
 דיה )רטז( הדורות ,כו שאילו )רמו( ללמדך , שכינה להם שנתחברה , נו( סס )מסהחברוני

 : וגו' הדורסה גיורא שנאמר , שמותם קוראהקב"ה
 עתיד מה הקב"ה אמר לרבוך אף . מראש[ הדורות ]ערא ועשה פעל מי ר"א]לא[

 ((Wth1 בבמנך גוים שני לה ה' ויאמר , ה' את לדרוש ותלך שנאמר ,לעשות
 , סס( מס צעיר יעבוד ורב שנאמר , אוהב אני וליעקב , שונא אני לעשו לה אמר , כנ( נבגס

 שנזרעה לשדה את דומה לה אמר למח( , נאדו שלא עד הדברים כל הקב"ה לההודיץ
 )אותה( תהא אמר )רנ( , קש והאיצמבלאות )רמם( בר, האוצרות ומלנע ,והצליחה
 לרבקה הקב"ה אמר : קש והאיצמבלאהז , בר האוצרות שמלאה השדה נאותה[]ברוכה
 שנאמר , רשעים וגיהנם , צדיקים עדן גן למלאות עתיד שהוא , הזה בכרס שלוםיהי

 : ועוצה פ% מי נאמר לכך , בבמנך נוימשני
 , התמימים וכל נח לו והראה שינה עליו הפיל , לאדם הקב"ה עשה מה . וגו' מפר זןץ3לב[

 משה , אוהלים יושבי וכל יעקב , עולה מקריבי וכל יצחק , הגרים וכלאברהם
 ]שלמה )רנא( , המלכים וגל דוד , הפרנמימ וכל יהושע , הכהנים וכל אהרן , הענויםוכל
 , ]אותם ראית )רנב( הקב"ה א"ל , משנתו הקיץ , כולם את שראה וכיון , השופמימ[וכל
 , רוחו נחה )רנד( , כך לו שאמר כיון , ממך יוצאין )רנג( הללו הצדיקים כלחייך[
 אז שנאמר )רמ( , הראשון אדם של נספרו אותי נתנת שלם של יבונו דיר אמר)רנה(
 , שירה לפניך לומר צריך אני לפיכך , מ( מ ולסייס עלי כהסב ספר במגלת באתי הנהאמרתי
 לפיכך , 6([ ט1 וסטת משה ישיר אז ]שנאמר לנו( , שירה אלא אז ואין אמרתי אזשנאמר

 ותקוניםהערות
 )וסיס ליעקב  וכן ,  יע(  ין )נר6סית '5מק סעו 6ת 1י6ת יאק וא מסגתוניס לטייפ מפולט גתתוניוושע
 : ח( כנ )דס"6 סמו 'מש ס)עס כי )שתם וכ1 , י( )ס )נרשית טמר[ יסרס יסי36 6ס ]כי יטרק)(תמד

 . רנותינו למרו )רפד( : מטסיו 61ת עינו 6ה יודעיס סיו ומסמו סני' 3י)נןט . מעטת מוייע סיס ומסמו)רמנ(
  ויסו מאפר  סייס רופי נכ"י . תמאס ססנ"ס וטפפ לרניז( : סריס  yfn tttha הפו יסמיני גילו% )ץנOf  5גס

 ס'"נ רמו יסעיס נורשע עונך . מזורות וט ט6י)1 )רמו( : נ6קתס 6ת שסיס נטמע 1ג1' ססס סרניםנימים
 6מר )רכש( : ולמד 6חז כ3 טס קר6 סקנ"ס סיס רומי נכף . סמותס קורך סקנסס סיס )רמז( : סתגחומ6נסס
 6ו)ס פס"נ" "נ"ר %לו ועלוין otu סני ספתמי3 ימסמר קק רעו תומדות נילעס מונע . 3סזס 6ת רומס)ס
 וכסגך נויס סגי , סס מתחי) ובח"כ , 3יסר35 וס)מס 163מומ 6דרייגוס סמ6מר סמ%מ ע5 מוסג סוססטיון
 , נ' 16ח סה"נ מנ"ר סו6 נויס סגולי נויס סגי עי כו' %)יחס סורטס )טיל S"SJ )סרס 6ת זומס6'ע

 עסוגק"יט stabulum ורופית יומת מבס סיntbbplth~1 . 6 )רטם( : פתגשמ6 סו6 ג6ע5עוסמ6פל
 רוש כ"' עס"' ,ססדס  %ותם נרוכס חס6  5ר4חי . הטיס 16תס מרא 6מר )רנ( : נוטס ברוותוסי

 : סס לש5  5מר ומלת  סרס, גי'  וסוף נר, ס6ו5ווס  סמלצך ססזס נלוכס תס6 סנילס6 טסוניבקע
 : רופי %י DD"' סוספתי . חייך" "16תס רשת )רנב( : לועי כ"י DD"' סוסטתי . סט1סטיס ה) ס5פס)רבא(
 . ?וי 6מר )רנה( : זעש -סנט חש גג"י . חכו גיס )רנד( : ממך עטזיס יום גג" . מעך יזג*ס)רננ(
 עלי. גרוב מסר נסגלת נשי וכס לערתי 16 טנדרר קרנס : יתנמומ5 3סס  5טל"פ למז תס3יס כי5קועטונז'
 יסיר 16 הכלמר  לרנו( :  עז( קלס )משים ינעצו ט5ם כפוך 1ט3  עימך ר5ו נשי יגצשכ סניף טסנילקוע

ממס
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יבהנחנק ת י ש א רבנמדרש
 , שירה לפניך לותר צריכין אנו אימתי )רנת( , ו( מ )שגס אלהי ה' אתה עשית רבותסיטו

