
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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תטומא הנטררש(:צ

 סים נותנת שהאשה כיון רבידינו, שנו כך לד( עולם, של חלתו אדם שהוה ומניןשמימאהו, י(ל" ':. י ה,, ןה .שאש , . שן נ, ג:ע:י:מ=יק'(ג כי לה,שנא' הטמע על ף( המו חטפכח חוה ובא קולם, של ברירתו רטץה~ע הקר עאשדם)פ(

 , בשבת הנר מצות על הנשים נצפוו לכך , שכבתה הנר על לה שיתכפר כדי , הנרשמצות י,ג יןןןי;,נצן,ןז,:ן:::ו:,י,::ן ::צנזהיביי;(ב,:נצעי;'צן

 .א:צאת, :ג;]ץ:ב,,ס :1 ג,  שר.1 .(.מה נעדן ש,: מי אוש "ב",
 , בצדקו אחד אלא , היו שניס יכי , סד( )ג קמיע אברהם היה אחד שנאסר , אחדאלא

 ותקוניםהערות

,

 ווי
 עין . וו,ן,ו,.,י,%1 ,,..,ן,,, .ן'.ן ),:ז. ירו,

 מ""","ירי נ"1.ש
 "י ק ייי"7 " . ייז ינויי "י ""7

 נו:ץ::ת;ג-פשם88888
 ."י::ן " " ז"-1"ק SDr י י",יי,

 לה::: ,,, 7ק gfi~' י' י ;,י 51Ohניי%'יי"ן'יני
 3י% :ג1 בי יב,'יג4 .72י:נ"רפ

 ק"' מ,תור מו"מ 5נרסס-ועיין 'סיעי
 מס"ס

- 

 שבם ג "%יי"קמןיב"2%4,מצ2מ.9קן44-ישבמנשבים ס"3 וננ"ר
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פע שטימא ה נמררש
 פרי נתיב , המדרש בבות אנא בר תנדימא ד' פתח כך לפ( . נח[ תולית ]אלה]נ[
 הויהן אימייי . ונונה וצי היא , ננ.ם נDhyn 4 ג שאךמקעק)נא(
 (לןההוא כס 64 של רבונו לפניו אומר והוא , מהבניםיפה

 זב נ החק1,,נ11 נ4:%ט י )כנ( ן ..
 ועד , ציפורי של גךפנה שראה עד )כה( , בישובו כו4 העולם בל את שראה עדנח

 2ע במיון, :נ:"'ענג!1 :מעי,ג.ע ע:רזונהג עלקמים אלה שנאמר , צדגן אלא לו נזכר לא ומכולם , מחלציו יוצאין נצטות שבעיםשראה
ח
 :עישנ; % 'בנמיתי::ע: ם יבנץ4ושיג 'ס.ך עגלא ך ה
 , זכוכית הנעמית , נפנים עצי הפיל , שעורים והחסור , תבן הגמל )כח( , למודמשהיה :ו:ן: ךשוי:הג עוג 'ש":ך ::גי י:נמ:ינד

 , הגבר בלךיאת ויש , יום של בשורשי ויש , יום של בשתים ויש , ביום אחתבשעה

 ותקוניםהערות
 נעורס יו 'ס סמו סגכפ3 נתי כסגך נר 6% ר' 6מרגחל

~ro 
 מיץ נ"ח156 636 . כו' סנ6 נשקם 1'ס)1

 6% נר תנורמל ר' סתח בכן רומי ככ"י וק . סמדרט נניס 6נ6 3ר הנחומך ר( סתת כך )3ם( .. ט'5שיס

 מ:ןי"ו"ין.,1(ן.,ו"ןי[ןע::בב otSn" "נר וסמכות , הלוי ייטוס ר' 6מר 5"5 , מסה3ק o7hn כרטס 50)1 יכויס ר' 6מר סגיססנתגהומ6
 !:%םו7נ::י

 ) שקן( ל ןשמ

 :י,::לן"ןמג'ייו,":;ש; ofstn. ג:!נ,%י:,,דז גן: Itono'wגז:
 : סרוחג"ס חו5דוח ק סטוניס מעסיס כי . נח ריס נתגמומ6 וכגס . עונים מטסים 5ייקיס 50מגיותיסס
 ססר4',ס D'5D לכסו ר' "6מר כורטס 0ם גמ65 וס וצגי סגזסס, נתגחומ6 גס מו% . רכוהיט קמלו)כר(

 יעני וממנגס מץ גח וס חכם גסטוח ופקח ננדסס.0ס פיס וגס , כומון ר' שם ט6 ו0ס , גרופית ס'סוף

 י קח ז6תס ע5 "'י 6הץ h"5D נג"ר כום מ6כ3 סיס *מר.4נעס עקינ6 ר' )כו( ז: ם 50*רס
 ש' וי" ע"ש, ספ) , סטורים וסממור תנן, סנמ5 )כח( 63: סכג'ס6מרין י סיסס . %6 י5*
 ס רג" ומס כסג נר h~e ר' נגס גס סוגף 50"6 0ס (ו . טנש וי טיס" 4ןנ"א

 ה
 גניי גנמי6 תמיר " . הינעץ" שיינקם פי תפי עסק,סמייט . ישי" ,יי" ן %55ש מ "%י ,צם

 יורט מ25 ס" מוסיף סונים .ע5יורנעו מ3נעמייות וכוכים (ofh15ח%טח
1~r(bt

 סוי )כפ( .. קי"ו נ וע"ס , אטומיות וזכוכית 5פי3ין כ0נוסניסתין נר 6% ר' onsם יטת'נו
 אומרץ

 נכק גס

 נרטט 16כ3ת ססיתס נסמם ש רומי פ"י . גר*כ3ת
 נעתבפ

 ח פ%
 30 נס3י0י :יט %%(

 עד מיק עד נר6סית סח( וננגר . סגזסס נהגחומ6 סו6 וכן , סגנר נקריתן וים , מ5ם 30 נ6פ%ש רם ,5ע0
 טם"י )הגץ ים )דטתי ' , גיעס משת נביס גיטכם atht כיוס מעות נעת' גמוזת ג0מס 6יש 5סנמע מדעלסיס
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תנשיא חנמירש40
 ביום לא , שינה טעם פעם לא ,, בתבה נח שעשה חרש עשר שנים רבותינו אמרו)לא(

 : נח זה נפשות לוקח אומר הוי )לב( , עמו שהיו הנפשות את ' *ון עשק שהיה ,ולא(בלילה
 ידי על , צדיק איום נח שנאמר , נח זה צדיק הן . )6( י6 מצי ישולם בארץ צדיק הן]ג[

 רן %ג( . ישולם בארץ צדיק הן שנאמר , נשתלם מיד דיבבה ]בעשיית[ זריזשההר

 אין נח השאר , גג( 1 )גיאית נח אך וישאר שנאמר , מלבו גונח התבה מן יצא אמרהונא
 בר' אליעזר ר' בשם יוחנן ר' )לד( . הוא מיעום לשון , נח אך וישאר אלא , כאןכתיב
 הקודש רוח אמרה , הארי ששברו )לה( עד התבה מן נח יצא לא אמר הגלילייוסי

 הצדיק הקב"ה אמר , ישולם בארץ צדיק הן , משתלמין אינן והרשעים , בהטתלמיןהצדיקים
 , מהם אחד בו נשתייר לא המבול דור אבל , מתרצה הוא ומיד , כעסו הואלשעה

 : צדיק איש נה בידו שהיה הצדק , שנמלם לנח גרם מי הקב"האמר
 האדם את עשה כי ה' וינהם , הענין מן למעלה כתיב מה . נח תולדות אלה ר"א]ד[

 תהה כביכול אומר יהודה ר' , הולקין נחמיה ור' יהודה ך, %ן( , ו( 1 )גו6ס'סוגו'
 , חומא היה לא בשמים אותו בראתי אילו הקב"ה אמר , האדם את שעשה עלהקב"ה
 , בארץ האדם את ~שה כי , מה בשביל , ה' וינחם לפיכך , חומאין המלאכים שאיןכשם
 , כן לטה , נחומים לשון , וינחם מהו אמי נחמיה ור' . חומא היה לא בשמים היהשאילו
 והשריתי , בשמים אוהו בראתו שאילו , בארץ האדם את שעשיתי נחמתי הקב"האמר
 שבראתי נתנחמתי לפיכך , בתחתונים שמרד כשם , ממרידן היה המלאכים אצלאותו
 שעולמו הקב"ה שראה כיון חנינא ב"ר אחא ר' אמר . ה' וינחם שנאמר , בארץאותו
 , נ( 'ע )נ"נ בנו על המלך נעצב כד"א , ומתעצב עליו מתאבל היה כביכול )לז( ,חרב
 אדם, של לבו על עלא נתאבל לא אבהו ר' טס(.אמר )גינטית לבו אל ויתעצב אומר הוי)לח(
 יתברך כך , עשיתי מה אמר והוא , יפה דבר עשה שלא וידע רע דבר שעשהכאדם
 ג6(, ח "ס מנעוריו רע האדם לב יצר כי בעיסה, רע שאור שנתתי הוא אני הקב"ה, שלשסו
 י(,מהו 1 "ס האדמ את אמחה ה' ויאמר : אדם של לכו[ לבו,]אל אל ויתעצב אומר הוי)לם(
 ברכיה ר' אמר )מ( , אמחה אלא , כאן כתיב אין אאביד אהרוג אשמיד אכרות ,אמחה

 ותקוניםהערות
 יט אח"כ , 3)')ס טעות נסך שוגת 61'וס פני אח"כ נ6רנע[ s~r'bt נטש [a~th1 63מ5ע וחסר ,0תגחומ6
 4מא1 ]ו6יזס סתנתומ6 עפ"י ג"כ סמ6מר)סס4ס

 מס גרר נמירס 5") 16 , סגנרן נקל"ת אייס )יגס ס) .
 . רכותינו קמרו )לא( : ע"ס 3תנ0 )ט סיס נדו) 5טר ע"3 קדח זף סגסירין ועיין . סעומ.3יוס נטכס גחונת61יזס
 31גיסס , חכם גססוה יוקח 0וי רומי גכ"' ככק גס . עומר סוי )לב( : )וי ר' 3טס וס מוגע '"י 16ת)סנן
 , י"ר נבת )ס)ן ססו6 כמו 'וס'" ר' פסס 5"3 . *מר סת6 ר' )לג( : גסטות יוקח 0וי 5"3 , גיסות יוקחסרי
 ורט"י . סייגם מפי ים ג"ח סיס 0ו6 ס6ף sawtn 6ך ר"י כטס 0וג6 ל' גח 6ך 1יס6ר %"3 פף גליוגן

"'bP
 : וכו' )רוס6יס וסעו משו נונח מסיס גחסז מעטם ס' זף נתק וגנמר6 . יס ורסקיך סיעו) כעין4גן3 פ" כמג גנח ערך ומערוך . ופחיות ס3ר4מות מטורס דס וכומס[ ]5"3 וכוסס טגח 5גזס ומירס סנט
 וני)קוע ז' 6ות 14% 1גל'ר . סערי יוסי ר' % נט רוצי בכ"י . 0נ3'3' יוסי גר' %שזר ר' גבס יומקר'
 . וסררו 6רי מכיסו סמי3ס מן h~'e גח 0נמ)' יוסי ר' ס) 3ט פיטור ר' 3טט 0ה6 ר' 6מר תחנף" למזעשי
 מגטן סו6 וכן . וכו' 36"מר ר' נסס יומק ל' 6מר5")

~fftu 

 h"D) קשח )דף מות סחרי ססק6 עססיקת6 . ס"ס
 ומנקתי . וסגלו סקרי רעיתו סתינס מן כס'65 גח 6מי סנ)')י יוכח ר' ס3 נט שיעור ר' 3סס '15ק "ך' סגמסר'

 נטס פגמם ר' ו6תחגן ריס בגוסס ונת:חומ* , יוחק ור' סגחס ר' 6קס"מז ככ"י , נ' נסערס מס ס3'כסערות
 גח סנזסס נחגחומ6 וכן , סנ)י)' 'וסי בר' ליעזר ל' נסס 6מר יוחק ר' י"7 *ח )סק ו3הג"מת6 . יוחקר'
 מקרס כמסוק יף"ר ונמירס . סנ)'4 'וסי צרכי 36"צ,ר ר' גטס יוונן ר' 6מר 0ת3ס מן 65 נפסוק ס'ל1מ

 נקרי 631 3סתס סמסטר גשר מיקלוזי
 ס:חס ר' נססיקת6 ע5") תר06 ט)סנעו סלגטמ6 ומן . עניו סס נ)

 , וסתורן ונחנחומ6 131'"ר 3ססייף6 . סירי טסתנו עז )לה( : pwht נהגחומ6 ססו6 כמו יומגן ל'נחס
 3ז1ן גח ססס 6חת סעס , גח סגיסס ונתגחומ6 יעי 6ות )סק ונמגחומ6 . וסנרו %רי סכינו סמ3ס מןכסי65
 )0קרינ כסר סיס 1)6 טיס סיס ס)6 טוי נוסף וכגדפי . נח 6ך ויסלל סג6מר , 5ו)ע וי" סתרי סכינו סתרי,ת
 סני6 וכן . ססנ*תי מות *הרי ססל4 נססיקת6 נס עיין Y'D, וילל מן 5(ח זוס . תחתיו 3ט סס וסגך'3יך3ן
 יסולס ר' 0% : 'סקס שלן לדיק מן גשר ועמו , וסריסו שרי מנוטת ס6'חר *מליס וים סחורס ע3רס"י
 , נסיטייס סו6 וסם מ"ג רמו וניקטע , ל 16ת סכ"ו ננסך נס מוכך . גוי קומר 'סורס ר חו)קין גחמיסור'
fp: )1 מת6נ) סיס כניכו) %ו'sp סיף ונביר ן וגהע5נ ט)'1 ממ6נ) וסיס )1 'סג כניכן לומי נכ"י . וטהע5נ 
 . 16מר 0ה )לח( : 3ט DQ(] (Oh 0מ)ך גע5נ 6מר ד6ה מס סין , לגירם hSh %'נס 6'ן US % ויסע%סג"ז
 הנכיס ר' 6מר )ם( : ויתע35 סוי רומי ככ"י נכלן נס . עמל סו' )לם( : "16מר" מלת ב3י סוי לומי3ג"י

א)יוטס
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טיהטימא תנמדרש  , ומטחין העפר על ערדין מים של עסקן ומה , ואפר עפר וךיעחתונים , במים מיםהעליונום
 ויאמר שנאמי , אותו וממחה בים עליו מוריד הריני , העפר בי ומרדו הואיל הקב"האמר
 וזן הואיל , צדיק שמו נכךא למה )מא( , צדיק איש נח נח הולדות אלה ד"א : אמחהה'
 ,  1( ע )ייגס אהב  צרקות ה' צדיק כי שנאמר נענין , כבוראו נעשה הקב"ה של בריותיואת
 : צדיק( נקרא לפיכך , שנים שבע הבריווע ארו שזן וללבני , 1( נ"מה צדיק בכסף מכרם % שנאמר , צדיק נקרא , שנים שבע הבריות את וזן הואיל יוסףוכן
 צדיקים .בניו שהיו , נח נח פעמים שווי לכתה . צדיק[ איש ]נח נח תולדות אלה]ה[

 בניו אומר אתה זעירא בר אחא ר' אמר )מב( ,כמוחו
isa; 

 , היו צדיקים נח
 עץ תלך שלא הבהמה שנצפוות ומנין , שלה שאינה אחר מין על הולכת הבהמההיתה כה , שלו שאינה אשה על הולך אדם שהיה כשם , ברשע ילודים המבול' דור שהייל8י
 הקב"ה אמר , גס( 6 )גו06ית למינה הארץ חית את אלהים ויעש שנאמר , שלה שאינהמין

 אומר שהוא משפהות לבהמות יש וכי , יע( מ )0ס התכה מן יצאו למשפחותיהםכתיב שכך הייא בר הכהן פנחס ר' אמר )מג( . במינן אלא אחר במין נדבקו שלא , היוצדיקים %בה שנכנס והעוף והחיה הבהמה אבל , אסור אחר במין , לדבק מותרת אתבמינך
 : בתבה להכנס זבו , במינן אלא נדבקו שלא אותן אלא ,למשפחותיהם

 יש 14ד( בדורותיו, מהו בדורותיו[. היה תמים צדיק איש נח ,ננח תילי" אלהמ[
 , אחרים בדורות ולא בדורותיו צדיק )מה( , לגנאי דורשין ויש , לשבחדורשין

 סלע אדם יחן אם , דומה הדבר למה משל)מ0
 של(

 , נחשת של סלזמ ]מאה[ בתוך כסף
 לשבת אותו דורשין יש , המבוו בדור צדיק נראה נח היה בך , נאה נראית כסף שלאותה
 בקבר נתונה שהיתה אפרסמון של לחבות משל )סז'( , וכמה נמה אא שהכשתת' בשוק היתה אלו , נשרה והיתה גוצות של_ בשוק שרויה שהיתה לתרה )מז( ,כיצד

 ותקוניםהערות
 16לצ נרקתי כ13ס כרכיס ר' 6מר , כק'5ור נרכיס מר' כמגמר גמ65 ל 6ומ סכל נלי . במיס מיססע3יוג'ס

 6מחס עס'/ע כסטורו רה"י טון סמסטר גזס . מסרו"1 3ס" ועיין , ממיס סעור 6ת ממחס מי סעפת מן6)6
 מז% . אזיק סמו נקרס עמס )כאש( : מחוי )0ון ג6מר )כר "1חwnht 1 מש חיו 61כי6 טפר 610 ס~דס6ת

 וטלסס . tss(t נמו 6מ6 ר' 6מר סג" 6רי%לד 30 ס' וככ"י , זעירא 3ר 6ו011 ר' 6מר נגדסס .חירף כר 6ח6 ר' 6מר )מב( : י"6 סערם 61"0 , ע"נ ירח דף סוג ג)יקח וס"ס , ס' נף' נם למטפסנתנפנף
 כר רומי נכ* . חייך כר בכסן שחס ר' 6מל )סג( : D':DSD כק עס"י 3חק ויחק , מ0ונ0 0ססלק
 עלת נפי' לא"י כוון סעאמר 3וס . בגנאי ילחין י0 03כמ זור0ין ק לטד( : שצינו 3מש י0 וק ,חמ6
 . נ0יטייס גחמיס ור' יסרס ר' גסס 0ס מונך ס' לות ס"3 כע"ר חמ"ן , )0נח 16ר1 טר0ץ ttnUIDט

 פתח . 6חריס נדורות 1)6 ניורומיו ידיק )מה( : גקי0 וריר יומגן ר' גסס מhtu 631 ר"ח כמסכריןהצקן
 qo1 ס3 %ע הן 16מר מסייוע ס% רחצי גג"י . זומם סונר ימס מ30 )פו( : 3ג4% יומנע י0 , דוריס3מס
 : כו' מרחף 13 בסיס )6חז מ% 6חר מס) מונף ס' 6ת ס") וננ"ר . גתו0מ 30 %עש מ6סנתוך
 מס) , סלי מס) סו6 ו0ס , ס' 16ח ס") גפר נס טכ6 סוס סמ0) . עטת נעוקב) ברוים 0סיחס 3גערס)מו(
 )חניות מ30 )פ'( : ע56ק שרות 30 נסוק סיתס 6י)ן רע 0ס עריס ע6 ו63 "ית 30 נסק בס"ס3נחו3ס
 ומונחת סתע דמיו מיקפה 6פלסמון sa %3ו%ח מס) 0ס סני' תך סר106ן ננס) 0ס נגדר נ%נ6 . 6סרסמון30
 ח"3 סניי כגדוש נתמצמץ אסעיר ממיס ופס . עשק 3נ4רות חת טס 461 טזף רחם וסיס סקנר1תנין

 "6% סמכות . כו' 6מל ומז ט' %ר חז נחמש ור' יסרס י 0ס מחפfnht 3 , אפריס נטרות 631נזלותיו
 אכנר ו0כמ Y'D נ"ר מדרס מן גחמיס ור' שוזס ר' זנרי וסניה סמסיר טסיף fne1 , כ"ס( כערסאעיין )נגהי 0ור0 %חד זנרי 6101 , 30סטט סכ" מטך סגידה סמגו%מ6 0) סוס סמסטר 4קח 6חריס"בדולות
 גזורות 1)6 ניולוחוו הכחג נחגו%מן יגרף ענף כע) יקע מיו0נ עש , %%י 60מר 6חי זעת 6תסניי
 , 6חריס נזורות 1)6 סרס 6מר 0מת%ס , תמחי 6%ורס סוס סמדרפ ט' הטה חד גרלמס ור' 'סורס ר'תקריס
 תו0ח6 , 3"ר  סמירת מן סוספס 6100 יר6ס מעיין כ) 6נ3 , 3יי0נ מקוד ויחק , וט' ע, מחרקת סכי6והח"כ
 מהחס 0סיתס "סרסמון 30 )חנימ. מ30 וו"3 סנן סטפס 3תגחומ6 מרקס סע סגטנס. סי6 נכסי30סניט
 3מניוSan 0 סתת , יחז )נוטת כ' ערב סס . גויף ריחס 6ין נמ*מס 0)6 סיף ריחס גמימס סמעוק(בסקוס
 , גולף ריחס 6ין נמקומס ס)6 גויף ריחס נמכ4מט , 0ס סכ53י נקיון זמש , כתגו4מ6 0י61 כס 6פרסמון30

 nvs~ טרף ריחס01כמ60סר0מון
 כמס 6חת ע) נבית סיס 316י נתגחומ6, כמ60.1מר סמטוגף, נמאיס 0)6

 630 טדף ריחס נמגץטס , חומן 0) נמרתף עוגתי 0סיתס יין 0) 3חטות ר.מ0) סנן 0ס בנמרק רק ,כעס
%טית מס3 0ש סגסירין מגמרי 3זח גחגחומ6 סיגי סמ30 וב! . כן טמר 0"ר 1נכק , טיף יחס *ןנעז4מס
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תנחומא הנמדרש82

 , מהול שנקד )מח( . היה תמים וכמה: כמה אושע על בבית דיתה אילו מצב, ריחהחוייהא
 אלה ד"א : מהולים מלדו אדם בני עשרה)כעש(

 תולדו"
 אמר , למה פעמים שתי , נח נח

 , בדורו אלא צדיק היה וטלא *מר יהרהרו שלא העולם באי לכל לפיס בשנילהקב'א
 פעמים שרי נאסר שלום בר ]הלוי[ יהודה ר' אמר . כאברהם לפני תא שץל הקב,אאמר

 להשוות בשביל , נח נח וכן , בשמואל וכן , ברהטה וכן , ביעקב וכן , אברהםאברהם
 כשנבוא , הקב"ה אמר , הבא בעולם נח , הזה בזלם נח , נח נח ד"א )נ( :לצדיקים
 מי גי שנאמר , עוד בניה משעבד שאיני לה נשבץ אני הצדיק בנח , ירושלים אתלנחם

 : 9( :ד רסעיס לי ,אתנח
 הקשת את ראה שהוא מי רבינו ]ילמדנו מא( . 6( מ )ני6ס'ת נח את אלופם ריזכנדךמ[

 בענן הקשת רואה שהוא מי רבותיה שנו כך[ )נב( , לברך צריך מ"צ ,בענן
 , המשנה מן הרי , במאמרו וקיים בבריתו וניאמן הברית זוכר ברוך מברך מאי , לברךצריך
 , ינ( 9 )טס ברית לאות ורפתה בענן נתתי קשתי את לומר תלמוד )ע( , מנין החורהמן
 , חי שאוהבו ימים בל ודם בשר ביצי , ודם בשר כמעשה הקב"ה של מעשהאין
 אבהם מת , כן אינו הקב"ה אבל , מתבמלת אהבה מת ואם )נה( , במקומה אהבה)נד(
 את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי שנאמר , בם ליצחק מתקיימת אהנתווהיתה
 שנים או יום לו נותן והוא )נז( האדם מן צדקה מבקש עני ד"א עד( : "( כס )טס בנויצחק
 אדם ד"א )נח( : חי שהוא הימים כל לארם מזון נויכן הקב"ן אבל , שנה או חודשאו

 והרוח , בספינה הולך והוא , ]ומעשרו[ )ומעש( ובגדים וזהב בכסף מכבדי אוהמשהמלך
 מן הצילו יכול שמא , ועשרו כבדו הרי , מלך של מתנתו היכן , המפינה ומאבדבא
 שנאמר , ומשמרו לאדם מתנה נותן אלא , כן אינו הקב"ה אבל , הליסטין ומן ,הימ
 בכל אברהם את ברך וה' שנאמר , ושמרו לאברהם ברך , יי( ' דומיי וישמרך ה'יברכך
 , י6( כרי )טס בנו יצהק את אלהים ויברך ומנאמר )ס( ג ושמח ליצחק ברך )נם( . 6( כד)כורמת

 ד"א )40פ( : ע( )ס )טס אותו[ ויברך ]וגו' עוד יעקב אל אלהים וירא שנא' , הטמרו ליעקבברך

 ותקוניםהערות
 מסו רומי נכ"י . Swn טג!)ד )מח( : וננסס ג0~ןס וכ"ט סטיטסת נמורס מונחת כסיתם %"טין 50בעתית
 וס סנ'6 סגזפס זנחגח1מ6 , רומי גל" זכ"ס . מסריס ט3זז %ס גני נסרס )סם( : עסק ט% מסיסתמים

 . כו5ט סם וועסנ מסוקים שיו י"ג hn'h ע' מימזר סו"9 ונמדרט . 0סנעס טס וח!ענ , otla עסנעס6מי
 6% וי"ר פ"6 ונטמ"ר י"נ !ניכעס . otlwn ג!1% !יוסף יעקנ כי מונס , ס' לות פיקד במ"ר , ג' 16תמקן תגחומ* , 1' 16ת פס"ד ונופר , גטתגס בגי' רק , י"נ ג"כ חוסכ רט"6 רמז 'למיס ומסקוס ס"3 ג6דר'?וכן

 , מסגים טנדו 6יס ננ' י"נ סג" 3כ" )פג'גו גס כיס !צולי . מטול ט3ד מסם כי המ65 לוס'ץ רמו טמנתויתקע
 r~o ד"6 )נ( : י' 6!ת כמקוס עטרם !ס5ינ ס"ג' סמעת'ק נ6 !לח"כ , " 16ת רק וגס6ר ג' 6!ח גימעוכח"כ
 ילמדפ )נה( 630: לפלס גיידך סוס נעומס גיית6 ס' 16ת ס'ע נ"ר עיין סנ6. נעומס גח  סש נשנס גהגח,
 . סמסגס מן סרי ט'  רשתית  סגו קי  הב( : 1' 15ת ננוסס גס רומי נכ4 הכע ספ6 כפו סיסמתי .רנינו
 מ6י כו' סקסת 6ת סרו6ס 3וי גן 'נוסע ר' 6מר כך 6ית6 ע"6 גיס יף נרשת וגמרך רק ,ס גמ65 63גמסגס
 וקיים ננריהו גרמן אמר גרותך 13 יוחע ר' ס5 גגו 'סמע6) ר' תג6 נמהגית6 , סנרים 6ת וכר כרוךמנרך
 מ3ך 56סיפ ש"י מכרך וסיכי זו בנרכס ח!תמין דלין סר"י גסס עסני6! סיכך 7"ס נחונך !ס"ס .נמ6מרו
 פ"י כרכות )ס' וסרמנ"ס , סלו%( )פ' סרי"ף אגy,)p . 3 סנרית !עכר גטנ!עתו !קיים ננליט %מןסט3ס
 יפ וק . נתכמרו ,Dttp נגריות %וע סנריח זולר ננמר* טסות כמו סני* ,  רכ'ט( ס"  (ei~te וסטור ,מט"ו
03נ"

