
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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הנחומא ך ל ךלמררש58

 אמר )0 , המצות על מדקדק היה ואברהם פ( . הרבה שכר נוטל המצות עלשמדקדק
 עירובי אפילו )ח( , יונתן ר' בשם נחמני בר שמואל ור' אלכסנדרי ר' בשם אחאר'

 ]וישמור בקולי אברהם שמע אשר עקב שנאמר , אברהם של בביתו שמרותבשילין
 שהיה אלא , היא אחת תורה והלא )ט( , 0( טו )גודשו ותורחו[ הכלתו מצותימשמרתי
 אצל ותשב , מצותי אחר מדקדק אתה הקב"ה אמר , שבתורה מצות כל אחרמדקדק
 אל ה' ויאמר בענין[ שקראו סמה ]מנין' )שנאמר( מ( , סביניהמ צא , ע"זעובדי

 : לך לךאברם
 , מ( מ )טסט קמנה לנו אחהע פתה הכהן בסכיה ר' )יא( , לך[ לך אברם אל ה' ]ךין5נחך]ב[

 , האש כבשן לתוך נמרוד שכשהשליכו , באברהם מדבר הכתוב במה)יב(

 ותקוניםהערות
 סני' ונגדסס נ' רומי ובכ"י . 5' לומ' נכ"' גס וכטס , סמויות ע) מדקדק סיס "נרפס )1( : ע'6ות
 : ח( מ6 ('O'Dt 6וסנ' 6נרטס ורע סג6מר סקנ"ס 0) גיוסנו גקר6 )פיכך סוורות ע) טדקיק נ6נרטס מ5יגוסכן
 נכ"' נס 6' רונו' נ%' גס כ"ט . 'וגתן ר' נסס גחמג' נר טנוו6) ור' 6)כסגירי ר' נסס 6ח6 ר' 6מר)ז(
 )סנן נכ" יכף , 'וגהק י' 3טס גממם נר טמוא) ר' רק וג60ר טסתח)ט טמס7ר ט0מיע ונגדסס נ',עמ'
 מס סגיסס ונתגמומ6 . 'וגתן ר' סגור גממני נר סמוך) ר' רק גימר ס6)ס סדנריס 6חר נמסוק ."ג6וח
 גחמני נר טיווח) ר' 6מר 6' 8ות ונ:יסס ג' 6וח נסר ונס' . 'וגחן" ר' "6מר סמכות נס חסר י"6_נקות
 גסוס וכן , 'וגחן ר' נסס גחמג' נר סמול) ור' 6)כסגורי ר' נסס 6ח6 ר' 6מר 5") 6)כסגךרי ר'מטוס
 ר; 3סס 6ח6 ר' 3") גחן ר' 3טס גהמגי נר סמוק) ר' 003 6ח6 ר' סג" ומס , נ' 6וה סמ"טנ3"ר

 סמוק) ר' 'וחגת") ר' מטוס 'וגתן ר' ל 6ות סס"ד 331"ר . 'וגחן ר' כסס גמגנגי 3ר סמוק) ור'6)כסג7רי
 ת03')ין שרוני 6פ)ו )ח( : סטרם סר 'וגתן ר' נסס ,ס מ,63 מ 5ות יגסג"ס , 'וגתן ר' otcn גח"לגר
 ממ"ע 331"ר . 6' 6ות טס ונגדסס ג' 6ות 3טר נפ' גס , י"ג 6ות )סנן נס כ"ס . לנרכס ס) 33יחוסמרו
 וגנודרס . ח3טי)'ן עילותי לסיקו גלאור ש"ט נפר e)lh , יזיע ,כרסס טיט חוורות עירוני hn'h tS'Dhוסס"ד
 36רטס ק"מ 6מר 'יגחן ר' כטס גחנוג' נר טמור) ר' חפ15 ס' צחורת 6ט כי נפסוק 6' מעוור 310סוחר
 פי"נ נר6עיה 631נדת . ימד גס nthnDu נ' סמעתיקיס כמנו . חגרות ועירו3' ח3טי)'ן עירובי 6סי366יגו
 תקיים hn'h ע"נ כ"ח יומק 3נמר6 וכן , תנסי)'ן טירותי 6ף 'וגרן ר' מסוס גחמג' בר סמוק) ר'6מר

 סכע) תורס וקחת טככת3 תורס 6חת , הורתי סג6נור סכהוכ וס3'6 , ח3סי)ין עירובי 6ס')ו 36יג351רסס
 ע"6 דף 'נמות סהוס' הכנוי ונס . )חקן סעהיזין 0ופריס תקנת 6)6 , מסיג' )מסם ס)כס ספגו וס,רס"י .פס
 . מנ"ר מן כן טני6ו ננמר6 גס מסורס סטוץ 6ף , 6נרסס קיים ח3ס')ין עירובי 67סי)ו נ"ר נטס טנפוע"3

 ע"כ רע"ו דף ת65 פ'ונווס'ק
 ולג'רסי

 סג16ן כסס 6ךס תולות 31ספר ויסב. וס' היי פ' עס"ח תוס' מנקין ו6ת
 תו") ירטו נקותי 6כלטס סמע 6סר 3pu סנוקרת ע) סגת כהנ ע"6 ק'"3 דף כחלון נקוגערס מוו'3ג6 ו"3מוסר"ז
c"pיגע ס:") וטג6ון , 3מקר6 מרומו סיכן גולן יפל ר6סוגס ונ0סקסס . תנטי)ין עירוני הפיהו 6ניגו הנרסס 
 מס שומר , עקנ גמ)ח יסס גרמו סוס וסזרט , החומין עירוני 6ס,)1 הכרטס ק"ס סיתם טגכוגס טסנ"1מ65

 חחומין עירוני נמקוס חנסי)'ן עירותי וסריג טעם וסיוזפיס , ע"ה נרצח כתונ וטיס , נעקניו דםסס6זס
 וכן , 5"ד ס" סרס3"6 3חסונח סגי' וכ"ס . )ך פ' עס"ת 1נרי3"6 יו"ד סימן' ח"6 סכסכו) נס' ועי' .ע"כ
 סססריס )סנה ננ76 קטם )7עחי 16)ס . )ך פ' עס"ה דוד דגרי בכך וע" , ו") 'סוגתן מוסר"ר סג6וןגרס
 רק , דקרה ריסק bt~a עקנ נעת מן כ)) )מזו )o~th 6 , תנסי)ין עירוני כתות )סגינו נתגחומ6 שנבסר
 , ותורתי k~ill)Ol , סס יומה נגמרה נס נתג0ומ6 מפורס ססו6 כמו , ותורתי , דקרה מס'פ6 סדרטססיקר
 מזק7ק מטיס 6)6 ונח:חומ6 . סוסריס זנר' ובחד חולס דנרי 6חד ור") , )רגיס כיגו' במוסס נחרץחי"ו
 נ'5ס מבמרס DD"' מיומה ט,ס סמ6מר סנטר גטערט ערג עלך כמטמיר ורגנתי . סנתורס נוגות כ)6מר
 , טתורס מן תנט'3'ן )עירור חכשס וטסט , חנט')'ן עיתני שין sp נחורס מרומו )מטמרת סמ)ח ע"נט"ו
 תנסי)ין שרוב ס'6 מסמלת כי , rs'a3n עירוני הנרסס סק"ס מסמרת' ויטשר מן סיענ דרסו ניומ6 גס3כן
 שרוח וכי וטויסס נ' רומי ונכ" , סי6 6חת תורס 6% 6' רומי 3כ"' . סי6 6חת פרס bhl )ם( :ע"פ
 )נמדנר )כס יפיס 6חד ומטפט 6חת תורס וכתיג , מס( י3 )ממוח ונו' יפיס 6חת תורס נקמר כנר וסריסר3ס
  סנכתכ תורס 6חת תורתי , ע"נ כ"ח דף יומך ועל , הכרסס ס7קיק מ15ת ptlp1' 66 ותורותי rD , 6(6)סו

 ונכ"י . 6' רומי גכ"י טסו6 כמו , נעגין 0קר6ו ממס מגין 50") תקנחי . סג6מר )י( : סס סכעי תורס61חת
 , עסכסף גובת חסר וכגיסם , ונ' 6; רומי נלי וכ"ס . מכסן נרכיס ר' )יא( : or ססשע וכג7סס נ'רוגזי
 . )ך" )ך 6נרס Sb ט' ויקצור "7"6 מתח') ג' רומי ונכ"י , סורסתי )ך" )ך 6נרס Sb ס' "ולמרוסליות
 ב"ר, .נספ' תתק5"י למז ע"ס Dtp~'t ס"נ, רמו )ך ,p'ps %"ס, ונ"ר ב"ח, שית 3מ7רס כמהמר (o:aוכן
 : אסכיף' )מקת )ית6 ססונס

 , 63נלסס מיגל סג" ינ' 6' רוש נפי . 363רסס מיכר סנתונ 3מי )י"
 ס6'חט 6נרסס וס קסגס )נו 6ח1ה :. עם 6'ת6 יכך , גכוגס 'ותר סגי' וננ"ר , טס 3יה6 סכתו3" "נמסוסלעת

,י
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לתנחופא ך ל ךלמדרש
 עולס של רבונו הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו , נמים הקב"ה לו עשה לא עכשיועד
 לנו אחפז אמר הקפר אליעזר ר' , האש כבשן לתוך אברהם את נמרוד השליךהרי
 , הקב"ה לפני העולם את איחה אברהם , כאהה ולא שקורע באדם מדברקטנה
 ]ביום לאחותנו נעשה 0ה . אחות קורא היה לפיכך , בנים לו היו לא עכשיו שעד)יג(

 קדושת על נפשו נותן ]אם גיד( , ע( מס ):ס כסף סירת עליה נבנה היא הומה אםהשרת למלאכי הקב"ה אכר האש, כבשן לתוך להשליכו נברוד שאחר ביום מ(, מ סס'ס בהןשידבר
 הוא דל ךאם , )טס( ארז לוח עליה נצור היא דלת ואם , כסף[ מירת עליה נבנההשם
 נוח הלוח שעל הזו הצורה מה , ארז לוה עליה נצור , שמי קדושת על נפשו אתמליתן

 מה תו אני אברהם אכר , עליו משניח ואיני העולם מן ליאבד נוח הוא כך ,להמשמש
 תרח היה כיצד )מז( , נפשו נתן סיד , שמך קדושוז על נפשי נךרזן צני )מך( , י( :ס):ס
 יושב ואתה ע"ז, עובדי אלו הקב"ה א"ל , להן[ פולח ]והיה )יו( , ע"ז עובדאביו

 : מארצך לך לך ,ביניהם
 )ז:)'ס אביך ובית עמך ושכחי אזנך והמי וראי בת שמעי זש"ה )יח( . לך לך ע"א]ג[

 , ע"ז זו )ים( , אביך ובית עמך ושכחי , אברהם זה , וראי בת שמעי , י6(מ"
 )סס(, לו( והשתחוי אדוניך הוא )כי )כב( אבין ר' אמר )כא( . בעולם ליפותך הקב"ההמלכים מלכי מלך זה )כ( 'ג(, :ס )הכנס יפיך המלך ויתאן כן(, נ )'ימ'ס אתה אבי לעץ אומרים )הוי(שנא'

 ותקוניםהערות
 סט והסר , סגדסס נתגחומ6 נס ועיין , מקרע 6ת נודחס ססו6 כוס 6מר קפר6 נר , סע31ס נ6' כ)6ת
 סעו)ס 6ה ט6'חס נ6נרסס מדגר קטגס )גו לחוח 6מר סקסר לנעור ר' )סגינו )תקן יט 161)י , ס6ונ,רנע)
 כ6דס ):ו להות חומר סקפר ~עור ר' סני ונ' 6' רונו' ונכ"י . תקרע 6ת מ6הס טסות כלוס סקנ"טלסגי
 )סגי סעו)ס 6ת 6יהס 6נרסס , מלחס 1)6 קי,-ע ססו6 כ76ס נ' ר,מ' ונכ"י , עו)מ'ס מלחס 61יגוסקירע
 לניו ע) כקורע , מהלחין סטין קרעיס h~D 1(61 ב"ו דף במ"ק ט6מרו )גוס ססכווגס )ומר 'ס 16 .סקנ"ס
 ייזע קני ויקרעס הגימר ממטמע , קרע'ס )מניס ויקרעס נננ7,ו ויחנק 7כתינ נוגסן נות6חין 631 וטס ,וכו'

otJc)n6(6 סקרוע'ס נוגמד oflnlPI ור") , )עילס מלמס 61'ן סק,רע כ76ס כ6ן סכווגס ווו , )עלס )סג'ס 
 , 6' רו)ו' בכ"י וכרס . נגיס )ו פיו 63 עכטיו סעי )יג( : וד'נ1ק וקימור חפירס )תון סו6 6הו' )ס1ןכ'

 . סס ומזית בנ"ר ועיין , נגיס )1 1% )6 סעפתן )ם 6'ן וסייס ומגרפס , נגיס  )ו ס'1 )6 טע7יין נ' רושונכ"'
 . (IGD גוחן 06 )יר( : סעו)ס 6ת 6ימס 36רטס ע) ומערס מ1ס3 טחות קר6 סיס )פ'כך )פגינווסט'1ס
 נתגהומ6 ומפרס זז") לריס נועמיי 06 7"ט סלט 3"ר ע) 3רט"י מ65תי וכן , 6' ר1)וי כ"י tuopסוספתי
 7) ו6ס , נעורס סמו 6ח 6ג7) כסף ט'רת ערס ג3גט סמו ק7וטח ע) נפטו גוסן 06 ככף טירת עכסג3גט
 "6ג7) סמכות )סגיגו חסריס כי גר6ס מיגריו , עיי 6רו )וח ע)יט גרור סעו קרוסת ע) גפרו 6ת מסיתןסו6
 סני קדודת Sp )פג' עומ7ח טסיך סהומס כוו (1CD )והן סו6 06 סני' נ' רווני ונכ"' . נעורס" טסו6ת
 ק5ת עם 3' יומי ככ"י כמו כש6 1גגיפס . לכסף גמפס יונס כגפי n(lhK1 יסלק) 6)1 כסף טירת עמס;נגס
 1נ:ס ססס קרוסת ע) ~מז וימסור סרגם ולהמות נסני עומסת ססי6 11 כחומס גפטו )וחן 06 ,סיגוייס
 גנ~ר סוגות גירס6וח ועיין . ע"כ סח(, )תס)יס נכסף גהפס יונס כגסי סקר6ס יסרס) 6)1 כסף שרתע)יס
 ו)6 וסייס טסף ונג7פס נ' רומי ונכ"י , 6' רוגזי נכ"' כ"ס . סמך קדוסת ע) גססי גותן 6ג' )טו( :וחוית
 יפסס טיהגו וחנריו הרדיון 3ן חגגם ס) ודורו ועוריס מיסך) חגגיס נגיז בגי כמגידות וטי' hlh נדנד6ני
 : P~SD נטר גמ63 וכן , סכגסן מן נס)וס ס'65 סקוס כמו65ח כלג'ז ס"ת' rh )סיכך טמך קיוויתע)
 , 'ותר מחוקן סרטון ונג7סס 3' רומי וגכ"' . 6' רומ' נג'" וס"ס . ע"ג עו73 6מו תרת סיס כתי)סי(
 ונכ"' , 6' רומ' נכ"' ססו6 כמו סוספת' . )מן פוסח וסיס )יז( : טיס 5)מ'ס עובט 6נ'ו תרח מו665תס
 11 )ים( : וט נמסוק מחח '5מק ר' גס כ' סחט נ"ר ע"ן . נח סמע' וס"ס )יח( : onlh ועו73 נ'רומ'
 6ומריס סג6מר ע"ז 11 3ה)מומ6 מסורס טס 33"ר נרס"' מונך . onh 36' )ען 6ומריס )סו'( סג6מרע"ז
 3' רומי ונכ"י . 6' רומי ככ"י וכחס . נעורס )יסותך סק3"ס כמהכיס מבכי מטך וס )כ( : 6תס 36')ען

 . 630 ונעורס סוס בעומס 3'[ רומי ככ"י ות"ס , )'סוסך ]5") )יסותו Ten וס61 סגו)כיס מ)כי מ)ך וסו3גדסס
 מ)כי מ)ך ית6ו יסיך סמנך 1יח15 כתכ )ו כמיומם וגפירס"' . נעורס )'פוחך יפיך סמקך וית16 סלעובנ"ר
 ר' 6מר )כא( : כסמו 3כמוך סס ס3'6 6טר מתגהומ6 )קח וסוך , 3ע1)ס )'מוחך סקכ"טסנו)כיס

r~-t? . 
 . )ו וססחחי' 76וג'ך ס" כי )כב( : סי' 36ין ר' 6מר סני' 3' וכ"י 6' רומי בכ"י 36) , נגיססוכ"ס

 Sh ס' וי6)ור פוי )ו וכסתחוי 76וגיך סו6 כי מ) 16 , יסיך סמ)ך וית16 יקרץ סיפק כו6 כיכמגרתי
 סג" 3ג7פס וגס כ' רומי ונכ'" . מרד") נחדוסי וע"ס , א"נ רמז וני)קוט פ)"ט נקר ססו6 כמו6נרסס

 36 ס' ויסמר 3' 6ות סקס 331"ר , נומס 6נרכס סיס )מס כגוי 6נין ר' 6מר )ו וססתחוי 6דוניך סו6גי
מגרס
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 תנחמא לך לךמדרשא

 הקברות בבית נתצה ושהע אפרסמון של לצלוחית )בג( דומה אברהם הוהלמה
 , למקום ממקום ומלמלה נפלה אחד, קיטה מה ריחה, מדג יודע אדם היה ,ה"מ
 רעבנה איל , ע"ז עובדי בין דר להיה( אברהם היה כך , בעולם צדף ריחה ונזחל)כד(
 , בעילם המצבים מעשיך ההודיע מביניהם צא )כה( , הרשעים בתוך ישב אתהמה

 : לך רךשנאמר
 למאה אתהעושה )בז( הקב"ה איל י, לך פךצ לוי ר' אמר )בו( לך, לך דקת]ד[

 פעורם שתי חמשים, הרי עשרים, כ' שלשים, ל' ל, לך שנאמר בן,שנה
 חיותא לך פרוף אמר סי בן יהושע ר' )כם( , לך לך ד"א : מאה הרי )כח( לךל