 : 6( 1" )מס חדש שיר לה' שירו מזמור שנאמר , הבאלעולם

 של דינם כמה רבים ילמדנו )רנה( , ס( 1 )נו6סית בארץ האדם רעת רבה כי ה, ייראנלך
 עשר שנים בגיהנם רשעים משפם , רבותינו שם כך )רם( , בגיהנםרשעים

 נחרשו חדש מדי והיה דכתיב )רסב( , מנין המקרא מן , המשנה מן זה )רפא( ,חדש
 לחדש ומחדש ליום סיום שנאמר , הדשים י"ב הרי חודש לאותו חודש ויאותו , כג( סו)'טע'ס
 לביתה תירא לא שנאמר , ובשלג באש , נידונין הם ובמה )רסג( . 1( ג )בהי עשר[]שנים
 אמר . האש לתוך אותו וסיעין השלג מן אוחו ונומלין , גיהנם זהו , כ6( )6 יר'משלנ
 מפלין שהן , היון מים שמו נכךא ~מה , ג( מ )תס)יס היון טסים שאון מבור ויעלנידוד
 , לשלג אותם מלפעין הן כך ואחר , ווי צווחין והן )רפד( , לאש אותן ומשליכיןאותן
 משלימין והיכן )רפה( . ווי ווי שם שאומרים מקום , היון שמו נקרא לכך , ווי צווהיןוהן
 תשלג שנאמר )רכז( , השלנ בתוך חרא דר' בריה חוקיה אמר )רסון , נגשותיהםאת

 , הממל דור למשפם בגיהנם רשעים משפם להקיש ראית ומה )רפת( , עז( סם )תכ)'סבצלמון
 באש , ובשלג באש אלי של דינם נגל )~סם( , ובשלנ באש אלו של שדינםשכשם
 על הגשם ויהי שנאמר , מנין ובשלג , 'י( 1 "'1כ ממקומם נדעכו בחומו שנאמר ,מנין[
 כתיב טה ראה , לו מודדין בה מודד שאדם במדה אלא , כך ולמה , י3( י )כ"ס,חהארץ
 , )סס( הנה טבת כי , הבתולות אלו , נ( 1 )סס האדמ בנות )ער( את האלהים בניויראו

 ותקוניםהערות
 נינקט . סנ6 )עולס תירס )סגיך )ומר גריכן 6ט 6'גוח' )רנח( : סס ,Dlpit רומ' כ"' עפ"' סוספת' .ממס
 רמו 'סע'ס ניקוט שונך . רנ'גו ')מיגו )רנם( : חרס סיר )ס' סרו סג6מר )כו6 )עת'י 6'מת' סנ"סס

 סמ6מר ע) )ספגו 1'ט , ממקומו גטמס תגחומ6 וסטון , חט3"ז רמ, תס)יס 3')קוט וכן סתגחומ6 נססטע"ד
 סגו כך )רם( : סו"ע מירס מן וסול , ס)סג'ו )רמז )מעכס מוסב רניס 'ר6ו מרמו ורפס , רנ'גו')מדת
 ורצי חוקים ר3' 3י יסורס ע"3( כ"ט )דף ס"נ פ" סגסדרין 'רוס)מי וע"ן . מ4 ס"נ עז'ות משגס .רנות'גו
 5'1 )דף תערר עמר פ0ק6 כסגל דרג ונססיקת6 . חוים ע0ר טניס נניס:ס סרסשס 6ת דן סקנססלמרין
 : 3)'גס חיסיס וססס כחמס חדסיס 0סס , חורט עטר מגיס 3גיס:ס סרטעיס משסע 6מר חוקיטע"נ(
 : )סיפך 1ג") מגין סמסגס ומן סמליו מן וס 03עוח רומי 3ג"' . מגין סמקר6 מן סמ0גס מן ,ס)רפא(
 ועת , חודש י"3 ס) דנריס חמטס ומתם מוסל סס עדיות נמסנס . נחרטו חדס מיי וסיס יכתינ)רסב(
 ס3י6 מ"ג 637 עו)ס כסיר ורשותי . 3חדסו חוים מדי וסיס 0ג6מל רסס ס3'6 3ניסגס סרסעיסמסמס
 כניסגס סרטע'ס מטסע ע) גס סייס וכן , וגוגונ ונונ , 6יו3 ומכת , מגריס זוכות ע) גס סכתו3יס מןרטיות
 מן סריס כוונת )סרס מדחק סס 3מסגס סר6כ"ד בסי' ועיין . כחיטו חזט מיי וסיס סג6מל חודסי"ג

 otmn י"3 סרי חודס )פחו חוק מפחו נחדל חדס מדי וסיט יכתיב גתגחומ6 מ613ר o51h , סוססכתני
 )ניתר, %ר6 )6 טג6מר 031פ 063 לד~גין מן ונמס )רסק( : עטר לגיס )מרט 1מחד0 )יום מנסלנקמל
 : מקומו ע) סכ) תמ65 ומס , 0ס )סססיקת6 )"1 ונסערס , סס סגסירין ונירוס)מי , סס פ0יקת6 עיין .מט)נ
 וסן stts . וו' 5ווחין וסן )סוג 6ותס מק)עין ק %61כ ווי 5ווחין ומן)רסר(

 רווחיי
 פוחס גוק)עין סן ו6ח"כ ווי

 , גער )מון )11ז( פי' וו' כי 3וס )מעיר סרחכתי )"נ 3סערס סס 3ססיקת6 ע"ן . חח מוחין וסס)0)נ
 תעטר ע0ר 3ססיקת6 , 11") סי)מדגו כסס סוס סמ6מר וס כערך ס3י6 מערוך ו3ע) : סמחס )סון (vab)וה

 טותן מט)'כין כססן וה חי ושמליס ססס ממקס סיון מסיס טבון מנור ויעלל נרפסים קרסת כסוףו3י)מדגו
 מתן משביכין וגססן , חי ושמליס סן063