 זוכר תמ"ס נ6"י מנק- לזחו כסרו6ס סגות Sp 1ו"3 סניך קסת ערך מערוך !נס . סתנשמ5 מן רקס
 6סבס דכתינ:)נד( סניסס וכהנחותך טג6מר, סג" לומי 3ומר.נכ"י חיפוי כמ6מרו:)נג( זגדיס כלריחו נימןסנרית
 רומי נכ'י . מתנעלת 6סנס מת ו6ס )נה( : עמו קיימת רסנת! !נגיסת , כמנומס 6סנס ר!גמ נכח .נמקומ0

 או6 )נז( : נמוסס 3יח6 וס . 75ק0 מנקם טג' י"6 )נו( : סיאנס לעיס מת ונתסס , 6סנס כסיס מח06
 ד"6  )כח( : %  סיס 5י חרס *גל  סייס 16 6חד יום סני תמי נאי . סיס 15 מויל 16  סייס * 'וס לונותן
 o3w3r נפיג וכגרפפ ,  נכסף מכניו תוסט סמלך 6וסכ  מ3ך 4 סיט 5רס יומי בכ"י . 15סכו  מסמלך5רס
 יפסרר ק5ר בנדפס . ונו' ישמר וטמרו ליטבן  ברך יכי'  סיידר ויפרו לייחס  ברך  לבבו( : 5וס3ו מכנרימלך
 ויורע סכת!נ מונך עמ' נכ"' . גג! '3מק 6ת h(ott מנרך  סיימר )ס( : 1ל'עקכ )'3וק !כן רק b'sotננסות
  סמלות ססמיפ נגדפס .  לספיה שנס %ס י"6 )סא( : 'נ( כו )נרשית ס' !'מיכסו !ט' ר4ר614 נקרן'3מק

  ט3 חנועמ,  ס5יון ימופיס סלינ ונישי סתגהומ*, נסס ג"ז רפו נח נילקופ ווו* ס4ם וספ5מר"ד"6".
 . נרפוס ועמו 03סי:ס ש)ס  6יס טל יס5ינ 'ס תנהומ6 ס5'!ן ונקמת , ש3ס ט3 75גן 'ודע ~rwbSסמסטר

!יגש
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יןתנתמא חנפלש
 הבהמה את כהם*כק עושין, הם בימימה סער עקד %ם בהמה, וגסו )פב( לספינה עולהאדם

 אבל )מג( דמשדמ, על שטרחמין כשם הבהמה על מרחמין שאינן לפי האדם, את*ם,ומקייטין
 , כן שהוא לך תדע , הבהמה על מרחם כך , האדם על רחמן שהוא שבשם , כן אינוהקב"ה
 כעד האדם את שקל , שחמאו בשעה המבול בדור עלמו לאבד הקב"ה שבקששנשעה

 שנתרצה כשם להתרצות י(,וכשבא בהמה[)י5טיץ עד ]וגו'מאדם האמחה ויאמרהבהמה,שנא'
 : נח את אלהים ויזכור בענין שקראנו סמה , לבהמה ריחם כך , עליהם וריחם אדםלבני
 , ]בדירתן[ הצדיקים את משל , בדירתן הרשעים את ומשל , בדירתןהצדיקים את משל ו(,)סה( )ו )חספס ]וגוע אל כהררי צדקתך זש"ה )מד( . נח[ את אלהים ]ריזכרך]ח[

 ה' אמר כה , ]בדירתןן הרשעים את משל , 'י( )י למה") וגו'[ ]ובהרי אותם ארעה טובבמרעה
 המא בר יהודה ר' )סו( טו(. )6 )0ס תהום[ את עליו כטתי ]האבלתי שאולה רדתו ביום]אלהים[
 כך )סח( , זהב של או כסף של אחר מכ4 שמא , ממינה הגיגית את מכמין במה )טז(אמר
 ]היה[ )ויהי( שנאמר חשך, שבתוכה והרשעים , חשך עליה המכמה והתהום , חשכהשאול

 . אל כהררי צדקתך ד"א : השך ויכסה חשך יבא )סם( , עו( סע )'סעיס מעשיהםבמחשך
 של עמודים שם וראה , אחת בפלפין ונכנס , לרומי שעלה לוי בר יהושע בר' מעשה)ע(
 יצא , יקרשו שלא ובצינה , יפקעו שלא )עב( בשרב , במפימאות מכוסין )עא(שיש

 ותקוניםהערות
 %6 מיותר:)סנ( יסו* י~ס" טס5 ניימס.נגיפם 1DDI )מב( ל: 6ומ %"נ מנ"ר 610 3רסעיס )מס קויר.מ6מר
 טרחמיו כטס סקכ"ס 6ג) רק וס3'6 סגדכם מסתגחומ6 ממסדר 3ע) ס0מיס סעג'ן סוף עי כו' כן סגוסקנ"ס
 וס"ט )סד( : גח 6ת שסיס 1'וכור קומר סו6 וכן מעטיו כ) ע3 ורחמיו טג6מר ס3סמס ע) רחמץ כך ס6דסע)

 ס:דסס.וסמ6מר מסתנחומ6 מסיר נע) ס0מיס נסמאו גסס כדיק יויע כחיץ י' 16ת ען 6).מכ6ן כסררי5דקהך
 , סה"נ וננ"ר ס, 16ת קמור סגדפס חגחומ6 סכ"ז, 131י"ר ע"6(, ע"ג )דף כטנ 16 טור ססק6 לפסיקתך גמ65סוס
 וכ"א 16מר מהיר ר' נדילתן.5") %דקים 6ח מט5 6':)סה( 6ות פ"ר כרססים ונהגית תסכ"ו, רמז תס)יסיפקוס

 ככ"י . 6מר חמ6 3ר יפויס ר' )סו( : )וי ר' נסס נטעות מונך טס ותססם סע"3 רמז יחזיק) ומנקוע ,י' נסערס טס נססיקח6 עיין , )ף ר' סג" ס)"נ כנ"ר 6כן , סס וכהנקט כמ"ר וריס טס ונוי"ר 0סנתגחוגו6
 טסף 0ס 31סס'קת6 . ר3' 3ר יסודס ר' וככל , נרדי יסורס ר' סס ונפסיקת6 , מייק נר 'סורס ר'רומי

 כתינ כמקרך , סי"י סמ"ר ו3מיר0 קמור 31תגמומ6 33"ר כ"ס ו' 3סערס סס ומעירותי , כתיג""סותתי
 ונוי"ר . מתסוס 6ח SD'1 6כסס ימען סרטט 6ת סכ6רף וסי' , ס31)תי כמו 6100 יסודס ר' ומסרס ,ס36)תי
 עלס ס) מגסנו נססיקה6 . ממיגע סניניח % מכסין נמס )%( : כתיג" "סוננתי סמקת חסרים נמ"רוריס
 עוסרת ט) 6% גדע ס) 1)6 כרו) 0) 1)6 גחו0ת סי 1)6 זס3 0) 1)6 כסף ס) )6 יניגית כחיי שסין6י1
h)b(נמיט מין ססו6 מסגי חרס ט : )וסחפם חוטך ניסגס סקנ"ס 6מר כך נססייך . ח0כס ס%) כך )סח 
 ניסגס , סינרים גחרחט למור נחגחומ6 וגס כי"ר מ סנ6תי ע' 6ות סס וכמערס . חוטך וסרסע'סחוטך
 , כ( 6 )3ר6סאן תסוס פגי ע) וחוטך סג6מר מורך ותסוס , ו( )ס )תסורס וחיילות לעטך ילכס ימי נכתירחוטך

 )מניט גס סו6 חוסך וסרטעיס SD וססיוס , סו( כע )ילעיס מע0יסס כמחטך וסיס סג6מר חולךוסר0עיס

כתנחומי
 יכוסס חגוו וכחוסך יזך ונחוטך 63 3סנ) כי טג6מר o"D נססיקז6 . חסר ויכסס חסך ינ6 )סם( :
 הטג"1 רמז חס)יס כעולס ומונע , ע"6( ע"ד )דף סס hnpgD . יוי גן יסוסע גר' מטטס )ע( 1 ד( 1)קס)ח
 היוסחו כוייר כי כ"6 כמערס טס וס63חי , כקסיות מכורכין נסתלח* . נספיס6ות מכוסין )עא( : ו'"רגסס

 כנ"ר 11") מסיע ערך מערוך כמ"מ 0ס ני)קוט וכ"מ נעיסיעין 51") כעיפיסין כמשת סוג ותניר ,גסיסעי6וח
 נג' עליו 'וכנין (Tappeto) מסיעו סו6 בלעזו פי' כעפיסין מכוסין עמודיך ב"ג[ ]5")ס)"י

 6דס.
 . עכ") כו'

 ור5סת סכת)'ס 6ת )כסות סורס ננותיס מרוקח מכסם טעספ.ן( , )ט*ספעטט (י0ד4ז Tapes ורומי כיתיוכן
  11"ל קער נערך סערוך כמ"ט , נכונס נ"נ fin~'DDS ס)פגיט נקשור וסגוסה6 , נמותיי ע"ס למכסס 16טסיכ)
 סורסרין, 0) קיעיות וקאדט כבסטין, 3ס סיט מלע"כ[ עיט , קחט6 נמטגס ])פיט קסם 1'[ ]מפס סי"פ3גנעיס
 ס"6.עמוי'ן נעסיע6 מכסן י0יט6 טמווי6 חז6 )חמי שיק ריב") ]סכ"ו[ לימור וכויתי כסו 16 וסורו3פסק6

 ש0ס)
 מכורכיי

 ו)מ'גו . עכ") ט' 3ק'עיות
, 

 , נקרס" "פ" כלדו מרסס , בקניות מכורכים בעור סגינה 3תגחומ6
 6ות פרדס 6ך , נערוך וכמונך נססיקח6 ססו6 כמו בקפירר כהונ וסיף 610 ע"ס כ' מיי ספק 6'ן16)ס
 ס"ד[ ריס ]פ"6 דסוכס 3ירוט)מי וו") כתג קע סרך גמעליך רציתי OnDI , נו סנוביות סרי ממכס וגעססם
 טס ונסערס . עכ") 3רף6יות 51") 6% ס"ס נגץ6'ות ל)מדט מסיעי כמו מטיירים ננדיס סי' nt'P'p נסחלס
 th(o . ע"כ ננף6יות נמקוס נקג6יומ סעעות )סגד סיס סיני ני)מדגו סגם ממטריך מינרי חר6סכתכתי
 רסס ולכן , מ%טונס דפס סגדסס סחגחומ6 % וכוון , ע"נ ק"ו זף געמיט כתג ממעריך כי , מד יסמשח
 נתגחוגו6 לנ" ס"ס ס"6 מפת וויגי5י6 כדפס נס כ' ראתי וטתס . סננני )סי5מוט O~s טון 1)6 , ע"נ מש?ף
 , כקיע'וח ממכריס סמעחיק עשת א"י סגוסח5 גטתנסס המי נכ* ורמיתי . במקשטת 51") מץ61יות נעשתג"כ
 ט65 )עב( : בקמיווז 3תגחומ6 נס סג" סימס רומי כ"' טסחת טסותי מרקס ומזם . כניעעת מטרכיס5"5

'סרקנו
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תנחומא ח נסררש84

 ' כךא העכודימ על , גביו על קני6 ומחצלת , מתחתוו קנים מחצלת )עג( אחר עני ומצאכהנם

 ומשפמיך קרא העני על משפיעו, נותן עיצתה מקומ בכל )עד( ו(, )ו )תסוס אל בהרריצדקתך
 אמר )עה( . אל כהררי צדקתך ד"א : מדקדק אתה מכה שאתה מקומ רבכל , "ס( רבהתהום
 בשלם משפמיך קבלנו שאנו בשביל , הבא לעילם לנו עושה שאתה צדקה עקיבאר'
 אף , גלוים ההרים מה , צדיקים של מעשיהם אלו )עו( . אל כהררי צדפתך ד"א :הזה

 , רבה תהומ משפמיך , ס( סג )תסמר שמש עם ייראוך שנאמר , גלוים צדיקימ שלמעשיהם
 שנאמר , השך רשעים של מעשיהם אף , חשך התהום מה )עז( , רשעים של מעשיהםאלו
 נזרעים ההרים מה )עח( . אל כהררי צדקתך ד"א : 19( גע )'טעים מעשיהם במחשךוהיה

 מוב ני צדיק אסרו שנאמר , פירות ששים צדיקים של סעשיהמ אף , פירותועושים
 עושה ולא נזרע לא התהום מה , רבה תהום ומשפמיך . י( ג "ס יאכלו[ משייהם פרי]כי

 וגו' רע לרשע אוי שנאמר , פירות עדשין אינן רשעים של מעשיהן אף )עפ( ,פיררנו
 כובשין שההרים כשם יוחי בר שמעון ר' אמר )פ( . אל כהררי צדקתך ד"א : י6( מס)מס
 ועל הדין מדת על כובשת צדקה כך , העולם את ויציף יעלה שלא כדי , התהוםעל

 : רבה תהום על אל כהררי משפמיך, על צדקתך )פא( , לעולם יבא שלא כדי ,הפורענות

 ותקוניםהערות
 . מתפלו קג'ס נוהמת )עג( : 'הנקעו ס)6 כחוג Y'5D מס 331"ר . 3קע כמו סקע , ינקעו כמו סו6 ,יפקעו

 מח5)6 גחד6 )וכריך מסכן חד חמ6 0גוסח6 ס)"ג 33"ר 6נ) , כי"ר סו6 סכן ס63תי כ"3 מערסכפסיקתך
 OfbC מקס נכ) )עד( : )מסכי נוחס ולין קסם קגיס מחצת סירסנו , קגיס מחפת ע"נ י"ס מוכס ומנגסומוס
 6ת יסים ר6ת מן *מור  ונה:חומ* וחי"ר גפסייף6 . מזקוק 6ת מכרי ס6תס ע"ס ונכ) כו' מופיעטפן

 ונגובס , גוחן ס6תס מקוס 3כ) ס)פגיגו סחגחומ6 סנים יסיג י6ת 0ן  במיומ .  מדקדק 6ת מח' י6ת סןממסיע
 ס6ת )מי סמ6מר וכוונת . סמעהיקיס טסו סוס 56)י מסק 61'ן , מכס ס6חס מקוס 3כ) 610 ס3י6 מח' ד6תסן
 )דגה) נוחל סוס 635 סוס ודי מרסון סו6 מחי ומות . עמו הדקיק מכסו ס6תס וזמי ר3 נפסע תתן סו3סגוחן
 וסי , וניצות גור) )טון פי' נייח כמ"כ וכתג , נייח 7מחיימ סן 6טסע ריסנת סן סני' סס ננ"ר S3h , ים(ס
 ג,ית גורס משתי 3"ר( ע) )רט"י ממיוחס פפירוס )ר,? וסירס"י , ונני6וה נכח מכס 6חס מכס ס6תססיכן
 דמחיית סן ]ס3"נ[ ס)"ז 33"ר 11") ס3י6 גיית ערך נערוך ורפיתי , )עיגיס נרפס וסווחק , עכ") מכרס נווסי'
 מזת סור6ח )נ6ר נו6וגוס מעיר 1)6 . עכ") 7קזקת ימחייח סן כס3 16 וסור ונססיקת6 ]סכ"ו[ ונוחר ,ניית
 , מדקוק )גונחת סקרו3ס דייק Slhl ("5' , ועמק גי6 מקטון ט610 וחסנ , ט60) סמ)ס הרגם וסרם") .גיית
 , פרג 3"ר ונמדרס סס נססיקת6 וע"ן , ממסדר ק5ר סס . עקי63 ר' 6מר )עה( : דקוק מלט מתורנמןעיין
 'טמע6) ר' ונרי ofhltn ותמ65 , קמול 31הגחומ6 סכו ונוי"ל , נ"ר גסס חסכ"ו רמז תסקס גי)לץטומונק
 תר% סרסמתי סמקומוה ונכ) . כ' נסערס ע"ס ספסרך נסתח)ח 610 סס ונפס'נף6 . לפריטת עקינ6 ר'ויכרי
 ממס וג31ס ס5דיקיס עם מזקוק עמסם מדקיק 61)1 136 16מר עינך ל' , 6חר נרוסן כקיני ר' ס)מלמר
 ועיין . כו' סנ6 )עורס סוג סכר )סס וזיתן סקוס )ר.ס )סספיע כוי ס,ס נעליס מעסו רסיס מעסיסמישם
 ס% כערס )6)1 )רסעיס גין )5דיקיס נין קיום מזות סכר )סקס 6) כסררי כרקחך סירס ר") , סרי")3חיוט'
 נשנסו)1%

~ro 
 רן טכתנ ניס"ת וע"ן . u(;sr סנ6 נעו% 1)6)1 סוס נעורס )46 רנס תסוס ממפעיך וכן ,

 ט) עמרים דוקדק מרפטיו גס מקס מ% 36 כסררי עמסס נדקת כי 6ף וסי' נ5דיקיס סכחונ כ) מפרסעקי63
 מסיהט 6יט כו' )רטעיס סרוס מתפיט נדנר,ו oftnnn ומס . רנס כתריס סס רייסס 6טר סחס*סהיטע
alaמעסיסם 136 )ש( : 0רסעיס ממטפס ג"כ מזכיר רנס כמרסס %דיים ממטסם ימינר כיון 6ננ לרך רק 
 נ4ש, ס)4 סריס ומס , ע"נ ע"ג יף מפגיו נמצור נססיקת6 ג"כ נמ65 זס . ~otOJ ס0ריס מס 5ייקיסס)
 ס3 מעסיסס 6ף חוסך מתסוס ומס )עז( : עזו 3ר~ערס סס ססשרות' כמו קמור ונחגחמ6 נוי"ר )ית6ו,ס

 ססרש מס )עח( : טמוג'ס רסעיס ס) מעס'ר.ס 6ף סמון סחראס ומס ספסיקת6 נירסח נכון 'ותר . מועךרסעיס
 : ס"ס נסערס סס ססע'רות' כמו , שריס ובתוססה ייפרטו נרפס %ור וחגחוגו6 מ"ר וכן טס פסיקתך .גזרעיס
 ט'"ר סעירומ' '"ו 3סערס ולס , 3סס'קת6 גס סו6 כן . מילות שסין טיגן רסע'ס ס) מעסיסס 6ף)עפ(

 ו)6חריס )ע5מן הקירין 6)6 סירות עוסין 61'ן עונ'ס מעליס )סס "'ן סרטעט 6ף סגוסח6 קמורושחומק
 אינס רטעיס ס) מטטיסס כך סייס ספג כ"ר ונמדרס . )6חריס ורע )צמו רע וגו' רע )לסע 6ויסג6מר
 סו6 סס גססיקת6 . יוחי 3ר סנועון ל' 6מר )פ( : נעורס 6ח מחרינין סיו סירות עוטין ס6)נו)6 סירותשסיס
 וצי ס,ס סמ6מר מקוס למור ונת;חומ6 סס נו'"ר י"6 נסערס סב וסטירותי , b'D~e ר' נסס יוגען ר'3סס
 סני'ר'. 6קספ6רד ס) כ"י ונפסיקת6 %"נ וננטר נר6סו. חסר ס6ומר וסס hJ'pD, ור' 'סמע6) ר'נוטמר

 סגיו3 'לטיס ר' גימר גסס ונס לו מזמור ס1"ס כמדרס גסגס וכן , h'DDlh ר' 003 תחת יטפיס ר' 3ססיוגתן
 נו6 6' 6ות פ"7 נר6סית 63נ7ח רציתי וכן , יוחי כר ממעון ר' גסס נוונ6וס כ"י 3ח;חומ6 ו)פגיט ,טומר
 נוטסט'ך ע) 75נףך )פא( : מ6וחריס מילטנו כדרך ק5ת נ6ריטת 610 וטס , יוחי נר סמעון ר' 3טסנגע

עיסוי
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יהתשש חנפיש
 נרמה בתבה נח עם שעשית צדקה מימון בר יהודה ף אמר )פב( , אל נוסריי שהזדזש
 משפמיך , ו( מ )נוכסיי אררט[ הרי על ]וגף התבה ותנם שנאמר : ההרים על שתנח(זבתולו

 דור עםשעשוע
 'המבי

 מעיפת ]כל נבקש הזה ביום שנאמר , תהום עד עמהם דקדקת
 ה' תושיע ובהמה אדם ]הוי[ אומר( )הרי הפורענות ואחר )פג( , ,6( 1 %ס רבה[ודהום

 : נח את אלהים ויזכור יתמתי , ו( )ו)תטיס
 בו שכתיב בה  זה , ,( י ומשי לברכה צדיק ונר וש"ה )פד( . נח את אלהים דיזכרך]ם[

 , העולם טן שנרקבו המביל דךר זה , )מס( ירקב רשעים  ושם , צריקאיש
 )גורסיי וימתשנאמר

 לפיכך , יי( יי לימית אמחה מחה כי שנאמר כענין , וימת מהו , כנ( ,
 : ירקב רשעיםושם

 יךדע )%( , י( 'כ )מסז' בהמתו נפש צדיק יודע כתיב )פה( . נח את אלהים ויזכר ד"4*]י[
 הקב"ה של מדותיו אין , כועס כשהוא אפילו , בהמתו נפש אפילו עולם שלצדיק

 לאיותתיו משלח הוא )פח( עפו מורדת כשהמדינה )פז( ודם בשר מדת , ודם בשרכמדת
 , לו הניחו , הוא כשר פלוני איש לומר שם ואין . כאחת ורעים מובימ ומשוה ,ומחריבן
 קליהן, כועס והוא )פס( מכעיסו, הדור כל אלא , כן אינו הקבעה אבל הורגין, הכלאלא
 אומר הוא וכן , בהמתו נפש צדיק יודע אומד הוי )צ( , ומצילו אחד צדיק אלא שםואין
 דור אלו , מס( )מס)י אכזרי רשעים ו'רחמי . ו( 6 ):חוס בו חוסי ויודע צרה ביום למעוז ה'מוב

 רואים והיו , התוום את הקב"ה שהלה בשעה רמחונו אמרו )צא( . אכזרים שררוהמבול
 כל והיה )צג( , הרבה בנים להם היה )צב( , עושין היו מה , עמהם שלות המעינותאת

 ותקוניםהערות
 . ר3ס oton ט) sh כסררי מסססיך ט) זיקתך קרי , קר6 מסרס סס נססייף6 . ר3ס פוס ע) Shכסררי

 קר6 מסרס ס)"ג 3"ר במדרס 6נ3 , )ש מותור וסורס כמור ותנמומ6 נו'"ר 0ו6 כן '"3 3סטיס סס1ר.עילות'
 , ר3ם חסוס ט3 6) כסררי מסססיך ע) 5דקחך 5"3 כי סו6 וס"ס , רכס תסוס עד כו' מססטיך עדלדקתך
 תפריס שעור ע"ג )"ז זף גדהס וע"ן , חסנ"1 ומז תסרס ט)טע נ"ר orJ נטןזמו%

 5דר~
 : 6) כסררי

 ס"ך 3ל6סיח 63גדח וכן סס, וטי"ר קמור ונחגלומ6 נססיקח6 ג"כ מו63 . סימון 3ר יסורס ר' 6מר)פב(
 ס)'ק קוי גן פוסע ל' נססיקת6 סמ6מריס סני 6חר סוס מדרוס מקס סס וננ"ר . ס6ומר סס וססמיס 6'6וח
 5דקס סקנעס 6מר נגח קר6 סתר סימון נר יסורס ר' סטסח6 יחס . וט' 6וי) פקדון 61)כס:זרוס ,)רומי
 סרי ע) סתנס ותש סג6מר 6)( סררי ידי ט) )ר") 36 סררי עס 6)6 עמו עסיסי )6 נתינם גח טססעס'פ
 6דס 16מר סרי 0סורעטח 61חר )פג( : גכוגס ;ותר ונוי"ר ו3פכוקח6 נתגחומ6 ס)ס:י:ו סגוסחo)th 6 ,5ררס
 פ 6)6 וצנרתו )נזו % וגס,כרח! . כך סגוסח6 ונססייף6 , ונסמרר 6דס סוי ס5") תלקחי . ס' תוסיעונרוסס
 31כ"י . ס' שסיע ומרומס 6דס סו' ונו' סחים כ) ו6ת נח 6ת לרסיס ויזכור פס"ד , 3תנס עמו תסיס *יאכ5
 סדיק וכר זס"ם י"6 )פד( : גח 6ת לרסיס רוטר סימתי , ס' תוסיט ונסמם  6דס  סוס סשלטגות וקמררומי
 שגנזת מסיד ר%מ6מריס זג) , ש"י ס)סטט מחגשס6 וטמע , נ' 16ת ס"ד 3ר6סיח m1h3 מו63 .)כרכם
 גיס וכן , סתגחומ6 נסס ג"כ 5הל4נ'א רמו מא' וכיסוס , סת:חומ6 נסס 5רס גיוס פרז ס' ש3זא תקנס רמז (om ניקנס מו63 . דייק יודע כתיי וגו' 1',כור ז"6 )פה( : סוגו כ"י מסתגחומ6 ססגר6סיח
 . נמרסו  וסי 6סי3ו D)~SV ש'9  'תע ףצ(  פ"רר ברשית  וכ*ורפ ו' 6ות גח סגיססנלגחומ6

 . ע3'1 סולית כססמדיגרי )פו( : 03מלו גסס שעו מ5 , נתמחו 6ס')ו שם  טווס  יו וידיקו יודעnt~hls ונתרי
 מישתיו מטפח רומי כ6מח.נכ'" ורסיס עונים )ניוגותיווממרינןומסוס מסרח 610 ט5'1:)פח( וצרחת 3ר6סית63נךח
 וסורג 6נדרו3ומס'6 כס שפס 1ש6 סס 3ר6סית וניגדת . סרעיס עס סטוניס וסרנ עמס *ירחיוסיח וטיפס . ורעים קולס וממרינ  יינטשו מטלת  טס מסג' 1נ')גץע . גלחת ולעיס  עוטם  רפטיפומניועחרינס
 : 6גילו*מוס עלך tDDln ע"ן , נקח ויקח ש נמ'י נלסון סניף בנחרת מקדר וגס , רעים עססונים
 נס . רנותיט טמרו )צא( : 5ייק 'ודע סג6מל סט6  ונ*"נ , מיותר %ומי" ומ* , סוי 5א סס גס .*מר סוי )צ( : ע)יסס מלחס וסת נאפית ג6גזמ וכן , עקירים מתלמם וסוף לומי לכ'" . ע)יסן טעם 6%1)פפ(
 , טס סגדסס hn~lns 0ו6ומ

 כמ"ת טסף סגדכם נתגפמ6 . סרנס כניס %ים יו )צב( :  יי 3י)9ס ומוני
 המטייס 65651שס שטקר גטן וסיס כמי"6 וץ%ת מתעגלת סקס חסיתו. כ"6( )6יוג טכס 3פג'סס גטןורעם
 16ח ק"ו 3"ר מירס מן מנדפס סחנחומ6 ט3 למסדר- נוסיף 011 , נגיס וגני נג'ס )ט5ק רוקן vcn ,)סס(
'6, 

. 
 OD , )טוך נכון וסיס %זן )ס5ן ויקמל נכון  נ6ן ושיי  וייוחי, 6חד )'וס מתעירת ס6סס ססיתס 51")

 ד3לע כי , ס,6ת ססוסטם  סס6 )6 כרוסית  *גרת ונעץ . ע"כ 6מד יו8 כק qh 6מי יום )סנן סג6עלגטן
 גג"י . מתגנריס למיס שיו סתסוס ע) וטתט נע 6ת גוף 61חד snh. כ5 וסיס )צג( : כ"י מחגשמ6שנטיס
 יעיש ט63 ע3יו וכונס סתסוס ע3 וסחט 3ט 6ח טס) 61חז 6חד כ) וסיס סתגחומ6 גסס סס ני)9ס וכןרומי

סמם
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תנן הנסירק86

 ;תנן י:נ1%%י,.י:. והחמי אומר חף )צד( , מתנב-ם המים והיו , התהום על תותם , בם את נומל ואחדאחד
 י:ג 5 מן"

ש ו :גןמיהךזי,במי:י:ן'ן" :ףשגנגךבעלי",:י:זג נמת ," ה י:ניע:גגטגמ;': זמג:,:~ע'ציב""
 שמו 'תביך אלא , ולבהמה .ח.ה .מה מבי לנה אם . )ח את איה.ם יני ד'א )קא(מאן

 רעים מן שפר; כשם י.!'בך , ',ן , ",:" התה 1??1 .ה)ה האוץ את א,יים ריאשנאמך
יה שא.נו מגן ;. הלן.ן .ה,. ' . ~eninaw הם'ג שאף .לייךדהן,',ן,נ,זון

 יע-

 % "שיק[
 ','י'-ב"

 , " י (ee המרירה הנדמה מ:. שנאטי משפח,ק'הי, עה
 ן ךן %נח,מהקב"ה 'ט(,לפ 1סיצאו למשפ'שנא'

 מ" יעיר 4"ק[ '"י-( וק;מ ז" ]ייינ'י[ ימ יי"י "'ה",יעבר

 ]כשם[ )קח( , חמתו הקב"ה שהפינ וישכו , המים וישכו הארץ על רוח אלהים ויעברד"א

 ותקוניםהערות

 עי ;',;7.,. גג','1:ניןילגמ)'ר "%
o~oSl ; ( 

% 
S~l'TD)l .7י,ו;,ן י'., יעוין 

:וגצן
 %1ג::ן::.ךע,,:ד.",.7י

 :1; ; זלן".-זג: 2.יג,ע5 ש.4;::1
ס,;גנ,ף,ךג:

 ן7,זן""
 ין "ם) י4' י ",י ימיית ~27 נ: 4", ::

 זלי ;)נ;נ.; וי ,וי.' ן";ןשייו'ך.ן
,,' 

'  .ינון - ' 

 )קא(7',. ה.'ר-' :זח ,תן-"מ
ימ,

 1,ז:,1)',מ
 וק 4;,.גין'', י,;. ,)נ.'ע7,ק,ו7"ותן,

 )ק רי: ;,ע1)י.'