בעולם
 הזה(
 ]אמך[אמר חמא בן לוי ר' )ל( , דך לך ד"א : לד מתוקן שברך הבא לעולם אבל ,

 לך לך , לך בלך אלא אותך מנפה איני הז5וחרון ונסיון הראשון נסיון )לא( הקבלהלו
 הקב"ה לו אמר , לך לך ד"א )לב( : כ( כנ )מס המוריה ארץ אל לך * , 6( )פ6יחויכמארצך
 פל ונוי חלך ביום נדבות עמך דוד אמר קרחה בן יהושע ר' דאמר , משחר היתילך

 , לדותך מל מהו , חיילותיך שזיינתה ביום הייתי עמך הקב"ה לך אמך , נ( ק' )שכסילדותך

 1תקונימהערות
 כ"ס . אפרסמון ט) )לוחית )כנ( : קנין ר' 6מר 5") , כו' יומס הנרסס סיס )מס נרכיס רנ' 6מרלגרס
 ס3"ט נגפר וכן , 6פונ)סמון )סמכירס ים , נ)סמון 6סי 0) )נ)וחיח נ' רומי ונכ"' . 6' רומ' ככ"ינס
 נווית ומונחת סתע 5מ,ד מוקצת 6סוס')סינ:ון סל )5טחית נומס הכרסס סיס )מס 3רכיס ר' 6ג:ל כ'לות
 ממקום עגמך טבע) )הכרסס סקנ"ס 6מר כך גודף ריחס סיס מעוסקת ססיתס ג'ון גודף רוש סיתסע6
 )לוחית 6'( '"נ ))ך' עוג נ)קח וכך , ס)ייעון ט) )לוחית סגזפס וניחומה . נעולם מחנדנ וסמך)מיס
 ס) )5)וחיח נ"ר נסס תתקס"6 רמז הס"ס וני)קוס , 6סרסמון 0) סגי' א"נ רמו יני)יט . ~"עיןס)

 מען גופף טרף ופי' Opobalsamum 01ק"0גא"10ס ורומית יונית סי6 6סוכ)סמון וסגס .ס)סמון
 מרקחת סמן מין foliatum רומית מבס סו6 ס)ייסון וכן , 6סוס)סמון ערך סס)ס ערוך עיין ,כלמון
 מתחי) )כר( : מס י"ג וכסערם 1' גח סוnpS 3 ועיין , ס)ייסון ערך ושמסי עריך עיין ונסמיסמוורויס
 ונכ"' . נעורס מריח 5") 16 , גודף 51") ,  בפילם  פורפ  רישי  Stnno 6' רוגז ככ"י . נעו)ס סיףריחס
 מעטיך וסוךיע מניגיסס 65 )כה( : כעו)ס ריח וסודיעס ונגיפם , נשבס פוחס ריחס ריחח') כ'רומ'

 : עריא נרס'י כן מונך וכן . נעורס מכעך נודיע ובגי 31;דסס . סטוכיס מעס.ך 6ת  ומודע נעורסוסכך עמוי 3' רומי ו3כק , סטו3יס מעסיך ומריע נעורס וסוגך עמון כמעות 6' רומי בכ"י . 3ע1)סססו3יס
 , )1' ר' נסס ,ס מונס 6' רומי ככ"י וכן . סתגחומ6 נסס ס"נ רמז נח ני)קוס מונך . )וי ר' 6מר י"6)כו(
 6תס )כו( : סו3 3)קח מו63 וכן , )ך )ך מסו )ך )ך ומחחי) ס6ומר סס חסר ו3גיסס 3' לומי ככח6כ)
 : טקס מ5ס גן שנרסס סס"ן גקר' כן תוליי ohn כן שתסיס ,ו רגו, סייס כגיסם . מ6ס סרי )כח( :יסר 13 )ך טרד נ' רומי ונכ"י . כן מגס )מ6ס עוסה שחס סקכ"ס 6") 6' ריסי ככ"י . גן טכס )מ6סשטס
 6י 3ן יסוטע ר' 1כ5") סלמס טורס חסר 6' רומ' ונכ"' . כגדסס חסר וס . 5מר )ו' בן 'שסע ר'לכם(
 6מר 6מר[ חמ6 3ן )וי ר' )ך )ך ד"6 . )ך צחוקן סכרך סנ6 )עולס 6נ) סוס ]לעולס חייתם טרוף6מר
 גן )וי ר' נמקוס ומס 3', רומי ככ"י )נכון וגמ65 . )ך נלך h~h לחרון וגסיון סל6סון נסיון סקנסס)ו

 .3ן סמלות D'"ao .6מר לוי ור' נגדפס . 6מר חמ6 נן )ו' ר' י"6 )ל( : הי::6 5ן )ו' ר' סס סגיחמ6
 סר6סון גסיון , ס6חרון כנסיון סר6סון נסיון 6מר )וי ור' : סס 6'ת6 וכך , גסח:ס סס סוסון גסחמ6",
 ס"נ rm גח סי)שע ונע) , נ' רוני ככ"י וכ"ס , סמורות 6ר7 6) )ך 3)ך ס6חרון גסיון , מ6ר5ך )ך3)ך
 : מרומ' T1tp '6 עס סוס סיס )פרו מסיס סג"י כי , 6' רומי ננ"י ססו6 כמו סתגחומ6 נסססג"
 גסיון סיס וסעקייס , )ך נ)ך סיס סר6סון סגס,ון סתגחומ6 נע) )דעת . P~nho ונסיון מריסון. גסיון)לא(
 ושנס מוסר סמ"ג ונ6לר"ג . 6נרסס גה:סס גסיוגות 3עסרס למרו מ"ג ס"ס 6מת גמסגס וסגס .ס6חרון
 סו"ע מדרס ועיין , כמיקס סו6 ס6חרון וסגסיון )ך 3)ך סו6 סר6סון סגסיון ג"כ וסניף. . גסיוגותסעסרס
 פירעה ועיין . ,ס )מגמור זס ממזמור סיגוייס וים , 5"ח ונשמור גרוי קרון 3ר כי נמסוק י"חמצמור
 )הנות, בסי' סמ6ירי ונסרג סס הכות )מסגם בסי' וכסרמנ"ס , לרוסס המרתך ר"מ ט3 3' וכסיוט:)'וססכ"ו
 סייחי )ך סק3"ס )ו 6מר , )ך )ך י"6 )לב( : s~r )סרמג',ם כווגחו סמחנרש וגיו)' סס 0ס3'6וניס
 61'ן סנגרי קטם ס)סון . כו' סק3"ס )1 6מר וגו' גיבוח עתך חד 6מר קרחם 3ן יסולע ר' ד6מרמסחר
  יר6ס  פטיין  וכל  בוריו. %ט  ינרימ יליר  טניס סלט נן חגיגה ר' 6)ור ען וס ייסמ'ע ונגדסס סח-5ס

 3' רומי 31כא 6' רוני וככ"' . סמ6מר כסוף )סרנו ססו6 חגיגת ר' כניקנור וסח) סס חסר :דרסמעיקר
 )ך סקנסס )1 6מר קלחס 3ן 'מוטע ר' 6יור )ך )ך ד"6 : סס כגח וכך , דברים ונסרחכח (pt:ncסני'
 נ' רומי )נכויי סקנסס )ו 6מר , וגו' חיך גיוס נדכות סמך דון 6מר מסחר סייחי[ 3' רומי ]נכ"יסייתס
 ווריג חג'כיו 6ת וירק תכנוס , סורות ס5") )נ") סוורותס ניוס סייתי עמך סקנ"ס"( "S~h עגותחסריכ

ית
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ל4*תנוימא לךלךסררש
 שנאמר מגין , בוראו אצע אברהם הכי שנים ש5ם בן חנינא ר' אמר אחא ר' אמרל~(
 פעשים כל הקב"ה אזל , בוראו את אברהם הכיר שנים ג' שבן למד אתה מכאן ,*"ה אברהם של ימיו וכל , קשב בניממהא עקב ס( ט )כיבשת בקוף אברהם שמע אשרעקב
 לך ד"א 14יתך: פל דצי , הוה כפל אותן עיטה אם , שנים שלש באווזן שעשיררעים

 ותקוניםהערות
 וירק ע) חרנס וכיוקע , ס!ייגת כ' רומ' ככ"' וכן , סו"גתס סני 0)סגיגו 6ר,ספ6רד ונכ'" , שכמוסי'ת

 , סמ)לס חמאס עם (onb נ'[ רומי גכ"' יגטן סו6 וכן , ונחגדנת ]5"3 וגתגרכתס חיי)ותיך 6ת ,חיין(
 מסו , ')יותך ע) )ך מטמר מנחס , 6דר( יאבוס מסיס עי נ' רומי )נטי סרר לסיס עד קישהסלרי
 ג! יסולע ל' 6מר )ך )ך ד"6 וג3") כן כמו *3י )חק 1'ס מקוס טיס סז6ת סג" וגס . כו' '%ותךס)

 וסטת ג( ק' )חספס '%וחך ע) )ך מסחר מרחס קרס נסלר' חקך נעם שגות עתך דוד 6מרקרחם
 %'גו נ6כלסס דרטוסו רטחימ ו!"3 טכס טס תסקס נרס"י תר6ס וכן , לכרטס ע3 )ירה! ס!ססכתונ
 מעף גיוס נדנות  סמך )דרוס סח) סתגחומ6 ונע) , 6נרסס ע) ממשור כ3 ומשרת כונליסס 6סר0גו61גי
 נסירס"י עיץ , תחניט 1") )16)' סמ)כ'ס חמסס עס )ס)חס וגתנדגת ח")ות'ך 6ת 0ו"נת נ'וס ס"טעמך
 , סדורם כוונת )כרר )ק0ס סרר מסיו עד קדס כסלרי . ?3P) כמו ?9ף דרס כי תרוכס גס , סםתס)יס
 עדם נצררי 'סוזתו נכחונ תמ65 וק , קודם נמירי )סגיט נמקוס נ1ד0 נמררי ככחונ )סגיו סיסגס

 , מסחר סייסי )ך סקנ"ס S"h , )ר ג0חר מרחס , 6דר( סעורך רסיס עי רומי ונרצי , 6( ס!)תטווס
 סוס הכת"כ מן )ך יך ע) סדרסס נ"כ גמ65 סקס נ"ר נמיר0 ורמיתי . כו' עיוחך ס) מסו , יריותיךע3

otSonn, שנס 0) מסירו , קךיס נסדר' 1ס16כ)סיס סחייפח כ) )י 6תס הנגסת 3עת , תער ניוס , ס6סקלגסן )'רי )סמי 0נדכת נעת סייתי עמך , קי( )תס)יס חיי ניוס נינוח עמר סס"י : כך סני' ו0ס 
 כנ"ר פ כממיוחס רה"י וכפי' . כו' י)דוהך ס) )ך )י סחרתיך ש)ס ס) מרחמו , מהחר מרחס .סקדטחיך

 כתנחומי משרם )י, לחרותך עורס 0) מרחמו מתחר מרחס גתנ0ס
 ס!"גת כסעח סיית' עמך ,

 ,לנרי . נגדסס ומתק נכי 0)פניט סתגמומ6 מקמר 1ש6 . עג") , המרסס עס )ס)חס וגתגזנחחיעות'ך
 : סקד0תיך ש)ס 30 כר1ייי שדל נסררי סניך סו6 וגס , תתקרע רם! חספס נתשע מונ6יסס3"ר
 , )"נ תערס )עע עיץ , שסניו סמ6מר כ) ססמיע סגדסס נתגחומ6 . חגיגה ר' 6מר 6% ר' 6מר)לג(
Snotל' 6מי רועפת נס )וסטמיט , חגיגה ל' 6מר (hnh 6שטס 6ל 0טס נ' נקזתן 0ע0ית רע'ס מעליס כ) סקנסס 6") סירוס גס , ט' טרק מניר 0לסס"ס סנן , גול16 )פגי הנרכס 0) חימש וי% נ 
 בתוך גליון )ך )ך ד"6 עי 0)6חל'1 סמ6מר נס . סיט סמסדר לממיט , עיוחך ע) סו' סזס כע3*תן
 נמקום , ני16 6ת %רסס מכיר לגיס נ' גן חגיי ר' 6מר יסויף ר' 6מר סני' 6' רומי וככ"י .גלוון
 3זךס ריס ans )ף ר' 6ית6 הטס פ") ננצר גס מנס סוס Inhnct . חניכך רן 6מר 6ח6 ר' 6מר3סניט
 6ת סכיר 0גס מ"ח נן למרין תרוימן יוחנן ור' חגינ6 ר' , טרש 6ת הנרסס סכיר ממס ל כן6מר
 , נכצף כעס ריס ודכרי נר06 חגיהן ר' דנרי סניה הטס , מ"ח רם! גח ני)קוס נ"ר כסס שנ6 וכן .כורזך
 הל"י נר"ת נ"נ זשס , לגירך ור ,ווק ר' 6מר 1"3 גר' נתגחומ6 הדעתי . 0ס )יתOV3 6 )!י ל'!ר.מ)ןת
 'וחגן ור' חגינ6 ר' 0גס מ"מ נן "גור )קיס ריס ננסר )חק י0 סתנחומ6 ומדגלי . יסויס ר' 6מלהעפית
 תרויסון יוחק ור' חגיהן יר' כ' 5צת f'D הסהר נמירי )נטן ררתי וכן . אגס 0)ס נן המריןתרויסון
 '!חק ר' 6מל כ, רומ' 3כ"' לח"כ רטון וכן . טר16 6ת לנרכס סכיר נג'ס 0)0 נןתמרן

 6מר.
 מגינך ר'

 , יוחדן ור' חגיג6 ר' גסס כן 0סנ'16 'ס , חצוית %יוח סיו 5צ . טרפו 6ת צנררי סטר אגיס bsb'נן
 סם" ונפצר . )קיס ריס כסס כן י1כי6ווי0

 ס*מר 0ס כב' סושץ6 סניך כ',1 6וח סי"ח וכמ"ר כ' 6ות
 , טל* 6ת 35רר1ס הלר 0גס ע"ח נן קמרי תרויסק חטף ול' 'וחק ל' ב"כ שכ6 7' 5ית פס"יולכ"ל
 חלויסון חג'ים ור' 'Pm ר' יומיות וס0מיע , h'"p רמ! הו)דות ני)קוע 1גע63 , אגיס נ' כן 6מר 3קי0ורי0
 וחסרים טכס גן 6מר )קיס ריס , נולים 6ת סכיר מלס מ"ח כן ג"כ 6ית6 נ' לצח d'5D 1נ3"ר ,6מף
 חט סטק 5' *ת פתו חוית נחדלת )נכון שכ5 וכ! . אלח גן למרי תלויסון מגיצך ול' יוחק ר'יועצות
 6רנעיס ]כן חגיגת ור' יוחק ל' 6מר ')דוחך ע) מסו וכלי נתגחומ6 בדג'ט חסר ו*)' .ממהזךס
 סנעיס ע' עלך ממן 3ר,ק4"ם 6נרר1ס סכיר אמס ט)ס ק בקיט גן אמשן ר' 6ער נ"ך כתוב 6'5ית כסר סגדסס כחגחומ6 עס . סגים ט)0 3ן 6מר[ )קיט ריס , נול16 6ת oo13h סכיר סגיסואמונם
 וננמר6 . קמן מסיט אגיס ג' מרכס 63 , גוייס 36רסס 0) ימו וכ) , Dp"3 סף סנש נ' מ%ק'

 ור' יחק ר' דעת 3% . 6נ6 כר 6מי ר' נסס נור* 6ת תזכיר סג'ס nsD1 מונף ע"6 לגגילש
 'ימת ולן ענף, מצת מן זרקו נג'ס ל ע3 וייגס . סם )יח6 נוליו 6ת סכיר סג'ס במח סקחגיהן
Otsכס'רס"י וע"ן ס"6 ש)ס שיר עיע , 0נס מ"ח כן 6נרסס סיס 60ז ססס)נס נעת סייט 0גס %ח 3ן 

 נסרר תגיף נמרמר ע"נ( כ"ח )דף 6' י"ג ל עוג נצנך ושין . טס נלכ נס ומונף , סלי נ"ר )1ממיוחס
 .ש)ס

 וסרע3'"
 (Oh1 כתנ כ"מ כע) סרג גורפו 6ת 6נרר(ס סליל טפם 6רגעש ונ! כתג ס"נ פ"6 עטפם ס'

 h~ta כש מ"ח כן ע6 נוראו 6ת סכיר סגם 6רנעיס 3ן תרוייסו ד6מלי וסיגף ור' יוחגן ר' גורתפסיס
 8' וסניף טגס 1"מ כיצג וסיס , ח' 16ת לממיט וסמעחיק , נסרמכ,ם ע"ס 0גפ) גרור  ו)דטת' עכ").נססריס,

גרס
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תנחומא ך ל ךלטדרש62

 , בהבראם כיהו , ד( נ )נססיה בהבראם והארץ השמים תולדות אלה שנאמר , העולםאת ובראתי הכפתי בך הקב"ה אמר תחליפא ר' אטר )לד( , העולם את בראתי בשבילךלך
 אמר שלא נסיון בתוך נסיון , אראך אשר הארץ אל לך לך ד"א מה( : בראםבאברהם

 , אראך אשר הארץ אל ד"א )לו( : אראך אשר הארץ אל אלא , לילך מכ"מ לאיזהלו
 ' אשכילך ]זש"ה )לח( ברבי הכהן ברכיה רל אמר)לז(

 : ה( )ג )הפיס חיך[ זו בדרך ואורך
 , ואורך , 15( )'י21ע תשכיל למען שנאמר , חכמה בך אתן , אשכילך מהו , אשבילךשאני
 איעצה תלך זו בדרך , סובה לדרך קושמך שאני , ואורך ד"א )לם( : עיניך מאירובאני
 אברהם א"? , אראך אשר הארץ אל , ואורך מהו , ואורך אשכילך ד"א : מס( )תסרס עיניעליך
 , ואעשך אלא , כאן כתיב אין ואשימך )מ( , נ( י3 )גו6ס'ת גדול לגוי ואעשך , מפסיד אתהאין