~0( 
 . ס)מיגו נס סוס סע5על שפגיי סיס . עכ") וה ot~nth סן

 ל") . ווס גווחין וק )6ס לותן ומסלמן לותן גוע)ין סמן סס וטמ' , שנימס טורס מסר כי רביתי רומיוככ"'
 וסן )ט)ג[ לותן מק)עין סן ולח"כ מ' 5ווחין ]וסן )6ס לותן ומ0)'כין לותן טע)יןטסן

 טווחיי
 וסיכן )רסה( : ווס

 חוקינו ר' 6מר רומי בכ"י . חייל יר' נרים חזקיס 6מר )ראו( : טס נפסיקת6 מז% . גסטותיסן 6תמס)יפין
 : חוקיס רכי 3י יסויס ונירוט)מי 6מר, 3"ר יסויס למור 31תגמומ6 ונססיקת6 ר"6. ר' סערס )עע עיין מייק3ר

 במדרס כ"ס כתנתי )"ע נסערס וע"ס , ס)סס 1)מוגס סו6 סס)ג סייס נססיקת6 . נאמון תט)ג סג6מר)רכז(
 : סי)מדט  נסס ססני5 מס  ולמות עלך עלוך ושין . נקריס %חת סמ' ר6ס % נחגחומ6 %6 , 30"6מטסי

 ע) וסכווגס , רומי נכ"' )נכון 0סו6 כמו , ר6ס ומס 5") . 3ניסגס רסעיס ממסע )סקיס השית מס)רמח(
 ס"6 רנתי עכס , ע' סי' סכ"ח ננזיר סו6 וכן . חודס עטר יגיס סמנו) יור מספע טנס סס דעייותסמסגס
 שגס סדר מן וסול , סח0נון משרם ס)"נ %ף וכנ"ר , ע"ח מזמור סויט , פ"י רנ6 עו)ס סדר , י"3פסוק
 סריס נגוח )ער( : רומי נכ"' וככון וס61 , תוספתי . 6)1 0) דיגם כך )רסם( : ורמנק 3פיל0"' ועיין .0ס
 כי ס' 16ת סכה ונגפר . ריתגחומ6 נסס חש"ק רמז 6'ונ נירקע מו% . סממיות 136 %ס טבת כי ס3חו)וח6)1

פנת
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anm ת * ש א רבמירש24

 על אף , )ש( בשיו אשר מכל . אנשים נשי א* , ש( ((ffth1 נשים להם ויקדו * הפטיותא*
 דור של דינם מר נתחתם לא אידי ר' בשם דינא ר' אמר )רעא( . הבהמה ועלהזכר
 שנאמר , אשה אלא לפתו ואין , 'מ( 1 )6'ה דרכם ארחות ילפתו שנאמר , אשה ככוןהמים עליהן באו לפיכך , ולבהמה לזכר )רעג( כתובות( )פי' קמיסטסין )רעב( שכתבו עדהמבול
 אורח שנאמר , ]נשים[ שעיה( אלא ארובת האין , מ( ג י" אשה והנה וילפף האישהחרד
 אומר הוי )רעד( , )ס( % )ש לי נשים דרך כי שנאמר , דרכם ובן , "( ים )גורסםבנשים
 כל נבקעו ההוא ביום , כתיב מה ראה , ריא שכן לך תדע . מהם נפרע בו שחטאובנאה

 כך , נרבה שחמאו כמה הקב"ה אמר אלא , רבה כוהו , י6( 1 הס רבה תהוםמעינות
 : וט' רבה כי ה' וירא בענין שגךש סמה מנין , ברבה מהם נפרעאני

 מדבר )עהר( , ג6( כ )ק:)ת וגו' היעמלו אדם יש כי זש"ה . וגו[ רבה כי ה' ]ררא]לד[
 כמראה דמות הכסא[ דמיות גועל שנאמר , אדם שנקרא ומנין ,בהקבסה

 ארץ יסד בחכמה ה' שנאמר , מס( )ק:)ת בחכמה שעמלו , ס( lhpwt) 6 מלמעלה עליואדם
 שויו )רעו( סס(, )קסת כ(,ובכשרון סס )סס נבקעו תהומות בדעתו שנא' ממן, ובדעת , 'ע( נ)מ%'

 , חלקו יתנט )רעם( הבריות. אלו )רעו( t(OS) בו עמל שלא ולאדם , מעצמן טתכשריןהמעשים
 במעשיהם הקב"ה לפני מכאובים שדרו כג(,)רעמ( סס )סס מכאובים ימיו ש בי הס(, הבל זהנם

 , נסס( לבו שכב לא בלילה גם . הקב"ה ~ענ* מכעימ~ן שהיו , מס( ענינו וכעם )רפ( ,הרעים

 , ביום )בלילה( שאפלו )רפב( ומנין , בלולה רעים[ ]מעשים )רפא( )רע( עשויןשהי
 : ס( 1 )נר"" הים כל רע רקשנאמר

]לה[
 ןש"4*

 , ג( " )מא' ומובים רעים צופות ה' עיני מקום בכל הכחוב שאמר זהו . ה' יירא
 הארץ[ בכל משופמות עיניו ה' ]מ משוממות( ה' עיני מגעם )בל וכתיב)רפנ(

 ורעים , ובניו נח זה טובים , רשעים של ומעשיהם צדיקים של מעשיהם צופות , ע( עז)יסע
 : המבול דוראלו

 שהרשעים לפי אלא , י( מ מהגס וכהטפמ עת יש חפץ לכל כי ז,ט"ה . ה' וירא יאש )רפד(]לו[
 מביא שאיני נשבע הקב"ה[ מאומרים מהקב"ה( )רפה( להקברהמכעיסין