 מש -פט עילס גראז' נס ועיין , חמ' נ"י %ון וכ"מ , פג-פי . סגממר (oa )קףי( : עליי; מענירפניי
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ש תנתש נתמדרש
 ההפעים מן שרע שודא , לעשות עתיד דוא וכן , '( ז (1t1Dh שככה המלך וחמתשנאמר
 שנאמר כטה רוח, בהם ומתן חדשיה ברקה הצדיקים את טרא ודוא העולם, מןשאבדן
 Dn'W בכם[ ]רתזי רוחי( )בכלומשעי

 )'שק~
 יבהין "'( פניך תמתיך דדך אמך י( , יד( )ו

 הקב"ה אמר . )( סס נפם יבראון רוחך תשלח הצדיגךם אבל , הרששם א4 , ש( י)שנס
 שקבה פעולה פועלתי , הזלם מן ואבדתים , עלי שמרדו הרשעים מן פרעתי הזהגעותם
 מצבה פעולה ושעל , הרשעים מן פרע אני דשא ולעולם , ]ולניני[ )קו( לתנעלנח

 , העולם אומות על , י( מ רסיס עו' יבא בחזק אלהים ה' הנה הועקה אטר וכן ,לצדיקים
 : )ש( לפניו ופעלתו אתו שכת הנה לצהקשאבל

 ]ילמדנו רבותים( )שנו טי(,)קח( עו מ גניוס" התבה מן צא ]לא'מר[, נח אל אלהים רוףבךנינ[
 אסור אבא בר דויא ר' אמר )קם( , בשבת העין על תפל רוק ליחן מהורבינו[

 בעולם מכה שאין וראה בוא , בשבת כמרפא שדכוא , בשבת העין נב ש תפל חק*תן
 שלום בר ירודה ר' אמר יקי( , תשובה , הרע יצר של רפואתו ומה , רפואה ל"ישאין
 , וצוקה תשובה תפלה , הן אלו )קיא( , קלטה נזירה מבמלין רברש שלשה אליעזר ר'בשם
 לדור מגךה הקב"ה דרה לפיכך , פובים ומעשים , השם שיטי אף יוסי בר' הונא ר'אמר
 ששמר , במים אותם טיחה , תשובה עשו שלא וטון , ויקבלם תשובה יעשו שמאוהמבול
 צריך נח היה , המים שנחו כין , בתנה ונניו נח שייר , גג( ( נסס היקום בל אתוימת
 מס' אתה בא שנאמר , נכנפתי ]הקב"ה[ ברשות נח אמר אלא )קיב( , התבה מןלצאת
 , רגעת לך הרי , מבקש אתה השהו הקב"ה אסל , ברשוע עלא אצא ועכשיו , 5( סס)סס

 : התבה מן צא בענין[ שקוינו ]ימה )שנאמר()קיג(
 כשהקה בנה נזדנך , ח( קמי )שבס נפעוי ממסגר ויציאה זש"ה )קיד( . התנה מן צ4פ]'ד[

 . שם סמר שהיה , נפשי ממסגר הוציאה , המב"ה לפני נח אמר , בתבהנח
 ההש לא , שינה מעם פעם לא , בתבה נח שהיה חודש' עשר שנים כל לוי ר' אמר)קמו(
 אמר כהנא בר אבא ר' )קיז( , הנחקה הבהמה את לזון )קמז( זזקין שהיו , בניוולא

 ותיקוניםהערות
 17י 6מר )קו( : חמס מנחת )מון סמק- ממתנש5

 : סתנפמ6 נסס תתס"נ רמו תס3יס ניקנס שנ6 . י1
 רוע' גכ" סס61 כמו , רניגו יקמיט 50"3 תכלמי . רטתיט סגו )קף( : רומי נ"י עפ'" טססת' . ושגע)קז(

 (oa %6 נר חיי6 ר' 6מר תמי נכ"י . חס) רוק ייתן לנצר 6נ6 כר חיי6 ר' 6מר )קם( : ח' לותוננוסר
 דף 0נת גניי טמרך לק נמסנס *תort 6 , 3וי ר' נסס 6נ6 נר חייי ר' 6מר 6יח6 1ננדס0 טמ6,לו
 ד6טס מסמיס למרו שק% ומר מתנס ערג סס וסניה , לכפר משן גג SD %עו Sen רוק גמש ע"נקרח

 מדסק סחגלומ6 מתדר סוייף זס נעטר 1*3' , ט' תס) רוק '6מר וחד כו' סטין נתוך יין 6מר חי 131'זסמ61)
 יוי גר' לרוכס, יצריו 1נ16 יסמם), חרירו סו6 0תס 13' כי ר'(, סיורר )כב' 6'" 4נ0ס 51") 13'" ר'"נעם
 נגני6 )ית6 נצנח כמרסך 0סו6 ססיוס נס . סמניי במ"ע 6חר נמואס ,ס נעמן ומשרכתי , %יס כע3וץ6
 מ3ת6 דמוכח6 6שר סטין ננ ע3 6ש3ו מלנמו מלגשור כרס סעס טעם ס63 תפ) לוק סכתנ רט"' וע"ן ,סס

 )כ6ן ע 0560 נקור וסעס . ע"כ וערסך לחק 0סו6 )פי תפ3 רוק נקיע )סכי , מ6י0 )רחי5ס 67'13 ,37לט6ס
 , חועית 0ום ט 60ין חפ3 רוק כי וסטונס , רש6ס 3ס 60ין נעורס מכס 60'ן ורקס נ6 , נצש 0ס ע3סו6
 , תסוכם ט6 סרע '5ר 30 ולשלחו , רש6ס 13 ס6ין נשנס יגל 6ין 61"כ , מעין 3רס61ת 15רו כו י0 ו6תנכ3
 040 כר יהנדס ל' 6מר )ק'( : ג60ר %יק רסיס גח לק , סש3ס מן נמחו תשנס עסו esn סמנו3 דורולגסי
 קמ"ר )יףפ"סע"3(, ס*נ ריס מענית ס"נ, מ"י שסכרין ,~fnSat י"ג, *ת סמ"ר נ"ר ר'6)יעור.כסס
 כררות גח 6מר 6)6 )קיב( : מייכחוניס סזרסו רסממי 06ר נמישח ליץ . 51יק: חשנם תפס מן 36ושי : קק ריס ושין , חחלף"6 רמו קעת עזם , נף"ג סייט 60')חות , נתנ כי וסטק , סוגם גיוססרוק

 . ססכס lsh לימך ת3 6חס % סג6מר נגגי0הי רמות 3' גתן סו6 גח 6מר 6)6 רומי נכ"' גכנסת'.גס[
 ממס )קיג( : גגדס0 3ית6 מנקם 6תס רשת סקי" 3ו 6מר וססיוס . רסות 3י יתן עז '1ג6 6יגייו
 נפ% זס נס . גסתי ממסנר סו5י% וס"ס )קיד( : 3נ7פ0 וחסר , רומי כ"י DD"' הגחתי כן , מעניןסרייגו
 6ות 3ע') . 4י ר' 6מר )קמו( : תתרצח רמו מסריס ויגיס , ס3"7 ר0 נ"ר ועיין , ס' *ת סנ7ט0נתגחומ6

 סנסטס 6ת הון )קטף : כו' כתנס גח סעסס טיס. ע0ר 50יס רטמיט המרו ריט0ח6 נסס , ,ס ג"כ נע%ל
Otwl. 3'מר עק'% ר' רומי בכ"י . 6מי כרגם נר %6 ר' )קין( : עש גסיו סגסגות 6ת הון סג" 3ע* , 
 שא טף כנ"ר מ%5י וכן , סגטגס סי6 4שא6רד כ"י 30 ס3סגיט וסגי% , שמר עקיצה י נגיסתוכן
 3סי3ז סערות ונמאס . היעמית זטכית %%'ס %וטת )סי3יס ומורות ענת סכמם 6מר כסג6 נר 6נ6ר'

 ולעס , משע סיס ינג'ס עקירה ר' ons גמא נ' לית 31עע , ס63חריס( תערס )ע"ן )סעין סניסתין נכהןשני6
רנה

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



תנחומא תנמדרש88

 הבהמה את לזון בתבה הכניס , לנעמיות וזכוכית , לפילין ]שבישתין[ לןבישכין()קיח(
 בל שאוכלת מהן ויש , בלילה שעוור בשתי שאוכלת )קכ( מהן שיש )קים( , החיהואת
 ר' בשם אמר יוחנן ר' )קכא( . שינה מעם נח מעם שלא לך תדע מכאן , ביוםשעות
 ויצא הכב( הארי ודנישו הארי את לזון נח שהה אחת פעם , הגלילי יוסי ב"ראלעזר
 התבה מן נח יצא יומי ר' בשם הונא ר' ' אמר יג( כנ(. 1 )נואית נח אך ]וישאר[ שנא'צולע,
 צדוק ]ולא צדיק שהיה נח אם מה אומרים שיהו )קבה( , בעולם כתר הצדיקיםנומלים נני )ככד( , מ( קמי )תי.)יס צדיקים יכתירו בי . נפשי מממגר הוציאה אמר לנך , מלבוגונח
 )( כב "עג כפיך[ ]בבור ונמלם נקי אי ימלפ שנאמר , נסים הקב"ה לו עשה בך ,שלם[
 היה זכות של )מי"מעמ( אונקיא לקכו( אמר אחא ב"ר חנינא ר' )קנל( ננץ ולא נקישהיה
 אומר הוי )קכח( , נסימ הקב"ה לו שיעשה שלמ צדיק ]שהוא[ )שהיה( מי עאכו"כ ,בו
 הייתי שם הייתי אילו אילעאי בר יהודה ר' אמר )קכפ( : עלי תגמל כי צדיקימ יכתירובי

 , ס( ח וניוטת ההרים ראשי נראו לחדש בשהד בעשירי : משם לי ויוצא התבה אתשובר

 : התבה מן צא ,מבקש
 אלהים שבועת דברת ועל שמור מלך פי אני. זש"ה אל( . התבה מן צא ר"א]מו[

 עליכם ושוור שאם ?ליכם אני משביע הקדש רוח להם אמר )לא( , נ( ח)קטב
 מלך פי אם אלא , עליכם גוזרת שהיא דבר בכל )קלב( , עליה תמרדו אל גזרותמלכות

 ותיקוניםהערות

 יועק ר' )קכא( : )' נסערס סם מטמירותי מס ועיין . סגנר נקרנית וים , עם ט3 כעריסי ,יט , חס ס) נתריס~ים
 ,. סטרי סטנרו עד מחנט מן נח 'ג6 )6 , כסמו כן מונך נ' 6ומ )ע') נס . סנ3י)' יוס' 3"ל מעור ר'3סס

 נק ר~ל6'ס מוח ג' 16ת וע') . נח 6ך ויטהר טג6מר D51S וי65 )קכב( : )"ל נטעלס טטעירותי מסוע"ס
 ויטמר h~h , כ6ן כתיר 6ין נח ויסטר , גח 6ך ויסטר סג6מר מקט גוגמ מתנם מן ,65 סוגה ל' במזמרסכחונ
 נכ"י גס כ"ס . 'וסי ר' נסס סוגם ר' 6מר )קכנ( : )"ס נסערס טסעילותי מט ולס , סו6 מישע )סון גח6ך
 סוגל ר' טס )תקן וים , מ)13 ם סתנס נון 'ג6 6מר סוגל ר' סני' ג' 6ות )ע') %6 , ס' 6ות ונגיססרומי
 גוט3 סני סגרסס נתגח,מ6 . נעורס יתר ס~'שס גוע)'ס נ' )קכד( : )"נ מערס )ש) וע'ק , 'וט' ר'3טס

 סגת ספק 6'ן . 5דיקיס" כחר גוע)ח 4ט"6 ממ6געונט יימ1פיס סשסיף מספר נפייס סס וגרסם . יחרסקלם
 נפירס"י ע"ן , 5דיק'6 3י יתג))ון גדיקיס 'כתירו גי ס)"י ריס נ"ר ועיין . )סגינו ססו6 כמו כתר 5דיקיסנוט)יס
 יחטטגי תפתי 6ת סמעח ס' 6תס כי 3סמעס מליקים 6סר 6מר גח כי סי' סכתנ ומס"ת ובמ"כ )וסגויוחס
 מרי מלמל גס וחסר נק5לס ט)סון נגלסס . גח 06 מט 6ומליס סיטו )קבה( : למטס ע) )כהר 6ות'ויסיט
 : 6ח6" 34"ר סמכות חסרים רומי נכ"י . 6מר 6מ6 נ"ר חגיכן ר' )קבס : %ס 'טויס מר' ססיוס וכן ,מג'ג6
 , 6חת מקס נקי 6' לולס . ט טיס וטת ס3 *גק'6)קנז('

~'ple 
 תיתך מעע" ~י' נסג'ס מוסיף וממעתיק ,

 סיתם 6מת h,(h'p פיטניתן חגיגת ר' 6מר נקי 6י ימנע פ"ע ליס וניצר . 6וגקי6 סנקר6 יען כמסק)גח ניי סיס וכות מעט זל") , )6וג5ע( מסק) טס ח(אן6ס uneia ורומית יוגיח מ)ס סי6 ונקמת , רומינכ"י

 6הת e(btp גק' 6' חגיגי ר' 6מר 5") 16 , 6מ6 3ר חג'ג6 ר 6מר ור3 , נעעות סי6 6יגונית6 סמא , גח3יי
 סועף 3כ6ן גס טומר. סו' )קכח( uth(hnt: וגעסימ סמ)ס גסתנטס כך וצחר 6'גק', כמו סו6 גקי 6'.יר")

 , כניסם 1)'ת6 רומי נכ"' גס כפס . 6')ע6י נר יסוים ל' 6ער )קכם( : לומי נכי" וכיחף "קומר" מקתסנועתיק
 סנף'א 6") . רפות )1 פתן כדי גתנס )1 ממתין 636 מסם י65 631  ססיוס 5תר יום סמ*מר כעוסונקעתי
 סונר סייחי סס סייחי 6')1 6י)ע* גל "-עיט ר' 6מל סיורם ס"ס ,ט וע3 רמונט. מן 65 מנקם 6תטיטוח
 מסס: )י 1יו65 רומנס6ת

"( 
 נ6נדת וק י', 6ות גח טנלפס גהגמומ6 שג6 סמור. מנך פי 6ני ,טש

 פ3ע'ס ולסליו , ס"ו3ר6סית
 ק,

 מלט סטעמיק כ* סתגחימ6
~SD) 

 ל)שע מוח וכן , Dla"(1 נכת טטו6 כמו
 נר6פית ו63גימ ונעשע, רומי נכ* וק סייס. תת )ר4ס 6מר )קלא( סתגטמ6: נסם תחרף'א רמווף)ת
 פיך ש 6מ 6% עמכם נוזרת סגף6 יגר נכ) לקלב( : 3יסר36 סקנ-ס 6מר ו3נלסס  שזפ, מם4ח

עשר
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כהנחמא חנפררש
 תשמעו אל השבת ואת המצות ואת התורה רעע לבמל עליכם תמור אם אנל ,שמר
 תבהל אל אלהים שבועת דברת על אבל , צריפה שהיא דבר בכל , שמור מלך פי אני ,5הם
 , המצות מן אתכם מבמלין שאין למה ליג( , נ( מ )קס5ת רע[ בדבר ונעמוד ]אל תלך,טפניו
 מישאל דגניה עשו וכן )נץד( , אלהים שבועת יברת ש לפיכך , בהקלתה שתכפרואלא
 משחד שאתה סבור אתה מה לו אמרו , הצלם את נבוכדנצר שהעמיד בשעה ,ועזריה
 אע אין מציל שאינו בין מציל בין , אותנו מציל הקב"ה ואין האש כבשן לתוראותנו

 אתון מן לשיזבותנא יכיל נלחין אנחנא די אלהנא איתי הן שנאמר , לדלםמשתחוים
 די מזכא לך להוי ידיע לא ךהן בתריה וכתיב 'ו(, ג )יר1 ישייב מלבא ידך ומן יקדתאנורא

 להם אמר , 'מ( מס )טס נסגד לא הקימת די דהבא ולצלם מלהין ]איתנא[ )אנחנא(לאלהיך,לא
 אמרו י0 , 'ו( טס )טס מישך שדרך הצדא שנאמר , אומרים אתם אמת )קלה(נבונדנצר

 פתגם ים ש אנחנא חשורן _NLQ )יז( לאתבותך( פתנם דנא על אנא הששין %אלו
 אנו וגולגליות ומסין ארנוניות עלינו שתגזור מה כל )קלה( לו אמרו , עו( ס* גסס .להתבותה[
 אל , אלהים שבועת דברת על , לך שומעין אם אין בהקב"ה לכמור אבל , לךשומקין
 נבוכדנצר באדין שנאמר , יצף התחיל , כך מהם ששמע כיון . תלך מפניותבהל
 , אסורין אורק השליכו )קם( , הכבשן את שהפיץ כיון , יע( סס )סס חימה התמלילקים(

 ותקוניםהערות
 טנול דגר 3כ) 3ר6סית 631גדת . טמור מדך פי 6ני ע)יכס גוזרת טסט נכ) רומ' ונכ"' , ני)זט וכ"מ .טמור
 סמיו נמרמר %סיס סנועת ינרח ע) מן חסר נר6סית ונינדב , מנעירן מין )ש נגיסס . מנסקןטען )מי )קלג( : עיכס 1ru טכו6 יגל נכ) 5") , טמור מ)ך פי 636 ע)יכס טור פסיס יגר גכ) ונגדפס ,לפיכס
 ו',  6ות  פל"ג  ו'"ר ע"! מיס6)ועוריס. ותגיס עט, וק )קלד( סנועת.6%'ס: 7נרח ע) לפיכך סס'וסעד

 ן ע' סי' כסולחך סנדסס ותגחומh"e , 6 6)ף רמו 7נ'6) יפקוס , '"נ ס" ות"ז )' ס" ח"נ מזית , סע"וגמי"ר

 נר6סיח ונ6גדח , or חסר וניקרס . רומי נכ"' גס וכ'א . אסך .סירך סגדך סג%ר 6ומריס 6תס 6מת)קלה(
 ))סון *מריס" onh "6מת רומסות סוס ס6חרון המסדר סירך.סעהיק ס673 6ומריס 1nh? זטע6 )מון 6מרק"ו
 6מל ס3ד6 מסו , גגו ועני מיסך סברך ס6% גנוכי%ר 3סס 6מר סני' ונגיפם . 6ומריס" לתון לשסעך6רמ'
 . שטוס כסגף נר 6נ6 ל' 6מר , כ5י6 מטו , טי"הס)"נ גט6רס סיטנס סג" oSlh . כך onh otnnlh סלמת)רגם

 0נ'6 וכן , ווירקן'ך( יימהרה"ם .)ציין סדזטך )ק"מ מקס סי6 שיזעם 'וגי ונפטון סורי נ)סון סמאוסורקת
 וו6)נ6ט6 כ)ץטע6 חר' נסטיע6 סיסגות ינסעתזת "שט יך' מ"י מוסי"ר סגפתן. וסנגסן סרס"נ'7יי'

verene, ונע) . טד6' 6'ת6 )רס"נ ממיוחס ונט" , כסר6נ"ע וס"ס , סו6 סלמת וסי ערג' גתרגוס וכן 
 נסע)וחך ס)פניט גתגח1מoflni~ . . 6" 6תס "ס6מת ~fe' וסגינ "6געוס" סמ)ס ססמיס הכמעתיק *סחגמומ6

 , )מ)כ6 ולמרין 3") . מסחין )6 )1 למרו %ו( : ס"1 נסערת ס"ט , 6ומריס onh 5וגסוס )שון "מ63 ס"61ות
 ומוסיף , סט s3('Sh סכחונ )סון ומ6 , חסחין )6 גנוכימר )מ)כ6 61מרין נגדסס וכרס , חסחין )6גטכ%7ר

 וו"3 . סס ני)קוס חסר וס וגס , גנוכ%7ר" )ו למרו 6% מ)כ5 )ו למרו "hSt סגדפס מתנחומיו סמסדרסס
 תחקת ססו6 נרגיע 16 נו"ק גנוכי5ל ומקת נ6תגחת6 )מ)כ6 מקת גטכדמר )מ)כ6 סס יל6) סב מגחתנע3
 6מר, כך 6)6 מ)כ6 3מס גנוכדג3ר ו6ס גנוכד%ר 3מס מ)% oh פ)"נ טף ט'"ר S~rn פירטו וגס .יגור
 : סמ"ר כנ" סופגינו נתגשמת כן )סוס'ף 'ס 3161' . עכ") תולם ת'"1 6ות מקמח גמד נחם לניט וכ"כ . וכו'13

 נען כניל וכן , מרף  יג6 סטטית ס'תס סחגחומ6 ;)סג' - נקיץ סס61 כמו מל~ת' כן . מחין )%6ז(
 1כ'א . ונו)נ)יות ומסין  ארנביות  עלינו  שהציר מס כ) )יח( : נ6)"ף דג6 מסריס יט סס דגיך) סימנמת
 ומין %נוג'ות וסמלת , עלט סחג,ור מס כ) נרקוטית ונאגדת , סינוור כמס רומי ונכ"י , טס קסםנינקט
 אסי סיץ33ין מס סי' eranus רומ' 31)סון שס2919 ניוגי סו6 6רטגיות מ)ת ושרקת , ססמיטונו)נ4וח
 3"3 וליעת' . לרגון ערך סס)ס נערוך גס וע"ן , סס 1'"1 ע"' ע"ו ומעלס ע"נ( '"6 )דף יעמיסמסק, נפסיקת6 נעיץ , )ק6פפסטייטר( ~sl(nst כסף פ" ונו)נ3יוח , ח') %סי כעד I'D)ns מתסס 16 לרוסס זחתמעיר

 , ונו)נ)'ות ופיסיס 6לטג'ותגחגמומ6
 ע"י

 סיסים עמו מגמ"ק 6תס סירוס)מי כסס טס3י6 סס סס)ס נערוך
 , ו)5לגוגיות (otne' סמ' רמס וניצי רומי גרי כי סנפתי ניעותך נפ' ושק ( ו%גוג'ות גוננותחימיות
 שנ6 וכן , נאף חמ6 ונקרך , נר6סית נגזת נע) סניך וכן . חמס סתמי )לט( : ל סס ערך ערוךע"ן
 . קטרין אתן סס)'כו (P?) : חמס 5mo' ר3 ממס ר.החי)1 גטכד%ר נציין סס וני)קוס , רומ' ככ"יוסכון
 'קיט* גור6 עתון )גו גפך גנו ועני מיסך עוזרך ת)תשן 6)ה ]5") 6יק ונונרי6 סג6מר ססף לומיננ"י

 בדוריס tp_lh מסריט סכככן 6ת ססכייץ כיון ונניסס , סס נרכסים ג5גזת וכיס . .כנ([ ג )ימ6)מכפתין
 'קיית6 טרף והון פו ורמיו ו)טסישן וכר3)מסון פעסיסון נסר%יסון כסיחו *)ך ננרי6 נזדיןעיצמה
 וקטעו %תף ,163 שמה כטח מ! עימו 6ת %ס 'מגס 6ל ושכגס כמעת ס6ש)ו )מי 6ת )מכבן כ6(, טס .)סס
קט6ס . ע'* כג( סס )סס מכסתין יקיימ6 טר6 ותון %ו ג% עו ועני מיטך מרר ת)תטן *)ך .ונטה6 ,עצמן.(
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תשומט חנטדרש40

 ר,שימת, 1. בפס יהז,רשעהור t(htpp ,."ל.'ייאמן
רק

 נאיין
 מיד )קמד( , הגויס( יאמרו %מה *ג( , ג( ,ג מגי% וא' אחשדרפניאסתננשין

 ותקוניםהערות
t~DOספס'ף%,מסזר סוססט סו6 סססנרת' )מי 6ת מכלן וסמכות , 6פייס.טג6מר"סוססת' *ק "שמט 

1 ונ,,;9 1 מ ק  =ס" תו14ן!ן'. '"יפלש י,,,ו" טמאן 
nholh1סג:יייס-ןמ6*מרכךסס יכמיתי:: ן 

 ג סנה עס
 פגש גם 5") 16)י 15 , סרנגוח מן עגמו 6ת יסגס )6

 )עיכי יתם)) ס)6 רגעיו) כסמך 6)6 טסף נגיסם . נעמן 6)6 )קמא( : D':DSn כק נתגשמ6 ספיגט
 לן ט '"וי ז'", -1י.ר ,4 ,נ,נ%1!ון

-" 

 סמנם ריגול ,
 כלזין סג6מר טסיוס 6חר ס,ס סמינר )פגי . ולחתלן )ילד רימ)6כיס גשו מיי )קסד( : סיעות עסכצוגו ככ" ט)פג'פ סחגחוס6 זנרי 6ת סעתיק 3ל6סית פנדת וכע) . נגזסס כגטן ססו6 וכמו 3'( סם)תסלם

 עיפם ,ע6% ש:4סיםסצק
 %נע הגסרט ע: ע3

 די:ו'":ש6פ6ת:נ 2יט שחי ס
 י%רהי9%ף ממך %,לירי ו1ברי*1 לנבר*( ילייב יוספק מן מש"מ מחכיות 6רנע סנ6 6)6 ן סמענסמן

 )ס גולף[ ]די )זטר6(סנינו
( 

 מן6ס סתו פ3  ליירר ןף .(וגס כ3("
 peo[3  1בבוי71

 נינסך  ימייי יי תמימיש מיינ "סס  ש:י1ינ':י4ךן:בין1בוצם ל:;ןןע  ע111,:ודן;"%שך:ןי:גובש:ן ן גן;
 מרכונת ח'6ק' כמס  ס'ר,ס, *pe  מנשב ר4מ"כ גירסת p'~p וסו6 ,  סעוף השם גטכיפר ושח  כשובוסם

 פרוף חיו גטקס וס" , סירוף D~'h עת גלח on(o 63חת מ65תי )6 קינשס צמוק ב" ט' פסמ65ת'

 5" שכיישר צ:י6י:צימ2סס ;!נ2ןצ יי יפח צ%2ג ץי:בנ:נ2,:געשטםםש
 וכבר י%למויס. עליימל? פסע כרגל ,נייף ירי %ירם ן 5פרל*

2 61'מורהירוס.6  %ים ב פגיו, sb ג"ח מפך 1צ נסג 
yst

א  , 0 ל יחד י4ק3)ח ס5צ)ת גם" 163 וכנס ל") נמרי *1טיר14 מץ טוגת %6ס , מסח פיוס 
ש ערורם עיין זנמלD'Dnt ,6 וק *,צאי 4
 apwo'3 "יי!ו,ין לז, עששם:ילימ'ו.'ני1יש:י;'נ:ק

 יכתיב %ש:סנף
 יריף*  וליב*ור%ריי , לו( %י לס%  יאי וירברי פלי*4זי%י  יייררמביי שתר

  1."ויויי"יקימ ין'י.ייגיי" '!י
 טע דיתי ויייב י ק4  %מ למם  פרילש% ט)עומ  וב)  h'nwיתבלי6

 עציצי
 מש )ייר לבסוף ופירועי  ,

 , עם ננמרtDet 6' . עכ'ע , גסרש כתים  ר% וסנן וסשות6 פג"  *י%ששבי*  raeD1 כמיל  סכמןק
עסע
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 ל , ירה שמנם ל יכי )קמו( הקב"ה להם אמר , ולרוזירן לירד המלאבים בקשו (ו- כ50-תנייסא הנ טר"ש.
 נחתיי חיי י"מ '""(ו,,..'יך",

 מ חטן "'קשיי יגו נשנלי'"שןם ';'"ה שברמי .