 ויעש , ,( 6 )מ25'ת הרקיע את אלהים ויעש שנאמר כמה , חדשה בריה אותך בוראשאני
 , התורה את וקבלו למיני, ובאו ממצרים, ישראל גדול,כש,צאו לגוי אברהם ]את[ הקב"העשה אימתי חמא בר הכהן[ ]פנחס )מנהם( ר' אמר )מא( , עו( טס ):ס המאורות שני אתאלהים
 וסי שנאמר , לזקן הקב"ה שהבמיה כמה עשויק הן היי ואמר , משה בהןוהביס

 : ה( ד )ירט גדולגוי
 הכפ עם רק שנאמר , בתורה בניך של גדולתן מהו , גדול לנוי ואעשך ר"א )מב(]ה[

 ג(, יג )גו"ן'ת שמך ואגדלה מברכך, בכבודי שאני ראברבך , ו( מס )טס וגו'ונבון
 , לברכתי קודמת ברכתך )מג( , :ס( ):ס ברכה והיה מהו , ברכה והיה , בעולם מתגדלששמך
 , ברכה והיה ד"א )מד( : המתים טחיה אומרים כך ואחר , אברהם מגן אומריםמשהן

 ותקוניםהערות
 בר' סרמנ'כ ופעה סכתנ סס נ!"נ1וגיוה נסנסות גס וע"; . נו' 6ות חהח 6רנע'ס סנינו וכח"כ , נופחננוקוס
 , c:? נ"מ גן נעמוד כחוג )היות סיט סנורג' ונסיכך , ס:ס מ"ח 3ן תרוו"כו ייצרי מגיג6 ור'יוחנן
 תחטפי ר' 6מר )לר( :טכ")

 ר' 6)!ר 3' רומי ונכ"' , חגס כר נר הנפתך ר' 6מר 6' רומי ככ"י . כו'
 ס5וקיות טן מן 53נרסס הח3'פ6 ר' 6מר נסנר6ס 7"5 ט"ו 5ות נר6סית 3חגהוגו6 31ע') , חוס נר נרתח)יס6
 טונ ננקה מונך :ס.ין. גחוך גס'ון כו' )ך )ך 7"6 )לה( : ת"ח כסערם סס זע"ן , הנרסס 0) שכותונסנר6ס

 גס'ון 11 ס)י:' )נוקיס )'ס 5מר )6 5ר6ך 6טר סקרן 6) , 7נר'ס 3סרחנת סג" ונגדסס , ע"נ( כ"ח )דף)ך
 כ6:ר 6נרס ורך קסתו ו6ת כזיו 6ת )ע) עטס מס סוגך מקוס )קיוו יודע וקעו מסעך 6דס ים , נסיוןנתוך
 נ:דפס והסר , ונ' 5' רוני בכ"י וכ"ס . נרכיס ר' 6מר 6ר6ך 6סר ס~ן 6) ד"6 )לו( : לבסיס )1עכר

 ריביי 3כ"' . דרגי מכסן כרכים ר' 6מר )לז( : טס חסר 4י"6" סמבות ונס , גרו) )נו' ובעטך ד"6עי
 , 5' רומי נע"י הסר וכן , סוססת' . וט"מ )לח( : 3' רונוי נכ"י גס )חון ו:מ65 *גרני" )מקת )'ת66'
 כך 5תן ט,:' לסכינך מסו , תלך זו כדרך וקורך 6טכי)ך וס"ס כרכי סכסן כרכיס ר' 6מר 5") כןויולי
 לסכינך 3ר3י סכר; 3רכ.ס ר' 6מר נ' רומי ונכ"' . עיניך נוקיר טעי וקורך , חסכי) )מען סג6מרחגמס
 6סר כנ 5ה הסכ,) ))זען כ7"6 חכמס )טון hlh סוס סרטון ויין הכמס )ך 6"ן לסכינך ,וטורך

~crn 
: 

 ד"6 מכונס סוסון 6' רונו' וככ"י , 3' רומ' ככ"י יגנון כ"ס . עונס )דק- לנסעך סיגי וקורך ד"6)לם(
 6)6 כ6ן כתת 6'ן ולסימך לתגך נרכיס ר' 6מר כ"ר נסס ס"7 רם, וי)קוע י"6 6וח פ3"ע 33"רתריס וכן . ולערך 6)% ג6ן כהינ 6ין ולסימך )מ( : עיני עליך 6י~ס ת)ך 11 נדרך עובך קוטטך 60גיולעסך
 סרו, כמו 5") . המ6 נר מנחס ר' לנור )פא( : ורפס סרס 6ה חימס פריס 16חך עוטס מסרגי61עסר
 3מזרס וס מו63 וכן , נבונו קיר ומס , 3ג7פס סו6 וכן , חמ6 כר סכסן פאס ר' 6מר ול 6, רומינכש
 נפך ס) גדו)חן מסו ניו) )נו' ולעסך ד"6 )מב( : חמ6 נר סכסן Dn;D ל' נסס נ' 6ות h"'Dליו"ר
 3כ13די ט6:י 361רכס וטה) בדפם סהגהומ6 מסדר נע) מטמיע זס וגו' תנון הכס עס רק סג6מרהתירם
 ויה"כ 6נרסכ מגן פולריס מרסן )נרכתי שדמת נרכתך )מג( : וכי 6' רומי נכ"י נס )%ון ונמ65 ,מצרכך
 נתמוסס כרכס )ך D~p ':6 'ודן ר' 6נו , )מון כמלחנת סגנ6מר פח"ע 3"ר כממרט . סמהיס מחים6ומןיס
 )ס)' קודנוח סיך זטיר6 ר3י 3סס בהויך ר' 6מר , קודמת סגך 06 קודמת סקי 06 יודע שגי 36)עטרס
 , מתוקן יותר סוסון נ' 6ות סים במ"ר ונמ7רס . סמתיס מחיס כך 6חר 6כרסס מגן קומר ססו36סעס
 טווך ולגיוס יצחק עסי ס6וגוליס זס ו8נרכך 6נלסס 36סי ט6ומריס וס גד1נ )נוי 6ותך ו6עסס רטב")6מר
 'pD~ שסי ל6ומריס,ס

 61ין 36רסס מגן 61,מריס חותנוין 3ך נרגס וסיס ת") נכורן מוחמין יס6 יכף ,
 6נרסס מנן 6ונוריס סמססס )ניסכתי קודמת נפכפך נרכס וסיס זעיל6 כר חייך ר' 6מר , נכונסחותמין
 ,  h"P) כ"ט לדף עו3 תלקה עס'ח 31רס"י ע"3 ק'"ו יף פ0היס ועיין . כמתים מחים 6ומריס כך6חר
 טני6תי נוסעס סק3"ס 6") נרכס וסיס ד"6 )מר( : סס 3"ר )מדרט הפירוטו מסרו, מסעיר מסועיין
 כהיכ כנר נרכיס ר' לנור )טון נסלמנת 0"ד רמו וייקוט י"6 6ות D~5D וננ"ר . נגרסה גס כ"ס . כו'עו)מ.

 סרי 61')ך נוכם עונתי 6ת )נרך זקוק סייחי כ6ן עד 6"נ 6)6 נרכס וסיס )ומר חלמון גוסו6נרככס
סנרכות
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 ויברך שנאמר , בריברי לברך זקוק הייתי עכשיו ועד עולמי שבראתי משעה הקב"האץ
 , 6( ס גסס נח את אלהים ויברך שנאמר , ולבניו לנח וברכסני , כמ( 6 )3י6סית אלהיםאותם
 , בירכו לא ממנו עומדין ויעקב שעשו שצפה כיון , לברכו אברהם בקש יצחקעמד כיק )מה( אלא עשה ולא ברכה, והיה שנאמר , הברכה על עשוי אתה ואילךמכאן
 , משמרו שיהא לארים ונתנו פרדם לו שהיה ודם בשר למלך דומה הדבר למה משל(

 אמר , לזה זה דבוקים , היים סם של ואילן , הטות מם של אילן הפרדם בתוךוהיה
 עד מניחן הריני אלא , יכול איני זה את ולהניח זה את להשקות , אעשה מההאריס
 , ליצחק מברך אני אם אברהם אמר כך , יעשה יודע שהוא ומה , הפרדם בעלשיבא
 שנסתלכן ביון , ויברכו הקב"ה שירצה עד מניחו הריני אלא , ממנו יעמדו ועשויעקב

 וגו' יעקב אל  אלהים וירא שנאמר , בעצמו ליעקב  הקב"ה  בירך ,  ויצחקאברהם
 שבפ ממך להעמיד אני עתיד הקב"ה איל , ברכה והיה ד"א : ט( )ס )סם אותו[]ויברך
 אמר , ישראל את מברך שהוא לוי שבט זה הוא  ואיזה , ישראל את מברךשהוא
 את מברכין משהן הקב"ה  איל , השבם לאותו מברך מי עולם של רבונו אברהםלפניו
  מ(, 1  )כסדיר  אבמבם  ואני  ישראל בני  על  שמי  את ושמו שנאמר , מברכם אניישראל
 הבא  לעולם  אבל )מז( , בשתי  אחכם, מברך  לוי  שבט  הזה  בעולם  לישראל הקב"האמר

 : כ3( )6 )'ימ'ס הקדש הר צדק. מה ה' יברכך שנאמר אתמם מברך בכבוריאני
 אוכל כיצד , הפסח ערב שנתגייר גר רבינו ילמדנו . 6( ין )כר6סימ אמרפל בימי רימוי3י[

 פסחו ואוגל מובל  אומרים  שטאי בית , רבותים שט כך )מח( , פסחואת
 לקיש ריש אמר , הקבר מן כפורש הערלה מן הפורש אומרים הלל ובית )מם( ,לערב
  שקאו  שאילגלי לפי למה , מיני הר על בעמידתן מישראל )נ( , שנתגייר הגר הואחביב
 וזה )נב( , התורה את מקבלים היו לא )נא( , שופרות וקול רועשים וההרים וברקיםקולות
 לך יש , שמימ מלכות עליו וקיבל , להקב"ה עצמו והשלים  בא , מהם אחד ראהשלא
 את הקב"ה חיבב מה  לו  ואמר אחד לזקן ששאל הגר באונקלומ מעשה הג( , מזהחביב
 לחם ,כל הרי , 'מ( ' נייחס ושמלה לעם לו לתת גר[ ]ואהב הגר( את )ואהב שאמר ,הגר

 ובגד לאכל לחם לי ונתן שנאמר , זה אלא. בקש לא אבינו יעקב והלא א"ל ,ושמלה
 למה , עצמו על הקב"ה שהכתיב , הגר הוא חביב אמרו ר1ניוזיני . כ( כס )גו6סיסללבש
 , הגרים  אב ואברהם , הגר את מחבב אני כך הקב"ה  אמר ק(  יר )'ימ'ס בארץ  בנרתהיה

 ותקוניםהערית
 ומס 3' *ות h'"D כמ"ר כמדרס נס גסגס וסמ6מר . גריך )תנרכי6 )ך יחד )מ6ן )ך מסורותינרכות
 נס ועוזן . ברוך )מנרכס )ך דלגי  )מ6ן  סם סני' גס , כרכיס ר' 6מר בנ"ר כמקוס 6)'עור ר' 6מלסני'

 יסיכ ד6ת וקמלן סם וססיוס , גחנכן רב גסס זס מונך 6' מזמור סוקס ונמירפ . ע' 16מ גס36תנמומ6
  רטטד כיון )מה( : סס ס"6 ונסטרס ט"6( D"~p )דף ס3לכס ומת ססק6 3פסיקה6 גס ועיין , גליך נרכס)יס
 ~עיין י"5 גיס יר5סית עסש רס"י ט" .  גירעו ל% ממגו  טומדין ויטרזן סטטו ooln  כיון לברגו 5ברסמ 3קסתחק

לפסיקתי
 oc1 ,  סס ננו"ר וע"ן סס

~nol)c 
 6מר , ויסמע6) י5חק רסע 61' טייק 6חד נגיס 3' )ו  סיו גששית,

 יוחק מעמד כיון מסוכם סוסון טס סרט כו'.ובמדרט )סחנרך מנקם 'ShD~n סרי יסמק 6ה 5ני מכרך 06 רסס6נ
 מע"ר ס~ספס וסוף , )ממזק ים נרכו )6 ונמס עז כתיב מס ס)6מןיו סמקתי וגס , נירט )6 5")נרכז
 : )סתנרך הנקריס 1") )זהנרכיס קע~רס ונג' fiun~f( גגי מעכסיו )פי נעעות סס וגס , ו' 6זהסס"6
 סי"8 כב"ר ומזרם סנדפס ותנחומ6 ו' 16ח h"De ונ"ר סס גפסיקה6 מונף .  יומס  סדיר )מס  מטל)סו(
 , :ורס חסר כ' רומי וככ"' , ל3ו5  ולספיר ונגדפס , 6' רומ' נכ"' וכ"מ . מנ6 )עורס 6נ3 )מז( : סםופו"ט
 ס:%מר  %הכין  פברק הכנודי יני כOS1DS  53 35ל ,  ובסמי  יהכמ  מגרך  לוי סל סריו יזה  3טילמוכקל
 דף ססחיס מס:ס . רנותיו סגו כך )מח( : 6תכס עד 6תכס מן וכממיט . סירס יד 5רק כוס ס'ינרכך
 סיבי. סר  על  נטמירהן פייר%ל  לנ( :  ו3גדפס נ' רומי ככ"י הסר וס . 6ונוריס ונ"מ )כס( : ע"56"ג
 טבל למס סעי סר על סטמדו  5וכלוסין  קותן  מן ונגדסס . גסתי  נטמידתן 'sh1C טן  יותר 5' רומיבכ"י
 רומי ונכ"י , 6' רימי בכ"י כ"ס . מהורס 5ח מקכ)יס סיו )6 )נא( : סקולת סרקו 5t'DtS)Ih  'siseו%ן
  ס% וגס 6' רומי ככ"' . תסס 6חל ר6ס ס)6 וזס )נב( : סיויס מסכות ע)יסס ק3)ו )6 סגי' וכנןפס3'
 . Tnh לוקן hcn(  סנר ~וגק)וס מעכס )ננ( : מכעס 6מי ר6ס )6 זס נ' רוגזי ונכ"' ,  מלולן יתםר5י
~ffg

 ס' 5ות ס"ט 3"ר  עטיין כור, 3טסילס מטפס  3' רוי,' ובכ"י . 3גדפס וגס 6'  רותי ככ"י
  פגנו כ) סלי )ו 6מר 6)'טור ר' 56) גג:ס סנר עקי)ס , קכ"ג רמז בילקוט ומוכל , )6כonS (1 )יונתן כפכוי
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תנחוטא ך ל ךלמדרש64
 שקראו ממח מנין )נד( , לפניו ליפוף שסופן 5הם ווי , לו להזדוונ הללו הרשעיםובאו

 : אמרפל בימי ויהיבענין
 , וגו' רשעים מתהו חרב , אבא בר שנחוטא ר' פתח כך )נה( . אמרפל[ בימי לגידעי]ז[

ן
 שעד קין זהו , רשעים פתחו חרב מהו )נר( , ט( יי )ו (otS~n בלבם תבא חרבם

 אחיו הבל ]אל קין ויקם שנאמר , בהריגה ופתה קין ובא , בעולם הורג היה לאעכשיו
 החרב תבא בעקם חרב פתחת אתה הקב"ה ליה אמר , הבל זה , השביון עני52הפיל זה , רוצעים פתחו הרב , בעולם פתחת בחרב רשע קב"ה א"ל , מ( ו )נוייחויהרגהו[
 בן חנון זה , רשעים פתחו חרב ד"א : בלבם תבא חרבם )מ( , האיש אותושל

 וערוה דוד עבדי נמל , חתן עשה מה )נם( , לנהמו דוד שלח )נח( אביו שמת כיון ,נחש
 מהם והשכיר )מא( נחרים לארם שלה מיד , י( י )ט"ו וע'[ בחצי מדויהם את ויכרותזקנם חצי את ]וינלח דוד עבדי את ]חנון[ ויקח שנאמר ליצנותם )פי' פרדינממא )ס(אותם
 על ויח% ויבואו )סנ( , לו שהיה אוכלוסין מכמה חוץ )מב( , רכב אלה ושניםשקשים
 שנאמר , האיש אוחו של בלבו חרב תבא , פתחת בחרב רשע הקב"ה א"ל ,טידבא
 ינו' יואב ויגש דכתיב , האוכלוסין כל והרגו ואבישי יואב עמדו מיד , בלבם תבאחרבם
 שעד ; וחביריו אטרפל מלכים ארבעה אלו , בלבם תבא חרבם ד"א )סד( - : יג( 00)ש

 התחילו , אמרפל בימי ויהי שנאמר , בהרב ופתחו ובאו , בעולם מלחמה הירעה לאעכשיו
 של בלבם החרב תבא , בחרב פתדצעם רעעם רשעים , הקב"ה להם אסר , מלחמהלעשות
 שנאמר , והרגן אברהם עליהם עמד מיד , בלבם תבא חרבם שנאמר , האנשיםאותם

-
 : ט1( 'ו )כורסת לילה עליהמויחלק

 ותקוניםהערות
 מורס מן 6חד מוסיף וזס , ט' וסת נ6 סגר עקעס ג"6 מספר נסגיס גמה מס ונמירס . כו' גר50

 סגי וטס ד' 6ות D'"D סמ"ר יעיין , סגר עקירה סני סס וגס , יחרית עוג ח' מסוק ל"ז רנתשנת
ט56

 עקלי
 ממס מגין )נר( : מ"ח סוף נמ"ר נמורס גטגס וכן , ק5מ מסמס סוסון %ס , רנותיט 6ת סגל

 סקר16 ממס מנין וסמלות , למרס) נימי וימי סס"י סמ' ונניסס , 6' רומי ככ"י וכ"מ . נעגיןסקר16
 , )מרוד וס סיס ומי וכגיפס נ' רומי נכ"י סוספס גמ65 נס , נ' רומי נכ"י נס חסר וכן , מסרנעגין
 עירונין מגמרך סוס סמסזר סוסיף וזס , ס6ס ככסן 5תוך ט1) 65נרסס ס6מר ע) 6מרפ) סמו גקר6למס
 . תגחומ6 ר' מתח כך )נה( : י' וכמערס 6' '"ז )ך עו3 )קח ועיין , עס"ח נרס"י ומונך , ע"6 גנדף
 ספקת תרפס סס הגזבריו , סהגחומ6 נסס חס") למג תס5ש 3עעע ומונק , ו' 16ת 3גדס0 נסמוכ6