 שכן , הקב"ה שנשבע ומנין )ר%( , מבלבוין שאנו מה % עושים ואנו , לעולםמבול

 ותקוניםהערות
 כר6סית ונ')ריע . ומסמס זכר 6)1 נמרו 6סל מכ3 6גסיס גס' %ו גסיס 3ר,ס ויקחו סנמו5הן 6)1 מנסמנח
 ר' נסס סונף ר' 6מר )רעא( : סתגחומtttep 6 סס התק סט גרור , nitceo %ו סנס סנח כי מ"ג רמזסוף
 סני' וננקה . גמ'סקסק 51"3 . נףיסקס'ן רותי ככ"' . קמיסמסין )רעב( : נך'ש סערס 5ט'3 ע"ן .עדי

 0י5טיגו וטוחת , גמומסיות ונ"ר גומחת סניף ואערוך , גומס'וח סכ"נ צו'"ר , גטמסיות וניפוט ,נמומס'1ת
 : רוגז -עית6.נג"י סנחחיק מן נטנפו נתונות" %" ס%גיט השמיות fp. סערס 5ע'5 ח"ן 'נ%יקק1ן,
 נכ" . פתר 0וי )רעד( : סס ט'"ר וכנס , מגנגס מנר ס'3מוט גסס יצרוך גירסת . 31ססמס לזכר)רענ(
 טינר לרעה( : מסס גסרע נו סחס16 נמס סוי סס 6ענ ונעלס , ממס גסרע כך סחס6ו 3מס[ ]5'5 כמס סוירומי

 רמו קס)ה ובקוס מ"כ 31קס"ר סכ" ריס ננער .נסקנ"ס
 תתרף'"

 נר יוק ר' 6מר ק5ת נ6ריכות ר,מ6מר
 6ית סימון 3ר 'ודן ר' מזנר.61מל 6דס קו3 6ת uncbl סס"ד 5יו5רס סטרס 6ת כמינוס גני6יס 30 כק גדרסימון
 מתכסרין סמעטיס מסיו )רעו( : 6יס כמרוס דמות סכסך ימות וע) יין מן ימיר מחוור דסו6 מורן קלייס5ן

 סקכ-"ש נר6 ניניעס 651 נעמן % סימון ר' כר יסויס רן כסס נרכיס ר' ונוירון טסף קמ"ר נמדרס .מטומן
 ינרי פ6 . עכ"ז יניעס עמי נ)6 מעגמן מתכסרין סמעסש ססיו 3חמימ6 , ונכתרת וניעת ומכמסוגא סניי 5רס" ממיוחס גסי' סס פחז וננסר . פ"נ %ר מן טסף וסוך . טסו ממיס ס' נדגר זכתינ עוקמו6מ

 סגי' ונשיר ננ'י . מקז יתגט )רעה( : ונל4"ר 33"ר מסר ש . סגליות -tSb )רעי( : ס5סגיגוסתגטמ6
 ימגן ים וכן , כערן ס6לס לעת רכס כי ס' 1'ר6 יכתינ , רנס ורעס סג) זס גס , בגוי דור זס ח3זיתגט
 : עסויך מכ6יג'ן ססס סמנו5 דור וס סנ" ונקס"ר ננער . סקנסס 3סמ משכיס ססיו )רעם( : )פגיטנס

 : עטט וכעס ו5"3 , ויגיסו וכעץ רטטת וניקשט , עיט וכעס סכמונ 5סת 0ני6 חמי נכ"י . עגיט וכטס)רפ(
 , ססנרתי ג*3ס מקת . 3מ)ס ס6ש13 )רפב( : רומי ככ"י 3גכון וכ"; , חקיתי כן . רעיס מטסים)רפא(
 ס' גי ס5") והגיהי , סכתונ חסון זס 6'1 . מחוטטת ס' טיג' מאס % וכתיג )רפנ( : רומי נכ"' נס31'ת6
 זס'ש ס' וירי ז"6 )רפר( : י( ד )וכרס סקרן נכ) מסוטסיס רומס ס' עיני %5 ט( עז )דס"נ ממשסות)עיניו
 ומפסע עת יס חשן )כ5כי

 .ן
 : ס3סג'ט סתגמומ6 נק 51יח , י 6ות ס"6 נרפית נהות h31D סט6מר סתתת

 נח סי גי סמשמל סקנ"ס סנסנע ומגין לומי נשי . גם מי כי 6מל יכעיסו סק סקנ"ס וכסנט וממןיפו( : כן היסחף ג"כ סם וכב"כ , גסנע סקנ"ס 161מלים רומי כק עפ" מקסתי גסנע. וסקלם)רפה(
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עתהפ ת י ש א רבמררם
 , ע([ גד )'סעיס הארץ על עוד נח מ4 מעבור נשבעתי ]אשר לי זאת נח פ מ אמרנטל%
 מה אומר והוא , שנשבע ומהא כביכול , לפניו טכעיסין היאך הרשעים את רואההקב"ה
 , כהכפם נצן כי למה כביכול , בעיזנו וירע ה' וירא הקב"ה אמר לטה , "ח ט (Det".מש"פ אין כי בעיניו וירע ה' וירא ]וגו' נעדרת האמת ותהי שנאסר , מנין , שמטבעתיאעשה
 , לעולם מבול מביא שאיני נשבעתי שאני אומרים כך שבעולם הרשעים הקב"האמר

 בנהר או בכדם כהרקען , לרשעים עושה ומהו , מכם ליפרע אחרים שפמים * יש]הייכם[
 כי ה' וירא נאמר לכך , וכהנפה ואן יש חפץ לכל כי אמר לבך , הבור לתוך או)רמז(

 : בארץ האדם רעתרבה
 , המבול דור אילו , ס( כמ )מא' כהדפם יבינו לא רע אנשי זש"ה יפח( * % יירא ר"אמז[