 ק 1Dpגה'ה
 אח

 הכנשי
 כנ..עי' יצא'ן אנ, אין י אסיו , .נס ?א. . .:איץ

 ברשותו , שכור מלך פיאני ש4איאמרונבונדנצר,
 נכנטנום
, 

 , ט( ג )יל% ואוזו[ ]פוגן רבא א6תא עבדי )קנ( ננו ועבד מישך שדרך ואמר ענהשנאמר

 2 ר ' נא1 ך וגכושיוי1נצאעמך
 פ
 טר4[ נחו ]מן ננו מישדשרו ן

 גנ מניר געו: ו',ןי4נייש:ק, "~ןןיק גךעח'מן'יא:ןצוג
 נכנסנו הקבאת של ברשותו המלום חם להם אמר , לנו נצא בניו לו אסרו , י( מ)גופנית

 וידבר שמאמר , רשתז להם נתן מיד , כך שצקב"ה וכן , נצא דקרנה ש4וברשאו

 מצרה ויצא ]רע[ )רשע( מוקש שפתים בפשע ושנה )קנה( התבה[. מן צא ]ך"א )קנד(נמו[

 ותקוניםהערות

%מש
  " . נל"ןניץ

 ל'ומל%פי
 סתגשמ6 מן 5ם(  ~ulne לימן לוטן  יי . י% יפ' וסלרפפ

2יס 63יין פג6מר סיו *מות סמוק מתלעס , סם 6ית* וכך , מ6ח1ש ישם_ ר,מזמ'ם 10ק'ף ונרי חיה" גי061
 ועי-ן . טר6 זי פניני סמון 6)16לפ3 , *מות 6רנע וסינן , מ)מ שרי*

rw: 
 מלמר סניף ס' qpb רמו דמ6) ני)זס כי 3י4עיר עוי וים . סס ונמ'ע תתמר 6ע)ס למרמי סטה f'Dיבהן
 טקסס 6)6 גכתט )6 וליסף מהחרס גכתנז סריס מיני ו' %ירס נסנש ונרסס ססנ6תי מסנהדריןסנמר6

 , ו' רק חסינ כ' נ' נדגיל) 3כחו3 כי , ססג6תי נחגשמ6 ג6% מלסר זתר גטן וסוף . " 7' פגסרשמקמי
 16מט סס 6ין מ)כ6 וסדררי כי ג', וק נ"ל נפנס ג' זמ6) נכתונ וכן סמג'4. מן 6'גגר, מדגת*%שתסוגי

5י(עק
 ן נחסית ג6נדמ ש , ירדו סמ' ע) ירדו כמכס ע3 וכי )קטו( : סכ3סן י 1ע1 נרסק) 'ס

 פא אקוא ג"'י"גיאלב , ירח סמי ע) יריו מכס 6חי סס ע) תי קם)ח וכירטס , 'ריו סמי ע) יריו 6מר סס ע) וכי רומ'ונכת
 סקנ'"11 לזינן

 ומסוס 6ותס וסע)ס סכנכן 6ת
 י, 51 .ןןי..;.ןי,ויךנ:;:לן2י "י .:י";ווייון :ץ:,נ::,,ן4 עסט1

%, 9  : 3ר6טית 31ניסס:ן: לומ' 3ג" )גטן ושנט , עיט 6)ר*6 עמוס:יי לם . ה6 6"6' 

 נתמר6מ)ס
 ס6ב; כת':טנ:'32סן יט יצן שט ם , ונתו צ hih ?ן ם !ופ סרי

בצ:ובה%צג4סגסםו6ייז
) י סכרתן

1 )0צ,
 St/)D ים3י י"סגס

 ייכייי. -
 כאן צ סמתצ hlnohb י' תמיסים

 ט ":ק "י
- ntneisor גימר ")נך מוסיף בר6סית ג6גדמ . רנסנס מן 65 63מר גם % 36ומס 1'ינל סג6מ5 )קננ( : 1 ס 

 amtn ג6 ד"6 )קנר( : זסתמ נמס גויס סוס סכמונ sp ר4דרסס סח) כי ת וע'" סמי מנך ס'6גי

 ופזם (rup) מיי: מ4ר גש סס (Sfnne ולא' 4ס'"" סמקת נס ממרש י' 6ות  טף  פגישלפס5,ובנדססם",51קךמ
פש
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 תנוצמא ה נמדרש42

Ot)ttitn)p.~yה"יעב:; מ,ו"ךו:ל, נציה "%ם 
 ,י :ין;;ן; י:ע,:יע::ן :ןן;ע;ש"מ

t))fntf י:"ימך נ r~y ' מ 

 הוציאה עימ של רבונו הקב"ה לפני דוד אמר "נט( . התבה[ מן ]צא ד"א )קנח(]יו[

 ,שן:ז;הי'1:נ N)YD צנימם, גיג,המ'.מה
 עע,יןשו ין,קמינגךמ::מ:וומ

 הסנ;ג"י%ם"יומ:""תוי:ןמעמי%%שךקובש:יקנגי
 ותקוניםהערות

 . מהנס מן 65 סג6מר וח ש0נ:;סךיי 6::מ ימשך, נ 3:שץצ %:%ך :הססמו:סץש

 ט6מלו : : :1 . נסירות ט2 סמנו) וזר 6)ו )קט( : יחד מ6מריס נ' גיר גססיתילל

 ול") )חי, ס)סג'1 0כחונ 610 ןכי נמשת ר4!6 ממגו:סור
 וי6מרו6)6)ןנ

 לס slOlt~ מס יט נס
6(6 

 %6 וסג
 שעץמס

 )טנ
 ש גסנע כ' %קוע') : 6)'1 טגתפ))

 ]מוק
 הי קנאי" "י'

 -גו ני6ט'
 ין )הה ריי וחס

 ממסג סו5!6ס רנס"ע 410"ס )פנ' דוד %ר)קנם(
 ק

 נסג( (SD ots~n' תנמו) כי O'ptll יכתירו 3י סמך 6ת )סודות , שסי ממסגר ר514'06 ]וס"0[ נר,ת3ס65 ס3"י ריס ננ"ה ר4;4 ישתות ע) דרטhSnn 0ן

 גון ננ:'נ'ו'יי,ל:%
Spnln)t~tSP)wint: 

 רויי"
,olnotnhSl 

 " הנהב והן: יש
 )סויות גסט' תמסגר 0ו5י6ס סג6מר סוס הימסגר מן ס0ו65חגי מ"ת כתר ס5דיקיס כ) )ך ויכתירוושריס

Y'hומ" סעי 0ץ 
9 

 חודם עמר מגיס ר
 ( )ק

 ?גםגץ סמ)הנית וס" , .פרוסטנסיא סיע
 ע" המש"י י שתגיי סייע אם

 י י"  , סטיי"7,6ר3

O'"Db)טמ61) ר' גסס חנ'ן רי סו' נר גויס ר' ע"י( פ"י )זף ס, ס"6 חע%ת ו3ירוס)מי . סתגחומ6 נסס 

 וסמ6מר , 6חך נג'ך וגסי וחגיך "סחך 6תס סתנס מן 65 מאס סמסס חסמיט )1 ייתרת ונ'5י6הו , 6תך3ג'ך

 31ניך . ס ינ6תי6ןי4רן'ד סריס )1 לסר )מנס כסגכגס גח ,ים עםמירם

 כחט לדוריס סיו4
 ן

 וסורק )6יס לכפר ונחרכן נקרס עם) סנסעODS 0וסף

 ! ניסוכועלע 60דס 'תעסק )6 0עגסן מח סי*קנ"ס כיוןסטעס-פ ס , פם3סנ6
 3 8טר ס6דס סרענע סגת :,וע3 רס"י וכ!זיג'6 ט'א, "'6 יףחעגיח

ךון',י
 *ן %1.1 ,"נ ו,"

ul%l~l 
 וק ייי" י,י,'י מז TeSJ וצוג

 נ"נ ני='ינ'ן י '
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כבתטיסא חנמדרש
 שכן , לתבה כשנכנסו ורביה לפריה נזקקך לא )קטה( ; ורחוף וההיה והבהמה ובניו נחעשו
 אסורים אתו אשר וכל ובניו נח היו בתבה, נח שהיה הימים כל כך לעצמן, הנקבות )ס0(בניו ונשי ואשתו , לעצמן הזכריפ י(, ז היפסיח ובניו נח ויבא לתבה,מנין כשנכנסו הקב"ה להםשה

 ואתה הע"מ את ומחריב כולס שאהא אפשר )קמו( הקב"ה להם אמר , הממהבתשמיש
 , ט( מט יכעיס צאו לאסורים לאמר ורביה,שנא' לפרזה נזרם אתם המבול כשיעבור אלאבונה,
 להמ והוזיר ע "( מ )נ"ס'ת ואשתך[ ]אתה התבה מן צא הקב"ה לו אמר הארץ שיבשהוכיון
 , 'י( 0ס )סם ורבו ומרו בארץ ושרצו שנאמר , התיר ולעוף ולאיה לבהמה ואף , ורביהפריה
 מביא שאיני נשבעתי כך אסל , לעולם מבול מביא אתה שמא עולם ופי רבונו נחא")
 את עוד לקלל אוסיף לא לבו אל ה' מיאמר הניהם ריח את ה' וירח שנאמר , מבולעוד

 , לו נשבע אברהם בברית אומרים רבועינו , לו נשבע היאך מחו( , ג6([ סם וטס וגרהארמה
 בכל יום ארבעים כן אע"פ מוצא אתה )קסח( , 9( מ לסיס הארץ[ על עוד נח מימעבור נשבעתי ]אשר לי זאת נח מי כי אמר ישעיה וכן , "( ע )גמיס הברית עמו וכרהטשנאמר
 ופסקו , המקדש בית את ובנה , שלמה שעמד עד , בע%מ רושם המים אותן ששין היושנה
 בירח מהו )קסם( )מ(, 1 )מ'6 בול בירח עשרה האחת[ נובשנה אחת( ~בשנת יומ,שנא' מ'אותן
 שלש נשבע ולציון , וקיים אבי% אברהם של בבריתו הקב"ה נשבע לנח אם ומה"עג( , העולם מן שנפסקו יום ארבעים כנגד , מ' חמי , בול בירח ד"א גקעב( . בוליםביים עושה שהארץ בזמן , בול בירח ד"א )קעא( . הבית מן לבהמה שבלים )קע( כירח ,בול

 בבריתו )נשבע העד( שבועה! שלש הן וא* , שקהים וכמה כמה אחת על ,שבועות
 שנאמר , כביכול נשבע בנפשו )קעה( . לי( זאת נח מי בי שנאמר אבי% אברהםשל

 וינפש שבת השביו וביום שנאמר , נשבע ובשבת , ח( 1 ממיס בנפשו אלהים ה'נשבע
 ותקוניםהערות

 נירוס))ני )וטס , ג)שדס h'o כפינו לתך 6מ רופס סו' )ערס 63 חסרון רטית 06 נ)מוי ונכסןונמסר
 וסוס נירוס)מנ ו)'ת6 גנ"ר טקסס )סו6 , ג)מויס הדס נקרין סיס נכרכ' סכן , נ)מוזס( לסתר עטםסג"

 כגיס ינ' 'ופז ם כחיב )וי( ר' 6מר )גירוט3מ' סוגף ר' 6מר לנ( זף לעס גסו יף ר"ממנמרץ
 )6 )קמה( : סלענ סגת ח63 בסרספ6'מת'[

 גוקי
 , גח עטס וכן סני' 3נדסס . )תגס כסגכנכ% ורסס )סריס

 , ונג'ך ותסמך 6חס סתנס מן .65 6") וכס'65 3גע וגט' וחתו 61מ"כ ונגיו גם חנ6 ט כתים כתנםכטגכגס
 . נתי 61תס סע%ס 6מ ומחריכ שטס ס6ס6 6ססר )קמו( : קס"6 מערס עיין , וסמ"ר סילוסלמי )טוןוסוט
 סחיך )קסז( : נוח 61תס סעורה 6ת מחריד 6מ bthn 6חר גמע ו6תס יגן 6ני ס6ס6 6פסר רומינלי
 עם 6רכעיס שיפ"כ מו65 6ת )קשח( : קנזסס 3'ת6 וס . )ו גטנע 6נרריס 3נר"! עמרו רתותים , )1גלע
 . גנגס ס)סגיגו וסגוסח6 , מטס[ נעמס ]5") רקבון ללויס עומס סמים[ ]$") asn טוחן[ ]$"3 *תו סע[ה'5 סיס סגס נכ) יום 6רנעש , ממעתיק ע"י מטונס סלון רומי נכ"י . נפקס תסס ר~מיס שתן עוסין סיו סגם3ג)
 מסוגם סרטון ונגדסס . ר,מיס $") סבר'ס 6ותס ונמשם . סחגחומ6 בטס Dp"1 רמו מהכיס וייקוט מ631ן
 גסמיס עוניין סיו יוס %נטיס סמקדס 3ימ ט)מס סכגס עד סעס onlh מן עו65 6תס , מיסחר מסדרכילו
 ע"י(: ב"ו )דף סה"נ ס"6 רקס נירוט)מי ט3.גסגס נילמ מסו (WDp) : יוס מ' טסיו סמנו) % ליס וטגס סגס%

 ממוך )כסמות ס3ו))ין ורייסס , מניס מתוך ס3סמס 6ת ur(o'i רומי נכ"י . סניה גץ )הרימס טכסיס)קע(
 . סתגחומ6 3סס סי)שע נירסת גס סיס נן , סניה לחוך )כסמס טפין חנו כגס יופר סני' וכקףוס)מי ,מכית
 סס6רן נומן ט3 נילמ ז"6 )קעא( : 3ג'ת סולמות ומהכינין נטזס מרעם סטין חסון חוים סו6 %3ירח
 נוס ופי' מ3ח ט) נ% מהטין וסו6 , נאת ט3ומ עסוי וסלן ונירוס)נל , וס גסמע נגיסס , נבין נעץעומס
 מן שנפריץ יוס 6רנטיס כנגד מקס מסי 515 טרח ד"6 (ayp) : קוואפין( , שיקוא מס דגר וחתיכמעמר
 )ס"6 סנרמו יימ נ% נירח ונגיסת . סעו)ס מן סססיץ 'וס מ' כגגז' נר חסר Sun נירת רומי נכי" *סעו)ס
 'וס 6רנשס כנני מאס חסר 3ו) 'רם $"Slsn , 3 ט3 יוס %נעים ממ6געונס( סמזס'ס סוס'ף כן ,סגחסרו
 , מרחטון 610 סטני גמדם גח יחיי סגס מ16ת סס נסנט י"6 ו' גח טונ )קמ וגמדתם . סש)ס מןמפסקו
 נק מחסרו יוס גר כנני מ' מסר DO(S1 ירי ט כי su ילח מלחסון גקר6 )כך ססו)ס גגר6 נתטריכי

 גגיסס . O~tpt הניט 36רריס 30 כנריתו סקנסס נטבע )גח 06 ומט )קעג( : '"ט פסטרי קם ועיין .סע%ס
 גסנעתי 6סר זכהי3 סגמנט ופירם יפפיס S13DS , 631 מיס עוי יטיס )6 %ח 1Dht ומסיט , מטובםחיטין
Otp,ס)פ 0ס סירוס נס , ועולס דגרו וגוש ס( גד )יסע'ס גסנעתי 6סר $1"3 . ע"כ )ש)ס זנרי 

 תנועות.

 כמס 5חת sv מטעום nsa גטנע %$יון twb(1 סנ" ינחר גכק , וכמס כמס 6חת ע) )'סר6) כסירוססנטנע
 60 וק , 610 מיותר גי הצנרתי . )י זהת נח מי כי טג6מר 6ן'פ %רסס ט5 נתרקבו גסנע )קער( :וכמס
 בנפטו , כמושח סוס מוטב פס . כניט) גס3ע נגמש )קעה( : v~)e ממטמר וגטתרנ3 , רומי ככ"ירעשת

נכנע
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ש חנא44 ש
 בימינו ה' נשבע שנאמר[ , נשבע ]ובתורה (wp) )ובטיב( , ק 8השת

~wet) 
 זה , ח( סג

 , אותה  שיבנה לירושלים משבע דביה , ט 5נ מש"ס למן דת "ש מימיט שנאמר ,הורה
 ההש אנדה מפרת נחמני בר שמיאל רן אמר *ן( . 3( שה )הסייס ה' ירושווים בונהשנאמר
 כל שנתבנ% אדם לך יאמר אם )קעת( 'הנלשת כל שיתכנת עד נבנית ירושליםשאין
 ירושתם נבנות כבר לא עקם של רבונו הקב"ה לפני ישראל אמרו , )סס( יכנסישראל נדהי בך ואחר , ה' ירושלים בונה שנאמר , תאמן אל , נבנית ירושלים ואיןרגליו'ת
 , שהה מנה אני עתה אבל )קעפ( , מתונה עלטתם הרבה דין ידי ש להם אמר ,וחיבה

 : יו( קכ )מס בכבודו נראה ציון ה' בנה בי שנאמר , לעולם מחריבה ואיני)קפ(
 , ורביה פרייה על המצווה ההא מי רבינו נילמדנו אפא( , ים( ע וגלקסית נח בני ךיהיך]יח[

 , ורביה פריה עי מצווה האיש  רבוהינו שנו ~קפב( כך[ , ראשה אוהאיש
 אלהים אותם ויברך אומר הוא שנקהמ על אומר ברוקה בן יוחק ר' )קפג( , האשה לאאבל
 , האשה מן יותר מבזיה שהאיש אלא )קפה( כח(, 6 נסס ורבו[ פרו אלחים ' להם ]האמר)קפד(

 ותקוניםהערות
 וגו' נך ומגער עייר מזעוף נסכעת' כן : סן 136 :י 6ית6 ונותסס , נונע צחורם , גסנע ונסנט ,שנע
 נשיט ס' גסנע וספקית , נ( י )טשס צו' נקרסו ס' לדגי נמנע וססגיס , ר6פונס וס , ע( גד)ילעיס
 , ג( 5נ )דכריס ימו ית 6ט מימיט סג6מר תורס זס כימיט סס טסף 1ע71 , ח( סב )שעיס 1rDזנורוע
 . b"D 1' דף ברכות מגמרך רימ6מר 63מ5ע סוססס וס61 . יתן 3עמו עוז ס' סג6מל מסנין 136 ע,1ונזרוע
 11 קיטי נמחת וט' קמיניך מ%6 שד ינץ 6ה 6תן 05 סס גפר ברטי מגמרך nhto ססוססס61חר
 ינקי 6ת 6תן 06 ססיוס ort 610 עוו ונורוע גשיט ס' תנע וסס3'סיח , ססני6 סימוק פוף 6101 .יתסיס
 : סימוק נקמש סוססס סי6 תורס זו גימיגו 1סטססס , סס( )יסשס קדרי נמ5ר1ת הוי וקיניך מ%6שד
 ני3זס מונף . גחמני גל סמו% ר' 6מר )קעז( : רומי כ" DD"' תיקתי ק . סג6מר גסנע התורס)קש(
 ספות כ3 סאכגסו %ס 3ך יימל 06 )קעח( : )ךו( ותפיס עוג כי ס5פיס נפסוק תתס"ח רמומס3יס
 76ס 5ר יקמר 061 וני3שס . '~ofSnl גננית 631 סנ3יות סגתכגכו רומי נכף . תטמין % ננמת ירוס3'ס61'ן
 , "o'Snt גנגית 651 סג3יות גתקנ15 טכנל 6יס 3ך יימר 061 נגיסס *5ס , 'רוסקם גחכגט 6% תטגגג
 מן ירוט3יס נוגס 7כתצ פירס"י , יכנס 'סר36 ספי p)r3 כן ירוס3'ס טג0 6ימה' לא מ"ע נסטתוע"ן

 . ישנס ממריגס %יני (ep) : %3 ועתיד 6נ3 ונגיסת רומי גהק . עתס %6 )קעמ( : יכגס יסר% גדלי161
 : י"3 16ת צגדסס רומי נכ"' תכון 610 וכן , הססתי . רניט י5מזט )קפא( : 5ש3ם 16מס סולם 61יגיבנדסס
 5"3 6מר ר4 וגג7סס , סס מסגם . נרוקם גן יומנן ר' )קפל( : ע"3 %שס יבשת olas . לטשט סט)קפב(

 56סיס )יום 1'6מר )קשר( : גלותן נן יוחנן ר' נ"ל סנ" nhDDpb ס3 0ן 31כ"י , %ל זרוקס ק יומנןל'
 סוסיף חס , כונסת" ס6סס 61ין טנק ס6'ס כחיג וכנסס וכנסוס סקרן 6ת 14מ163 נוסף וטדסס , ורטסרו

 מנמריו )גץמ וסוף , ורניס סריס SP %ווס סרס סמ6מר ע) מוסג זס 631מת , יומנן מרי נמרמרממסיר
 פרז 6ת 1מ163 כך6 6מר סמטק 3ן 36נ,י י' מטוס 6'3ע6י ר' 6מר מס"מ 3נמר6 סס מקמרו ססינמות
 וכן . כתיב וכנסס רגכ'ק 56ר מסמע תרתי וכנסוס 76רנס וככס דלכם 6סס וסין %נס ירט 6יסוכנסוס
 63 6נ3 שצר ע) מטוס סחיט כתיג וכגסס וכנסים ומרס ק יסו ר' נסס הנומר ל' ס"מ סוף ננטרמע65
 וכנשס . וגו' oto)h וינרך 16נור סו6 סגיסס Su ס6סס והמד ס6יס 6מי 16מר גרושן נן 'tms ר' ,60סס
 וינרך 6חר ס5יf'D obln1 3 סוף ינמות ירוס3מי ועיין . כו' רסוק ת65 ס65 כונס 60ש כתשוכנסס
 וכנסס וגנסזס T1h0 6ת ומ63ו וגט פלו הגי יק עעמ8 שנס ק יוסי ל' נסס ttsb" ר' owlhכצתו
 מן 51ימ נ"י סססס 610 רסוק 6% ס)6 טנס סריס ור,מ6מר , ס6טס י% ~a'e )ככס דרכו ]מ'[כתינ

 סניף 6מעס וינרך נסרוק ע" רמו נר6סית נוושע תריס וכן , דיגם ותא נפסוק ס' 6ות ויפחחגחומ6
 tnae 6ת טנע ג~4ס סט6 , כתיג וכנסס ישחק ר' 6מר מסייס אמר , יטווס ר61יס סיס דף מיכסותמקמל
 1ת65 'טקנ בת ד'גס ננ' hhn 6הס וכן , ק3ש3 הדי וטת היי Cb3 לג3 יירנתס ט6ס , 5סוק 6%ס)6
 סמ6מר ע) wss שליין . כו' מס% 5מר לסף רב 30'6 זס וסחר . חמוריי כן סכם 6והס ךר6 065 גתהגס
 מנתומ6  סטיון רק , סס י3מוח מנמריו 3זמ יוקף מרנ סמ6מר כי , כעסות ונס  "מגתומ6" 6ער יוסףלג

 0גיג6 ר' נסס מריון גר תחק ור' 6נסו ור' ירמיס ל' ססיוס וגס . D~P מירוס5מ' גצ6 וט'( מ115ט)פיס ספלון וכמקמר . סלי 56 טש סי5זע מן 3161י , ויס5מ כתגחומ6 ססו6 כונס סיט סמ6מר suמוסג
 ינר' סו6 . פסס גק יאל %ווס סס6יס 6)6 )יפוק : סס מילונאי סו6 נרוקם[ גן , יומק כר'ר,כ0
 נע5 סוסיך וס 1ע3 , פסס 61חי ס"ס 6חז למר נרוסס נן יוחגן כר' שכס ולדעתו , סחגושמ6נע3

 נעעות newn ונב ע"נ(, ל לף %ו ס"6 מצ'נס fp), י" )זף 0"ע ס"א תעכור ויוספד פסיגשם ירוס5מי שין , נלהף נן יוחק כר' סס3כס כירוס3מי כנגר וסוף , ס6סס מן יותר 011% סס6יס 0656מגהחצ6
 %עור ר' , סיס מהמר סס ממסר ותריס וע"ס סס, ינמות נירוט3נר כמו 51"3 , חגיגה ר' כסס 5שלל'