 רסעיס פתחו מרב מסו )נו( : נסערות התרכס כמו , מסמס סוסון כגדפם כי , מסגדכם ע6 כ4מתגחומ6
 זס רסעיס פתחו חרכ וכתירס מטוגס ס)סון ונגדסס נ' רומ' ונכ"י , 6' רומי נכ"י גס כ"ס . קין101
 סס וני)קוע , ססרגו )מך ,ס' 3)3ס ת63 חרנס , 3ע1)ס 6דס טגסרג הדס 6ח'1 סנ5 נסריגח מפתחקין
 תסיס מד גע רייס וניישם ונ' 6' רומי נכ"י . ניגס חנ61 חרנס (sa) : )%י% נכ"' טס61 כמומוגם
rh3: )3( י )פ"נ קניו 6) טנדיו גיד לנחמו דוד ויסלח סכתונ )מון מונך כפיפס . )נחמו דוי סלח )נה , 

 , 3גיסס )יח6 זס טנ6מר". סרדיגמע6 6ותס ועמס חגון עמס "מס )נם( : גכ"י )דגיגו כמו סו316')קוס
 נכש . )יעות" ~י' פרדינ)וס6 )ס( : סס נייקוס גס )נכון ומ631 , דוד ענדי 06 חגון ויקה מתחי)רק
 וסמלות . לחוק פי' נידו גראס נ' לגמי נכ"י רק . )'5גוח" "ס" )רסמיות )יח6 וסם , סריינמסי6 6'רוש
 כאטר פרדינמט* ממיס וסור6ח , סדרגימס6 נסשת סס וגי)קוע , מסמטחיק סוסתי 6% )ילגום",סי'

 סרה ידידיסטירגי
 3)"י סרדיג)ו6 מן מקנון ססו6 קיסוס דר' יסורס הגוך מוסר"ר סגפה וסאטן סגדוי

 וקלון נוו )xaa8 ש "ש(ז(טקץ( idc ס גנג וממגו 1)ס:יגס snns סי' )xap ,1שן7(56ים ~ka ק 5ם ש(ט:י:מ,ןן(
 ו6ת רח31 חית 6רס 6ת ויסכרו כתיב 3קר6 . רכ3 6)ף וטניס ס)טיס מפס וססכיר )מא( :)ס*גדס(

 : 1( י )ס"3 6יט 6)ף עמר תגיס סוג י6יס , 6'ס q~h מענס מלך ו6ת , רג3' 6)ף עסריס 6634רס
 כתגחומ6 16)ס , 3י)קוס סג" וב"ס , כ' רומי וכ"' 6' רומ' בכ"י כ',ס . )ו מסיס אוכלוסין מכמס תון)סב(
 ע) ויחגו וינואו )סנ( : )ו מסיו אוכלוסין רנטת רני מן מון סניךטיפס

 מיי~
 וחגו ונאו נגדפס .

 בילקוט כ"כ מונך . חרנס ד"6 מסד( : ו6ביס' shtt טסיו מיז עז 'ס ססמ'ס ונ')קוס , 6חד ogn3כולס
 חנ6 חרנס וגו' רסע'ס סתמו תרנ סתח )וי רנ' 3סס יסכג'ן 'מוטע ר' פמ"3 ר'" ל"ר ונמיכם .סס
 רסשס פחמו חרב ס,ס סססוק ודורס 'וסג ומ165 כו' 'מיס )6חר כו' סורקגוס 3ן שעור גר' מעטסנאנס
 וימרק ננגס תנ6 חרגם , 6נרסס וס ילך '0ר' יטנוח , )וט וס 61ב'1ן טג' )מס') , והב'רע 6מרס),ס

 נ)נס תנ6 מרכס נחגחומ6 מפרס 11") סנה סס ננ"ל )ו יימ'ומס ונס'רס"' . ו'כס וענד'ו סו6 )')סע)'סס
 )סיכך רסע'ס פתחו תרנ כדכת'ב נחרנ ומתחו סס ונאו נעורס חרנ o'o )6 עכסע סטר מלכיס 6רנעס6)1

פרנס
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לנתנחסא ך ל ךלמהרש
 אשר הארץ אל וגו' לך לך אברם אל ה' ויאמר , הענק מן למעלה כתיב במה )טה(נח[

 אשר הנורץ אל אלא , כאן כתיב אין פלונית ארץ אל )%( ,אראך
 ביקש רקבנה של שמו יתברך , ישראל לארץ שבא עד מהלך אברהם ההיה ,אראך
 הרעב, שמ"בא כיון לפגלו, רעב בא מיד הטובים, מעשיו ולהודיע הצדיק אתלנסות
 אמר , ממנו קשה בעולם רעב היה לא רבותינו אמרו , כאן רעב הרי אשתו לשרהאמר

 )מח(והסניקה , בא והרעב הואיל לשבתה היא טצרימיפה היא :. )סז( לשרה14ברהמ
 שהגיעו כיון , למצרים ירדו שעה באותה , לשם לנו נלך , מרובה והבשר , שם מצויהזה
 שנאמר , מצרים הוא זנות של מקום בתי לשרה אברהם אמר )ע( , מצרים לפעי)מם(
 , בפניך וננו54 בתבה אותך ניתן אלא )עא( , כ( כנ (hprnt( בשרם תמורים בשראשר
 , בתבה מוען אתה מה )עב( , המוכמין לו אמרו , מצרימ לפולי שהגיעך כיון , עשהוכן
 אני לקן אמר , פלפלין של מכס לנו תן , פלפלין אלא אינו לו אמרו , פולין להןאמר

 ותקוניםהערות
 מיג'5'6 ורסוס ק6נסט6גסי:6 דפוס כשפס , סעכין מן )נועקד כתת מס )מה( : עג") , נקנס תנ6מרנס
 נמרמר סזס סמ6מר 6ת סמדסיס ס5ינ נו6נעוכ0 כרסוס 6כן , ס)סגיגו כמו סוס סמ6מר נס כ6ן0וכ6
 רעב "וימי נמכות ותוסיף וס כמקדור סח) , סקדס סר 5דק נוס ס' יתרכך סג6מר ססיוס 6חרט)סגיו
 . למרס) כינוי ויסי )פג' נקרץ מוטפס סוס סכחו3 גי יען 0ט:'ן מן )מע)0 כתים מס י(" ינ )נר6טית63רן
 73סוס סו6 סוסו עד 0' 6ות כ) כי תדע )כן , כסימג'ס 0חגחונו6 מנוין ס6הרוגיס כדפוס'סולגס

 סמו יתברך עד , סטטית 6רן 6) )סו( : נכויי )פג'גו ססו6 נמו , ו' 6ות 4ל etst)tll ויסוסק6טע6גסיג6
 כ' רוני ונכ"' 6' רוני נכויי . )טכה0 0י6 יפת מ5ריס סי6 זו )סי( : בגוסס וגס נ' רומי ככ"י)ית6
 רומי נמי . טס מטוי סז0 ו0קסיק0 )סח( : יפ0 'סיכתט 11 מסריס ונגדסס . )סכתם סי6 יפס 11מקריס
 : ונסר" ")חס נוסף וכגרפס , 0רנ0 סיפוק 03 סיס מפני ונגדפס נ' רומי ונכ", , טס מקוי סיס וכסיפוק6'

 ונססק6 כ"ז מערס כסג 6ו דסור ססק6 פסיקתך ועיין . סער פי' כבגטן נמי סיגי . מגריס )סעי)סם(
fat1פמ . )סרס 6נר0ס 6מר )ע( : נל"ד 0ער0 נסרח( or 65ע) ועמדו , 0וססס וכנדפס נ' רומי נכ"' גנו 
 גסני סגסיס סכ) חכמיס סגו מכלן , זורחת כחמס נסר נ6וח0 סרס ס) כנו06 6כיט 6נרסס ר6ססיקור
 יודע סיס ס)6 קמו 6תס מכנן , 6ת לורנס יפת 6ע0 כי ייעתי ג6 מגס )ס 6מר . 6דס בסגי כקוףסרס
 , טקס נ3ו6ס ורקס 0י6ור ע) ועמיו 0מ*:ור . ota) גילך נ' רומ' )3כ"' הנניס כדרך סכן זדם16חס
 כקוף סרס כסג' 0כ) ע"6 ג"ח דף ת"נ גמא מן סו6 מכמיס ט:1 מאן 0טגי ומקמר . ממקור ממגינטכס
')DSמד 6ת0 מכפן 'דעתי נ6 0ג0 )0 6מר סט3'ט' וסמ6מר . רכות'גו קמרו מכפן ס5") להקן וים , 6יס( 
 יסח 6טס כי 'יעתי ג6 מס יכת'ג *סח% א נגיז" 6שפ 6נו0ס פא עא דף נ"ב מן נ"כ סו6ט'

 נס ספיר )6 עכשיו עד 6גד0 מדרס nt/ou רס"י 0ג'6 וכן , )ס ייע סיס )6 דמעקר6 מכ3) , 6תמרקס
 30יtttOD 6) 0תוס' 56) )גךפס י0ודס ונמגחת . עכ") מעמס עק כס הכיר ןעכס'1 , סנטג'סס יגיעותמחוך
 ולנעול נתעב לוחך ניתן 5א  לעא( : 3'סי0 סכיה  כך ומתוך טורס ונלתס נ0ר6 דענר0  נמררי67קץ6
 סיכן וסרס 0מ5ריס וירקו מ5רימ0 36רס כ3ו6 ד0, ע"ז רמז נעולט ומ1נ6 ס' 6וח ס"מ ונלד .נסג'ך
 מ5רימס 6נרס כנון וירי וו") כהב ע0"ת רס"' תם . עוב שקק מו63 וכן , כשגיס וגע) כת'נ0 גחג0סיתר
 ול6ו טתחו המגס 6ת סתגעו יי' וע) נפכח, 6ותל. ט0טמין גמד 6)6 , מגלימת כט6ס )ומר )ו0י0
 , 6' רומי נכ"י וכגס . t/5DSD 6)6 קינו )ו קמרו סובין, )0ן 6מר גתנס טוען 6ת0 מס )עב( :6ות0
 סחר06 כמו , נ)"י ע)0 0יי פינון כ' , סיגו וו0 . גיפר וסיגו )סהה)ף יומין וס)פ)ין ספן כי גר6סמוס

 , נ"ן ניס 0מערנ כגון ,I'hm ס) מחסנחן ץ 6מ' נר סמוק) ר' 6מר רע0 ים נפסוק פ"1 ריסבקמ"ר
 , 53'ר סקרך , נט)יון גפמס טסי , נמור קונווס , כקטף חמור מ)נ , נ7נס מפס גוי , נסמן נ)ק'6מ'

 נס IE"D עסגגטי נם" עכס טס מקון ו0ור6ת , כפ')ון otet~rn 0'1 גפגיס ע)' כי מטמע . נפ)ס3'ןכרסגיס
 בסון פי' שנווסת וכתב כפינון גסניס עני ססקךון סנועח כמרסת כמסרי : וז") ט0ני6 סנן ערךנערוך
 ייס . עכ"ז גפן 3ע)0 16חו I'Dfn וסיו  ולממך יקר נוסס ס) O5D3 כן קרתו ונפרט ע)0 ט) כ)) מסיוני
 ונצק 6נ07 מג6 16 נסכיק טע"0 ס" '"נ פרקת כ"3 פרק נו'גך6 6101 נספרי נמשם 3ססר6 ס5"))תקן
  מסין מי  בסמן, גלועי, מ' ,  3"ן מיס 0מער3  כמן  לדטתן, ,פטר ס5' רבריס : יספר,  וויל ,03

 , ג)ונק6 מ' )חק 1'ט . כסילון Ot:DJ ע)' , SID3 תו) , נמור ימ1ס , ברליף[ ~") 3קס3 חמור חל3 ,3דנס
 גער,ך f"DI . טס ,כמוסט ג)גק ערך נערוך ונוונך , נזקיף ש נעע,ת ג)ונק6 מ' נמקוס ;,סלתוכמדרס
 שמן נ)גקי תע"ס רמו תורס וניזקות . גר"ו ק06וט י"ר מ0רח"י 0רס"ג ידיד' ט0עיר מס ג)נק נעדן0חדס
 3תוטסחן גס ושין . ג)ו3קי6 גל ר.ספר6 נסס ורכון 0נ'6 ע"נ ס"ט 7ף גיע'ן נלס"' ועיק . ג)כק56")
 נמקוס , נפ)%'ן וכסנור , כו' נפטון נסניט ע)' , כו' נסמן נאקייך ע' ניין מיס עערנ '60 ז)6 פיספ"נ

 ממדרס גירסה ונכון , גי 610 וכסנר , כסרסרן כסנר נהוססת6 נקמר נס)ס)'ן כרסגיס סד6 קסדתסנמדרס

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



תטאטא ך ל ךלטררש66

 לכם אתן אני להן אמר )עג( , זהובים מלאה הי התבה אלא , בן אינו % אמיו ,אתן
 ש"ט אילולי אמרו , עליומקבל הוא שאומרים מה שכל שראו כיון , זהובים שלמכס
 , לו אמרו שעה באותה , מצל והוא לכך לו עיים היית לא )עד( ', מעולה דברבידו
 שאתם מה כל ליתן עלי להם אמר והוא , התבה את שתפתה ער , מכאן זז אתהאין

 בטובתו שלא התבה את ופתחו עליו עטדו כן ואע"פ , התבה את תפתחו ולא ,מבקשים
 , עליה לשלום ראוי אין זה כמות )עו( אמרו , אותה שראו כיון , שרה את ימצאו)עה(
 אברהם שראה כיון , שלו לפלמין והכניסוה , פרעה אל אותה והביאו נמלו מיד)עז(

 אמרה היא אף )עט( , לבכות אברהם התחיל )עת( , פרעה אל אותה והביאו ,שנילוה
 ג(, 'נ )נו6:'ה מברכיך ואברכה לו שאמרת מפני , בהבטחה עמך בא אברהם שליעולםרבות
 , לדבריך האמנתי , לך לך לו שאמרת לי שאמר ביון אלא , כלום יודעת הייתיולא

 למען עשה , בי ויתעולל זה רשע יבא , ומבעלי ומאמי מאבי יחידה נשארתיועכשיו
 , בדבריך במהוננו ולמען , הגדולשמך

 , ביך נוגע רע דבר אין )פ( חייך , הקב"ה לה אמר'
 אעשה )פא( וביתו ופרעה , כ5( 'נ )מא' רע מלאו ורשעים און כל לצדיק יאונה לאשנאמר
 , יו( י) )נואיה שרי דבר על ביתו ואת גדולים מעים פרעה את ה' ךבגע דכתיב , דוגמאבהן

 היה מנעלה לשלוף פרעה בא )פב( , צידו ושרבים השמים מן מלאך ירד שעהבאהדה
 מכה כל על בשרה נמלך המלאך והיה , אותו מכה היה בבגדיה ליגע בא , בידומכהו
 נשטו ישוב עד לו המתן אומרת שהיתה )פג( , לוקה היה שילקה אמרה אם ,ומכה
 על נאמר שלא , שרי דבר על מהו , דברושרי על שנאמר לוי ממתין המלאךהיה
 אמרה שאם , שרי דבר על אלא , בגלל ולא , בקבור ולא , אודהר על ולא ,עסק
 של"מ ב"ר הלוי יהודה א"ר )פד( . לוקה היה לא לאו ואם , לוקה הואשיקדה

 ותקוניםוהערות
 :ס ססעס עוד נמ63 037 מקילת פס טס63ת' 010 0מ6מר כי )העיר וים . סקס) Sh קנת 17מס נרטיגיןכי

 rr לימי נר סמום) ר' 6מר : מס שמירס וו") 63נ%ע מס ומקר חכמה רדייתי ,0 גס י"ג מסוק ס'כסריס
 , 3"ן מיס 0מערכ כגון נרמיוהן כמקין ס)ממשגתן

 3)ני
 נזנס מקס נוי ג)ונק6[ 3כ6ן נס ]נ") נסמן

 כרס:'כ[ , נגיר סקרי , ]3סי)1ן נסרס טלי 1נ") , 3ס)ס)'ן נסרס עלי , נמור קימום , כלוקף חמורח)נ
 טוען 6חס מס : סס הנ" וכך סובין". )מן "6מר רומסות כסריס סגדפס 31חיחומ6 3' רו:ו' וככ"י .נס)ס)ין
 6':ו )ו קמרו , חיטין כ) מכס סלו )0ס 6מר , חס'ס 636 עגו )ו סנורו , טעורין )0ן 6מר ,כת'כס
 6 סימרו 6הר נג'וסן ו0 מונק ס' 6וח פ"ר נ"ר ,נמזרס . ס)פ)ין ס) מכס י~ו )0ן 6מר , ס)%'ן6)5

 עד , ,סוכיס ס) גוכם )כס 6ה; 6:י 3סן 5מר )עג( : ע"ס , מס5 6תס ומרג)'וח מרג)ין )מסי(מטכסין
 , נ' רומי נכ"' גס ים כג חסר וכן , 0גדסס סתגחונו6 נע) 0סמיס סתינrb 0 ופתחו עלו עמיוו6עס"כ
 כ) סנס'ק0 ססתח0 כיון סס ונבקר , וורחת כחמס 6ות0 1671 סחינ0 6ת סתתו שיו סוהקו כיון 0ני'ומס
 . מקם) ו0ו6 )כך )ו שלס ס,י;1 )6 )עד( : כתמס )ס:'0ס ססנריקס מלמד טונ וכלקח . מויווס מלריס6רן
 נלד כן רסוס סיס 3151' עולן" סעו מס מקנך סיס )6 , ")"6 מכ"י כפגיס וגרטס , רומי בכ"י גסכ"ס
 : נתוכח יומנת )סרס ונו55ו 6' רומי נכ" . סרס 6ת ומ165 )עה( : נסג'ס כן ס5'נ וסמעת'קרה"י
 מנתון סס )ונרסס , O~lD בסנוט 11 כמות 6ין קמרו רומ' ככ"י . עסיס )סרוס רבוי 6ין וו כמוח)עו(
 6ין 6"ג , Otsv סיטת בחרת וין ז6ת כ"6 )מבכות ר6ויס 6ין "סי' סגימס( סבי ממעתיק מןוסו%
 : סדיוס 03 )?מהמס וו ירך 6ין )ו למרו סגי' נ' רומי וככ"י ונגדסס ז5פ" כמות ימס סונטתכמרכס
 נגדסס )נכוה. לנרפס ?תהי) )עח( 3': לומי ובכ"י כגיסם חסר . ס)ו )פ)טין ען 6ות0 ו0נ"ו טסו מיי)עז(
 ועככ,ו נך סנטהתי נטהוגי 0י6 11 רבס"ע וינומר 0לי'/: )סני ומתח)) נוכס "רתחי) גולף נ' רומיוככ"י
 3' רומי ומכי' נידפס . 6מר0 סי6 6ף )עם( מסנרי": ת3ייסגי 61) וחסדיך 0רניס רחמיך )מעןעטם