 כל יבינו ה' ומבקשי , עליהן באה שהפורענות ממתכלין היו ולא הומאיןשהי
 בא )רפם( , טהקב"ה ונתייראו מבול מביא שהוא מהקב"ה ששמעו , ובניו נח זה ,)ט(
 ויעשו בה עומק שהוא אותו שיראן כדי , תיבה שיעשה לנח הקב"ה אמר למהוראה
 , כך ולכוה , סו( מס מס לתבה רועשה צהר . 'ד( 1 )גי6ס'ת גופר עצי תבת לך עשיה לויתאמר אחרי , בדברים או בשמים נח את להציל יכול הקב"ה היה לא כך האזמלי )רצ( ,תשובה
 אצלו מתכנסים והם , בה עוסק והוא תבה עשה לו אומר שאם כך מתוך הקבעהאטר

 מביא שהוא הקב"ה לי שאמר , תבה להם אומר והוא , עושה אתה מה נח לוואומרים
 אבל , מחשב הקב"ה כך , תשובה עושין כך ומתוך , אותו מכעיסין שהן לעולםטבול

 : משפם יביט לא רע אנשי אומר הוי )רצא( , עליו משגיחין הי לאהן
 מה ראו הקב"ה אמר , ס( ' )קס)ת השמש תחת ראיתי רעה יש זש"ה . ה' וירא ופ"44]לח[

 , מעם בה ואנשים , הנוף זה קמנה עיר )רן:נ( , 'ד( ע הס טעם בה ואנשים קמנהעיר שנ"מ הרע, ויצר טוב יצר באדם, עשיתי אני בריות שהו הללו, הרששםעשו
 גדולים מצודים עלתה ובנה , הרע יצר זה )רצנ( , )מס( נדול מי אליה ובא , אבריםאלו
 יצר זה )רצו( , ש( )מס ]חכם[ )וחכם( )רצה( מסכן איש בה ומצא , חמאות אלו )רצד()סי(,
 , לחיים האדם אה מביא שהוא )רצז( , טס( )מס בחכמתו העיר אגע הוא ומלםפוב,

 : טוב יצר עליהם קבלו שלא : המבול דור זה )רצח( , )מס( וגו' זכר לאואדם
 שנה מאות חמש בן נה ויהי , הענין מן ולמעלה כתיב מה . ה' וירא ר"4*]לפ[

 %לידים . היו נה שעי הרששם כל וראה בא )רצה( , )נ( ס)גותית
 ותקוניםהערות

 16 )רפז( : דקרי סיסי סוססחי תס:יס , 3יאת
 d'nr )רפת( : סכור כמוך טס) 16 רומי נכ"י . סנור )מי

 )6 כך 361מ)י ורימ6מר . חגחומ6 סטיון וחסר תתקס"6 רמז מט)' ממקס מונף . מטסם יביט )6 רעלגסי
 : ירי ו' גח עסקת ונרס"' , ע"נ קח זף סגסדרין סיין . ורקס נ6 )רפם( : ס)סגיגו סתנהומ6 מןונגוח , כ' 16ת ס"6 נר*סית נריח ומו63 . סי)קוס ססמיס מסגימין סיו )6 סן 6נ) טד , )ס5י) יכו) סקנסססיס
 "ט) סי' )6 כך 61)מ)6 רומי נכ* . נדנריס 16 נסמיס :ח 6ת )ס5י) יכו) סקנ"ס סיס )6 כך ו6)מ)י.)רצ(
 )ס"6 סס כר6סית ונ6נזח . נוסר עגי חגת )ך עטם )1 ס6מר גזברו )0ג')1 16 )ממיס 1)0ע)ותו ונגיו גח)מגע
 )ך טסס )1 ס6מר עו )סמיס )סע)ותו 16 וגדנרו נ*מוגתו גח 6ת )ס5') טקכ"ס יכו) סיס )6 וכי כ'(6ות
 גר6סית ונענדת . ונעיט רומי נכ"י וניתק , )מחוק יט קומר מלת סס גס . קומר סף )רצא( : נוסר ע5יחנם
 ס0רסעיס )פי ס' וירץ ד"6 נ'( )לית ,ס 6חר סס כ6נ"נ גולף גס , מספם שיגו )6 רע 6גט' סג6טר סייס.סס

 3ססוק ט' רנס נקס)ת גסגס . סנוף וס קטגס שר )רצם( : 3תגוימ6 )"ןort 6 , כו' רולס סקנ',: 6ין16מריס
 נס מו63 ר6יחי רעם ים h"s Ottnr ומן . ע"נ )"3 יף גוריס וסיין תתקט"ט רמו קסדת וני)קוס : גףגסעיר

 ו5ר זס מסכן יני סוג כמסוק מ"י נקס"ר מלמרס טס"' גוסף וזפ . ע"כ סגם עסרס סוס ססונ מיטרניו) ססו6 גדת סרט )יזר קורץ 610 עמס גוסף נקס"ר . סרט יכר ,ס )רצנ( : ד' 6ו)ו ס"6 התסיתשגדת
 חר6ס וכן . חסדת 6)ו )רצד( : ו)גוע)ס סגס י"ג מנן 6)6 )6דס מזדווג 6ין כי ')ך סמו גקל6 ונמס ,ע"נ