גסס
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כנתוחמא חנמררש
 היא, שכן ל תדע~ףי(

 שכן , בם ליצחק אשה לישא אברהם חוק דובה שדוי )קפ"
 ליקח שלדו )קפה( , כ( גס )ש בתואל ביתה ארם פדנה לך קום שנאסר , ליעקב שלחיצחק וכן )קפח( ורביה, פריה על חיזק אברהם הרי , ג( מס )ש וגו' ארצי אל )אם( כי ענו'[השמים א*י בה' ואשביעך , נ( כד )גונית וגו' היחו זק עבדו על אברהם ויאמר אומרהוא
 חאיל קנאה אמר , כ( 1 ניס וגו' האלהים בני ויראו כתיב מה ראה , להם הגוןשאית מי ש ההשכים , בזמה שפופים המבול דור אנשי שהיו כשם לא , לו ההוגנתאשה
 עד מאדם שנאמר , עמה הבהמה נאבדה למה , לעצמן העולם מן יאבדו עושין%ך

 , עלה שאינו מין על הולכת והיתה , מעשיה שייה הבהמה שאף , כנ( 1 )0סבהמה
 הארץ את אלהים וידא שנאמר , הצב על הנחש , השור ש הארי , החמור על הסוט)קצ(
 , ארמר אינו ארם כל , יכ( טס וטס הארץ[ על ררכו את בשר כל השחטט ]כי נשחתהוהנה
 פנחס ר' אסר )קצא( . עמהן נמחו לפיכך , והעוף והחיה הבהמה אפיו , בשר כלאלא
 שהיו והעוף והחיה הבהמה כך , צדיקים אלא לתבה נכנסו שלא כשם אמא ברהכהן
 אלא , משפחה לבהמה יש וגי , יע( " )ש למשפחותיהם שנאמר , צדיקים היועמהם
 בהמה ומה , הקב"ה יחמם לפיכך , לתבה נכנסה אחר במין נדבקה שלא הבהמהאותה
 )סמה הקב"ה יחסם מיד , שיתיחסו דין אינו ובניו נח , נתיהש כלום שאינן ועוףוחיה

 1 וגו' התבה מן היוצאים נח בני ויהיו בענין שקרית[ ממה ]מנין )קצב(שכתוב(
 עוד תמצאי לא ותבקשי השינך אחנך בלהות ח"ה לקצגן , נח( בני תהיו ]ך"א]ש[

n~vSאלהים ה' נאום Shptn') אוזנך בלהות מהו , העולם באומות מדבר , ג6( ט 
 נלהות , הגיגך אתנך בלהות שנאמר , להיות עתידין ולא היו לא העולם אומות ,ואינך
 וגם היו ישראל אבל , הבא לעולם עוד תמצאי ולא ותבקשי , עכשיו ואינך העתבל

 , נ( עז )תס)'0 קרם קנית עדתך וכור שנאמר , השלם נברא שלא עד היו , להיתןעתידין
 לאומות אבל , 'ו( ג 631ט פלה ftw~p אני אשר *ום צבאות[ ה' ]אמר אלהים( ה' ,נאום* והי שנאמר , להיות ךעתידין , ט( כס )יגויס כלכם היום נצנים אתם שנאמר , עכשיווהן

 בני אבל , בעתם מלויה[ לרצד( )הזייה( להם היה ולא , בעולם ויו שלא , בלהותהעתם
 ותקוניםהערות

 ר' נסס[ . . . . . . זמרם גן עס' ]ר'נסס
 לג'ני

 נר '5חק ור' 6נ10 ור' 'רסיס ר' סיח סוף כגדל וכן , ט'
 נרוקם נן 'וחגן בר' סקס יצן מסמע נננ3' 6,)ס , נרויח[ ]נן יופגן כרנ' ס)כס חג'ים ר' נססמריון
 מסק 6יט1ח ר~טח סרמנ,ס ריני6 וכן , 60טס 1)6 סקס כח"ק שכס וכן , וסנגר סירוט)מי ע)ומולק
 : יותר מטווס טס6יס ר") . 610 פכן )ך תדע )קפו( : 3'סיכס

 )קפ"
 )0ט'6 6נר0ס מזק ססרנ0 מ651 6ת0 כן ט0ו6תיע רומי גג" . חוק ר~ךנס סרטיי

~Ch 
 הכררים זפק מסרי  תזע וטויסס , נט )ישק

 3ק6 גסריס %רם יעלן סרח יצק וכן רומי נכדי . ונעלן קנח ,pns וכן )קפח( : ננו 3י5מק 6סס3סטי6
 שס )יקח סטו )קפם( : 6לס סדנס )ך קוס 3'עקנ 6מר ,5מק וכן וננדסס . בו' )ך נ4ס סגלגל8טס.

 גס )%ק וגמ65 , מעסיס קנביס סנסמס ו6ף עי 6טס )יקח מן סרס מלמר תמס תמי נכ"י . )1מסוננה
 סחמור ע3 ססוס נגדסס . ס5כ ע) סגחס נסור ע) ס%' מחמור ע3 ס"ס )קצ( : סיגוייס נ6יוס רקנגדסס
 ע) נמשם %נ sp 0גחט גס סטור ע) סלרי )שיט ס0ו6 כמו יתק 'ס , סרסור ע) cn)ol סטס ע3וסממור
  נמורס סגיך עגם טסס מס ט.נ( י"ג )זף ס"ס ג"ח נרווח וירוס)מ' סד"כ סוף גג"ר תר6ס וזן .50שר
 ו"5ג 5כ, פ" וחרדוז , שיגרס חכיגס , חנרגר ממגס ו'65 )חרדון וויוונ חכיגס סכ'6 כו' כיס )סוו'וונ
 נחס ורקומי )ועי ס)כחי 6חת סעס , עף6 קכ"ז דף כחולין תרפס וכן . וחריוג6 ירוס)מ' תרנוסשניגסו
 , כשטס חסר וס . חמ6 גר ילכסן פנחס ר' 6מר )קצא( : מנימסס ערוד ,65 3ימיס ס5כ ט) כרוךססו6
 טפן )ס' 0עסורס ונחמס מכ) סג6מר מיגן )סמק קליו ס% פותן 6)6 3תנס נכנסו 1)6 כך סטטח6ופס
 טסורין גמרך מן הנמסיר 3קח ונס . גח 6) כ16 טג'ס סרס "טמר נ6ו ומ6)'סן , כסריס 636 לסחלנס
 סנעס סנעס נ16 ענילס נסן גענזו ס)6 מפוחן יומתן ר' 6מר נחנק גל סמו% ר' 6מר , לב קנחדף
 כיזוע שיסחו סריהנס כ) סחגס )מי ססעניל! מסן6 ר' 6מר עילס( נסן כעניו ס)6 ק )מוס 'יעמג6
 מונס %ח"כ . טנירס 3סס טגעניס ונזוע קונסתו 0ת3ס טסן וכ3 , עילס נסס געניסס)6

 פס נגמרי
 וגטך , מ36'סן 163 מלסל עגירס 03ן גסנזו ס)6 ססן ו6ת 'יע ר") , ))36'ק סנרן שוווק 6מל קנסור'

 ממס מגין )קצב( : סס לנסו ר מ6~ל וס% , 163 ומריסן וסייס , יחי מ6מרי0 3' ערב 0תגמומ6מסיר
wf'h?aחוק% נ')זע מו% . ההיך ~0ות ,ס"ס )קצב( : וס חסר ו3גיסס , רוש כ"' עסקי תקנתי . כעגן' 
 ק . סוויפ )קצר( : מסוגרי ס)טון הגדתם ו3חגחומ6 , 3כ"' )ממגו טסו6 כמו 1סו6 , 0תגחומ6 גסס טס"זרמז
 : קייס6 ס) טוים נשבס טויס %ים 01'1 גח גגי ויסיג 'ח( ע )גח עוג נלקח וכן , רומי 3כ"' ססו6 כמותקגתי

%י
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 "נ"מ%נהמדרש .46
 אמר )קצה( , נח בני ויהי ד"א : נח בני ויהיו שנאמר , בעולם ]וצויה[ )הזיה( להם היתהנה
 היו בתנה שעשו חודש י"ג כל ולמה אצו( , התבה מן יצאו בתבה שעשו בנכוה לויר'

 ויהיו )שנאמר( )קצז( : התבה מן יצאו כן ובזכות , והחיה הבהמה וזנין מתנחוםהארק
 והלא מקדימו, שהוא גדול היה שם ובי , ויצתן וחם ,שם ועזבה כע היוצאימ נחבני
 דמדשלמ )קצת( כשר שהיה , לימת שם הקדים למה , כ6( י )כיישם הגדול יפת אחיכתיב
 כנען אבי הוא חם ברכיה ר' אמר יונא )קצם( , 6( מס )פם כנען אבי רוא וחם :לבורזת

 : נח( בני אלה ')שלשה )רא( פרוה אבי הוא)ר(
 , האדמה איש . חקין שנעשה ויחל מהו )רב( . ג( ע )יחסית האדמה איש נח ריעול]כ[

 , האדמה איש ד"א : נבר בן נבר )רד( אסר לוי ר' בשם דסכנין יורשע ר')רנ(
 שהתחילו אדם בני כאשרבעה אחד זה )רן( , וטס( כרם ויסע : הארץ עמרה שבשבייוליה(

 שנאמר )בעבדות )רז( , ובעבדות ובארירה ובשכרתו בנביעה התחיל נח , דבריםבארבעה
 כ6(, סס )% וישכר היין מן וישח שנא' בשכרות סס(, כרמ[)טס וימע שנא' עבדים(,]בנמיעהעבד

 אברהם . סס( )0ס עבדים[ עבד שנאמר מבעבדות , טס( טס ליס כמט[ ארור שנאמר]ובארירה

 ותקוניםהערות
 . ימס )קאן( : זס חסר ונגדסס , ס6ומר oa וסטמיס מחנחומ6 ונונע טוכ מקח מוני . )1' ר' 6מר)קצה(
 כגי ניסיו מן סו6ימתחי) מיותר כי ססנרת' סגריר סנ6מר.מ3ת עונ:)קצז( נגלף נס רומי,וכ"ס כ" ע%"מקפתי

 , )כור16 ואס כגדסס . )נורקו ומואס )קצח( : חים מקמל סוס 3מ6מר ננוסס מתחי3 וכן , חרס דרוסנח
 ר' וקמר רומי ככ"י . 3לכש ר' 6מר חנ6 )קצפ( : )טר6ו ומו"ס סמכות וס0מיס , כסר o'oa עוגוכרקח
 ב"כ ק"מ  יף  ס:סררין מצטרע *חד פ*מר כמסדר  שסיף  וסם , הנרסס )יח*  ווס , מג6 3מ3מ 1)ימ6 ,כרטס
 כ)כ , נשרו )קם חס , )י וס03חן , ועורו וכ3נ חס סס 66 נפנס ססמ0ו מלגסס 6מד וס שען 6גיוחס
 ס"6 תענית ירו0)מי ועיין , רק עורנ נסירס"י סס וסיין , ססס מן מזריע עורג ,גנדר

 ס-

 ע"ד( ס"ת )דף
 .. סכריות )ק מסוגרי י65 עורל , נחסמיטו משרסס י65 %נ , משמס י65 מס מעכסן קטלגו ושרג וגעחס

 ונירוס)מי מסורסס סס סג" נס , סירוס)מ' עס"י טס )תע 1'ס , ושרר וחסר , וכת מס ז' 6ות 0)'1וננצל
 רמז וינקט סעו וננקר . פלוח 30 %יו רומי נכ"י וכן . סרוח 6ני hw )ר( : סרת" מרסון 6101 ,ממרקס
 וחגחו)ו6 ותקוט ככ"ר כחכתי 0ס וגסערס , ספחות 30 6ני 1ט6 יח( ט )גח סוג ונלקח , 7סחת6 לנויע"1
 פרקי ועיין , יפחח66כוי

 זר"6.
 כי "ותנחומל מסת %מחוק 3תק י0 נ ע/ע ס'1 סלייס גח נג' כ) סלוח

 סרר") ונחיו0י . מוס )יח6כמגחוכך
 טחי) מען סס ט) גחיחס )געי ג)ומר דסחת6 לנוי כחג 0ס נמררי

 )ס' כ6ן )ומר מ5רך )מס כחנ סתורס 3ס" רסק וכן . עכב , סרעיס כגען 6רן כמעמס 3נג6י סיוע ,לח"כ
 1)6 חס תולדות כחכ )6 וטייין כגען גתי) ידו וע) מס נס 0ק)ק3 גח 30 נסכרותו ונחס עטיסספר0ס
 תרגום סרוח 36י כמגחומ6 5") 61תי , D('St כגטן 6כי 610 וחס כ6ן )ומר 510רך בזיכך , 3ט 0כגעןידטפ
 דרדס סיס 161)י , ושסרחים , ונגיסס ריסי 3כ* וכ"ח . גח נזי 6)ס סיס )רא( : פרחית 6%1 סטתי%1כי
 ולועס נתח)) לי נסס ס"6 רגז ונ')יס נ' 16ת %"1 נגפר וכן . חולץ 0גע0ס יח3 מסו )רב( : ומומטע)יס
 סגוקק ניון י"ג 6ות ו3גדסס , חולין תעמס מקיפוחו גת%) עוג עלך וכן , 1ר31'ן ח)) )0ון וש) ירס .ח%'ן
 ר' )רג( : 6חרח נגסיעס תחי)ס )עסוק )1 סייס , מעת ע5)פ ע0ס ויח) עס'א ונרס"י , פקין געסס63זמס
 סקס גר יסוים ר' 6מר מלמר ;מ65 ו0ס , ניחסם )ימ6 וס , גנל 3ן גנר 6מר )וי ר' נסס זסכגיןיסיע
 מן ))ךח , )עימס נזקקו קבס , 6מר מלמר מ631 ופח"ע , כו' ס6למס 6יס חנכ0'1 תמים 3ייק 6קנת%ס
נ"ר

-% 

 ח"6 ר' כסס 610 סגו נכ"י וכן , סס ככפו 610 , שע גיוס בו מכמיס 6מרו ססג'6 מס וכן .
 נ6 כרס ריעע גם ג0נ6 רז") למרו , 6חר מלמר ג6% ולע"נ , ט' שע טוס ט %6,כר

 סעי
 , וכג'ו ועמד

 , נקצור סמ6מר סכי6 סעזס SD31 , הנכיר  מירס ons %"6 רמו נישם %101 , 36כהה ממדרססל6
 כי כתיג נטפיס סס סיריוס גס . 61יגט סג36י סזס נמורס )סגיו פסיס כמו , נרחצה ט61 סגזססוגתגוומ6
 גח קץ מן 61)1 חצין ולעסו 63ימיי גושך ")0ס סילל גל6ס 0סני6 עם ע3 שסב וט סיס 6זמסתוסג
 סמסטר נ6מ5ע וסנייך , גו' ס6דמס 6י0 נח יח3 דכתינ גמ , %מס סוגד סיס וקת  רכפינ זן וסנה ,ויכויס
 כי ונר% . טסהח מס ט) סקוס 1פ6 , כהינ נטחיס סנ9 31טף , ט' סמן כ6 גרס כיעע גח כס5%יו"3
 ונגיר , נכר יד גבר  נג'"רופי . ננר גן נגר פרד( : הנגיר מזלם מן כ5%ע מקמל י14סיף  סוסמרס"ר
  סס ט3 ס6ימס 6'ס גקר6 ס" וכתג ברנר ערך נערוך ומת6 , 13רגלותo~s 6  ניוצר ס'ש רמז ויניס%ק
 נרנן ערך נ"י קיצוע ד"ר ח"י מוסקטר סכ%) סחכם סרלג 3ייייי ס0)ס נסרוך ועיין , ס6דמס 4זמפדור
 . סכין עמדס סנאית )רה( : לרס"ר  ג3ר סנינו וסמעתיקיס , נלנל ס6דמס 6ש  גתגחומ6 5"3 %61י ,וכלנל

 כ3 פט ח6% ס%מס  יתינובי סנ0ני)1 עוב %1קח , שקימט גת)ח5חס סנ0נעו (omh  סגים.ננ"רפפפן
 , נסגרתי . כוי נעכיות )רז( : י"י 16ת סגיסס נתגושמ6 שנ6 . 6וס כני מ6רנעס 6חד וס )רן( :שכמט
 ונסכדוח בנייתי לשבן  תיו*  נפו ול3 3ננוף ונחכרות סט6 וכגיסם , רוכשלס קדר 5פי ומקנתי , )כשףג5")

631רילס
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כרתטיף חנידרש
 לעיר נכנטין והבן האב שהיו )רם( בזקנה , ולאגפא ~רח( ובפונדק ובשורק בזקנההתחל
 וקן ואברהם שנאמר , מתיול אני ממך ודיך הקב"ה א"ע , מכבד מי יודע אדםואין

 לביסךרין . 6( כד)כו6סש
 ממי
 שנתת אילולי D~y של רבונו הקב"ה לפני אברהם אמר )רי( ,

 מורדין היו לא ימורין עלקכם הבאת ואילו , לפניך מנעיסין היו ל4 המטל לדורשלוה
 , ח( ס6 )מס ויגמל הילד ויגדל שנאמו , בבנו שנתייסר מתחיל אני מסך הקב"ה אזל ,בך

 אמר והר , הישרין מן שנגמל אמר חד )ריב( , אבין ור' ~צשעיא[ ]ר' יהושע( גר')ריא(
 , )ג( סס "ס שבע בבאר ארל ויפע דכתיב , ובפונדק : אוב ליצר הרע מיצרשנגמל
 אשר הפילגשים ולבני שנאמר , מנין מתנה( זוהו )ריר( ובלינפא . פוניק זדו)ריג(

 , ובתורה ובקרבנות וברובן בכהונה התחיל כשה , ו( כס )סס מתנות אברהם נתןלאברהם
 אלעזר שהעמיד בדוכן , המלואים[ ימי בשבעת גדולה בכהונה ששכחם ]בכומנה)רפו(

 ותקוניםהערות
 ססו6 כמו דיריו )קח סגיפס סחגחומ6 ממזר ונען נישח סו6 רומי כא' גס כ' 1ר6'ת' . ונענדותונ6וירס
 כסטות רומי 3כ* . ונ)יגט6 )רח( : ונע3ויס 16 , ונענדות ת") ונענרס כעעות נ"כ וסם , רומינכ"י

 ולקת , מרע סכים נמתגות סי' וג)יגע6 כתג יוסף ען ונע) . סגדפס נתגחומ6 וגן . %1'נס6 51") ,ונס)יגת6
 מתנה Legatam סי' וכתג ט"6 5"6 סגסדרין )פגיו )גטין סכתנ 36 , והסין נערך ססכי6 כמוססי מיסריוס
 סכחכ 6כ וגולם גס נערך מערוך נס ססנ~6 כמו גכוגס כמוססי ת" , לגטין כנמרך ו)פגיגו . גרע מרעסכיכ
 31)יגט6 מסייס ו!ס ממקוח )'חן נ)'נס6 סתתי) הנרסס סם סמ6מר כוונת וסגס . ohtti סער וס" )כניו)גינון

 ונרסס גחן %נרסס 6סר ספעגסיס ו)נג' הגומר מגין רומי( נכ'ק )ית6 011 , מתגס וסו מוסיף)ולמעתיק
 )ריסיי סמקוס ופס . דחוקיס וינריו , )'גע6 עלך גמעריך ועיין .מחטת

 למקמר סכיך נט ערך סערוך נע)
 )יקמור סו6 61יכן ז'[ 16ת נטס"6 ]סו6 פסשנ וכנ"ר עוד וסניף . )נגס %טון סכחנ 6ג גמש 5ל6מסגסדלין

 ממתת מ115ס Legator 1)גךור מרט סכינ מתגוח נ)"ר )גטין סמוססי כתנ וס וע) . ספי)נסיס ענגי 613מר
 סמ)ס סמיפיסיס ססמיסו " נמו נין סחיכן טיוח סטר וסיכן נמירס )סגינו 6ו)ס . עכ"ל מחגת )תתמיחס
 . (o'hln מחטת עג'גו ס,( ס' )מ"6 )נתו ס)וחיס ויתגס מרסון וסוף nibfn מטל וסיכן וסריגו , )וקמורסזרס
 נס . סי)וח" "סטר סריגו ולמ"כ , נגיו נין סחי)ק )נסון סו6 וסיכן כמדרס סנירס6 נר6סוגס מיחסוסיעתי
 )6 ל"י רמו חי' סייטנע3

 סניי
olno ערך סיס נערוך ועיין . גךורס )3גי טחן סו6 וסיכן וסניף ס,רס 

 לנני )מלות גסחגס )ונקור סורס סמ)ס יד'טח סמחסרון ינריו ע) סס ומעיר סי)נץס מלמר נ"ע ססל6נט
 זס . וסנן ס6נ מסיס מים( : ונדהר 6ך מנ"ר סמ6מר ג"כ מונף מטס יע מענית נמניתן ועיין .קטורם

 טסיו ד3ריס גסוססח סגי' ונגיסס , 1ג1' וקן ו6נרסס סג6מר 'rP כסיס 3זגךס סג" oa , רומיחסרתכם
 גין מסרס מס רנסנס )סגיו 6מל מ5טער הנרסס וסיס )ככדו סוקן ממילין סי1 ג6 )עיר ברסיס וסכןס6נ
 3גדסס . סקנ"ס )סגי 6נר0ס 6מר )רי( : וקן ולנרמס טג6מר נך מתחי) 6גי חייך סקנסס % )ק%

 גירסנו

 טל 161מר'ס ומורייס מכט'9'ן ס'Sun~ 63 1 )יור סרס נתת Wh' רנט"ע סר4',ש )סג' 36רסס 6מרבחרת
 , ונגדסס רומ' נכ"י סימא כמו לנין ור' 16סט'6 ר' תקנת' . לנין ול' יסלע ר' )ריס( : כst'h) )6ממט
 6מל וחי , קנין ר' ךעח elo . סיסורין מן סעמ3 6מר חד )ריב( : רנס טסע'ס ר' " 16ת %y גג"רוכן

 רגס שלעיס ר' 1'נמ) מגער Ssl'1 סס נ)"ר תרפס וכן . 6וסע'6 ל' דעת 610 סו3 )'5ר סלע מערס"מ)
 מער סגנמ3 6ער וחד ססוכ מ'5ר snDn 6מר חד גסחגס סג" סגדסס ונתגשמת . סרע מפל גנם)5מר
 )ער סרע מיקר a(Sn 6מר ומי סיפיין מן טגנם) 6מר מי 5ץ %1מת , )מרסס יחק 'וסף TD ונע) ,סרט
 נצין גשגוק רומ' גכ* . שגיק זגג )ריג( : 6קסס6רי סג סחמיסי נכ"י )נכון גמ65 כי רפיתי וכן ,ססונ
 )1 %6ר וסיס שגס 6יס ססיס ס6חזעת סין ס6) 6מר' ורננן 6ען גחמיס ר' , p~fi ננקר 6ט) ויעעסג6מר
 נ"ט וסכייך , מסורס ~_pt ונשסס . שנזק 6ט) מסו 6מר יסוים ר' , 5ך מכה 61מ מנקם ט6תס מריס6)
 6101 %56 נכנס מיז %ס ססיס סיעתיות מן 60"3 6ען 6מר גחמיס ל' ופיכס ריסון רק רומי נכ"יכמו
 משתיות סן ס% למרי ורכנן 51") , דרכש נמרסת שנדק וטסס )ך גחנן 61גי ס6) מטקס 6תס מס 13סומר
 גנתו לצץ , זרכש נסרסת שגדק סעסס שגיק 6ט3 מס 16מר 'סויס ר' 5"3 נס , רומי נכ"י hl~C כמו6ס)
 מקוס נכ) כי ונגיסס לומי כב'" )תקן ים וכן , סרדס 6מל יסורס ר' סגי' 5'ץם רמו ותקוע ftsכצף

 6מר יסודס י' 5'ע )כן , גחמ'ס ר' זניי ולח"כ יסוירו ר' זכרי נתמרס גחמיס ור' יסודס ר' מונקגמירס
 וחד סרדס %ר חד גממיס ול' שודס ר' ע"א " 9ף נסועס וכן . כג'י חטמו h1Db ,  פרים כמו וסוף5')ן
 נכסוגס )רפו( : ר'" כמערס )ע'3 ועיין . רומי נכ"י ו3ית6 , מלהעתיק סוססס . מתגס וסו )ריר( : ססי6 ונסערס )"ג כ'צ וילך סוג 3קח כמדרס נס ועיין . סתדק 6ס) מס 6מר גחמיס ר' 5") נס , שגדק5מר
 . ססיוס וחסר . סג6מר" מגין "ככסהס 6ית6 וסס , חסר רומי ככ"י וגס . סגדסס טפ"י סוססחי .מסמס
 % חגחוס ל' 6מר סרס פסקך וכפסקתך h"o פקח יומך ונירוס)מי . הכסניו 61סרן מפס מגומר 5")ו*)י
 הציץ , ff"D ונויער פרס רנתי כססיקת6 גמש וכן , גדו)ס נכמוש מסמס מטס סיס סממ6יס ימיסכעת

כסמיקתי
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תנוו0א חנטדרש48

 ויקמר )רמז( ; מנין ובקרבנות , )3( ג )ככינר ונו' אלעזר הלוי נשיאי ונשיא שנאמר , יכןש
 שם ]והזה ההרה אלי _עלה שנאמר , מנין ובתורה , כ6( מ %י6 המונחה ראיל ]כל[ אתמשה
 בלעם )רק( יכ(. כד (WtnD להורותם[ כתבתי אשר והמצוה חלטורה דבובן לההע את לךואתנה
 שהתחילו אדם בני מארבעה אהד נח הוי , ובפממים לילודים בהשיא בסובהדצעחיל
 לתבה עמו שהכניס החרצנים מן לריח( אלא , לו היה מהיכן . ברם ויסע : דבריםארבעה
 ר' אמר )יים( , כ6( 9 הטית הין מן וישת כתיב מה וגו',ואחריו כרם וימע שנאמר וזרע,נמל
 קפפה ביום בו , פרי עשתה ביום בו , הפריחה ביום בו , שנטעה ביום % אבא ברחייא
 , סס( )מס אהלה בתוך ויחגל וישכר היין מן וישת שנאמר , ושתה ודרכה ובצרהלרם(
( יצחק בר שמואל ר' בשם חנינא ר' בשם סימת ב"ר ההודה ר' אמר , אהלה כתיב)הכא(

 : ד( יג )'"יק6) אריה שמרון שנאסר , השבמים לעשרת גלות נתן
 בר יעקב ר' בשם שלום בר יהודה ר' אמר )רכב( . בג( 9 )נצטית כנען אבי חם רירא]כא[

 הקב"ה אמר לפיכך , בפיו ההגיר בעיניו ראה חם אבדו ר' משום שאמרזבדי
 ךעין[ את איש יכה ובי שנאמר , לחירורו יצא בשינו או בעינו העבדים מן אחד ילקהאם
 ויקחו יוחנן ר' אמר )רכג( , כג( 9 )כורנית השמלה את רפת שם ויקח : כ( כ6 )סמוי וגו'עבדו
 : ויפת שמ ויקח לפיכך , יפת כך ואחר ]במצוה[ תחילה נתחזק שם , ויקח אלא נאמרלא