D"D'C3ניך דביק רע זנר 6'ן 6' רומי ונכ"י , 3' רומי נכ"י וכ"א . ניך נונע רע יבר 6ין )פ( : קנת . 
 רח' ונכויי . ז1נמ0 נפן 5עס? 31:דטס 3' רומי נכ"י . רוגמך 3סן 6עטס )פא( : "ו3נע)יך" נוסף31גךסס

 5מר קסר6 כר )קים ר': נ' 5ות h~nD נ"ר ועיין . וגו' ס' ויו"ט סניגור ,גוי יניתו פרעם 6נ) בגי'6'
 וו: רקתן ערך ונערוך , ס"ה סוף כתונות וירוס)נני 6' 6ות כצף r~Dn נו'"ר ועיין , )קס נרקתןפרעם
 0תגחומ6כוונת

 6עס-

 0'0 ננגדי0 )יגע נ6 כידו נוכשו סיס מגעלם )סלוף סרעס נ6 )פב( : יוגהק נסן
 16תו 1נוכ0 נידו ולרהיט נו63ך ירד סני 6' רומ' 3כ"' ~osl , ונגדסס 3' רומי לכ"י גס כ"ס . קותומכס
 : כ1' תדו ומנקם Tnw סמוקך סיס 0)י)0 קותו כ) סמ"ק 3"ר וע"ן . כו' כסרס גמלך 0מ)6ךוסיס
 0מ)6ך 0י0 גסס )1 מיסו) עד קימע5 )ו שמחן 8מר0 061 6' רומי ככ"י . )ו 0מח; קומרת ססית0)פג(
 כ"? . סרי '0וד0 ל' 6מר )פד( : טוס? סיס ~'hDI1 )ו i'rn'c )ו שימרת 51: 3' רומי וככ"י .ממתין
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לרהנחמא ך ל ךלסררש
 , משלה לשלוף בא )פ0 רבותים אמרו . הצדקת עם לעמוק לרשע הקב"ה הספיק לא)פה(
 , העבתם ואף , השרים חשף , עמו לקו שלו איפרכין ואף , צרעת עשו באתהמיד
 : וע' אברם אשת שרי דברש למה , ביתו ואת פרעה את ה' וינגע שנאמר , עמו לז הכתלם ואף )פז( , ממוזוואף
 הצדיקים נמשלו למה תנחומא ר' פתח . יג( 5כ )חסייס יפרח כתמר צדיק כתיב )פח(]ם[

 אין האילנות גל )פם( מוצא 14זה אחר, באילן ולא , וארזבתמר
 ידי ש , והארז דעזמר אבל , קצרין שהן למה , פלוני אילן זה מיתוק לומר יבלאדם
 לנחה ד"א : מרחוק נראין הם הצדיים נך , מרחוק נראין הן , בזמה נתמיןשק
 , נקצצין שהן אעם" האילמת רוב )צ( מוצא אתה אלא , וארז לתמר , הצריקיםנמשלו
 כיון והארז התמר אבל , עולים הן ומיד , אחר במקום ושאלין מהן נצר נושקן.אם

 אם נך , גדול וביגיע , הרבה לשמם אלא : ריכוזיהן אחרימ להעמיד יוכל בו ,שנקצצין
 : שנים כמה אחר אלא , תחתיו אחר להעמיד יוכל מי , העולם מן צדיקאבד

 אביו והיה , פילום בן )צב( שהיה הורקנוס בן אליעזר ברבי כלעשה )צא(]י[
 ותקוניםהערות

 : סס3יס )6 6' רומי %3" . מספיק )6 )פה( : 6סרכיין טד חסר 3' ר!מ' ונכש ונגדפס , רומ' 3כ"נס
 קויות 6סעו 6ח6 ר' 6מר 6ית6 נ' 16ת סמ"ק ובנ"ר , עמו 3קו כיתו גגי 1כ) ומסריס 6סרכין ו6ףיק גימר כגדפם . סכת)יס ו6ף )פו( : ג' 6ות h"nD נ"ר טיץ . לרעת ע)'1 כקת מיז מגע3ס וסלוף כ6)פי(
 פתקיו 3רטת ומדרסו 'מן רס"' נסס טנ6 טס'א וגרס"י . 4ן ניש קירות 6ס')ו )חקן יע , 3גןניגש

 הנפוייס וכת"ס ענדים )רנות ניתז ו6ת סם ס"ס כי כ' רומי לכ'" לגיסת נתקומם וס61 , %1יוועמודיו
 : finem.l לפ עילת יק נדם" כן טפף 61!4 . 16ן % לרייק ילולי 63 סג6מל מלי ליס יגר וכ)!נג'ס
 גימר" הנרסס "וע) סני' ל רומ' ונכויי ונגיסה . 6' רומי ככ"י נס כ"ס . יסרח כחמר 5ייק כתיב)פח(
 3משס ועסיריס 6חי 3מוץס עסיס הורס דברי סיעתי 16)ס . 6%ן יסרח כהמר טייק 3קר6 סייכות6ין כי ר6ס נימסר מוסיף וגס . כו' )תמר ס5דיקיס נמליו )מס 6כ6 נר תגחומ* ר' מחח כך יסרח כתמרסדיק
 דרסנו וסנייך נד41ס מטיס סרעrb 0 ס' וינגע כלכתוב סדורם סח) h"nD ריב ננ"ר סחר6ס כמו .6הר
 מי % 61רו זו תמרס מס וכויס . ס5דייס כך . . . . מתמרס מס דמ'וגות וסכי 'סרח כתמר 5ד'קיתיכ
 סס!6 שף )יסל36 03זד!!נ גht.~D 6 סי % כך ומת גו% 610 עימו 6ח מסמר וסיגו )לצעון ש"ססש6
 וביתו סו6 )קס 6חת 3')0 סרעס ממסכם ידי ע3 סרס ססר' סכן י ח7ע יייייס מתחח סקו 6תנוסן

 וסמ6מר לתמ"ס רמז תסקס נינקט וש% . fu וגו' גדו)'ס גגעיס סרעס 6ת ס' ויעע סס"ד;כגנעיס
 "ויש נמדרג גס תרכס וכן . סוס ססיוס נע65 סס ונס פ"נ ליפ כע"ל גמדכם יגריס כאלמנת גמ65סוס
 פי סכ) תכוס ס)6 כנמ)תן וסיר סף otns ששד כך , ט' סחמרס מס יסרח כתמר סדיק 5"כמזמור
 כקר עפ"י )חק וים מאונס סמסטר סס 31סו"ס . גגעיס סרעס 6ת ס' 1'ננע טג6מר )1קס מסם מסרסריגו
 6ען וס מלשק )!מל יט3 6וס 6ץ ~nulth % )פט( ; ססי6 סילסס כ3 גחגמומ6 נס סיס ו6ו4 ,ונפ'ד
 61רו תמרס מס א"נ במ"ר גמולם עיין .%ומ

 נד%יפ,
 . nla~o מכ) ניקש יסר36 כך , ס6עטת פכ3

 מרפק %3ות יט) 6יס 6ין הלעטת % ש65 6ת סס 6ית6 וכך בכ"י סו6 מעטר מסוגם סוסוןי1נגדסס
 שמדין סג3 מלחוק ונרכין סחיטות מג3 יאר נטמין שק ע"י וסאו מתמר 3% נעליס סמן זפיעמס

 כך מי%סין )ס 6ין געוךס 06 חמרס מס כמ"ר נמיכם . מסס %ר טסכן 06 גק51'ן פסן הע"פסייסטת ר1כ )צ( : נערס מנניק ט0קב"ם 1)6רו לתמר  י5דיייס גמס4 לסיקך לרומז טעיתן  ונסייןאחמיקן
o'pt1%עויין יסחכמס סג*מר טמתיס נסעת לפסיס )ר.ס *ין hSDn , וס ו6י opn ימ חס . ביגס( 
 נרה וט' מ!65 )גסף ים ט ערוי "פער י4 ר' ע% נטי כל סימק ר' זמך בי ואריות DSh99'%סנן
 מלן oninol נו גיו65 3ט סניה מי ממת חרס מצמיד 6כ) לטפין 3סס יס 6כיו 6ט ts'e ונו' 'עףתעפר
h~m'לא נטפיס כלטון סס נס ל רומי וכ" טשפם וניחומה . וט' מי ג3 מעיני 01צימס , ומ : 
 31ע') . ג' רומי וגכ"' גגדסס (hv 011 , 6' רומ' לכ"י נס וכ"מ . סורגץוס גן %שזר גר' מעסי)צא(
 )ך מפ' סמ*מר'ס סיס ס"6 מסגת 11יג'5'6 ויסע ק*גסע6גס'נ6 רסוס נתגחומ6 כ' סעיותי ס"סמעלס
 or 6מר גמ65 סדס!סיס נכ3 סגידת ונהנחומ6 , ז' מקח סמ*מר *תר שפס סו6 ס' מעת סמ6מרי"ג'6.5 רסוס נראמומ6 %)ס . ז' 61הז 1'  מקות סמ5מי'ס לפני  וט' סמו יתברך 6נרס % ס' 1'6מל רישין ען3מע3ס כחיי מס סמתחע ס' 6ות סמ6מריס 6ת ר%מדפיט ס5ע מ":עונס  כדרוס רק , ככת יסגש כמומאיריס
 עד טס!6 הימסמר וכ3 . )חירות סי65 מסו )טסיו נכסיו כ) סכותנ רגיל עמדט נמתחי) 6חד ט6מר ח'()6ות
 וכס% 6;,  רומ' שכ'"  1)6 6נףמ6רד נל" % 3פגיגו בכ"י )'ת6 עמוק( גוצי יורות 3כעס מ' 6ות כצף קניינומוש
 . סג6נד סי)מדגו מן דבריו )שפיס ו6!4 סגדפסג עם cta 60 )כי נ' ר!מינג"י

 ונעטי
 גן 6)יע,ר מרי סיפסור

 ססישר hSnnl ע"כ רמו ניטווס מונך סנ"צ 71גרי ס"Y'11hl 1 סמ'ע ריט ונ"ך h"D סזר"6 עייןסורג4וס
 טסח6!ת אמס ססיסיס סורווין מצר חיים מוסקטר סם)ס )סחכם סרנדות 1pD נניח ועין , מוגשנ6וסגיס
 ס)סין ק ופר , פ4ע נ! רוש נג"י . שקוע גן )צב( : שיו טס)חהי ס4 כא #?'D ס' ,נוסחן , שאשבטבטח
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תטוכס ך ל ךלמדרש68

 אליעזר ר' של אביו הלך לימים , היויםמלמיומע ולעמקי )צד( , למלכדם וקוק)צג(
 קרא מיד , מפניהם ונברח נעמוד לבניו אמר )צח( , באין שהן שהרגיש כיון אחר,למקום
 וברחו , הבהמה על הכלים ומענו , והגמלים הבהמה לי הביאו אמר , ולשמשיולעבדי
 לא בידו נמל ולא , ירושלים ברח אלא , אביו עם הלך לא אליעזר 41' , ובניוהורקנוס
 בן יוחנן רבן וראה )צז( , עני כמו לירושלים נכנס אלא , כלוס %א מנה העש )צו(נכר
 אמר , הפרק משגמרו , בפרק לפניו יושבים והתלמידים , חורה ומלמד יושב )צח(זכאי
 עשה , זכאי בן יוחנן רבן אצל וישב נכנס , כהזנה אומר כך ואחר )צם( , הגדהלהם
 פיו ריח מריהין והיו , רוגלמידים בנגד לדבר ובא , שבתות ושלש שתים )ק(לפניו
 ולא מממינים והיו לדבר בא שוב )קב( , אומרים היו ולא מממינים והיו ')קא( ,סרוח
 , כלום אוכל היה שלא )קג( הרעב מן אלא , פיו בתוך שיש רע מדבר פיו ריחשאין זכאי בן יוחנן רבן ידע , אומרים היו ולא מממינים והיו לדבר בא שוב , אומריםהיו
 של עימקו מה ותדעו הדבר את שתבדקו בחייכון לתלמידים זכאי בן יוחנן רבן להןאמר
 כאן יש לה אמרו , אחת אשה אצל באו , לאו להן אמרו )קה( , אכסנאי חבר כאןיש לפונדקי, ושואלין ירושלים, בכל מחזרין והיו אוכל, ומה הוא, רעב אם )קד( , זהתלמיד
 אמרו , אחד שק לו יש להן אמרה , בכאן כלומ לו יש )כך( , הן להן אמרה אכמנאי,הבר
 שהיה , עפר בו ומצאו )י( אותו פתחו , לפניהן אותו הביאה מיד , אותו הראינולה
 תמה והיה זכאי בן יוחנן לרבנן ואמרו הלכו , יין כנבל ומוצץ )קח( , לוחכו ראשונותן
 באותה , כלומ לי תן לומר אדם מיד תבע שלא אליעזר ר' שביד צדק וראה , הדברעל
 למוד שהיה כמו , מובים מאכלים אוכל שיהא כדי , הרבה מעות לו קבע )קם(שעה
 רבן לפני עשה , פיו ריח שנתרפא עד , יפה ישותה אוכל שהיה , אביו בבית.)כך(
 , למגךמו אליעזר ר' של אביו שחזר עד )קיא( , שנים ושלש ושתים שנה זכאי בןיוחנן
 לו רע היה בנו אליעזר ר' בא ולא חדשים ושני חדש שם ועמד , למקימו שבאכיון
 והלך הניחך , עשה מה בנך אליעזר ראה , לאביהם[ אומרימ אליעזר ר' של אחיונוהיו לאביה( לו אומרת אליעזר ר' של ב,קו )והיה )קיב( , לירושלים וו והל שהנהתיו'לומר
 אית )יד( , אחריו והלכת )קינ( מניתך מלמות ואתה , פמומות אוכל לירושליםלו
 נתננו אנחנו , בנך ובין בינינו וכמה , ירושה ליצול קופץ היה לא )קמו( , רע דברהיה

 לך שאירע שמע אם ועכשיו , בצרתך לראות בא 5א והוא , הנחנוך ולא עליךנפשית
 אינו ובכך בכך להם אמר שעה באותה , עמנו ולחלוק אלית לבא עתיד הוא ,דבר

 ותקוניםהערות
 : מ)כות )עיקל 5") ו6ומ , לכות ועוסקי ,קוק רותי נכ"י . )מעות צץק )צנ( : ס6רמק קרע
 ס6יסערט'ועין )עסק' ט5") )תקן וים , ע)עיוטין ס6ר ו)עוסק' רוג:' שיי , ס6'סע)סיוסין ולעוסקי)צר(
 , 635 סר ג"כ פ" (ץז"גרי:90זס וגן ' 5ג6 סי פ" שרי63(ז"9זש ג)"י כי , ס6יסטרס)יעין16

 נערוך שין , גמירסיס מלנסומורג)
w*fw* 

 חתי נכ"' . מפג'סס געמולוגנרח )חגיו 6מר )צה( : נערכם
 ורכס )צז( : מעץ 1)6 לומ' 3כ4 . מגס י6 )צו( : 6)1 מסגי וגנרח גטמוד 'וטניס 6תס מס )נמו6מר
 נכי" . מורס ונעמי יוסג )צח( : r(h' 3ן יוחנן )ר3ן ר6ס סגכגס כיון רומ' נכ"י . וכ6' גן 'וחקרנן
 : מטגס )ק חומר סיס בח"כ רוו:, 3כ"' . מסגם טומר ולח"כ )צמ( : 3ר3'ס תורס ומזנוי יוטברומ'
 וסיו רוסי נכ"י . מעמיגיס וסיו )קא( : מעות ובס סתיס רות' נכ"' . מנתות וטפס טת'ס)ק(

 . נגוס %16 סיס ס)6 )קג( : רוני נכ"' מסר ,ס . 6ומריס סיו ו)6 מסמיגיס וסיו )דגר נ6 סוג )קב( :3י3ר מסמילי
 סיס ק)6 רומיגג"י

 גותי
 61כ סו6 רעב 06 רותי נכ"' . 6וכ) ומס סו6 רע3 6ס )קד( : כקוס סיו )תוך

 6כסגי חגר כ6ן יט וסו6)ין 6חר )סוק סו)כין ומן נוסף רומי לכ"י . )16 )מן לתלו )קה( :6וכ)
 כ6. 13 ים )ס למרו רומי נכ" נכלן. כגוס )ו )קו(יט 6מת: 6טס Sib טגונו טד )16, נסןקמרו
 גג" , יין כגג) ומוזן )קח( : סקרן מן כסר מ)6 לוחו ומ165 רומי נכ"' . עמר 3ו ומ165 )קז( :כ)וס
 רכס מטפס )ו קנע רונו' ככ"י . סרנם מטות )1 ליע )קם( : סיו סססריח טד עטיכן זעומי גוסףרומי
 לניו ח,ר ולח"כ רומי ככ"י לניו. טמור עד )קיא( : 36יו 56) רומי נכ"' . לניו נניח)קי(
 16מרי1 ביעור ר' ט) לחיו וסיו ט5") ותקגת' ססגרת' . )לניס )ו במרת 6)'טור ר' ט) נתו וסיס)קיב(
 סם" נ"ר )ו סגויוחס נסת רס"י כוון סמסטר גיס . רע מדגר חג)ס סוס סיס 6)ו רומי לכ"י . רטד3ר מיי 1)6 )קיד( : )6כסגי6 ובכת רומי נכ"' . 6חריו וסככת )קיג( : רומי נכ"י )נכון סס,6 כסו ,)36יר,ס
 ססירח )6חר למחר סייס מטגוטך סרגו וקנותך )עת ססגיחך  3גך  הסור רעת )1 ולמרו ltsu קעלגוסורחיו
 ריתך )ירט וג1D1p 6 סיס )6 רועי גכ"' . 'רוסס SD'5 קופן סיס )6 )קמו( : נגכסיך עמסותסק