 . .גדו)יס" כמקוג,0 ו)ס5'ג )מחוק ים "omnl" ומקת עתות 6)ו וחרמים מכוייס עלס ונגס טס גדליםכנמלץ
 עקמן ניו)'ס מכוייס סקס ונגס נ' *ת %ע סמ"ר מן הונע סוססס 610 , וטקמון כמגון גרסיגןוכקמ"ר
 . סוכ ער זס )רש( : וחכס מע6 נחס" ונ6נימ סס וע"ע פקס וקמ"ר סס כ"כ ונמדרג3גמרPb 6 , 41"1 3)6 חמס 3קר6 וחכס. )רצה( : טיסניו נמ6מר ורס"ר וק , סס נעיט וכ"סוכמגן
 סכ) סס כקמ"ר . לרייס ס6דס 6ח מגיף טל61 )רצז(. : כו' מסכן סמו גקר6 )מס טסףנקס"ר
 חורם 6פ תתפיס רמז קסם ונימאס . עונים ומעסיס תכונס זו סס ננמר6 ועיץ , גמוע טום 3י5רמטומע
 שפגי כרסעיס כ) ורקס 63 .)רצם( : טס ונגמרה סס נקס"ר עיין . סמנו) דור זס )רצח( : עוניםונועמס
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תנחמא ת י ש א ךנ2מדרש26

 , כן למה , הוליד שנה מאות חמש בן ונח , מאה ובן , שנה שמונים ובן , שבעים בן"פ(
 להזקק לי למה ואמר , להקב"ה ומכעיסין עומדין עתידין שהן אדם בבני נח נסתכל)שא(
 האיש אותו ימות וכי אמר כן ואחר , שנה מאה חמש עד הוליד לא לכך , ורביהלפריה
 איאמר אלהים אותם ויברך שנאמר ורביה, פריה לדי( על לאדם צוה והקב"ה בנים,בלא
 לפריה נזקק , נח עשה מה , בנים בלא מת ואני , כמ( 6 )יר6:'ת ורבו[ פרו אלהיםלהמ
 שם את נח ]ויולד שנה מאות חמש בן נח ויהי שנאמר , שנה מאות חמש לאחרורביה

 ז )3( ס מס יפת[ ואת הםאת
 נפש עוד בורא איני הקב"ה אמר ר"ל ג(,אמר 1 לעולם)סס באדם רוחי ידון לא ה' דלאמך]מ[

 כשיעלו )שב( , ידון לא מהו אסר יוחנן ר' , באדם רוחי ידון לא שנאמר ,לאדם
 נדנה אל הרבו וישב למלאך ה' ויאמר שנאמר כענין , להם מהזירן איני , אצלינפשותיהם

 , העולמ מן נפלימ שאתמ רעה עושים אתם לעצמיכם הקב"ה להם אמר , בו( כ6)דסק
 את  שהפילו ,  נפילים  שמם  בקרא  למה )שג( .  ד( 1 )גו6טיח וגו' בארץ היו הנפליםשנאמר
 , מהם וילדו כתיב אין ברכיה ר' אמר )שד( , ):ס( להם וילדו וגו' בן אחרי וגם .העולם
 , ויולדת כנגדו מתייחמת ומיד , מהם אחד רואה אשה שהיתה מלמד אלא , להם וילדואלא
 מעולם אשך הגבוךים המה : )ג( עו (S~prnt וגו' המנאפת האשה יחזקאל אמר בוכיוצא
 שמיחה מחויאל )שו( , למעלה שמותן שנתפרשו אנשים "ה( . ד( ו )נו6ט'ה השםאנשי
 ומורדים קשים שהיו , השם אנשי )שז( . אל שנתשו מתושאל , העולם מן שמותןהקב"ה
 היו למה יצחק ר' אמר )שח( . יי( כ6 מיס וגו' ממנו סור לאל ויאמרו שנאמר ,בהקב"ה
 אמר )שי( . שנה לארבעים )שם( תבואה עושה והיה , אחת שנה זורעים שהיו ,מורדים

 , מתים היו ולא בנים ובני בנים רואים שהיו )שיא( , מורדים היו ~מה אמי בר שמואלר'

 ותקוניםהערות
 סופדו יורות כ) כעס מס 'וק ר' 6מר 3' 6ות סקו 3"ל עין . גו6ס וגן סמתיס וגן טגעיס גן מו)'ז'ס סיויח

 . )סג'גו כת:חומ6 סו6 משר 6חר ODD סם ומוץ , כגס קות )ממס סוטי וגס סגת ו)מ6תיס ליס)מ6ס
 3ן ססו)ידו דורות עסרס נכ) מרגו )6 . סמוגיס ו3ן ס3עיס 3ן )ש( : 33"ר ססו6 כמו ככיל עס"תורס"'
 3סס מ"נ רמז נרטטים וינקוט מונק . גח גסתכ) )שא( : סס 3כ"ר t~rlcn בסי' ועיין , טמונים 3ן 16סגטיס

 גפסותיסס )כליערו נח:)שב( גסתכ) סמ6מר ע) )ס5'נו ויט ממרימו גסמע תגשוש טיגויס.וס5י1ן נ6יוססתגמומ6
 מחויר ס6גי נסעם פכ"ו ל"ר ועיין , גזגס נ~טון יון גדנס,דורס 6) חינו ויטב סג6מר כענין מחזירן אג'56)י
 6ת סססעו גס')יס ממס נקלל )מס )שנ( : מברוויו גי' סס וט"ן , )נויסן רוחן מתויר עגי )ניגססרוח
 . טקסס נצות גס)ש סעודך 6ת וסמ)16 סעו)ס מן וסנרו סעופן 6ת סססי)1 גסעיס , ו' 6ות פכ"ו נ"ר .סעו)ס
 רס"י ס3י6 וכן . שגותן גס)יס נעורס 6ת וסמקנו סעו)ס מן טגס)ו גסי)יס י( 1 )נרשית עוג נלקחוכן

 יו65ת 6סס סיתם גרכיס ר' 6מר : כך כסמו מ631 סכ"ו 33"ר . 3רכיס ר' 6מר )שר( : סחורם ע)וכסירוסו
 מ% . נו כיו65 נמור מעמדת cnto1 מעתס rh ונשמטת סבכת וסיתס פ ומת15ס כמור Oht1 וסיתםשוק
 סמ)וח ו)דעחי . דנריס נסוססת סתגחומ6 ינרי 6ח וסניך , .סחגחומ6 מן מ16חר 3"ר טטגודרס תריסזס