 ותקוניםהערות
 )o'nnlh 6 וים , סמ)61'ס ינוי מנעת 6)6 מטס גתכסן )6 ע"6 נ"נ דף ונפיס 1ע"ן , y'p תערסטס

 כסוגסמסגף
~Sh 

 ים ופס , ק"ו נסערה וע"ס , קרנגות'1 מקריס ונקר נקר ונכ) טמאן 6ת מעמיי מטס סיס ויוס יוםנכ) תגי תסס כטות גיוס ויסי ססק6 נססיקח6 טס עיין וכן . נרוקי וע"מ . ממס ט) מצעו
 מוכל כגיסם . סמו3חס ס6י) כ) 6ת מפס ויקער )רמז( : 15 פ' סוף 5") 5"1 ס' סוף ססר6 נמקוסלתקן
 . ונגןאיס , נ)ודיס , נקוני6 , נקונח סתח'3 כועס )ריו( : כ( טס )סס סר6ס 6ת מטס ויקטר ס)סגיוסכה31
 , וניגוח 31קסמיס ננ)ורית נקוני6 נג7סס וכן . ננ)ורית 5") ונקסמים, וכלפיס 3זגי6 נקוני6 רומינכ"י
 , ח( כס )כמדגר סקו3ס bh יטרק) 6יט 6חר וינק מאון יונות 3063 פ" נקונס . ונזנות ספג נקונסנמוסס
 3טלוך וט"ן , ע"6( כ"6 )סגסדרין צורית מנדקי מרסון סו6 31)ורית . 373י6 סמסחק מרסון סו6וכנגניך
 : 1%3 סכומריס טותו סעג)חין 3ר6ס מקוס צנוריתו פי' טכהכ ר"מ 3טס טס וס3י6 % 3)ר ערךסס~ס
 מחר5גיס געיעות סין מסיכן ע"ו סי' ו3גדסס , לומי ככ"י וכיס . )תגס עמו ססכג'ס סחלגגיס מן)ריח(
 ומורות עמו סכגיק כסגם 3ל 6נ6 ל' 6על )ו סיס מר%'כ! פלס VD't ל 5ות טנ"1 ובנ"ל . כשיגססטכלס
 6יו 6)ן ורססת סס"ד . otntrl ונרומות )ת6גס[ ויחורים ]ל) תנוגס ט) 1'חול'ס )געיעוח[ ]5")הסיעות
 אכניס 'אופיס )געישת ומורות עמו סכניק ס)"6 כיף ככ"ל וכן . 13 5ליך סיס כן 06 6)6 כונס6דס

 , נתסס !מורות מכניס 6מר כסגף גר 636 ר' )ו סיס מסיכן כרס alD DD'1 נרקח וכן . )ז'תיסגרופית
 . %6 גר מייל ר' 6מר )ריס( : תטיס ויחורי זמורות עמו מכניס והנס כמאגס סגי6 ע"ת רס"י'כן
 . 6ס13 נתוך ויתנ) נתכת ניוס נו סתם ניוס נו גזע ניוס נו 6נ6 3ר חייל ר' 6מר ד' 6ות ס)"1גנ"ר
 ופ65  וט חסר ולנרפס . שכיעס  סמיך סססתיס מקמע  ויש) ויסכל ס"ן ען ו'סת כלס ויעע מ7כת'כוילס
 פיס  ניוט  נו ליע  ניוס נו  מכפיס  ימרו  סיין )ז ויסת סבר'ס *יס גפ ויחל יע נפט  טישיונפרפר
 71רכס ונגרס )רכ( : קוונו גחג)ס לוס 13 נסתכר גיוס נו טתט כיוס 3ו דרך ניוס ט נגר גיוס 3וסירות
 כתיג )רכס( : נפוגו קיר ט)סמגו p~nvnol סתס ניוס נו כרכס לוס ט נגרס לוס 13 לומי לכ"י ,וסתס
 . )6חוריסן מסכין שיו 6חורגית ועכו עד וס כ) חסר ונגדש . 6ס)1 1סר6ו' 6ס)ס כחיט ר") .6ס)ס
 מהכעיס בעטרת גבת גתן ירחק נר סמה) ל' נסס חגיגה ר' נסס מיעון נר 'סוזס ר' 6מר סני' רומיונכ"י

[1Dhatפטנטים וקטלת נפת סמלן , 6ס)ס נתוך ויתנון כתיג וכן , 6ס)ס ממרון . or51 רפ"י 10ן ממקמל 
 עסקי ט) סננו בסיס טגקר6ת סומרון סס ע) סגקר16 ושנטיס )טמרת רמז כתיב 6ס)ס 6ס)n~eD 1נסי
 ר' נסס חגון רני 6מר רעי 56)1 נסוה ויתנ) ד' ס" 0)"1 ננדר ור6יחי . ע"כ יין במזרקי סכותים סג6מרסיין

 סיין נסכע 6)6 גטו )6 ססנעיס טירת ליורות )ו נקות גרס ויתנ) 6)6 כ6ן כתיכ 6ין ויג) יגחק נרסמוך)
 . ךתנ) מן ילס )ססנעיס נ)ות גרס mnh דרסם וסע . טיכ שחו ס) od(o כתוך כתיכ 6ס)ס 6ס)ו נתוךט'
 6מר עיכב( : שתו ס) 6ס)ס כתוך דרס וקסום , סיין ע"י סגנו רמז גווה 6ותיוח ויחג) ו;") טס 3נעס"סוגס
 , גריס נ! יעקנ ר' נמס סני' לוש ככ"י , לגסו ל' מסוס ס6על שיי גל יטבך ל' נסס גוס 3ל יפויסר'
 ע"י רייס וירץ ר") , ויני וירץמסכך ושן נסן יו65 עני עעס מס זניי נר '3pP ר' 6מר כמקמר גתתי% ס' 6וח ספץ וניצל . 3נד0ס 5ת0116

~'DO 

 11"3 ס3י6 עו3 אקח וכן , סט'ניס עק נמתך סיינור ר") ויני ,
 וירט כגני ענדו עין ו6ס עניו טן 06 דכתיכ ועין נטן )65ת סעיד דין ונסיכך ~יו )סני וינז וגו' חסוירץ
 ונזקר . %3וס תחיי גתחזק ססס מלמד ע"1 סי' סגיסס נמגחומ6 . יוחנן ר' 6מל )רכג( : ויגסוכגני
 סיס טטס מ)מ7 עוכ ריקח וכן , )ו וגימע יסח וג5 תחוס נמגוס סתח') סס יוחנן רן 6מל ס"6 ים, 1')יעס)"1

gp'p,
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כה שהש ח ניורש
 % אבהם רי4נועיעררת כדרך בהותן שהיתה לאחירתן מ"שוןוםהלכין ע אשרמשצ%שולנו
 חם גס(.)יכדק כנען)ש ארוי פיוולא:האמר לשם,%יפה פלית )רכד( שכרן 5הם סס(,צעיאתש
 שנאמר לפי )רכה , ברכה בםקךם שוכנת הקללה אין תידה ר' אמר , נתאיר כנעןראה
 , בתבה נח כשהקה רבותיה אמרו יכת( . כנען ארור ויאמר נאמר לפיכךשיודה חורה לאביו הציד ראה אומרוכנען נושמיה י' )רכז( 6( 4ס בנט, 41צע נח ]4צז אלהיםליברה

 נשאצ% אי% , לפניהם יוצאים והם יושבים שהיו כדי , עבדים לבס היו אשואמר
 4צזר והשמר עבד,שנאמר הרביקן בנך אעשה אני לאחיו,חייך עבד שיהא רביעי בןלהוליד * הטמע לא אוזה לו אמר )רט 5תם, עבדים אותם אקשה מעיד שאס מה החבהמן

 ותקוניםהערות
 6 סמע ולח"כ )קח סס!6 נזם מעיקר סיס רסס 6% )סירימו )ו וסיס ~Stlh טו6 יפת ל סלאמסמשקר
 : מיפת יזהר כמטס טגת6מן גמז ויקח 6)6 ויקחו נתיכ 6ין עסקת רס"' כוון סחגחומ6 ו)מ6מר ,יפת

 חסר .. . . nofll כסטית )סם גחן סכרם ייך )סם סיקס סני ר4צ' נכ"' שחל. וקסת 3סס סטת)רכר(
 : )ס)ת'6 ויסת ס"6 רמו וכירש , )פיו1)6 ויסה )טית טס זכר )סיכן ו' 6ות סטו ננ"ל וגס . פיי1)6סמ3ס
 סטמ)ס תחח נס סיתכסם יטרם) sfi' סטית מץ סס )גני סוג %יף וכן . )פ)מג'6 ויפת נ')זפ נירס16תוים
 תסייין תכנה מעת סכרו סרט )סס סקנסס %.ס מרע מס סג" סניסס ונרגחומ6 . מ"6 נסטלס נ"ט ,ט'
 %הש וה5ינ טס %) סטית מנת סוס ממסיר ססמיס . יסלע) 63רן הרולס 6 אן %יסח , 3ס מכססטסיס
 , לס"י נ6ותיות h'o חסעין סיח כי מ%6סוגס 73פוס ור6יחי . חעוגיח מוססם סי6 תסי3ין וסמ"ר ,מכית
 מכסס פסיס גפ)יש סתירה מ*% נתנשמה גורס י"א ונע) . סמדסיס מ6ת מ16חרת סוספס ססי6כנרפס
 רסק בס . יסר% נ%ן קנורס )1 מץ טיסת %ינ סימא *סח נמורס סגיסס מסחגחומ6 ממסדר נס .נס

 סנ"פר"א
 נ4ר סס מננס חגוג 6תן טג6מר )נגיו )441רס זעתי ויסת מנוס ס) )ע)'ת נגיו זפ )שנן ח")

 סהגחומDD 6"' נלה" גן 6ח7 סועף %61י , )נגיו )קנורס וס5ינ hSll'DS ויסת סמאת רם"' תטמיע .נו'
 טפס sp ססמ)ס חט'מו נ"י סנט נח" תרנים ול6'ת' סמסטר נכיף סס ננזר טמ6 כש ס"ס וגס .סגיסס
 %5הז וט , סס מבגי סס'ו סהורס 6ת סיברו 'סר% מיס כגני מ7ס טכרס סקנסס )0 ליע כנוד דרךסגיסס
 מכני ומטנ נוג , וגי4רץ משסין פיסיו )קנורס ט'וכו כמטיח קמות עתיייס יסת סנני ססס 1מנוג גונ ,לינית
 fi-b1I'D מ)ת וסוררם עכ"ל. נ4ר טס מבס )גוג 6חן סג6מר קנורס ט,ט , ומנונ טמר יסת נרי טנ6סר ,יפה
 גחומט רסני טסכי6 למדרס ונ6מח טמ"כ נסיח% פסת טכת3 סס נמזרח סרי") נחדוסי ורטיתי , ממגילעיס
 סנני סרכרס ס) hunSD וט61 לס5מגי6 סני' סעיקר ע'? , די4כ6 יוטס uet  נחנחומ6 פ6 ואטלססוט
 , סח תטוסי סבכי חס 3ג' מט6"כ י"ג כגיס כיחגי6 . ערוס נסר )כשת כסונר מכנסי כעין סטוק *כסיסשת
 )פנס )נרום עוג 'ותר )ק , פ)גי6 סרך נערוך ועיין . עכ") מכגסיס ש' ונ"נ , כן סמ' 'מן ניפלס 6%ש%ן
 , גתי) )כגען יסו חס וכנכסס . גת6רר כנען ר6ס חס )רכה( : סרגי) וניסערת נשססי נ"ט , )סימג3י156
 : גת%ר נמס כגען חס6 חס 06 סוג צישז . 6תמס6 גת*3 וכמק חע6 חס ונזקר , (sspn וכנעןל3

 *מר יסורס ר' סני' ונגדפס , וט' הסיס חגרך )שכך סני' לומי בכ"י . ונו' שסיס 1ינרך סג5מי )ש)רנו(
 סכסכן נטו ו6ת גם 6ת %לעס דגלך ס%מר ודגיו א ליבש  נרו ילדי נרלמ  לקיום  סוכות סק))ס6'ן

 וינרך סכתונ מס' רי"6 טוב %1קמ f'Sn ובנ"ר . טהר )ר4ס וקן סן מיותרות "לאמרתי סמקת , גתנס(גהענר
 ס3"ר וסנרי , 3'ס',ן הצין , יגען מדור 1'6מר )פיכך , נרכס נמים מס קן)ס ושן , נגיו 51ח גח 6תשסיס
 , רומי כק עס"י נוספתי . ר5ס כגען *מר גחמיס ל' )רכז( : קן)ו י"ס ע"6 ע' דף משירץ נחוס'מונ6'ס
 3סשס )חק ים עונ 1נ)קמ , 46מר גחמיס ר' סי' סוג !ניקף ונגסו סגדסס ונתגחומ6 , 6מר נחמן ר' סנ"וסם

 Ddb~1 רטתעו ובטונם רג מ)ת ע3 סגן מסר 6' לב לומ' נכל .. רנותינו ימרו )רכח( : )חס 5? %סוסניי
 רל 6' סני' סיחת סר6סון סמעחיק wsn' נלור , כלכיס ר' 6מר פשו ונג"ל , למלו ורג1תיגו כפיפס כן1

 גח טס'ס עד המי מ"י . ענדיס %גי סיס 6י)ו 6מר )רכס( : רנותינו קמלו י") , נרכיס 6'י מוסועמס
 נהנס נח o'on עד וגגזסס . )סמסס י6%'ן ומן יוסגין סק כדי , עניים )גל סיו 6י)1 %מר נקט מקנתנס
 כרגם מסמס סוסון וננ"ר . )סגיסס מממשן ועג7יס ltSCtt 3ל סתיו ענדיס 6* צני סיסיו tfil)o %ט6מר
 . רגיש נן יסומל )י ינחת )6 %תס יו 6מר )רל( : טיסמסט גתן נן )1 סיס fisn נהנס נס %פפר5ער

 מנעת ,ae 6מר סעסס טותו חס טייטס כיון ונזקר : כ!' מנחת 63 "חס )1[ 6מר ]5"3 3חס 6מל מיזנתסס
 %3ף נרחנס ומשרפ , )י ענייס טסן )לחיו ענד D'hO טוחו יסיס )פיכך סיסמסני קעי נ! * מ3סעמש*חי
 סלע רביעי גנן )36י1 סיקל ואן , וכגס! ומא ושריס סס חס וגגי 7כחינ חס טננל רגיש כגעןסונ
 מגוסס ונתגחומ6 , עס"ת 31דטק , *"כ ל לסדרך ועיין , נרכיע' 6ילר1 )סיכך רגועי נן ס) חסמשוממט
 ענזיס ]ענז כמק %ור ויקמר שגימר[ ענד יטש מ41ד ש6הס לג'ע' נן )סיכך סם"ס 6חר , סוסססגמא
 וסג" מסיף , )6ח'1[יסש

 ato '"DU סמסיר חושף חס 6לו" 6ת וסרס קמי ow ד6מר 7מק יעתש 4)
O9Denק)* כרקיעי ט*ק)1 מתוך סרנן מ"7 , ענש 6מל וחד סרסו 6מר חז וטש36 ר3 סס סגפזרין 
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הנחטאנחמיש )50

 עבדים הם משל הרי )רלב( לקיש ריש אמר כס([,)רלא( nsh~s) 9 לאחיו יהיה עבריםכנען]עבד
 , יג( עז )יכיס לך ימכר כי שנאמר בעולם, חפצכם יוצאים שם של בניו אבל ,לעולם
 אבץ, סס(, מס ]עולם[ ~עלט( עבד לך והיה כתיבשם מה ח(, מס נסס המרצע אתולקוות
 , הזאת הארירה לו נרם מי , לזלם יצא %א חירות טמע שטינו עבד , עבדים עבדכאן
 ידי על ולבזותם הם של מבניו לפרוע הקב"ה עתיד וגע )רלג( , אביו את שביזה ידיעל
 ערום מהו )רלד( , ד( כ )'מלס ויחף[ ]ערום וגו' אשור מלך ינהג בן שנאמר , אשורמלך
 לו פרע מה , אביו את שכיבד ויפת )רלה( , ערומים ומוליכן אותן מבזה שהיה ,ויקף

 אתן ההוא ביום והיה שנאמר , עליו ומכמה מאפילו הקב"ה גוג כשיבא )רלו( ,הקב"ה
 שנכנסו בשעה אלא )רלז( , לשם הקב"ה לו פרע ומה , '6( )ע )'"יק6) קבר שם מקוםלגוג
 בניו שהם למה , בגדיהם נשרפו ולא )רלח( , גופיהם נשרפו , להקריב אהרן שלבניו
 וכל לירושלים סנחריב שעלה בשעה )רלם( ; ברשעים ומנין , בצדיקים הרי , שםשל

 שנאמר שם, של בניו מבני שהן למה בגדיהם, נשרפו ולא גופיהן נשרפו )רם( , עמוחיילותיו
 . ס( ע )סס ליפת אלהים יפת ( )רבא : גכ( ' )ככסית וארם ולוד וארפכשד ואשור עילם שםבני

 כך )רמג( , הגיעו היין ידי על הללו הדברים וכל )רגוב( , סס( )סס שם באהלי וישכן כןואע"פ
 , כשבמים וכן , יין ידי על נח וכן , נשלוז מוצא אתה יין מוצא שאתה מלוםבכל

 , בשטים וכן , אחיהם יוסף את מכרו להם לאכלשישבו
 ותקראי

 , אלהיהן לזבחי לעם

 ותקוניםהערות
 יסף כען סמוניך 6מת 6ות כע) )סנטת פרך ו6ץ , רניעי גן )סוגיי )י סגפת )6 6תס ע) ס"ך חס ,נרכיע'
 ר' 6מר ונגדסס רומ' כג"' . "יט ריס 6מר )רלע( : גי'" )פניי וניתץ , סתגחומ6 מסדר מן סיספס סו6רק

 6יוס עם טס סג" וכך מתוקן 'ותר רומי נכ"י סטון . )שטס ענייס חס מס) סרי )רלב( : )קיט גןכמעון
 סס 0) כניו 6)6 '3( עו )דנריס סעבריס 16 סענר' לחיך )ך ימכר כי סג6מר ענדים טס מס) 6ף סריסוספוח
o'bh'מס 0) %) סס( )סס מעמך חסרי הילהגו ססכיעית ובנגס מגיס 0ס ועריך ]וגו' )ך ימכר כי הגימר מסטית 
 )0ס עלס( ענד )ך וסיס תו' סמר5ע 6ת ויקחת תו' מעמך 656 )6 היך יימר כי )וסיס טג6מר )פרוה[ '651ין6'גן
 דגיו 6)1 נמוסס )עו)ס.ונגדסס )חירות '651 סרגו ענדיס ענן מואסו' כס תענוזופיקר6 נסס )ע"מ יו?5") סו0ס
 גנ"כ מונף . מנגיו )מרוע סקנסס עתיר וכן )רלנ( : סס 0) נגן 6)6 5") טסס)

 ס4-

 מסו )רלר( : 1' 6ות
 )ו מרע מס 36יו 6ח הככד פסה )רלה( : גגיסס חסר וס , otntnv ומוזיכן קותן מנוס פסיס ויחףערום
 . מסיק סקנסס גונ כסי65 רומי 3כ, . עזיו ומכסס titehn סר4"ס גוג כסי63 )רלף : 0ס נטר מונו .סקנסס
 חגיו מאגסו גסעס 6)6 )רלז( : מפיקו סקג"ס נוג כ0יג6 4) , ונבי* 'סר6) ע) וגוגונ גונ כטישונגדפס

 כף מוסגי 06 וח65 )ר4ר4"3 וסרן כגי. כסגכגסו כגזפס . נגדיסס ג0לסו 1)6 גוסיסס גטרסו )סקלינ וסרן0)
 16מס סגוף 1)6 6ותס , סגוף 1)6 סג0מס ורוסי 6)6 0לופיס 3גדיסס סיו 1)6 , 3( י )ךקר6 16הס[]ות6כ)
 6100 כמו סניו סוס כלחרון ממסיר %6ס , גוסס טגסרסו מסורס כ"י נחנמומ6 1)פניג1 . ע"כ ; נגדיסס6%

 610 ננייסס וא onifi סגוף ו)6 6ותס ססיוס נס . ע"ס קיים תוף אמס סריסם h"u ג"כ סגסדרין3גמר6
 ננייסס. גירש ו)6 )רלר( : 0ס ונחונך נרס"י נעיין , )6 1ת1 3נדיסס 1)6 16תס 6ית6 סס 5,6 , ססמגמרו
 630 ס( י )ויקרין נכתטתס olbti'1 זכהינ וסרן גגי 6)1 סס )גגי 0)ס ט כי651 בג( ס )גח סוג נרקחעיין
 וכ3 )ירוס)יס סגחרינ 0ע)ס נסעס )רלם( : 6ותס ד"ר ע"6 נ"נ דף סגסדרין תוס' ועיין , ננדיסןנטרפו
 גסרש )רם( : מ'רוס)יס ונגיסס , )יי1ט)'ס עמו מישתיו וכ) סגמריכ סל)ס נכעס רומי נכ"י . עמוחי')1תיו
 כטיו חעממ וכמיג , כו' 'רוס)'ס sp סגחריכ sfn 0ע)ס גזמן ס3'6 טוב פקח . כגדיסס גטרסו 6%נופ'סן
 נצמר6 6101 מכניותך, )מלגיס קרי עחגן יר' 60 כ' , קיימין וכגייסן יטרפו כגוסן מימד 06 רקוד 'קוד'קד
 רסיס חסר סגדסס סנתגחומ6 קסעירומי מ"6 גסערס סו3 אקח ועיין , נרקדי וע"ג , ע"3 קי"גמנת

 3פ4 וסם , 06 כיקוי יקד יקד כנויו והחת וכתיב תוניס רניט סס3י6 ססיוס נס , ס' מאך וי65מסכתונ
 יוחדן יר' ס6 כי מאוס סייגו וכסוד , יקוד יקד ככויו ומחת מדכתינ זייק כגייסם 1)6 וו") כת3 יוסףען
 ימיני) ')קוס ועיין , ממקור 5ת וסע)יס מ"ג ד"ס ע"נ קי"ג יף סנה מרס" 610 מככדומ6 )מ6ג'סקרי
 , ממט ככודו 1)6 יקוד יקי כנודו וחמת וכתיג , נמוקסיסון 6מר סוגל רנ %"1 3"ר כטס ספניי D"D5רמז
 שסיס יסח )רבא( : כמזרע )'ת6. וכו' וכתיכ סי)קוע ססכי6 ס,ס וסק'וס , נכתגותס CI~V'1 לסרן כג'וגן
 סו6 16)ס , )מעלס מוסב סו6 כלעו )יפת ירסיס יפת וכתיג סנ4 כגרפס . 0ס ניסקי ויסכן ו6עפ"כסיסת
 עימו נמימלמר

 )יטת רסיס יסת פ)"1 ננ"ר וגמ65 , תדרס סס ומסר , )יש %סיס ימת סכתונ מן ומתחיי
 אערס 0ס 51ייגמי , טונ %קת מונף וכן , סס 63ס)י 1'0כן eph1"( סמקזס ניס סי3גס גוזר ססו6 גורתזס
 ופסיקתי מקוס3"ר

 נטם מס"ת ורס"י h"D, " דף ויומט , 6' 6ומ פון נח וטמחי רנ' ססק6 רנמי.סרס
 . מקוס 3כ) כך )רבד( : כגיסם )יח6 רנינו יקמיט עד . סיין ע"י ס)13 סדנריס וכ) )רטב( : מכמיסמדרס

ככ"י
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טהנחומא הנממרש
 והשבכים , ו( )ג )ימית ושתו לאכול העם וישב , יין ידי על העגל במעשה וכן , כ( מ)ט%%י
 השותים , י6( ס )'כעש ירדו% שכר בבקר כהסכימי דצי שנאמר , היין מתוך אלא גלולא

 אלה ונם שנאמר , היין מתוך אלא גלו לא ובנימין יהודה שבם ואף , 1( 1 )עמוס ייןבמזרקי
 הבא לעולס אבל , ל"ה עשוי )רמד( רוזה בעולמ הקב"ה אמר , י( כמ מטע" שגוביין
 : 'ת( י )'") וגו' עמים ההרים ימפו ההוא ביום והיה שנאמר , עפים היין את עושהאני
 בית רבינו ילמדנו )רמה( . 6( י6 )כבסיח אחדים ודברים אחת שבה הארץ כל ריןזי]כב[

 יעקב ר' )רמז( , לא או עירוב צריכה שיהא מהו )רמו( , עירוב בושנותנין
 אינו אומרים הלל ובית , צריך אומרים שמאי בית. אסל , אבהו ר' את שאל אחאבר
 אלא חצירות עירובי התקינו לא לוי בן יהושע ר' אמר )רמה( . הלל כבית והלכה ,צריך
 , ומחבוט נושקתו והיא , להברתה בנה את משלחת אשה ביצר , שלום דרכיומפני
 , העירוב ידי על שלום עושות נמצאו , עליה לבי ההא , אותי אוהבת היא וכן אומרתואמו
 שהלקו ומנין ל מחלוקת ליתן עמדו דילו והרשעים , בעולמי שלומ נתתי אני הקב"האמר
 ואת )רמה( , אחדים ודברים אחת שמה הארץ כל ויהי , בענין שקראו ממה , הקב"העל
 הימנו[ ]כל ממנו( )הכל לא אמרו , לרקיע לעלות ובקשו בהקב"ה ומרדו עמדו הפלגהזור
 nDD ]וממן  משאמר( )רנא( , חירשים של דברים  להוציא התתילו )רנ( , העליונים לולנור

 : וגו' אחת שפה הארץ גל ויהי בענין[שקרינו
 בחילך הניעמו עמי ישכחו פן תהרגם אל וש"ה )רנב( . אחת[ שפה הארץ כל ]דיוקינבג[

 כנגד אלא אמרו לא , הזה המקרא דוד אמר מי כנגד , 'כ( נע "סיסוהורידמו
 הורג שאתה בהריגה תהרנם אל עולם של רבות הקב"ה לפני דוד אמר , ואחיתופלדואג
 ]והורידמו[ , בעולם מטולטלין שיהיו בחילך[ ]הניעמו בעולם( )הניעם אלא , אדם בנישאר

 הומאין שהיו , 'ג( סם )סם שפתימו דבר מימו חמאת בך, מרו כי למה )רנג( , מגדולתןוהורידם
 ותקוניםהערות

 ס"ן עלס רומ' נכ"' . )חק)ס עמ' )רמד( : כטוון מו65 6ת מון מו65 ס6תס מקש נכ) וכן רומ'נכ"'
 רומ' בכ"י . )6 16 עירוב 5ריכ0 סיסת מסו )רמו( : ע"נ 6ות נגדפס h31b וכן . רנתו עמדנו )רמה( :תקנס
 סגם ר"3 , עירונ זריך סיס6 מסו , )פגינו כמו 51") , )ערוב זריך ססו6 מסו ונגדפס . ע'רונ שיך טסהפס
 ר' )רמז( : מסת 6ח )יתן זריך 6ין עירונ בו סמגיחין 3ית h"D מו"ס עירונין ועיין . )סותמות סח יתן6%
 , לנסו ר' 6ת ס6) 6ח6 נר 'עקנ ר' רנותיט סגו כך סני' כנדפס . לכסו ר' 6ת ס6) 5מ6 נריעיק
 )6 ונס;'גו , נמסנס סת:חונ:6 נע) )סני כן סיס ואתי . נמסגס גמ65 1)6 מיותרות רכוחיגו טגו כךורמאות
hih)וניח סמקי 3ית פ)וגחת מקס נטוס- נננ)י SSO יעקנ ר' . ס"ו ס"ו עירונין נירוס)מי סו6 6נ) , נזס 
 ל' 6מר )רמה( : ע"כ מת'רין ונ"מ 16סרין נ"מ )ס ומגך 03 חגי לנסו )ל' יוסי 6"ר 56'0 ימכית 6ח36ר