קך6י
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לההנהי לךלךמרוש
 בן יוחנן רבן ושמו אחד נשיא בירושלים יש , כלדם מועיל אץ )קיו( לו אמרו ,לפנקם * יי% )קמו( 5הם אמר מרחגן, אתה מת משאתה * אמת נים, שםירש
 אומר שיא , בא ד"א בדדתי )יפ( מת ומשאתה , אוהו[ ~מסייע )סייעני( )כלח(זכאי
 מיייף )פ" הוא פלסטין ג"כ( אומר והוא , הכהב מוציאין ואנו , אביו שריחקו יאמרמי

 ישאיל להם אמר , דין לבית שנבוא עד , מאמינו אני ואין , אותו עשיתם אתם ,הוא(
 שעה באותה , מרחקו אני , בו מתהלל הוא זכאי בן יוחנן רבן , לפני כךשאמרתם
 איני אמר , שבת בערב לירושלים ונננס בעגלה( )פי' בספרנה בניו הרכיבוהו)קכא(
 מנס , הקהל גל שיתכנ% בשעה אימתי , המדרש בבית ]בשבת[ אלא )קכב(מרחקו
 אליעזר ר' שהיה הדרשה לשמוע , בלמורן ישראל כל ונכנסו )ק"ג( , המדרש בביתלישב
 ותפלין )קנד( במליתו מעומף אביו אותו ראה , לפניו עומד והחזן , הכסא על ברביםדורש
 ל ישב אאו שראה ניון , יצא רעה לתרבות סבור שהיה , ראה מיד )קכה( ,בראשו
 לך נתזן הרינו )קכז( עכשיו , מירושה לרחקך ואף , בני אליעזר לנדותך אלאלירושים עיתי לא , ירושלים בני לפני ואמר , הטפמל על הורקנוס לו עמי )קיץ( ודורשנסאו
 רבותים אמרו , שעה באותה דויש אליעזר ר' היה ענין באיזו , מאחיך יותר חליםשני
 תבא חרבם זש"ה הורקנוס בן  אליעזר ר' פתח )ק5ח( , אמרפל בינם ויחי העניןבזה

 : הפרשה בראש שיש הענין אותו כל ,בלבם
 עשרים הרי , עשרים כ' , שנים ב' בגיממריא בך יצחק[ ר' ]אמר)י( , נאורותך נך , 1( מז )תסוס ננגח צרינו בך זש"ה . אמרפל בימי וידע דרן* )קכם(]יא[
 נבוס ]בשמך קרננו( תרים )ובשמך , שבתורה אותיות ושתים בעשרים )קיא( ,ושנים
 עמי כבודך ששיתפתה אילולי עולם של רבונו הקב"ה לפני אברהם אמר , )מס(קברנו[
 ידי על אלא , וחיילותיהן מלכים תשעה כנגד לעשות יבול אחד אדם מה ,ועזרתני
 כתיב מה , בידי נפלושעזרתני

 ויח"
 אמרץ רבנין )קלב( , ע1( 'י )ניבטח לילה עליהם

 יודע שהוא הקב"ה ]אמר[ יחנן ר' בשם יפת בן בנימין ר' )אמר( , מאליו נחלקוזלילה
 ותקוניםהעוות

 )סוטר 16 ססגקס )3ע3 5"5 61עי , )כנסר סכחנס פס ויטיס . מרחקו 61גי כגיס רומ' נכ* . )פגרה 5י קר16)קמז(
  pt'na רומי כ" DD"' חגרתי . ס"טג' )קיח( : כ)וס דייך ין רומי 3כ4 . כקוס מוע') 6ין )קיז(סס:קס:
 , מ6 מזוייף פי' , 610 שתעין )קכ( : נדין עזינו )ט6 עתיד סו6 רומי גכ"י . 63 סו6 נוולתי )גלם( :16תו
 ס"  falsatio רומית נלסון וק (0יטאגא  יונית ורימוס , רומי גכ"י ו)ית6 , מסמעחיק סוסים 610ססי'
 ט61 3ענ)ס וספ" . מטרנס רו)ו' ככ"י . נענ3ס סי' נסערגס נגיז סרסג~סו )כלבא( : ומזייף סקרד3ר

 : כפריון סי' basterna רומית סי6 וסמרך , ננססרגס ונכון , רומי נכ"י וסיחף מלמעתיקכוססם
 % תתכנסי רומי כב" . נ)ימודן יסרג) כ) וכלגט )קכג( : רומי כק עפ"י תר4תי כן . נסגת 6%)קכב(
 . תסיק ומן 163 סגת כי ע"ס . נרפסו זתסימן )קכד( : כרגי)חס ש' , ftintb סנירח4ס'סר6)
 עמד )קכו( : גכעח מיד רומי 3כ"' )גגון ססו6 כמו 5") . ר6ס מיד )קכה( : ע"6 סיח דף סגסדריןועיין
 נכ"י . )ך טחן סלימ )קכז( : ססס% ע) רשיו ע) ס~רקטס )ז עמי רומי גכ"י . ססס"ר ע) כגרשום)ו

 3ר6ס "'ס תעגין מתז % אנש תנ6 חרנס ש"ס ס~וקגוס ק h('1ID ר' פתח )וה( : )ד מושמריל
 . ססרטס כרקס טכתו3 כמו סרדין וכ) כנכס ת63 חרגם דורס 36יעור ר' סיס וכן 6' רוזיי וככ"י .ספרסס
 סמעסס סמ6 וס ונענור . נ3ג.ס תנ5 חרנס ע) סדרסס כ) פס גחונ וסיס סמעת'ק 16 טמסיל ק5רסס
 , 6חל טפופן רק ס,ר)4וס גן h('1rv מר' סמעקס כ"כ מונק פמ"נ ריק גנ"ר rttPt . סופו סס ע))כ6ן

 נך וס"ס למרס) בימי וימי ד"6 )קכמ( : ע"ס כו' רסעיס סרחו חלב סוס סססוק ודורס יוסג ומ65ווסס'וס
 ר' 6מר )י( : 5"6 סערם 3עי) rttP , 3' לושי נכ"י גס וגמ65 , ע' 6ומ נודפס מו63 מגק . נגנחסריגו
 ססמיג' נגוס פסקך נפסיקת6 תמ65 וכן . ונגיסס נ' לגמי וככ"י 6' לומי נכ"י סטוק כמו מוספתי כן .'5חק
 סו"ע ונמדרס . עסריס כ' חרי 3' נחורתך )גו טכחנח 6וחיוח וסתים נעטרים .נך י5חק ר' 6מרע5רח
 יומק ל' 6מל טסכווגס ומטנ ל'ק 6מר נר"ת כמעתוק )פגי כתונ סיס כי , 'ומגן ל' גסס נעעות ו'מזמור
 נגלקס , טכתורס 6ות'ות וטניס נעסריס )קלא( : כ"ס מגמור נסו"ע )נכון וכטס , '5חק ר' טנור51")
 3ר 3גימין ר' מטיו גח)ק ס)')ס 6מר' רננן )קלב( : סחורם גהגס מנסס bifnt נ"ב %6 נ' רומ'ונכ"י
 ויסי ססק6 גפסוקף6 סינרי סוס וסמ6מל . 6' רומי נכ"י וס"ס מתק. סו6 וא' סגך"ס 6מר 'וחגן ר' נסס'מת
 נר נג'מין ר' סס 6ית6 וכר , סמ6מריס סדר מסוסכיס וסם פי"ז כרנתי וכן , ע"3( ס"ס )דף ס)עסנח5'
 ונם נ' 6ות סמ"ג ננדר גטגט וכן . חיקו 'וגרו לחורי[ ]ורננן מ36'1 גח)ק טי')ס 6מר יוחנן ר' גססיפח
 גמ3ק ס)י3ס יומגן[ ר' ]5"3 יונתן ר' מסם ימת גר נגימין ר' יי3ס ע)יסס וימלק כפסיקתך כש סני'סס

מאיו
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תנהוסא ך ל ךלפדרש70

 , העלה חצי עד מאמש עמי עשית אתה הקביה לו אמר )קלג( , ח"ו הוא ורנעיועתותיו
 שנאמר , משונאיהם והורג הבקר עד מהצות בניך עם עושה אני חייך , בשונאיוהרנת

 : אמרפל בימי ויהי נאסר לכן , כע( 'ג )סמים הלילה בחציויהי
 מה שכל לאברהם הקב"ה מטר טיסן לוי ר' בשם דסננין 'הישץ ר' אכלך )יד(]יב[

 אף )קלו( , אביו בית מכל נבחר אברהם )יה( , לבניו אירע לושאירע
 אתנמ אשה ואמר לישראל ונאבר , לך לך לאברהם נאמר , לשון משבעים נבחרוישראל
 הו יברכך לישראל ואף , ג( 'כ )גו6ט'ת מברכיך ואברכה לאברהם באמר , 'ו( ג ):מותוגו'

 נ( 'נ )כובשת שמד ואגדלה ואברכך[ גדול לגוי ]ואעשל לאברהם נאמר , כי( ו )כמינווישמרל

 ותקוניםהערות
 יקרו 6מל' ולנגןמסעיו

 חקי
 כן )הקן 'ט וקעי .

 נתגחומ~
 ס)')ס 6מר 'וחגן ר' נסס 'סח נר נג'מין ר'

 , שקן סו6 ורגעיו עחותץ 'ודע ססו6 סקנסס (e(ut ע"י ונהגחומ6 . ח)9 סקנ"ס למרי ורננן מלג'וגח)ק
 . כו' טומר 'וחי 3ן ממעון ר' תגי טס 3פסיקח6 ס)סגי1 מלמר D"D גוססו ורגעיו" עתותיו 'ודע "ססו6סמלות

16D~tv 6ח)9 סוט ועהוחיו טעותיו תיודע סמר בתירס בן 'סוית ר' פי"נ נ6 סמכעח , 
 נטם יסח "3ר )הסר 6מר 3גימין ר3' , משיו גח)ק ס)י)ס למרו ר13ת'ט 3' רימ' 31כ"' ס( )6וחשדפס ונהגחומ"

 רנתי כססיקת6 )מון וסול . ח)9 סו6 סקערס כחוע נו גכגס ורנעיו עתיו יודע סכול סקנסס צמגן"(ר'
 נו )כגס סו6 )פיכך )יגס 30 חמגיו ורגעיו עתותיו יורט כקנ"ס 6נ) יוח6' 3ן ממעון ר' ס) נמ6מרמס
 stst~ חגי עי גו6מ0 עמי עטית 6תס סק3"ס )ו 6)ור )קלג( : ססערסכחוע

 שוסם 6גי חייך גטוג6י וכרנת
 דלג עסית 6תס )6נרסס "ק3"ס )ו 6מר נ' רומי ונטפי סגדסס ונתגחומ6 . לנוקר עי מחטת דגיךעם

 "ושי וסורג 'ורד גכ3ויי 6גי ]חייך סנקר טד  סלילנו מתלי 3טיג*י( סרגת  *חס כ' רוזיי )ונכ"'גסונ6'
 ס)י)ס כחני וילי סס"י )סס מורע 6גי זו ונמרס נ'[ רומ' בכ"י כ"ס , ס3קר עד ס)י)ס מח5'חיך
 6) תנחום% "6"ר טסני6 סססיקה6 כווגח וקת וקוטי , תגחומ6 ר' 3טס טס לפסיקתך מונף וזס .וט'

 6מר , 3ח15ת נגיו עס יונף וצגי , גח5ות עמי י65 6ניכס תגחומ6 6"ר : סססיקת6 וו") . ט)פג'גוסתגחומ6

 כס סממי ס)עס כחגי נגיו עס 656 6גי 6ף ס)י)ס כחטי ינ6 6ניסס סקנסס 6מר h:ntS h)enhדמסקין
 סע) 6ניסס סקנ"ס לגור )מעש, צמור ככר וס כי ירסס מסכי) וכ) . '651 6גי ס)')ס כחגות ס'6מר
 נחסון צותו סמו5י16 ים כתב ממ"כ , h:~lnh )יסגל t'Pe~1 6ית חגחומ6 רני כוונת מס גס . כו'סמי
 6חריג6" )יטג6 דמסקין "6'ת גחון כתוב סיס סזס 56)' גרור רק tl~h:tlfih )'טג6 ימפקין 6יתסמ)ות )ית* וסם נססיקז6 גמ65 סוס סמ6מר נס . 6מר נ)סון טסו5'16 ינליו מוסת מס וע) . יתוק ונס ,6חר
 נגיו עס 6% 6גי 6ף , ס)י)ס נח5' י65 6ניסס סקנ"ס *מר , סגינם נחגי נגיו עס סוע) 6גי qh ס)')סנמיי עמי פע) 6ניסס תגחומ6 ר' 6מר 5") סכן ר") , זס 6ת ומעיי) וס 6ת btitnr יע וכוונתו . פגימסוסונף
 ססגויט נגדפס . )וי 'ר' נטם D1((rt יטומע ר' 6מר )קלד( : ספסיקת6 )סון עס )נכון ו)ות6'ס , ס)')סנמקי
 טס ומאס ומוסר 3נג'1 כתיג נ6נרסס הכת"נ מס כ) מו63 6ת , מט ית יומס מקמר מיי ל"ערם, ונענוע , ו' 6ות ס"מ 3"ר ועיין . סגדפס Sh סטוץ כ' לומי נכ"' גס יתכון וגמי )וי" ר' פינקססמ)ות
 ג' לומ' ונכ"' נגדרת . 36יו 3'ת מכ) ננמר 36רריס )קלה( : 3י0ר6) כן כתוב וכן נ6נרסס סכתו3מס
 ז(: ע )גחמיס 36רסס סמו וממת כאדיס משור וסופדתו כשכרס נחרת 6סר ס6)סיס ס' סוonh 6 טג6מרגולף
 )ס' 6תש קיוץ עס כי סג6מר שומות מסנעיס נבגיו ונחר נגיסס . )טון מטנעיס גנמרו יטר*) 6ף)קלו(
 , יד( )יגריס ס6ימס פני ע3 6טל מעמיס מכ) סנו)ס )עס )1 )סיות )6)סיך( ס' :מר ]נך[ )ונך(פנסיך
 ס' כחר ונך טג6מר h~e נ' רומי וגכ"י , )סיות[ ס' נחר ג*מר נ' י"ר נינריס כי , ו' ז' יגריס]5")
 . כו' ,shln 6ף נמרן רעב סיס 63רן סנ6 כיון 6נרסס מס )קלז( : נ' י"י יכרש )סכתונ וטון)סיות
 י( יג )נל6סית נדרן סרעג כני כי סס )נור %רימס 6נרס וירל כנרן רסנ ויסי ג6מר )6כרר,סכגיסם
 נכס )גכון ומונק 6'([ מנ )נר6סית נקרן כנד וסרענ ]5? נען סיס ורירעכ )ממרש מכו כיון1)3ל1
 נמי . סמ5רס 'נו נתגלו )קלט( : רומי נמי טסות כמו סולפתי . לעב ויסי ס:6מל )קלח( : נ'רומי
 סי6 ימס כי ס6סס 6ה סמ5ריס ררל1 %רישרש 6נרס סט6 ויש טנ6מר 13 כלווט סנ" נתסס נס 6'לותי
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 , מלכים ארבעה לו נודוונו אברהם מה , '( olne) 6 וגף נתהכםה הבה שנאמר , ישראלאף
 ארץ טלכי יתיצבו שנאמר , עליהם המוניה לעשות האומות עתידין )קק( ישראלאף

 הקב"ה את )קמב( , שונאיו והרג לפניו ונלחם הקב"ה יצא אברהם מה )קמא( , נ( כ)תסרס
 ותהם ה, ויצא שנאמר , סלחמוויהם ותתם יוצא הקב"ה לבא לעתיד , לישראל%הם

 : ג( 'י (ot))r קךב ביום הלחסו כיום ההםבגוים
 העולוג רבינו ילטדנו *ג( , 6( עו )גר6ס'ת אברם אל ה' דבר היה האלה הדברים אהך]יג[

 מצות ועל תעשה מצות על אומר ישמעאל ר' )קמד( , באה היתה מהעל
 הי% ני ויהי שנאמר , הלב יהור ש אוסר יוחאי בן שמעון ר' )קמה( , תעשהלא
 אחר מהרהר היה אברהם מוצא אתה . ס( 6 %ית וגו' ויקדשם איוב וישלה המשתהימי
 שעזרני , הזה בעולם שכרי שקיבלתי לי כמדומה לוי ר' אמר , אימר היה מה , הדיןסדת

 עולה , אחרי שהרהרת כיון הקב"ה איל , האש מכבשן והצילם )קמו( , ב"לכימהקב"ה
 כך יצחק ר' אמר צקמז( , כ( כנ )נווטים וגו' בנך את נא שנאמריקח , להביא צריךאתה
 הקב"ה א"ל , צדיקים בהם היה שהרגתי אלו שמא , ולענה מרה הונה לבי אומרהיה
 אברם תירא אל שנאמר , שבר אלא עון עליהם לך ואין , היו קוצים , תירא אלטזה

 ? 6( ש )טס טאד דבבה שכרך לאף( לך מגןאנני
 ]כ!הו ים(( , ו( כ )מא' ועשיה לישרים יצפן וש"ה )קמח( , האלה הדברים אחר ד"אמד[

 את הקב"ה צפן )קנ( , העולם נברא שלא עד אלא , רעשיה[ לישריםיצפון
 ששמר מלמד , ס( ט )ני6ט'ת בקולי אברהם שסע אשר עקב שנאמר , לאברהםההורה
 יונתן ר' אסר נחמני בר שמואל ר' אמר )קנב( . רשעורות וכל המצות כל )קנא(אברהם