 . סמנ6סת ס6סס יחוקק) 6מר 3ו כיו65 כתגחומ6 ססו6 כסו 51") ססיוס נ3"ר וחסר )מעס מוסס נוכיו65
 6)6 כ6ן כתיג 6ין מסם וי~1 מסרס תגמולך רני נמירס S~rt סניך טס ננ"ר )1 סמיוהס נסירס"'ורביתי
 לקלמר וכוון . עכ") ויונקת כגנדו מתייחמת[ ]מ) מתייחדת ממן החד רולס ס6סס ססיתס מנמד )ססוקדו

 : ד' ו' כר6סית עו3 )קח , וסכ"ו סמ"ג 3"ר . )מעלט .ממוחס סגתפרסו 6גסיס )שה( : 3כ"' ס)סניגור~ה:חומ6
 Shann , סעו)ס מן 6מ מומן ממול) סוג ונלקח נג"ר . סעו)ס מן דמותן סקנסס סמיתס Shtmn)ע%(
 )ומכטפין( ומורדיו נ4'ן מסיו סס[ ]לגסי סננוריס מגוס סגותחי) נתקמר י"ג( 6ות )נר6סית סגדססנתגחומ6 מו" ססרסס נאף עד סוס סמ6מר . נכקנ"ס ומורייס קסיס מסיו ססס לגסי )שו( : סעו)ס נון 6גימתימן

 לגטי 6מ6 ר' 3טס bnth עונ 31)קח סס וננ'ר , ~mae' ומכספין סמ)ס , ענוגו שר )6) ויקמרו]סג6מר[
 6גס' ססס בנטי n~OD לס"' טוגת ו,ס , סלמס )טון טיס עלט . טעעס מן וססוטמו סעו)ס 6ה טסטימוססס
 מורייס סיו 3מס מן חסר רומי גכ"' . מורדיס סיו )מס יוחק ר' "מר )שח( : סעו)ט 6ת טטממוסמפון
 ונתגת1מ6 . סטני מיריים סיו 3מס עדסר6לון

 שנו תמעחיקיס . '5וק ר' 6מל נר"ת סטוגס 6ר"י טגדפ"
 וסיס 6מת מנס וורעיס טסן ע) )6 בי סימררו )כס נרס מ' י5חק ר' 6מר 5") וכך מלמרו גסת3ס ססרק ס)"י כנ"ר גס גמ65 '5מק מר' וסמ6מר . טמוחס לח"כ )'יע 8ין 6סר כר"ת וס6מור6יס סתנ6יס סמוהרוח

otctu6לנעיס )שם( : יפס עועס טכ) תקנתי וכקטר , מסרטו וגסי' טפ ניד"מ ועין . ס"ס )6רנשס ת3ו6ס( 
 : ושר" ורע סקרן 'מ' כ) עוד ע1סיס 6תס וכך סקנ"ס "6") סגדפס כתגחומ6 סוססס גנו65 זס 6חר .סוס
 1נמ נג'ס רוסס סריו )שיא( : 6מר 636 בר סמם) גר' סגדסס כתגהוגו6 . 6מי נר סמם) ר' 6מר ')עיי

נניס
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יךתנחמא ת י ש א רבמררש
 מולידים שהיו , כג( מ )כיחסיי וקציר זרע הארץ ימי כל עוד ואילך מכאן וקב"האמר

 מתייסרץ היו ואילך סכאן , עליהם באים יסורין היו שלא )שיב( , )טס( וחום וקור ,וקוברים
 ארעע באדר בחלום לו שאמרו עקיבא ר' של אחד בתלמיד מעשה )שיג( . ובשלגבאש
 ארל עקיבא, ר' לפני לו בא תקצ*, לא שזרעת מה רואה, אתה אי וניסןמת,
 . קובר אתה אי שהולדת ומה , נסיון לידי בא אתה ואי )שפו( , מת אתה באדירות)שיד(
 , אדם בבני מצויין היסורין , מצוי הרע שיצר ידי על הזה בעולם הקב"ה אמר)שמז(
 אבר ]יעלו כח יחליפו ה' וקוי ישעיה אמר שכן , אביכם אני ומחדש )שיח( , ט(13 )'מוקדי מבשרכם האבן לב את והמירותי שנאמר , מכס עוקרן אני הבא לעילם אבל)שיז(

 ומראשית וקמלות : )6( מ )'סשסבנשרים[
 בדקהמששרע

 בשעת מתות נשים עבירות כמה על רבית ]ילמדנו )א( , ט( 1 )ג"ט'ת נח תולשת אלה]א[
 , לדתן בשעת מתות נשים עבירות שלש על )ג( , רבותינו שנו כך[ )ב( ,לדתן

 . הן[ התורה מן הללו מצות ושלש )ד( , הנר ובהדלקת בחלה בנדה זהירות שאינן]על
 ראשכם שנאמר , מנין וחלה , כס( ט1 )ו'קר6 דמה זוב יזוב כי ואשה )ה( שנאמר , מניןנדה

 לשבת וקראת שנאמר )ו( , מנין השבת 3ר , כ( עז )כמוכו תרומה תרימו חלהעריסותיכם
 חכמינו אמרו אלא )ח( ' : הללו המצות על הנשים נצמוו ולמה )ז( 'ג(, גם )'סע'סעונג

 ותקוניםהערות
 ס" 61י3ך מגלן ע)יכס נמס יסורים סין ס)6 )שיב( : דורס" o~cl "חמסם (qot סגיפס גתגחומ6 .נג'ס