 ע"ד כ' דף )ס)"ג( פ"נ עילונין נירוס)מי מ65תי ס)וס.וס ילכי מסגי 6% מארות עירוני התקינו )6 )וי גןישוסע
 נוערנין מס מפג' )וי[ נן ישוסע ר' 6מר ]ונס"ו ישסע ר' 6מר סס 6ית6 וכך , ע"נ סוף ת"ד יף )ס)"ע(וכ!"ו

 ע"' )גבס ]5") כרס )גנ' עירוכס וס)חס 3חנרתס ינוגע טסית0 6חת ג6סס טעסס סרוס ילכ' עפםניח5'לות
 סכין למרס )המיל 6מר ]ונפה לימים זמי וסמר 6ת6 , וגסזזי0 וגססתיס גסתיס נרם[ ביי ונאצו ,3ו-ס
 ;ועם ורכי 7רכיס סיס"י , ס)וס עטו כך מחוך , יזעם סויג* 1)6 סווח[ )מ)ת )ית6 ]3ס"ו )י רחמתסו.ות
 , ו;כקו וחנקו ?הכגס צותו 1)קחס גוס ע"י עירוכס ופוחס סגו6ס 37וכס ופי' . ע"ג , ס)וס גת'3ותיס 3וכ

 פף גמסרס"6 ועיין . ס)וס עסו כך ומתוך 'דעתי )6 %61י 3י 6סונס סי6 כך כ) ולגורס )6מו 1D'el מגער6וז6
 טסמסדר חר6ס סירוט)מי ס"ס.ומדכרי ונסנו רו'כ גס"נ נירוט)מי otwo וכמרקס '"נ סי' ס"1 ונסל6"סעי.רונין
 ומחנקתו לרקתו וסיף )פגיגו נמוסס 3חנרתס, טגו6ס טסיתס וחסר עכרי, )מון 6) סז0 סמ6מר סעת'קס1זגחומ6

 , הובקהו 51") נסעות ונס;י0ס , ומגססנו איו מחגת וסיף ונגיסס , ומנסקו נוגחת וסיף רומי לכ"יסנ.י'

 16נ1ר-, וקמו נמשס נס . וגססי0 חרנ' ויחנקסו , 3יס בסיף 6 וימנק וחלנס , וגסקתיס גפרתיתזנירוט)מי

 ומדפס רוני נכ"י , עלס )נ' ho'l גמטס נס , לותי 5") התו 6וסכח סרי נגזסס סג" לותו דופנת ס'6וכן
 מ:ה') וסם , סחפם סתגחוגו6 מסדר SUJ ססמיט זס . סס)גס דת. ו6ף )רמפ( : טניס %נס וסיסנכועות
  וטען ,  הדס דנריס  5חריס ודנריס דרס . חירוסיס סל ךנריס לסו5י5  סחתילו  לרנ( : מסרנם 5ל  ~ס"סמן

ב"י
 כטליו:'ס 6ת לנור סיעו כל ל6 קמרו , כו' ס' טל חדיס דנריס ט5מרו 5חדיס ודנריס , ו' 6ומ פל"ת
 . 6חת ססס ס6רז כ) וימי הגימר )רנא( : ג' ושערס 6' י"6 גח עו3 נלקח ועיין , סתהתו;'ס 6ת )טגיתן
 ו7נריס 6חת ססס שרן כ) וימי נעגין סקרינו ממס ומגין , ססיוס רומי ככ"י סגמ65 כמו סס גסתקנתי
ot~nh: )רנב( fnf (6 ח"ח ריס נהר כסיגוייס ותגס , י"ג 6ות כנדפס בת:חומ6 מונף . תסרנס , 
 ]רני[ ססומתחי)

~rD)h 
 רמז תפיס נרטט ומונף , תפרנס 6) פחח h~nr כר יוסי ר'[ ]נסם )נ"ר(

 סוס ?כתונ )סכורם נתמ)ף כי ונרסס , ונגךפס רומי נכ"י וכ"מ . נך מרו כי )גוס )רננ( : 3"ר נססתסערו
ט.:
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ת61 ע"פנאצ
 איתופל 9(, גכ (hfe ונו' אבה בא רשי בן את ראיתי אמר דהשנ , נשפתותיח ועודנפ"ן
 דבר , בפיהם חופשן שהיו פיסו, המאת , %( 19 )סינ ונו' אביך כלנשי אל בא לאבשלוםאמר

 ד"א )רנד( 'נ(: גbn~al otsw) 9] מלכדו בלשונם( )נלכדו לפיכך בשפתותוהם, בדבורשפתימו,
 אלא , המבול דור ומהרגוז בהריגה תהרנם אל )רנה( , הפלגה דור כננד אלא אמיולא

 פית המאת . ח( " )נו%יס אותם ה' ויפץ )רם( שנאמר , בעולם פלמלמ , בחילךהניעמו
 )שנאמר( : בגאונם צדו לפיכך , בשפתותיהם שגימאו שפתימו דבר , בשהםשחםאו
 אס שלמה אמר )רנת( , אחת שפה הארץ כל והזי בך ואחר , )נ( י )כסנח בני משפהות אלה , הענין מן למעלה כתיב מה )רנו( , אחת שפה הארץ כל דיוקו]כד[

 אית ערכה הוא לו שונה להיסע השבפ את מעלה שהוא עם האויל את מכהשהוא מי , בג( כ, )מסז' מעליו'אולוע[ תסור " בשי הרישת ]בתוך בטכתש האויל אתתעזוש
 אפילו )רם( , נשכח כבר הראשון את מעלה שהוא עם יפ( , בשי הריפות בתוך ,הראשון

 בנו נחמיה ר' )רפא( , במכתש האו% את תכתוש אם ד"א : אולהב מעליו תמור לאכן
 , עליה הגבים ועלו ' , מלאה לצנצנת )רבב( דומין הן למה אמר נחמן בר שמואל ר'של

 )%א )רסר( הראשת, מן דהטמ למד ולא ונפל[, השלישי ונפל, ]השם )רסנ( ונפל,הראשון
 ומתגבר שיה וראשון נא הרששם כך )רפה( , השב[ מן השלישי ]ולא השלשי( טןהשני
 שנאמר ע"ג, וקראו אמש)רסו( של עמדודורו כך הראשק, מן ומד השני ואיןונופל,
 שנאמר , ושמפן לי6 קרא )רטז( הקב"ה עשה טה , כן( ד שיטיס ה' בשם לקרוא הוחלאז

 והכעיסו המבול דור עמדו )רמח( , מ( ס שטס הארץ פני "ל וישפכם הים למיהקורא
 מדור למדו ולא , העולם מן ואבדו , יד( ג6 )*ה מענו סור לאל ויאמרו שנאמר ,להקיעה
 האויל את תכתוש אם הוי , הראשונים[ מדורות למדו לא הפלנה נדור )רמם( ,אנוש

 ברכיה ר' )רעא( , אחדים ודברים אחת שפה הארץ גל ויהי שנאמר , עולס שליחידו אחרי חירופין דברי מוציאין דוהיו )ער( , הפלגה דור זה , בעלי הרישת נתוךבמכתש
 פורענות ששפו אחת שפה ד"א )רבע( , אחת משפחה שמו , אחת שפה מהו אמרהכהן

 ותקוניםהערות
 ד"6 )רנד( : נך מרו כי כתיג )6 '"נ נ"ע תסרס ככמונ כ' , "( ס )תס)יס נך מרו ג' סייפה סכתונעם
 : ז"6 עד י"6 מן סמעת'ק סססשע רומי ככ"י חסר נמכתם ס*ע 6ת לאתוס ש י"א עי 6מת,)6

 , ר~מכע דור טסלנת כסליגס יסכור פן תסרגס 36 וריסס . סמה) דחה טלפנת נסליגס חסרנס 56)רנה(
 : 'וסף ען גע) 5חל 6סר ספן סו ונוס , תסלנס 6) סמלות % רק דולט כ' מן מיותרות 'סכלו" 4פןיומרות
 מס )רנז( : נך מרו כי 3מס סיר 3ט ננגס מנס ס6מרס ט) וסורידמו וס 6חר כחיג נגיסס . 6ותס ס' יפז)רנו(
 פיח ב"ח ננגר . ~sfe 6ת תחוס % ט5מס 6מר )רנה( : י"ס 6ות נגיפם מונף . סעג'ן מן ומערס.כתיג
 סטיון וחסר חחלף"6, רמו נטני נ')י9 נס וטנף , 6חר נרוכן 336 סזס, נפשק כסגף[ ]נל 636ר'

 , ססג'ג: 6ת סוכם סו6 עכס טסו6 עד סג" היסס . נטכס כנר סר6סון 6ת מעכס ססו6 עס )רנפ( :4"ר"
 ר' סי כנו ממיס ר' )רפא( : נגיסס ססו6 כמו , 6עפ"כ 5") . כן 1S'Dh )רס( : ככוזרי סיותל סיD')DSn 6וני'

Sbtnnרך ט סדורות סדר עיין , וגחמני[ )גחמ!( 3ר סמוך) ר' ס) ננו גחמן ונטפס רומ', נכסי גס כרס חמן. נר: 
 גסס ווניס מס"ס )5ג5גת רומ' 3כ" . עסיס חנ3יס וקו מקס )0%5ץ )רסב( : גחמן נר סגע6נ כר חגוןרכ

 סג4 ורייסס וטניס, 5") 16)י וזפ),סר6סון
 סני ס )יסד( וגס): סרוקת ע"ס חננים מ65ס )%5א )מס"י

 מ6גסו'נס וניפוס . ה% וסס5'סי נמעס ונסך סט)'סי ע6ס נהק יט וטס , פיפס )בכון וכנס , הוסטתי .וגס)
 תינ'5"  נדפס וטלאי . מס חסר SD11 סס)'ס' ע)ס וסמטת , SD11 מסג' ע6ס וגס) סר6סוןעזם

 סר6וסון גס) סני'
 , גי, סט מן סט)יסי 1)6 ס5") מלזנחי . מסמסי מן ססגי 1)6 )רפד( : מסורס סוסון רומי גכ" . וגס) ססג'וערס

 י!סר עמדו נך סי . )טלסעיס גן )רמה( : סר6סון מן נמד )6 מסני , ססגי מן )מד )fntsc 6 כג"ולנדפס
 גוס 16קי 'ס קר6 נתפס , ., וסעק טיס קר6 )רמז( : וע"ז סקנ"ס ס) סמו וקללו נגדסס . ע"ז וקרסו )רמו( :נגדסס
 וסתרי , שנס ט5 פלסו וסייף 6וק6גוס ע)ס מעט נ6ותס ל"ו יתרו מכיתם שין , עורס ס3, סקסוועיף
 ג' פכ"נ סוף נ"ר וע"ן , מ"ג bpneעקנ

~'WD 
 .רמז DInD ניקוע ג"כ ושנץ , סע%ס 6ת וסונף סיס ע)ס

 חססף מיס טחנן לנמס קומר שי טסף ונגיסה , ע"6( ל )יף ה"נ %ו סקנס נילוס)מי גס ועיין ,הסה"נ
 "עמדו" מות הסרס נגרסה : סמנו) דול ממזו )רסח( : 'ע( 'ד )6יוכ ס36דח פוס וחקות 6ר7 עמרססיחיס

 : סגדסס ע"ס מיספתי . סר6סוגות מדורות נמדו )6 סס)נס יזר )רכם( : )סקנסס" 4ירייעיסו רומצותנס
 ססיו 6חח ססס 6מר מכסן כלכיס ל' )רעא( : 3מסס ממרסץ ססיו 3גדסס . חירופן 37רי מריקין מסיו)ער(
 וספח מרסון טסם כמו טסט וזרי . 6מת מססחס 6חת טפם ס3'6 עו3 פקח וכן , נגיסס חסר וס . 6חתעעסחס

 6חת סחם ד"6 )רבע( : ממסחת טסיו 5"3 ו*)י , מספחה 5רעח עג'ט , 'ו( ג )קע'ס ניון נפות קיקי 6ת0'
סרסו
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ש חנא כזש
 ודברים ד"א : עקם[ של יוודו אחוי עאזוצי*צ דברים , אהלים ]ודברש )רענ( ,לעקם
 אלתנו ה' השראל שסע דכתיב הקב"ה אחרי , ערלם יהודי שני אחוי עייצטי ,צמדים
 ן מת * )י"ה6) )האהביה( )רעד( אברהם הוה אחד שנאמר , אברהם חרחר , י( 1 הכרס אחדה'
 יופי ר' של בס מליעור בשם'ר' אייבו ר' אסר (ye) , אחת[ ]שפה הארץ כל מהיד"א
 שנאמר , שישע בימי אחד והקנ"הף על עולם באי חלקך מקךמות בשליקה ,דחלילי

 יהדו מרצ , 3( ע )'יוסע אחד[ פה ישראל ]ועם הההנע עם להלחם יהדו ]ויתקבצו[)ויקבצו(
 . 3( 3 )חספס ונך ארץ מלכי העיצבו שנאמר , ומנ"נ גונ בימי ואחד . הקב"ה עלשחזקו
 הט חרוכים של דברים , אחדים[ ודברים אחת ]שפה הארץ כל ויי שנאמר , וכאן)רעו(
 מה , מקצתן פרשו רבועינו אלא , הכתובים פרטן שלא אלא )רעו( , הקב"ה עלמוציאין
 בא מבול שנים ויטש וחמשים מאתו ושש אחד הום שנים אלף אוד )רעח( , אומריםהי

 ב*צ אלא , עלינו יפלו )רפ( העליונים והמים , מתכומפין והשמים )רעם( ,לעולם
 : אחדיםודברם הוי , בהם מעמידין הייו השכום יפלו שאם , עמודים( )פי' , פרגומין ל% ונעשה)רפא(
 , למצרים כוש )רפג( , רעהו אל איש םךצ . ג( " )כותית רעהו אל א"1 דשפכץרן )רפב(]כה[

 , י( מס וטס עזר לנו נבנה הבה )רפד( : לננקט ו%פ , לפופ[ממצרים
 ותקוניםהערות

 63 כמיץ כת'נ ר") , כת"כ מיק 6חת ססס נגזסס . )ועכס שרעטתמטסו
 נסמ'י
 יממת נסיק ססס ודרס ,

 פכור מסות הגימר כעג'ן , כמחח )שלס סורעטת ססש ז"6 סוג ונלקח . סורעטתטטש
~pw) 

 : נ( כז
 במרו מוטפס גמ65 ומס , ביינו ר' 6מר עד וס חסר ונגיפך , רונו כק ע"פ סוספתי . בכייס . ויגריס)רעג(
 געה ממס ססס0 מס גמ65 ובח"ג , פדח מנ"ך 6101 , ר~תחתומט 3ט וקון 0ע)יוג'ס 3! סטר המט כ3)6

 , מנחמס עמו געסס לנמרח 61חת , סס וגסנ געש לצמרת 6חח , כלצת %' וג"ש , נלייונית %1ר%)רקיע
 נעץ תיחמס עש געטס למרו ווו , 0' ספ'5ס מרס סס וגסנ נעץ סימרו ט , ע, סס נעטי *מרת61חת
 המסדר ט0!סיף ופ6 , אוחס 0' רסן )סוגם פ% ס' %ע , f'p סס גע3וי סרסרו 1,1 , וסיין רומיןולפין
 : רומי גכ"' )'ת6 וכן , נקרץ ו3יה6 י*סנרח' . %1נר% )רעד( : ע"6( קאט )יף משירין מנמרנוסוס

 , ר~תגנימ6 3סס '"ע רמו 'תוסע נעשע מ631 . סנ54' עכו ר' ס3 נט שעור ר' נסס 6"ט ר' 6מר)רהע(
 "י"6 , רומזות סס חסרי גס , 0נ3ע' יונו ר' ט) נכו 36עור ר' נסס 5"5 , 0נ35' 'וס' ר' גסס u'h ר'ונגיסס
 , רעי 36 6יס ר6מרו עז 0כתס חסר ננוסס . 0*ק % רמי סנ6מר הש )רש( : aDn "Dnh סלון %,וימי

 כק" קחת סמסטר נר6ס ספגו 0מעיקיס גס . סשת וגס , לעלו 6) 6'ט זימרו . . . . וכ, ססח-יטסח6
 סורוגט מניט esn נעבור ו*)' . 6מת" ססס ס6רל % פסי סג6מר "וכא 3טף כו6 ס3סמט ננסיועמת
 מזת ושמת כ6ן" פחת 0מ6מר נלקט יוכנסו לעסו 36 6'ס יקמרו.וכקן

 וכי
 ויקמח ומן , )מחוק ים נשף

 הסוס ק6גסע6גסינ6 זסוס ונתגחומ6 . חים מקמר מתחע רעלו 6)ל4פ
 )וציט כמו ר,טסח6 ר6יחי ווי;'5"

 %0נס זחך מעטס ו' 6ות %"ח 3'י עיין . מקנחן סרסו רנות'ט 6% ר*כמוניס פרסו ס63 6% )רעז( :גב'"
 0מגו3 עז 0ש)ס טמנרי6ח מגיס וסס וחמסיס מלות וסס 6מד רוס כגיס 6)ף לחרי )רעח( : n~SD גריס3ם וי" , ט' מתמוסע מרקיע לגס ותרג', )6)ף 6חח למרו otsn  רירית מלמרו 6מייס 'יגריס , גתסרס)6

 , מגט וחרג, 6)ף ריהט) עז מ6זס כלתחנתו 637 ש)ס נסדר ע"ן , ס;0 וחרג, .6)ף . מפמפס0חסנק
cwt~כו' מרען , 

 ..ע'"
 וגס , 0קנ"ס %6 6חי יום סו6 סגיס qih כ' ס!ססס 0וsnh 6" פיס טמאות 1)יעת' .

 יס4 )רפ( : מחמוטעיס 51") , מחמעעיס געע" רומ' נכס . מתמוטטין וססמיס )רעפ( : עמ' נכשגיתך
 רומ' נכ"' .עלט

 ערדין.
 ממעתיק ט0יף ס0סנרתי רומסות . עמ!זיס( )סי' סינופן 5ט וגעט0 )רפא( : ע3ש

 ס"3 רמו רושע 1' 1*ח 6' 6ות ס5"ח ונכנר , סלג'כדן 0ני' וסס , רומי 11ת*3כ'" , ס)סגעו *וס%לי3כ'"
 , סרניהן נ3"ר גס 0גוסח6 ס0ית0 3לי , ר1מערנ מן 61חז הידרוס מן "חי %שן מן 6מי מנשכות1נעסס
 נלסון סרגוסין וסי' . וכמוסס' סערוך 0ל16 )6 סרג'סין ומקת "סמוכ"" %1עו ס,0 רומנס 0פמיעו61ח"כ
 : גני ק6ס!ס יר' מגזו) סחונך יזיזי 6)י כתג כשר ThUrme מנדרס עכרי קטן נמסכן xcpyoCיה'

 פר1עירותי רע, ר~נרס רעע שע . רער1 6) 6'ט ויטמרו)רפב(
~D7D 

nwP3 רע10" 6) 6'ס ויפגירו "ושק . 
 fu תלות' כן . %שן וסוט DIDI] ]!מאריס %3רש וכוס )רפג( : חיס מקמר סו6 רעצו 6) 6'ט ויצמרו מןרק
 עסקת וגרסת , )כנען pe1 )סוס ~oflim] ])מולש טס וכ5"5 , חסר %נען ושע כשע כוס ונגיסס , לשיכ*
 משרם וכן , )סיע 6100 קמו נוס"' IPtts 'ט , )כגען ושם 3סט וכוס )כ!ס מארש 63!עס רומס וו?0ני6
 6מל מי רעש % 6יס וימרו ח' 6ות פלא נב'י חך6'ת' , ו( י (ntah~s וסוט ומאריס כוט חס ונג' כלך6סירס
 6מר כוס מניל לג" 0נ" ת"נ רמו נתיזע e(o , ע!נ ג)קח שנ6 וכן , )סס 6מר מאליס 6מר נרכש רניאמי

 ר,נ'י ע'" ניקשט נס סתקגו ראיתי מס')שס 6מר ונזשס .3מ5ריס
 , )ק)ק)1 5תק ומסגו , 3כופ 6מר מארס

 . עיר 3ע ננגס ר,נס )רפד( : 5סגיגו ננסר אתק יס יכן 1 3מ5ריס 6מר כ!ס ניפקע מסיס כש סגטגס סנ"ני
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 הנוטמא נהמדרש*6

נרדהן הבה שנאמר , עליכם ארד בלשון בו חייכם , הבה אמרתם אתם הקב"ה להם אמר)רפה(
 נחלק חלקים לשלשה אבא בר חייא ר' אמר )רפד( . ו( " )גלקסית שפתם[ שם ]ונבלה

 לראשן שעולה מי )רפז( , עכשיו עד עומד ושליש , נפל ושליש , נבלע שליש ,המגדל
 : הללו כחגבים יריחו של התמריםרואה

 , נתפרשו לא הפלגה דור ומעשה , נתפרשו המבול דור מעשה מוצא אגעה )רפח(]כו[
 גזלו ]עדר ישיגו גבולות שנאמר , איוב פרשו המבול דורמעשה

 של בגבולו זה נכנסין שהיו , ישיגו נבולות מהו , ג( כ כן "'וכ ינהגו יתומים חמורוירעו[
 , זה[ של צאנו זה גוזלים ]שהיו )רצ( וירעו גזלו ועדר , זה של בגבולו וזה )רפם(זה

 . ממנו אוחו נומלין היו מיד )רצא( , יתום ביד חמור רואין כשהיו , ינהגו יתומיםחמור
 , אותו ירעות ויצאה אחד שור לה והניה בעלה שמת אלמנה , )מס( אלמנה שוריחבלו
 אדם בני שראו כיון )רצב( , ו( סס )מס לבוש מבלי ילינו ערום , ממנה אותו נופלין היומיד
 והדברים )רצד( , ערומים ומהלכין בגדיהם את מפשימין היו )רצג( , כך בהם עושיןשהיו

 : בפניכם להמריה שלא כדי אלאהרבה
 ותקונימהערות

 וכן , נכונס ס)ס;י;ו סג" ollh , )נג'ס ג)נגס מנס ע)סג'ו סכחונ ע) סוס סדרך מונ6 נהסס ינן לושנכ"'
 ocn גסרע בז )ס;'1 0גחג6ו לנגוס יוגד) נ6;ט' )6511 6חס וכן נ' מרסס דסירט מסכתך נ0)ח נמכי)ת6סו6

 . מ0ס יוחס ס' ספן וגוי ;רדם סנט וכתיג , וגו' טטמ'גוט ול06ו ונגז) עיר )גו ;נגס סנס ויימרוט;6מר
 מן קמרו טס , ;רדט סנס וטקנ"ס , ומגי) עיר )ט גנגס סנס למרו סס ד' '"6 גח טוב נרקח הרקסוכן
Tle)לגולו טס מרס הגד הדס גראס טנס ז' י"6 גח רפ"י סנה וכן . ע"כ 6ותס ס' ויפן יכת'נ טסי5ס וטקנ"ס 
 )סס 6מר )רפה( : נכ"' נתגחומ6 ס)סגיט )סמ6מל וכוון , ;ריס טנפי וקמר מדד כגגדס וטול גננטסנט

 סג6מר 6תכס 6נ)נ3 נסנט התעכס נסני ר0עיס טקכ"ס 6מר ננוגס סוסון 3גדפס . סנס "מרתם 6תססקנ"ס
 ;ס) וסלט ;נטע טניס סמגז) ;חנק otpsn, )ס)טס 636 נר ח"6 ר' 6מר )רפו( : ססתס 0ס וננוט גרדםסכם
 סיס שעסו גננן) 636 נר ח"6 ר' 6מר סחרת גי' ו3גיסס , פרופ' נכ"י נס וכך . עכשיו עי עומדוסיס
 סייס מנן) 'וחגן ר' 6מר h"D ס"ט יף ס;טדרין 3נ)' גמרך מן ממסדר )קח וזס . קיים 0)'ס ;3)ע טקס;שרף
 ט) וטקס , טקס עד נקרקע סי6 מטוקעוח 'סודותיס גביעו גנ)ע a~sn וסירקתי . קייס 0)'ס ;נ)ע 0)יסשרף
 )קח מסתגחומOr~ 6 סטנוסדר תר6ס מ,ס נ6ויר. שגוי טיס6 ו)6 נקרקע Oftp 6)ו5עי וס)יס , ;סרףמערס
 ססו6 כמו כקומר סס סו6 סג'ח יוחנן ר' נסס וס מו63 טס 3גמר6 ס)פגיגו ונמקוס , מסנ3)'דנריו

 וסקסו , נטרף סטינו טנגו סוס טמג7) 636 נר חייך ר' 5מל 6ית6 ח' 6ות ס)"ח וכנ"ר . כ"יגתגחימ6
 )ח)ק גטקע וס)יטו סע)'ון( )ח)ק גפ) סרטו טגי' סיתם 33"ר טגס 56)י שסק 6ין . קייס וסויטו ,גסקע

 ;ס סקסו כמקוס ;סרף סייטו טמדסיסיס סייגו לח"כ 36) , ט6מ5עי( pl~)'ottp וט3'טוסתחהון(
 סניו ~Or סמני) סיטגס סגירס6 עוד גמ65 3"ר 3סס סחב רמו 3י)קוע 16)ס , כ33)' דילי עם)סח6יס
 53מחיס רק גופ) קטף כי , קטע )גרוס נכון )יותר קטף סויטו 3תגחונו6( ט)סגיגו גמע )כמו נקעסריסו

 ע31 פקח גס תרפס )זכרי סעד ottp . TIPI וסריסו , 3ח;חומ6( ;ע) כמו וקעע , נוענף ונסריונ0נ)יס
 וס)'0וחו 63רן גטקע לניסוחו ;ס) 0)'0וחו STJn 636 נר חייך[ ר' ]5") 6ח6 ר' 6מר ס'( י"6)גח
ottp: )לוקט )ריסו טעוני נוי נג7פס . סקו כחנ3יס יריחו 0) סתמריס רולס )ר6סו טעו)ס מי )רפו 
 , ג( )ד )דנריס סתמליס עיר יריחו נקעת כמו סתמריס עיר מיחס יריחו כי , כחג3יס 3ירימו 6סרדר~יס
 מי כ) 6מר "'די ר3י גטם סוגף רני ח' 6ות ס)"ח 331"ר , עז( כח )יס"3 סתמריס עיר ירימו וי3י6סוכן
 , ס6ומר סס וססמיע ס"3 רמו תנקוט סו6 וכן , חגניס כ6)ו ט)סגיו דקנים רוסס ר6סו ע) עיבטססו6
 : כחנ3יס נר16 וסדק)יס גניו עolh 5 עומי סוג וג)קח . יריחו" "ט3 5") ט)פגיו כפוקוסובוטי