 ותקוניםהערות
 ונרסס מס עד ונרסס מס מן יס חסר נ' רומ' ונכ"' . סם 3כ"ר וס"ס , תתיון מנת וב) תס)'ט0וסי6ורס סלי 30ן כ5 )נמו qb 'חיו ולוחו רותי וסרט סג6מר )מניס נטן 'ותר עזעח' . יי( 'נ )נר6סיתמ6ו
 0מוגיס )עטות ס6ומוח עתי7ין )קש : 6נרסס עס עי הנרסס מר4 מן ~v'nrcn ptnDn מלס ל 6גוזוונו
 יעח פי' %(עסינות נ)"' סמתיס מקת נ0ור6ח . סוממס )עסות כעלט קומות עתייין רומ' נכ"י .ע)'ר.ס
 60ומות כ3 עתיד'ן 'טרqh (6 : כך סני וטס וס, 5'ת6 ג' רומי ונכ"' ונג7פס )מיי:ינקייט(. 6ההוכשכמס
 וגנחם סקנ"ס ,65 6נרסס מס )קמא( : ננס רנטו נמס טג6מר שלכיס( כ) עתייין ינגיסס עלסן%הלגט
 סנ6מר נד'ס ונניסס , וסרנן ס,ג6'1 כנני לחס סקנסס '65 6כר0ס מס לומ' נכ" . סוגלו וסרנקסמו
 )יסשס קסהו גיף כקפ חרגו כעמר "ן ירי וממכיס גויס )סמו ימן )רננו 'קרקסו 5דק פמ,רת סע'רפ'
 יחן סג6מר ח5יס l(onu עמר נורק סרס טוג6יו כגגי וג)חס ע6 6נרסס מס נ' רומי וננסי . 3'(מ6
 : 6חד סרוק סו6 כי גטגס יהר סגזסס 0תנמומ6 ונוסחת . mrnn 0ע'ר מ' וכת"כ ונו' מלגויעמל
 . ממחמק ועומס '651 )נו6 )עת'ז סקנ"ס 6ף סג" 6' רומ' נכה . כו' )'סר6) נרמס סקנ"ס qh)קמב(
 3גזפס נס מוגר . רניט יסמפט )קכג( : )נגז )עסות סקנ"ס מת"ד כך qh לנ" ג' רומ' ונכ"'וטויסס
 מגס כך כ' רומי ונכ" 3ג9סס . קומר יטמע% ל' )קטר( : י'*ה

 ר'.
 , כמסנט גמ65 )6 וגס , יסמע56

 טגיתק תעטס )6 וע) עטס ע) 6)6 נ6ס ערס 6'ן קומר עקינ6 ר' 6ית6 ע"6 3"1 דף יומק גנמר6וק
 ססו6 כש חקיתי כן . 'וחג' גן טרשן ר' )קטה( : מ"י מנמית מתוססה6 וסב . טס נלס" ועיין ,)ע::
 ע) ולכוונה סתס טמעון ר' מונק סעמיט וסר3ס , ושדפס נ' לומי וכ"' 6' יושמכ"י

 ר-

 , עח6י נן סוועין
 6ין )שגס יותי כן ממעון ר' 6מר נ' 6ות ס"ו ל"ר גסגס וכן . נוס ססתעיר מס יוחדי נן נסטרשין

 מסרסר ססיס מי וכן , נ6ס סי6 ס)נ סרסור ע5 6)6 נוbSt Sp 5 חע6ת ע5 % %ס 0יהס )6 סש)ס "ללית סוף % יגיסס תגלמי ועיין , 1'"ר נסס תת5"נ רמו 6יונ נלקוט ומו% , 30נ סרסור ט) 6% %ס0עו5ס
 נתרטנת וי"ר כמדרס מן טנע'ס וינריו , 0)נ sp סעו)יס וכריס )סוס טעו3ס קרנן מניף סיס ונר53ט
 ר' 6מר (tDp) : געו)ס סכר )' 6ין וטונ סייס נ' רונוי וככ"י נגיסה . 60פ מכנטן וס5י3גי )קמו( :כמליס
 6)1 טמ6 6ער ומרס )מגס תונס )כו סיס כך 6' הימי הכא' . ולנגס מרס פונס )ני קומר סיס כך'5הק

 סמ6 6מר ומרס ננגס סונס כ3כו סיס ג' רועי ולכ"י ננוסס וכן כוי 6מר )וי ר' נ' 6ות פמ"9 נ"ר ועי'פנפנתי
 נוקזת וכן , ג' רומי ונכ"' י"6 6ות נג7פס גס מו% . הוסיס 5יסריס י5סון זס"ס 7"6 )קמח( : כו' סי4רגת'יס156
 . סתנמומ6 נסס הפריס ידפן י"ס תהיתך רם, מס3' 3'5טע גענ6 ר4מ6נמד וסתח3ת . ע"ס , ס'"גנרשית
 רגני נכ"י ססו6 כמו סועפתי , יחסון מש )קמם( : סטיון וחסר מטני ממזרט פ6 מטמע קרמות 3מ~רומן
 6ת סקנסס 5סן 6' רומי 3כ" . )6נרסס מתורס 6ת סקנסס 5סן )קנ( : נ' רומי ככ"י מס וננדסס6'

 וכב סחוווח % 5ף רומי ונגפי , %נ"נ וע"ס , מחורות וכ5 0מ5חם כ5 )קנא( : *חס 1'ט) הנגוייספ'% עי נר6טית ונטית , ~onttp 6נרסס ס% עז ל הס' 31כ"י ו3גדסס . וממרס 6כר0ס מעמל עיסברס
 6מר נתמנ' נו ffilnn ר' 5ג1 )קנב( : ותורותי חקותי מנותי כתיק ונקרס , 5ס:י11 ססו6 כ% 571 ,סמטת

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



תנחוסא ך ל ךלמררש ,2ז

 לכך בקולי, אברהם שמע אשר עקב שנאמר אבית, אברהם קיים תבשילין עירובי אף)קנג(
 לאברהם הקב"ה אמר , ו( ג )מס' תם[ להולכי ]מגן תושיה לישרים יצפון שלמהאמר
 , לך[ מגן ]אנכי אברם תירא אל שנאמר , לך מגן שאני הייך בתורתי עסקתאתה
 , חושש אית עליו נזרקים ואבנים הצים אפילו , המגן את אוחז כשאדם כשם)קנד(
 אלא , לבד לך לא , מאד הרבה שכרך לך מגן אנכי שנאמר , לך[ עושה אני זכך)קנה(
 אלוה אמרת ]כל[ שנאמר )קנו( אתה, שעסתך כשם , בתורתי עסוקים יהו אם , לבניךאף

 לישריכ יצפון נאמר לכך , ס( ) tr)T בו ]לחוסים[ החוסים( ולכל הוא מנןצרופה
 : תם[ להולכי ]מגןרמשיה

 נמית זה , יה( " ):ס שקר פעולת עושה רשע זש"ה )קנז( , האלה הדברים אוקף]סו[
 , בשקר ע"ז שנמשלה , אדם בני את וממעה צלמים עושה שהיה ,הישע

 זה נס( )מ:)' אמת שכר צדקה וזורע , 'ו( י )'ייס בם רוח ולא נסכו שקר כישנאמר
 אשל ויסף שנאמר , והשבים העוברים מאכל והיה )קנח( , צדקה שזרע אבינואברהם
 תירא אל שנאמר , לך יש אמת שכר חייך הקב"ה אי , )ג( כ6 )כימית שבעבבאר

 : מאד[ הרבה שכרך ]וגו:אברם
 וכי , '7( ץ )נו6ס'ת אחיו נשבה כי אברם וישמע , העמן מן למעלה נתיב כמדן )קנם(]מז[

 כל אחר , אבינו אברהם של ענותנותו ראה אלא , היה לום שלאחיו
 לומ מקנה רועי ובין אברם מקנה רועי בין ריב ויהי ]שנאמר )קם( , עמו שעשוהמריבה

 אחים אנשים כי שנאמר , אחיו קראו אלא המריבה, את אבינו אברהם זכר לא , ו([ 'ג)כס

 ותקוניםהערות
 יערס , )ר י,ס )עי) נחגחו:ו6 מונס וגס 'וגחן", ר' "6מר 0:;3וה חסריס 3' רומי ובכ"י נגיפם . 'התןר'

 גחנן כר c,(Shl ר' נסס )וי ר' 6מר , סוס סמ6תר )סג' סוספס גמ65 3' רומי ונכ"י ונגדסס . ו'נסערס
 ישף :5ו0 דגר כריחו )עולס זכר ס;6מר )6כרסס ר~מ')ס )יתן נסני) סקנ"ס קפ) דור ו0מוניס מלותהסע
 , ט0רס 6נר0ס ועד מנח , עסרס גח ועד מ76ס , דור )עסרש 6)6 גתנ0 )6 וסר' , קם( )תסרסיזר
 )יחן נסני) סקנסס קס) דור תחקע"ד קומר 0ג)י)י 'וכי ר' oa 'וחנן ור' . )6נרסס וגתג0 נתריססר'
 מבגחו:; ,ryl כחן סוס'ף ונס . ע"כ , חוט'ס )'טר'ס '5סון ס:6מר , יטר'ס סס'1 ע) סט7גר )י1יתורס
 מן ;ונע וסמ6מר . 0נ)')' 'וס' ר' נסס 'ונחן ר' סג" וסם , סמ6מר מקוס עיקר oc כ' , ס' 6ותיחרו
 וסכוו;ס . 0ג)')' 'וס' ר' 0) גגו 6)'עור ר' 3סס סוגף ר' סג" 0ס ונמןר0 , ד' 6ות פכ"ח 3"רמירס
 דורות וטסס , 6נרסס ועד מגח ןורות ועטרם גח ועד מקוס נורות עסרס כ' , דורות תחקע"ןסימר
 ק"מ מזמור מו"ס וני,דרס . דורות התקע"ד עוד 6)ף עד חסר'ס 0ר' , כ"1 סר' , תסס וסי 0סנוינו
 וגרס"י רע"6 י"י דף חגינס ועיין . סטו מסוק ס"6 נקלטר גס וע"ן , 3"ר ע"ס )חקן וים , ממונסכלהזן
 6ת 6וחו כס6דס כסס )קנד( : ח' סברס )עע עיין . 6ניגו לנרמס ק"מ תנס')ין טרוני 6ף )קננ( :סס
 6ט כך )קנה( : סהרנ 6ה 6וחז IJea כסס נסעות נ' רומי וגכ"י ונודפס , נר6סיח "גיח וכן .סמנן
 לכורת ג) ס:6נור )קנו( : )ך מגן 6ט כך 0נ" נ' רומי 31כ"י וגגדסס , 6' רומי נ"י D"D מוספתי . )ךעמס
 וככ"י ונגדסס . ס' )' מסלי כקרץ 6100 כמו ט )חוסים תקותי . 3ו סחוסיס )כ) 610 מנן לרופסשוס
 : )"6( י"ח ותעליס , )"6 נ"נ )ס"נ בו סחוס'ס )ג) 610 מגן לרוסס ס' למרח סכתונ מונף 3'רומ'
 כמדרס גטג0 יכן , ס~ג נר6סיח ונ6גדה י"ג 6ות כנדפס מונף . סקר nilDD עומס רסס ש"ס)קנז(
 פעו)ח עוטס רסע פחח חגיג6 ר' 3סס לנין ר' : סס 6'ת5 וכך , 6חר וסנטן נסוק 3' 6ות סמ"ר3"ר
 ומספס 5דקס )עסות ס' דרך וסמרו ס;6מר 36רסס וס 5דקס וזורע , סקר ע) פעו)וחיו טסיו גמרון וססקר

 מסקי ולקוס ע, רגוז כיוקע ומונף . )ו6ד סרנם סכרך ונוי לכרס תירץ 6) , 6מת סכר 'ט(.,)נשמיח
 )6וה סס נגדסס ;מ65 ,ם 6חר . 5ט) ויטע ס:6מר וססניס 0עונריס מלכי) וסיס )קנח( : תהקמ"זרנו
 )י )סס ולגור לותו מנרכין 0יו ומסקן מלכיסן סרס )6חר י"ס 5וח סוף עד ~eDnl 3; לומי וגכ"'י"3(
 מקני סיס ו' 16ת פמ', נ"ר גנודרס מזס קות 1:מ65 . כו' ר.3'ת )כע3 כרכו מנרכין6תס

 0ע1נריס 6ן
 336 , ע"כ י' דף מוטס 3גמר6 גס ועיין . כו' צרכו )0ן קומר סיס וסובין 6וכ)ין ומסגיווסריס,
 ו6ת מסייס 6חר , 3'( רוגזי ככ"י גס סו6 )וכן סגי מלגור מוסיף נס , 37ריס כמוספת bto ססגהגחומ6
 יכמין 6'ן 6חד cinf )עטוה סבריות כ3 נתכנסו hinlh 36כס:7רי ר' 6מר ס3י6 צחרן עסו 6סרמגסס
 שעור ר' 3טס סו6 ופס , סס"ד וריס י"ן 6ות פ)"ס 31"ר )"3 סי' ותתחזן ספרי מן )קח וגס . כו')עסות
 ע"כ 5"ס ןף סנ0זרין ו") לממרס DD"' 6)כס:דרי ר' ספג סתגהונו6 נע) h~nr , '(161 כן 'וס' ר'3סס
 , סי"נ 3ר6סיח נאגדת ~כן י"נ 6ות סג7ס0 נה;ה~מ5 מונף . סעדן מן )נוע)ס כתיג מס )קנט( :ע"ס
 6100 כנט סוססת' . רי3 וימי ס;6מר )קם( : מעגין מן למעלס כתיכ מס ס6)ס 0דנריס 6הר ד"6 מתחלוסס

בגטן

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



לזתנתסא ך ל ךלטדרש
 וזהב כסף שנמל )קסא( חניכיו, את וירק מהו 'י( יי )ש חניכיו[, את ]יידק לם: יג )גרפיתאנחנו
 אפ נפשיע ולהציל , למלחמה יוצאים שאה , יודעים אתם להם אמר , בו אותןוחפה
 וירק שנאמר , במניכם הרי וזהב כסף בשביל אם , בממון עיניכם תתנו אל ,הולכים
 בכסף נחפה יונה כנמי שנאמר , וזהב בכסף אותן שחיפה אלא וירק אין , חניכיואת

 שהוריקן שמב( אלא וירק אין , חניכיו את וירק ד"א : ין( סם )תסיס חתץ בירקרקואברותיה
 עשה כך , ח( כ )יגרס הלבב ורך הירא האיש מי בתורה שכתוב כמו )כעג( ,בדברים
 אל , ממעשיו וירא , עבירות בידו שיש מי , יוצאין אנו למלחמה להם אמר ,אברהם
 יוצא היה ולא מתירא היה שחמא בלבו יודע שהיה מי כל כך כששמעו , עמנויצא
 , ה?ג"ה אמר שעה באותה , בלבד אלמגור אס כי עמו נשאר ולא )קסד( , להםותזרו
 שלש של כח בו נותן שאני חייך , בלבד אליעזר אם כי עמך נשאר ולא , הכל אותךהניחו
 , מאות ושלש עשר שמונה בישו ילידי חניכיו את וירק שנאמר , עשר ושמונהמאות

 : עשר ושמונה מאות שלש בגיסמריא אליעזר ספור מנין)קמה(
 דברים שני דן,אלא עד לרדף ראה מה רבותינו, אמרו )קמו( י(. ,ד )נ"",ת ד4 ער ןירן8ת]ין[

 , שביעית ומוצאי שביעית ערב והנוסע ע"ז הן ואלו , ולאחריהם לפניהםמכים
 שעד , ולאחריה לפניה מכה ע"ז כך , חייב שלעית ומוצאי שביעית ערב שנסענשם
 את וישם שנאמר , אברהם אותה ראה , ע"ז שעשה נבם בן ירבעם עמד לאעכשיו
 מקום אותו עד אברהם שהגיע וכיון , גט( 'כ )מ'6 בדן ]נתן[ האחד ואת אל בביתהאחד

 ותקוניםהערות
 . כף בו לותן וחיסם ונסג כסף סוס) )קמא( : כ' רומי ונזקי וגגיסס נר6סיח ולמגדת 6' רומי ננ"י)נכון
 ומרנ)ימע עוטת ג6נמס רסנתן הגור כ' 6ות סמ"נ וגנזיך נר6סית ונהגית כ' רומ' וככת כגיסם גס סו6כן

 סמפט מטמע ומרגוזת סוגות כלכביס וו") מסרו"וו ומפרס , חרון ניר)ךק , ו6נרותיס סמד"6מוריקן
 pnrn מחרון , סכתו3יס ונפסוס' נמדרסיס כן מסמע 1)6 , ומרגליות טונות הכגיס trl1'D חרון3יררךק
 6ך , וסב( סייד כסף )561) נכמר מכסף ותנודתי ומסו מחרון סריי טוכ וכס"ס , מקומות נסרכס וסגססו6
 ונהנית . סוריקן כוסנ הגול וסמוק) , סוסריס נפרסת סייט , סוריקן נחורם 6מר רנ 6ית6 )"ג זףננדריס
 o~s והנור הותן וחיפס ווסנ כסף הנרסס רגע) )מד 6ת מכהן חניכיו 6ת פרק כ6ן ונת;חונו6 פי"גכר6ס'ת

 3גס!ם כפפת ימס כגפי סג5מר ונוסג נכקף 6ונע סחיספ %5 וירק  61'ן  ועיכיו, 5ת וירק סימרזכו'
 . סס סגמר6 ונלסון נוסג ומוריקן ככסף סחיסן 6מר 1כ6')1 , סו6 )לון ומהור , חרון נירריקו6נרותיס
 ויתכן , גז"ד ססורקס טס כסף כ6ן 6ף סזסנ טס כסף סס ומס , וסג בסורקת סירוסו חרון טרקרקולע