 מהסיו וחורף 'Ttp . ונקיפת נסהסח מתייסרין טפסיו וחס וקר מס נוסף כגיסם . ונט)ג נ6סמת"סריס
 והסיו ו)')ס יומס סונתיס 6תס 6ין נגופיכם מ5טמרין וחסיו סוכקין ליגן וסיסורין מהפרפין ופג'גסממטי5'1
 סיס מו63 וסמעסט הנ 6ות ביסס 3חגחומ6 גס מו63 . 6חד כאמיד מעסם )שיג( : ונט)ג נ6טכיוגין
 )6 ס,רעח מס כחוס 13 סימרו סמעטס חיש )כן , וקונריס מו)יייס מסיו וקיר ורע )פגע למרו 6נ63ך
 רנתי 631יכס , מ"י סוף סגי מעטר 3ירוט3מי מונף וסחוס . קונר 6תס 6י ס0ו3ית מס ו0סתרון ,מקיר
 צפוי 'תיג סוס עקי63( דר' 51") 'וחגן דר' כעעות רנת' )63יכס h3'pP דר' תלמיד חד , ע"ג 6ותפ"6

מסמיי
 ד6ת ומס ממי 6ת )ית וניסן מיית 4ת כ76ר קסיין מילין תזת נמיימ6י ממית Ots 6מר , כן מסו 6"3

 ד6ת ומס חמ' 5ת )'ת וג'סין מהרוממים 6ת ייריית1 מסדרן ליגון 9נ6 ~חיסון 6") , כגס 6ת 3יתורע
 נ6דירות )עיר( : ק5ת מסוגם סוסון סס רנתי 631.כס . קנר 6ת 3'ת מליי ד6ת מס , כגס 6ת 3יתורע
 הכס וכמזרם , כסדר כמו כקיר דרס , מתרוממה 6ת י6ורייה6 נטידורס 0גירס6 סס נירוס)מי . מת6ת

 ע) מעמיק מ6יו0 טסירוס טס o)'b נמדרט עוד גמo51h 65 , מיית 6ח וסויגו , מתלוממ6 סמ3סתדמיעו
 גס כתוב סריס ספק 61ין . ססירוט נס המחוק טכס מתרוממה מזת סמ"ק ונס , מחננר" %"מתלוממ6
 נירוס)מי . גסי1ן )ידי ג6 6ת0 ו6י )שטו( : חוממה" סמלות עוד סועף tDID מעתיק 316ס , מת 6תגילוט3עי

 נע3 סנה ל6 סזס סס'וס . סקנסס 6מר )שמז( : המי 6ת מת גס'וג'ן עכס ונמירס , ממ' 6ח 3'ת וגיסןסס
 'ההן ר' ותו סמתה') h"u ע' דף מ"ק נג)' גמרם מן ג7ו) מטמר סס סועף רק , סגדסס מכתגו%מ6מסדר
 סוס סגו6מר סנר סגדסס סתגהומ6 מן וממסדר , רסנ"י קמיס גדרים סרסת תגו ס'1 גריס גן ור"' עכס6'גן

 ס)סג'ו ונמרמר . 'מותון 6% כגין תוקז תהזי 1)6 שרע וס גסיסור גמ65 כי . 6גנ דרך נ"ב נכפימנמלך
 ומהדס )שיח( : )נ6 )עחיי סג" רומי נכ"' . 0נ6 )עולס 6נ) )שיז( : וקונרין מו)ייין טסיו וקריר ,רעסנ'6

 : 6נריס ומחים רומי נכ"י . 6נריכס6גי
 כהגהומ6 נעל סידר %דעתי . .איפס נתגחומ6 וכן , רומי ננ"' לגטן וגמ63 , בטסתי . רניגויימיט)א(

 וימות סגס וס3סיס פנס מטות תסע מי 6סר 6יס ימי כ3 וימיו סכתו3 ע3 161)י . נל6סיח נסיר וס מעגין6ת
 . ענירות סקס ע5 )ג( : ע"נ )"6 סגת . רבותיי סגו כך )ב( : 0זס 0מ6מר טייך ו0 וע3 ס'( ס'ארקטית
 מפח וסקס רומי נכ"' . ro סתורם מן 0)13 מטם וטקס )ד( : "וכו'" מקח וס5ינ ממעתיק ק5ר סגיססנחנחומ6
 טת otw רומי נכ"י . זמר, וונ יוונ כי ו6ס0 )ה( : כתורס מן וסקסתן סגיסס ונתנמומ6 . סתורס מןג5סוו
 נטנח כנר הייקח 11 ס"ס סגדסס נתגחומ6 . עוגנ ימנת ונעלת סג6מר )1( : וגו' ונס oton כי ומפסוקומר
 ]1ג1'[ 6וס) כמו ע'פתס 6רז טג6מר נח,טך 6)6 טומן ניסגר 'ורדי סלן עוגנ וס 5'ן כמוטך )'סב חימרו6ס
 , נהטך ויוסניס ntnso נ)')' גר )סילוק ס6וסריס סקימוג'ס 0קר6יס נגד וכוון , ממסיר נוסיף וגס , כב( י)6'1נ
 נכ"י . ס))1 סמ15ת ע) סגטיס הסוו ולמס )ז( : 84 % סס ומגוף מ"9 ונמאיס ח' ע"ג נסוח עינ )קחע"ן
 oto וממטמר . סטו מטח ס3ס ע) )930ווח גסים 167 ומס סקנסס ונתגחומ6 . 11 נמרח סגעיס ג95וו 31מסרומי
 ונחגחומ6 , ס' 6וח מפרע סוף מנדפס נחנחוגו6 נס ושין . סתגועמ6 נסס )"נ רם, נר6ס'ת נ'3קו9 ניהרסמונך
 , נמשה כגיפס ונהגמומue , 6 מ51*1 6)6 חמי נכ"י . הכמ,ט למרו 6)6 )ח( : י" *ת אורע טףטנגו
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