 , סתגחומ6 נסס תתקיע רמו 6יונ ני)קוט מו63 , 6י31 סרסו סמנו) יור מעלס כו' מ651 6תס)רפח(
 כ"י fimnjnc עס 3מ)ס מבט מח6יס סרטון כי סתר6ס כנוו , מסג7סס )6 כ"י מחגחוגו6 )קוחיסודנר'1
 וס נוו)ין מסע )רצ( : 3גדפס ומסר , 3י)קוע 6310 וכן . זס 30 ננOrt 1(13 )רפם( : וכבשוגוככחנו
 . ממם רותו גוערן סיו מיד )רצא( : נ')קוט ונס לומי נכויי גס וחסר , סגדסס D"P מוספתי. . וס ס)אנו
 גס כ"ס . כך 3טס עוט'ן סרו 76ס נג' סלקו כיון )רצב( : ממגט 16חו וגוע)ין נצן ונגדסס , נ')קוטוכ"ס

DIpSt3ס'1 )רצג( : כך נסס טעוסיס 6יס 3גי טרו6'ס מון 5"5 , כך 6דס 3גי ס6ר קרוצן כיון ו3ג7סס 
 , ננ7יסס 6ת 'מסיעו hSn כדי ערומים מס)כיס סיו רומי נכויי . ערומיס ומס)כיס 3נייסס 6חמססיטין
 5") , נהדס כסוח 61'ן )גש נ)6 סבכו פרוס סג*מר עיומיס וסו)כין 3גייסס נוססיעין ונגדסס , נעקוטוכ"ס
olnPצין )נוס מנבי ידיגו ערוס וכ5") נטוף )6 גתח)ס 5"3 סכתו3 נס , נקרס כסות ושין )נוס מ3)' ')יגו 
 וס7נריס )רצד( : ערומיס וסו)כ'ס 3גדיסס מס0יעין סיו כך 3סס סעו0יס 6דס 3גי קרו6יס טון נקרסכסות
 . גסגיכס )סעריח ט)6 כי' 6)6 טרנס 37ריס וס לומי 3כ"' וכ"ס . 3סגיכס )סערימ ט)6 כדי 6)6סרנס
 ע"ו 6ות וירט )סבן נמ65 וגן , )סעריח ט)6 עיי 6)6 גוס ים סרנם סי3ריס , 0ק5ר סמסדר דיריווט

וסערן
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כחהנהופא הנמדרש
 עד )רצהkr]כז[

1Sw דעתה אמרו , יי( " )מ'1נ. ממני פיר יאי ייאמנו ' "סביי ייי חטאי 
 על ש( מס )מס נעבדנו כי שדי מה )אמרו( , מבקשים אנו אין תורהשל

 למלך , הפלגה דור ואנשי המבול אנשי דומין היו למה )רצו( : לפניו מתפללים אנחנומה
 לאל ]ויאמרו[ )אמרו( הסבול דור אנשי כך , אתה או אני או לו אומר והשנייצו( בטריחותיך ולא בך לעטויי יכול איני ולר[ אומר אהד , ]בנים[ בתים( )בם שני לושהיה
 נבנה הבה שנאמר , הוא ,או אנו או אסרו ]הפלגה[ )המבול( דור , וגר ממתפור
 באו , התחתונים את לנו יחן השיינה את לו לבור הימנו ]כל[ גהכל( לא אמרו , עירלנו

 : התחתונים את ימול ורבא , העליונים את ונפולונחליף*
 מצליח הקב"ה עושין שדיו מה ג(.כל " לבנים)נו56ת נלבנה הבה רעהו אל איש ריאמרך]כח[

 , ו( ג )תפיס ישחק בשמים יושב שנאמר , באחרונה עליהם לשתק כדי ,בידם
 , עמו ומתלחמים לשמים עולים היו המגדל את בנינו אילו אומרים היו , בם לאשאילולי

 עליהם שוחק ]כך[ ואחר , בעולם כלום שאינם להודיעם , בידמ הצליח הקב"ה ושהמה
 נבנה הבה ]ויאמרו )רחצ( . מ( " )כינית משם אותם ה' ויפץ שנאמר , אותםוהגלה
 נמלו )רצם( יוחי בן שמעון ר,  אמר ,  ר( טס )טס שם[ לנו ונעשה בשמים וראשו ומנדל עירלנו
 , ומעכבו כנגדו יהיה מיתת שינו הקב"ה גוזר אם ]אמרו[ , המגדל בראש ונתנוהוע"ז
 לא אחרים אלהים ושם שנאמר , ע"ז לשון אלא , שם לנו ונעשה הוה הלשון ואין)ש(

 מפיץ אם , מס( )ג"ח" נפוץ פן אומרים אתם הקב"ה להם אמר )שא( , 'ג( גג )טרחתזכירו
 ותקוניםהערות

 סוס )מקרץ ים סרנס "סיט'ן ו' 6ות כסכ 16 סור נפ' קמור ונפ' . נסג'כס )סטרית ס63 6)6 סרנם!טטג'ן
 ק6;סע6חי;6 כיסוס 16)ס סרנס, סגוין נעעות סג" וסם , טס למור נגדסס סו6 וכן )סתרים". ט)6 נסני)636
 רנת' 3ססיקת6 נס וגגו63 , י' טערס כטנ 16 טור 3סכוקת6 ועין , סרגם סיען 3גכון הגור ורני5'6סודפוס
 : סגוסיר מ6ח טס ג"כ סו6 . )עגימגו ג63 6)6 סו6 ג7ו) ס3') תסס');ו 076 נקות י"6 ג' 6ותל"ז

 ונסבר ססתח)ס וחסר מסונט סרטון 3ג7סס . ממגו סור )6) ויקמרו StJno דור b(V' חשו סיכן עי)רצה(
 (Sb ר6מרו סמנו) דור לגסי חע6! ריכן עד 51"3 , נטנדגו כי סרי מס ממגו נזור ל5ל ט5מרו ע)  סמלותלק
 ען ונע) . )פגי מתפ3)יס 6גחגו עימס גענ7מ כ' טיי מט מנקטים 6גו 6'ן תורס ס) יעתט ממרו ממגוכיל
 סור )6) סיגורו ע) נקרס כסות ושן וכתי , )מעס מוסג נגךס ככיח וקין סטסיוס חסנ סס נתגחומ6יוסף
 סור סו6 טגס )36 סימרו מתמת ל"3 סנטרו ע3 טתט16 ע3 פ" וכתג )פרס 71מק , נענינו כ' סיי מר4ממט
 '"ו כ"כ נ6'ונ כ' , כ"ג 6'ונ 5"ן גס , נכויי )סג'גו סטוי וכמו מתקנתי כמו סגכונס סג" ונקמת , כו'ממנו
 6;ס' יומין ס'1 שמס )רצו( : ע"1 '"ד כ"6 6'ונ סכתוכ ע3 דרס סיורי 6ו)ס , ממגו סיר )6) ס6ומר'ספת'נ
 ס"גו , כגיס נ' טrml 3"5(n' , נח'ס נ' רומי נכויי . נת'ס כס סנ' )ו סטיו )ממך טפ)נס דור ht(C' טמנו)דור
 ונג7סס . 6תס סו 6ג' 16 )1 חומל ולסגי )רצז( : ממכיס גגי )סני טנ4 וכגיסם , כגיס סני )ו פסיו)מ)ך
 , סססר מן מסר ומעיקר , גכגס מנס שומר 6)6 סימנך כ) )6 קומר ומסגי סס ht'h וכך , סקס מקמרחסר
 דור "גסי כך , "חס 6ו 6גי ]16 שומר וססמ כ5"3 רק , עיל )גו נבגר, טנסי 6מל 63 טמרך ק) ס;' גןכי

Sisn~ויקמרו Sh) סס ססיוס גס . גנגס סנס )קומר( 6)6 סימוך כנ )6 שמרו[ ספ)גס יור , ממט סור 
)"DU~tסע6מר גהקם 'מחק כסריס י1סנ ניתחי) וס ושחר . 'נ5ר )6 ועתם טג6מר עסו )סס ושמר סג'הס 
 ר' 6מל 6חר דרוס תמ65 ו' 6ות סרח ונכער . סס )תקן יס וכן , נכ"י 3סגיט כמו סו6 וסעיקר ,כחסר
 ומונק . ע"ס כו' מתלי 1)6 נפ)עין 6ג, סמובר וס מז נפ)סין 6תס 16 6גי 1nlha 16 ,ט 06 קלס וס 6'6)'עור
 ניחמס רני מהמר 6ת טס סניה גס , פ)"ח 51") פ)"כ נ"ר סס מינוין ונעעות , תק"ם למז סוסעכסקוס
 )מלנק 'ס )הנרכס וכיר עם ונרס"י . ע' י"6 נר8טיח רט"י כוון סמ6מר ומס . 6),ע,ר מר' מהמרו6ח"כ'
 6מת ססס טנ6מר 6חר סמ6מר נסיוס סס כרפ"י חסר ונס . ע"ס ~lD(O מן ג6ג7ו )6 61)1 ע) טס6גסחינק
 : רומי כק ע"פ מוססתי , גנגס סנס ויקמרו )רצח( : סעורם מן ג6נ7ו )6 )פ'כך מ) , 6חדי0וינר'ס
 כג'ודו 'סיו ג,ירות סקנסס ע)יגו ינוור o~a לגורו סמני) נרטט ומניחו ע"נ נטיו רומי נכ"י ע"נ. גסיו)רצם(
 חרג וניחן נרפסו ע"נ וגעפס מנ37 )גו וגעטס נ6ו 1' 6ות ס)"ח נ"ר ועיין , נגדסס חסר וס וכ3 ,ומ)ע)1
 רני תגי ס)"ח ננ"ר וכן ערן. 6)6 סס 3ט וגעסט סוס סוסון ופין )ש( מיחמס: עמו עומס כ6י)1 גרפת ות"ניזם

Shpnn'מסיס וסס סכחוכ מן סר6יס סנים עוכ נלקח וכן . סנתונ מן ססיוס וחסר ע"1 6)6 סס 6'ן 
ot~nh6( וסס , ע"כ מספעיס פ' מכילתך )ע"ן ריעירות' סס ע"נ )קח )מדרס ס)' ונסערות . ת,כירו 
1~tho61רני כסס מסונף ננ"ר ו6ו3י . גר' בחס מסר6"ס סרס"נ )ידעי שסריס נמית וע"ז . ר"ג ט 
 )מגיבחי סכווגס,סמע6)

 ע"ז )סס כומס יומר גחן ר' תמ6 6% י"ס דף סגסדרין עון וע"ן . 'סמע6) דר'
 : ע"ג כ6ן 6ף ל"ז )סמן מס תזכירו )6 6חריס מסיס וסס סתם וכתיב סס );ו נעמס סכ6 כתיגגתכווגו
 סימרו מס 6ותס ס' TD'1 ח' '"6 גח רס"י כוון סמ6מר 3זס , :TID מן ממרתס 6חס סקכ"ס )טס מאר)אמא(
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תחש הנשיש56

 תבואס היא רשע מנורת שנאמר טה לקיים , מ( " מיסית אותם הן :rat שנאמר ,אתכם
 וירר כאן וכתיב , הקב"ה למני נלוי )שבוהכל , 0( '6 מיגבע לרוצת ה' וירד : 4( ימסז'
 דבר לומר ושלא הדין את לגמור ]שלא ~בריות ארץ, דרך ללמר אלא )שנ( , לראותה'
 בראשונים מביטים אתם אין להם אמר )דש( , )צ( האדם בני בנו אשר : רואין[ שלאמה

 1( ס0 )ס0 יבצר[ לא ]ועתה וגו' אחת ושפה אחד עם הן ה' ויאמר )שנאמר( , לפמכמשהי

 כמה , אתכם ואקבל תעיבה עשו להם ואמרתי , ימיני להם משפגזי שמדדו אע"%)שה(
 כבוצר שנאמר , תשובה עושין אינן נבצרים האנשים אותן אפי* , DhDJ] )מהן(ור לא אמרו והן , 'ג( י )יכויס ]מעמך[ )ממך( שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתהשנאמר

 שעירבב , י( ס0 )צ DtaW] שם ]ונבלה נרדה הבה רדי( )שו( : ע( 1 )'ימ'ססלסלתו
 שהיו הקטון אותו היה מה , תבירו לשון יויע מהם אחד היה ויסע לשונם אתהקב"ה
 האומות היו הזה בעולם )שח( , העולם נברא שבו , היה הקורש לשון )שז( , בומדברים
 כי שנאמר לעבדו, .אחד כתף שוין כולן הבא לעולם אבל , הקננה ש חיןוהבריות

 , ט( ג )אייס אחד[ שנם לעבדו ה' בשם כולם "רוא ברורה שפה D~DY ש אהפוךאז
 האומות ומאבד , מכם ההעבוד את מבמל אני *שראל הקב"ן אמר שכךלכזה

 ותקוניםהערות
 ע3 גשן מן %"ח ננחר ור6יחי . עכ") תנו6פ סי6 רתע מפרת ע3יסס ס6מר 610 שירכס גתק"ס גש7ק
 סי6 רסע ]מגורת דגך6 ליש מסר . ע'" )1 מחתס כסי) סי חוסתך נר ממשן ר' 6מר סררן כ)סגי

 נטיס מוססתי . סיין 6ת )גמור ט)6 )נריות 6ר7 ירך 'שמי 636 .)"זג( : כב( 3 )דגיה) סר6 עמסוגסור6 כחסוכי מס 'יע סג6מר )סגיו %סגי גב' סכ3 ס)6 נגיסס , גפי סכ) (aw) : )ו מחתה כסיף סיחט6ג1[
 וכן' , רומי כ"'ע"ס

 6)6 )כך ס51רך )" )ר16ת ס' טרי ס( י6 )גח עסקת כרס" קליתי וכן כלרסס, 610
 וסיים ךכריו סכיה וסמנ6ר . עכ") תגחומ6 רני מירס ויניס סירתו עי סגנון 'רסיעו ס)6 %'יגיס ))מינ6
 ססני6 רימ6מר 63מנע סתגחומ6 דגלי 6ח סנה ה"נ רמו ני)קוס ורעתי . )הומרו רבוי נכבי עניןוי61
 6יוכ 6מר תנודות 6)ס ס' סוף מצמיגו מלמר סניף ל"6 ערך מערוך ונע) . תגחומ6 ס5יון וחסרמנ"ר
 ))מז 6)6 , סמנד3 ו6ת מעיר 6ת )לצות ס' וירי 16מל וסוך , מומס ממך 'נ5ר 1)6 תוכ) % כיידעתי
 6תס 6ין )מס 6מר )דש( : ע"כ ר6ס 16 ען וסוך סג6מר י6ו גן 06 6)6 עיות 'צמרו ס)%6ריוח
 ירוט מתחי) ס' וישר מן כי , סגלגל מצת ססנרתי , ס' ויצמר סג6מר בפיכס מסיו נר6סוגיסמניעיס
 תורס ויכרי . )סגיכם ססיו נל6סוגיס מניטים 6תס )סס 6מל 5'ע  וכיעצי . נר6סתיס מניעו )6  טרנססייס פי ננו *סר סכתונ על ידורפ  טוגת כסגין סנגס שם וג5מת.ר.מ6מל , סוס יימ6מר לאסר !נגזטס .חזם
ott)Pנרכיס ר' 6מר 60דס כגי נט 6סר ע' 6ות סיח ננ"ר 6'ת6 וכך . 6חר נמוסס 1עטיריס 6חד כמקוס 
 סעסיתי ישונס כ3 6חר סר6סון 6זס מס , קדמ6ס יפיס כט' Mh נמש כגי  16 חפרי*  3כי ג6מר מסוכי
 ונרס"' . ירכו ס6חוו  ייר6סון oth סל נטיו סכפב 3לל ועש . כו' ונו' עמיי גתתט 6טר ס6סס 6מרעמו
 ,  וגמלים  פמוריס נזי פפ* מי,  נכי 636 ס6דס, נג' , ניקור ניתר סוס סמסטר מונק 7( '6 )גח עס'אכס"
 כפו 6* וף טפף נתת 5סר ס,סס  ולפר סעונס 6ת סיס  סר*סון elh גני%6

. 
 במי לפזור נפוכח

 מסיס סר6סון %זס מניעית 6תס סזורט כוונת כ6ן גס %61י . עכע , ממט) מן ומ3סס יונסססספיטמ
 ויקמר  כך סגין נירפס יפייי, לסם  פפפפי סמררו לע"ס )וטה( : 6תס נס כן כטוכס כסס ססו6 כמו)פ:יכס

 ימינו סלג"ס  גסס מסי  פנדל ועסו ונעטו נו ממריו ועתס מסו ממס[ ]5"3 ממן ינזר )6 ועתס ונו'ס'
 16ת סג"מ כ"ר ע"ס וסוף , וגו' 3יר6ס 06 כי יתנמך סו36 %סיך ס' מס יסרך) ועתס כע"ס תסוכם)עסות
 61'ן , ועתס סי,פר פסיפס  פל פתח סקנסס  גסן  פפתפ מגמי כסנ6 נר 6נ6 ר' 6מר 'נ5ר 63 ועתסס'

 , )יר6ס 06 כי מעמך סו36 36סיך 0' פס  יסמיל ועתס סמד"6 ,  תס1נס  6ליועתס
 וסי

 6מר )6 שמריס
 מדרס , ממסוסו וסוניה נתינות כסנדק 6ת מלק סקר וניכרי , לעטות יוני 6סר כ3 מסס ינזרסקנ"ס
 נתסונס )סס מתח ועתס sttr1 סניף סוג נלקח וכן . סקנ"ס 6מר "ינזר" ותיגת , ריס למרו #hS"סריגת
 ווד5' יל6  טנורתס  פסס ינזר ל6  כלומר , נתסיס מסס ינזר 631 . מעמך סו6) טסיך ס' מס ועתסכמו
 וע"ע ,  פ"פ  וסירס ונמכעת6 , גם ונחגחומ6 , סל'א נקווי פיפגס  פיטירוסי י"ג כמערס וע"ס , מססינזר
  ופן , יו6  פיוטר כי יסגרתי 4ד"6"  פלס , לותי ככ"י וכ"מ . גריס מנס ד"6 )שו( : Y"D וכמ"ר סכ"6כ"ר
 6' '"6 נר6סיח נתינה: וכן ס"?. סקידפ  ליון  לשי( נירמס:  לנכון וכ"ס .  סררופ סטחלז יו6 נרדירכס
 : סקורפ  לצון *מפ  CDV  רס'ו' כניל וכן , )ון'סרוי6 ערגול ניס ד6חנריl'SSnn 6  סוו  יץדט6 נלשן 6מתספס
 ונסרמנה מסהס סוסון י"ע 6ות גח סוף נג7פס . סקנסס SD חו)קין וראפריות כלימות סוס וסולםליעוז(
 סנ6 )טוס 6נ) , )נון )נלעיס ונמחש נריותי ח)גץ ירע '3ר 'יי ע) סוס נערס סנדקם 6מר ,דנריס
 olb כגון ניר6ס 'tA,S עוניין יסר סש)ס וענוות 6נ) , סוססס סס נמש נס . ט' 6חז כחף כבןסטוץ

סטו
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כםהנושמט חנמדרש
 הת אמר ושד עטם( , פחח אאי שנדין שתהיו מי , שי ודעכם וטקךיב ,מיניכם

 נח פרעשז 1ק* : י6( 3 )יכעיס ביראה ה' ra עבדו , דוד קי עלהקדש
 ן ע ן ק ש ש,פ,

 מהו )ב( רבית[ ~ילמדנו )א( רבותיה( )שם . 6( ינ )ניס" לד ל אגרם אל ה' דיאמרנא[
 הונא ורב אידי רב גג( , מהלך כשהוא שכום מלמת עליו שיקבללאדם

 שמים מלכות עול 'עליו לקבל לאדם אסור אמרו שמואל ר' בשם ידצדזה' בר ייסי ר'בשם
 כבוד שם לברוך וכשיגיע , שמע קרית ויקרא רג*ו על יעמוד אלא )ד( , מהלךכשהוא
 סי מוצא אתה . חושש ואינו מהלך ירא מיד )ה( ואהבת ירטתן , ועד לעולםמלכותו

 ותקוניםהערות
 . זוד ע"י הס"ק 6מר ועוד )שם( : מ6קסס6רד ס' ננ"י )ית6 ססי6 וסוססס גו' )סמו מסרחסנט

 : רוס"ק 6מר וכך רומינכ'י
 ע) וסם . ונמוסס רומ' 3כ"' )גכק וסוך , רטת'גו" "סט ממפת הסכגלת' , תקגת' כן . רניס ')מזת)א(

 חמיי רסמת' )כן , כרומ' ס;מ65 4 1 גונן סגי מכף גס אסתקס 6)' גסי )ךמלסת
 כ,

 , ב' לומ'
 ממיס n~SD ע)יו סקינ) Olh מסו לומי גלי . עפיו סיקנ) )6זס מסו )ב( : סגזסס עם סוס סוסוסכיי

מסי
 : מספך כססו6 סמיס מפכות ע)י1 סיקנ) מסו מטרף) 6זס ונגדסס נ' רומי הכ"י , סיכך) 5") ,
 רכ כסס סנ" ימס רק , רומי נכ"י ולס . סמוך) ר' נסס יסורס נר יוסי ל' נסס סוגך ורנ פיזי רנ)נ(
 ל' ונגדסס סמול) ל' 3טס 'סוים ור' עס' ר' נסס סוט רנ ג' רומ' 1נכ"' יוס' ר' נסס נמקוםיוסף
 5יתyp 6) ד' לדף ס"א ס"3 נרטת עירוסלמי . ספאל ר' נסס יוסי  ולי יסורס ל' נסס סונף ,רג6'7'
 כי%  וכמשח , 6י7י ר' ה") פורי ל' ע"נ( ע'ע דף סירוס)מי מט6 עיין , סונף ל' לסול יין* ר' ,כך

~ue
 ויוסף ויוסי , רומי כ"י )ככוסמת 'וסף רנ נירוס)ת'[ גמ65 )6 16רי מס כ' , 16ר' כערך סירוס)מ'

 , מעומז סמיס מפכות ע)יו )קנ) פריך .סש6) כסס 'סייס לנ ע"6( פ"נ דף סילוס)מי מט6 עיין , סו66"7
 otbs~n סירוס)מי ודגרי , עימי מס)ך סיס 06 )6 , עומי יוסג ים 06 מפ  סס  נירוט)מי קמרו ,ס1ע3
 .  lbeV נגס יסקס ר' יוסף רנ *יי רנ סו;6 רכ זטרס טף3 ס'  דף  גלון  טמרם רנ נסכרנס

  ממלי  כפיו* מיקיר  כיתר משרם סגךפסובתנתופ*
 קריבת ויכנף  יעפוד  *ל6  סמיס מאות  עליו לקבל  *סור

 רק ור'ע , בסס וסיע מס)ך קירץ מיז ורסנת ישתיל  לבפכפל"ו כסיניע סחגחונו6 נע) סניף נס .ממט
 ר' 6מר 6'ת6 א"נ י"נ דף נוטת ננ%י *)ס . מיליך hts~t שר6 ומס% )עמוי רריך )כד ר6סוןגססוק
 כעס ססרסס כ) 6מר יופגן ור' , נעמיזס )גנך ע) עד יטיס רנ 6מר עוקנ6 מר נרגתן

~1'tDS 
, 

  קריך נסע ושתחיל  מסלך סיס  פיס ר? ,  נספידס  לבנך פל טד  ת"ל ס"נ ריס כרכות סרי"ףזכתכ
 רנ ך5"ל סמץ5ל נסס יוסף בר סידי ורנ  סוכ" רב ניויסלמי ומסרס .  מרכלך ו5ת'י לנגר טל עדסיעושר
 )6 , מעומד סמיס מנכוח ש) ע)יו )קב)  )ריך  *פרו  סמוכין  נסס  יסורר ור' יקף ורנ *ידי  ורנסונף
 631 גחן כרנ % סככתן 1)'ת וכתב סרי"ף מוסיף וס וע) . עומד מסיך סיס 06 6)6 שמד יוסג סיסס6ס
 סככך , נ)נ7 רקבון 03טק 6% סוגרי  קרין ד% כר"מ סרס דפטק נתרץ רסוק כרנון יע") 'וחקהל'
 ינרי 6ת סני16 )כנך ע) יקם סס כרכות סתוס' חכמי וכן . עב") )כד ר6סון נסמיק 6)6 נעמול סריך6ין

 , )גי  ריסון נמס91 כנוכס  ונעיכן לבסון כפסוק תגמוד מיס 73רך זמס)ך ס)כס וגן וכחנוסירוס)מי
 פרמת טול טסו אגל 6פר 5מר  טתרןחי(  כמו לסוף  טמו*ל  נסס יסורס רנ  3תגחומ* hn'b וכ!וסוימו
 hmto לפישר ובווטו טל'צ. לדרלו  ילך לויסבת  וכפעים ייקרץ, יעפוד hlb  מסלך  רפפותמפיס
  קור6  ומסיר  ריסון נמסוק עומד רננו ע) מס)ך פסיס מי סנ'6 סרג ס"נ קנס ס' סרפג'ט  וכן .סלפכייו
 . שכ"ל לנקך, על עד לעמוד  טוריך מכתבו ורסכ'א כנסע ול6 סכתנ  מימת'וח נרינסות וע"ס . מריקךוסו6
 )נ3ך ע3 עד )עמוד סנריך גתכ ונסיך ר6סון גסטק ושמוז גריך שי6 06 כתג ק"ג סי'  16"מ ספורוכן
 מסק וכן וס"ס כ)3ד ריטון סנדק 6)6 כווגס צריך 7)6 סתותך יכל' 0נ'6 ס3"' וגס . Sl/)D ר.ר36"יוכ"כ

 וכןסלמג"ס
 פסרי

 סיפפור לו רי נדקרססמסלך טסני* כ'א ס" d'p ס' נתב"ג ומגיהי , טכ"ל נתיתומ5 6ית6 דסכי  וכתרו סהוס'
 ס' בריר נימת סו*  וכן ע"כ  לבנך טל טד לספור  סמלריכיס נסר כרכרי ול5 ר3  בפס ייודס רב  כןסיורר  ופתחכן בפ' רנת  סוברים  3*לי  כסנרי בפיווס יי  וכן בלבד  רימון בפסיי

 רוש ש"י %6 , 6' גימ' ככ"י  גס וכש . קרפ ויקר* רויו טל יעמוד %5  לר( : ל"5 אות פ"נופתחכן
 ויקל6 ססס ונחוי וגויעס ירתת ו3יר6ס 63'מס )סמיס )13 ויכוין 6חד למקס יעמוד 6)6 סני' ונגדסס3'

 סחש  כן .  תופפ  ופיכו  מסלך קור* מיד  ל71( : סלנ  בכוונת ולחד *חד  לל יתר ס'  אלפינו ס' 'סר6)טמע
 נתיל סלך  יופג ר% טומי רלי  מסלך ר5ס ושזכת  וכממתחיל וכגרפס נ' לומי נכ"י %6 , 6' לומ' 3כ"'נס

בסבתך
  בביתי

  ובלכתך
  נרדי

 3טי רל* וי* ווי סביי מ"ג  ברכות נסר6"ס תריס וכן . ונקומך  וכמלבך
  פפימ  יפרפמ  בבלפפיהמ

 '1"ט נמעימ וטרש , נמסוך יקורץ hnlh גירך ונרכיך פתי  רבתריי  רפסני
*ת
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