 6ך , מוריק נזסנ פ" וכן , סור'קן סוסט'ס נמרסת וכמ"ס מרוו )סון לרוסו ורק סמ"ס סונר;הגמרם
 סחיסן סירוסו חרון נ'רריק מ"פ 61"כ נכסף גמסס וכמ"ס ווסנ נכסף לותן סח'פס סימרו ס:")סמילעיס
 תיגת ופסך !6נרותיס ס) ססו'"1 , חרון בירקרק )מ"ס )כמריס נס נמסכה גחסס תיגת כי , חרוןכירקרק
 נחורס  סכחונ כמו נינליס IP'nmn ט' ,ירק ל"6 )קסב( : עג") )4שנ( סמר6ס ילוק ססוסנ ע) וסכווגר~ ,גחפס
 3תוס' מונ6יס סמ"ר ויצרי . וגו' סירק סייס מי כמד"ק סוריקן סוערים גש-סח 6מר סי רני סס ננזיר .ט'
 h~c ר") ומרגליות nUID כ6כגיס ססוריקן )ק'ס ריס כווגח 6ח oc וסירס"' , סירוק ד"ס ר"ג )"6 דףסוכם
 מנידן גוענירות כלומר סוריקן סוטרים כפרסת סכור )וי ור' , ;פסוח נסללת ויתעסקו כממון 6חר קרוטיןיסו

 סוריקן כחנו כחורם ססוריקן י"ס ע"5 )"כ דף גדרים 31תוס' . ע"ס כו' )חוור ססווקקו כנוסו:חנייסו
 כירקרק כ7כת'כ 3cra סוריות סס כחט וכן . רק וסטר מרסון סח1רס מן סוריקן 5מר )סון , כחורסורון
 ע-כ"' 3גדסס . ט'  בהורס סככות כמו )קסב( : טינפו כרי סרוס  301 )סס סגוק כלומר , וסג 7סייגומרון
 , סערות מן ח( כ )יכריס סירך ס6יס מי )מן 5מר 3זנריו ססוריקן מלמי וירק 7"6 , ממונס סוסון 3'רומי
 ס5:"3 רירי כי , ככ"י לסייגו כמי  שכון  יו6 3ר6פית %31נדת . סטטי  רסיס מטפיס  מן  לסם(  סלבבורך

  06 כי פלו גס,ר יל6  לקסת( : כ"י  ספיחות,  מןלקותימ
~iD'Sh 

 3ר  3סס ר") , נ' 6ות סמ"ג 3"ר . נגנך
 3ריית6 , ק4 מזמור סו"ט , פי"ח נגוז"ר , סכ"ו פדר"6 , ס' צות פפ"ר 3כ"ר  וכן , סיס  לררו  ,לשורקפר5
 . ימפרי5 3ג 5ליטור  ובסיר  פגין  ליסה( : טס"ת  ורפ"י טע, רמו  לך  ילקיפ . נ"נ  ו:רריס , כ"ע פרס פדופול"ג
 , סלפ:יס איטרת מרפטתי נמרוומות  עיין סי"ת, )ן55 6ת 5ליטזר  סל 5ותיותיו משר  מגין 5' רומי3ג"י
 . לו' כבריס  סגי 6)6 זן כי )ריוף ר6ס מס רנוחיגו למרו )קסו( : טס ונרס"י סע"6 )"נ יף  נךריסיטיין
 נערס סו6  ילן , יפרס גי' וסיס .  כו'  יגריס סגי רנוחיט ימרו זן ען )רדוף ר6ס מס יני' 5' רופילכ"י

 סטסח6 נ' ר!מי ונכ"י מגיפם נתגחומ6 16)ס . רנותינו סמרו מכפן סני' ort , מי"ג  ססנערית
n~ilrr), 6)6 סמו גסתייר ו)6 , סקריו סמ6מר עם סמ6מר חיגר נס  

~tD'jh  
 סילת, 3:ימפרי6 5ליטזר ,

 , כחו תעה  )ין 74יק לעתו ססגיע כיון , ין עד 1'רךסו כתיב 1)6  וירדף לתריו כתיר  מס :  פס ht'hוק-
ר6ס
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הנהוסא ך ל ךלפדרש14

 עד וירדפם שנאמר , וחייבן שדנן )קמז( , דן עד וירדף שנאמר , רדף %א נהותשש
 אברהם, עם לילה נחלק הקב"ה בשביל סס(,)קסח( )ש לילה עליהם עי(:ויחלק 'יחובה)נ"ית

שנא'

 ויח"
 כשראה 'י(,)קע( סדומשס מלך ויצא טו(,מיד הרכוש)סס כל את וישב עליהם:)קסם(

 שניאמר , זימע רקב"ה הושיבו , ולניונוחוהם מלכים עשר ששה אחר )קעא( רודףאברהם
 פמיעתר היתה הלנחמה באותה אמרו )קעב( . 6( קי )חספס וגו' לימיני שב לאדני ה'נאום
 ועבר ולגיונותיהם המלכים כל שהרג עד רץ והיה , מילין ארבעה אבינו אברהםשל

 , לקרארצ מדום מלך יצא נויד , ג( מ6 )':ע"ס וגו' שלום יעבור ירדפם שנאמר ,בשלום
 הנפש לי תן ממך בבקשה א"ל . יי( יי )גוהק לקראתו מדום מלך ויצאשנאמר
 , נכסי כל נומלין היו אותי הרגו אילו לו ואמר , רוצה ואינו רוצה כ6(, oc )סס לך קחוהרכוש
 מיד , לך קח והרכוש נאמר ולכך , הנפש לי ותן נכמימ לך טול אותי שהצלתעכשיו
 , כנ( :ס (Os וגו' ידי הרימותי סדום מלך אל אברם ויאמר שנאמר , אברהםנשבע
 העולם בהי וישבע השמים אל ושמאלו ימינו וירם שנאמר , שבועה אלא הרמה ואין)קעג(
 שנאמר שיעשרני, הקב"ה שהבמיחני כ3"לכ1ה, יד )גו6ס,ת נעל שרוך ועד מהום ו(:אם ינ)י:")

 , הקב"ה אמר , העשרתיך אני שתאמר , משלך אמול ואני , נ( 'נ )נו05'ת שמךואנדלה

 והקוניםהערות
 , י3( )מ'6 3ין גחן ס6חד ו6ת Sh כנית ס6חד 6ח מטס הגימר , נין ע"ג )ענוד נטו גל סעת'דץר6ס
 מניעית ומו65י חייב מניעית ערב וסטסע ט"ו מן 61)1 ו)6חריסס )פגיסס מכץ 7נריס סגי רגותיטס:1
 1'ס , נדן וסעמי7ו מעג) 6ת 0ע0ס ירנעס ענוד )6 עכשיו עד סמיך , ו)6חריס )סיס מכס ע"נ כך ,היינ
 כי וסכוינס , כ"' סתגחונו6 נון וס סעחיק 6טר 3ר06ית קנית וע"ס ס)ס;'גו כ"י סת:מומ6 ע"פ 0סלתקן

 6נרסס נימי 60ו לע"פ ע"נ כך , חייכ 0ניעית ערכ ulrt נטע ו6ס , סקויט Sh מחו) )מוסיף כריךג"ניעית
 ועיין . טקוימיס גורות גס )עמוס נדו) ע"ז עונט כי , מלרדוף 'דיו רמו 3כ"ו , ין כעיר ע"TIP 1 ענדו)6
 דס"גו סמעסס קודם נוכס פי' , ומ)6מריס )עפ:יס ומכס סו6 ע"ז טס דן עי ויריף נ' 6וח פמ"נ3"ר
 . כו' גנוכיג5ר נינו' סייר טגתנט)ס 6הר מ)6חריס ומכס . בעתיים ע"ג נחטף כחו סחסס 36רססגיתי
 : ח( (DItD דן לנסיך חי סנ6מר ע"ז 6)6 דן 6ין ע"נ ס"ז דף חסנת גס וע"ן , h"D 5"1 דף ס:סזריןועיין
 וניגדת . חונם עו ויריסס סג6מר וחיינס סיגן זן עד ויריף 7"6 6' רומ' נכ"י . וחייגן שיגן)קסז(
 ו:וסף , וס מסר נ' רומי ונכויי ונתסס . וחייכם סן;ן מונס עד OD11'l ין עד ויליף 0;6מר סני'3ר6ס'ת
 0עת'זס סעג) ע) מר06 מ31ס גקר6 סדן ))נודך הונס 0סמ1 מקוס ~יגו ו)6 ממקומות כ) ע) חורגוסס

 , סס )סיות 0עתי7ס ע"ז סס ע) חומס קורך 71ן הונס 00מו מקוס 6'ן עס"ת רס"י ~bu וכן , 0ס)עמור

 0נ6)ור 36רסס עס )')ס ;מקק נקניט נטני) )קסת( : נדן )מסו' ועתיד מונך ד6'7כר עד גינ"עוכן
 ע)'סס ויח)ק סני' 3ר06ית 631גדת . 3' רומי ובכ"י שביסס הסר ונס , 6' רומי נכ"י וב"ס . ע)'ססויחקק
 'ויע טסו6 סק3"ס י"6 6ות )עי) ועיין . וגו' מכס וס' כצ'נס 3ח5י וימי סג6מר 36רסס 3טגי) סקנסס)')ס

 , סרכוז כ) 6ת ויסג )קמט( : ג' 8ות סמ"ג כנ"ר ועיין , ק)"3 3סערס וע"ס , חקקו סו6 ורגעיועתותיו
 כצי כ) 6ת )רנות וגס , סג0,ס כ) 6ת וגס סס,3 ורכונו לחיו )וט 6ת וגס מרכוס כ) 6ת ויטב ס3י36גדסס
 ו6פי)1 תתגייסו כ)י כ) 6ת )רתח ונס וע' סרכוז כ) 6ת ויסג נ' רומי ו3כ"' פרקט סוס קפינותסמירו
 כ"ס . )ימין טק3"ס סוסי13 ו)גיוגותיסס הלכיס ע0ר ס0ס להרי רדף 36רסס כסריס (pp) : מרוסססוס
 כיון 0ס 6ית6 וכך )מניס ר5ס סס 3ר06יח פנדת ו3ע) , קטוע סמ6מר כי גרפס 6נ) , 6' רווני גכ"יגס

 וס ]קומר[ וסיס כ3( )תסקס וגו' )' ילעיגו רולי כ) 0ג6מר ע)'ו ממחק סיס ירדוף יו65 36רסס 6חסר6ס
 'ס ב6ג"נ וגס )ו6( )'סעיס סקוס 'ערור יריפס נס)וס טמור כיון , ו)גי1;1תיסס מלכיס עמר ס0ס )רדוףי65
 )ליחתו סרוס מנן וי45 , ;0תג'ת סגי ל רווו' ו3כק ונתסס , כ"י סהגח1מ6 ע"ס למקמר גק'וס)תקן
 סמ)כיס כ) סרח 6נרסס וס מנך ו6יוס , טמנך עמק גקר6 0עס 6ותס מן , סמנך pnp סו6ונו'

 יזועס )ניון מלת וסוללת )רנ)יך לדוס לויניך 6סית עי ממיג' סכ )לדני ס' (oh ג6מר ועסו ,והי')ותיסס
h'olי"6 6ות )ע') עיין . מלכיס ע0ר טטס 6חר )קעא( : )רעג'"עגט( 5נס חי) וסירוסם ורומית יונית 
 מ)כיס תטעם כנגד לעסות יכו) 6מי 6זסמס

.. 
 ו3חגמומow~n , 6 מהיכעס סלינו י"ח מזמור .כמו"ס וכן

 נפרפת סגוכריס ט' "פי' : סכויי נזי ינסס גמ65 6' רומי ונכ"' . מ)כיס ע"ז 6חר מרדף 6'ת6 נ' סי'עקנ
 . מימן 6לנעס לניט 6נרסס 30 ססעחו סיחם סמ)חמס נ6ותס קמרו )קעב( : ע"ג" סרי כנען מנכי11'

 ר' , מינין 0)0 סיו 6ניגו הנרסס 0) פסישתיו ,מר6 3ר יוסי ר' נסס )1' ר' 6'ת6 ג' 6ות פנו"נננ"ר
 : טניס ot~nlh וים סג" וטס , ק"' ויזמור נ0ו"ע ועיין , ננוסר0יס וע"ס . Sfn 6מר סימון לני 3ר'ודן

 למז ותשע , ע' 6ות סמ"ג נ"ר ושין , 3ר6סית וניגדת 3טסס וכ"ס , סנועס hib כרסס וקין)העג(
 ססמיס ע) ו"מ6פ ימינו וירי ר.מד"6 , ס3ועס עסקן נחמים ר' ידעת , ורמן :ממיס ור' 'סורס ר' .עא

ויתנע
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לההנחומא ך ל ךלמדרש
 , סי% סיקרא של שחום מזבח לבניך נותן שאני חייך )קעד( , מחום אם אמרתאתה
 להם ועשו שנאמר , חום של מצוה לבניך נותן אני ד"א )קעה( : רבותינו ששנוכשם
 והלצה שנאמר , הנעל מצות לבניך נותן אני )קעו( . נעל שרוה ועד : למ( ש )תמוגרציצית
 , הפסח מצות לבסך נותן אם כך בזמת הקב"ה אמר , גש שרוך ד : ט( ים ויגיסנעלו

 אם אמרת ד"א : "( ינ הטת וגר נעליכם חגורים מתניכם אותו תאכלו וככהשנאמר
 . 3( , הס"ס בנעלים פעמיך יפו מה שנאמר , לבניך משבח אני )קעו( , נעל שרוך ועדמחום
 ד"א , ג( ו )כס השני כחום שנאמר , בודם לבניך אני משבח , מחום אם ד"א)קעח(
 ]על[ )ועל( שנאמר , לשונאיהם פורע אני בך בזכות , נעל שרוך ועד מחום אמאמרת
 שכר מה ראה )קעט( , ודם בשר של שברו מאסת אתה , '( ס )תכל'ס נעלי אשליךאדום

 : 6( עז )נובטיי מאד הרבה שכרך שנאמר , לפני לךמתוקן
 בחזון דברת אז זש"ה )קפ( אברם. תירא אל לאמר במחזה וגו' הדברים אחר )ך"א(]יח[

 עזך שחתי ותאמך , לאמך במחזה שנאמך , אברהם זון ט(, פט )וכליסלחסידיך
 אברהם זה , הס( מעם בחור הרימותי , המלכים חמשת על הקב"ה שעזרו , )סם( גבורש

 , ו( ט ):ממס באברם בחרת אשר האלהים ה' הוא אתה שנאמר , הקב"ה בושבחר
 : אברם תירא אל אומר הוי)קפא(

 , 'ו( כח )מס' ברעה יפול לבו ומקשה תמיד מפחד אדם אשרי אברם[זש"ה תירא ]אל]ים[
 , מתירא היה  אברהם,וממי זה  הוא  ע,(,בוי  יו מרע)סס וסר ירא חכם וכתיב)קפב(

 שם בני שנאמר , בניו ושלשת , עילם מלך כדרלעמר את , בניו את שהרג )קפנ( שםמן
 , צדיק של בניו הרגתי לומר מתירא ךהיה , כ3( י )גוררת וארם ולוד וארפבשד ואשורעילם
 ומלכי שנאמר , לרצוצן שם לקראתו יצא עשה מה , מת ואני מקללני הואוענשיו
 ויברכהו שנאמר : מברכך  אלא *לך איני הייך הקב"ה אמר , 'מ( יו וטס שלם מלךצדק

 ותקוניםהערות
 סעו כסס מקיפו סיקרי סל סחוט מירח  לתגיך  נותן  סיגי חייך )קעד( : 'נ( )יגי6ל סעודן נח'ו'סנע
  ומס . ס'קר6 סל 51"ל לרקס סל פיטות נ5כ"3 רק , לריסית 63גרח כתוב  יכן רומי ככ"י כ"ס .רבוחעו
 נ5מ5ע ס~ר5 טל נחוט מוקף סיס סמז3ח מ"6 ס"נ מרות למסגת בועתו ר3יתימ סטנו כסס סמגחומ6ססיי0
 במעת  נגיך 6ת מסיר 6ני סני' נ' ריסי ובכ"י ו3גדסס . סתחחוג'ס לדמים סטליוגי0 דמים 3יןלסיריל
 ו", סמך  סיף ובפ"ר .  סיקרת סל 3חוע מיקף סיתס מתמונת טסניגו כמו סיקרון סל טווס כבקסתסתס5
  לרמים כטליוגיס  דמים  3ין לס3דיל 63מלט  תוגרו סיקרי טל ומות ריגן כסייף סקר3גות 6לו מחוס06

 פג6מר חוס סל מנוס )נגיך גוחן 6גי ד"6 )קעה( : טעים ומסקרות נלסון 35יט6  סיקר* וסי' .יתתחוגי0
 . לעית  לס0 וטסי סי6מר מוט סל ססי6 לעית מטת  י3גיך  יותן *יי  נר6סית ניגדת . לעית  3ססועטו

 סיסגרהי סמלס תכלת סביל  )מלוח( סל  חוטין מטת לנגיך  גותן 6ני מחוט 06 , קטוע ימסמרו3גדסס
 6נ, ר' 5מר סה"נ  סוף יננ"ר . תכלה פתיל לעית סל  חוטין מלוח ס3י' 3' רימי ונכ"י . ססיס וחסרמיותרת

  ככיף 5עיה טל התגו המד"ק , 5י5ית מלות  לנגיך יותן סרגי  חייך מחוס % למרת 6ת סק3"ס 6"ל ממל3ר
 , h~D י"ג  לף נכריס  נס  וטיין ע"ז, רמז כילקוט יכ"ס . ט"ב ותכלתה, חוע5 ומתרנמען תכלת,מתיל
 סמד"6 ינמס מנות )נגיך גותן סיגי ח"ך סס בנ"ר . סנעל מנות )נג'ך גותן 6ג' )קעי( : ע"6 ס"ס לףמעין
 רומי נכ"י לית5 "ותפלס" סמלי .  oilSnl ינמס מלות לנגיך גותן 5גי נ' לוטי וניצי ונגדסס . גטל1וחימס
  לשיך מסבת 6גי סס 3ר5סית 63גדת . ניעליס  פטמיך יפ מס סג6מר  %גיך מטבח 6גי ד"6 )קעו( :3'

 יסו מס סמד"5 רגלים nDD' 5לו נטל סריך וטד טס 331"ר .  נלסון נו  כניך  מטבת  6מ ונגרסס .3מגטליסס
 , 3ר6ס'ת 63גדח גס כ"ס . ססגי כמוט סג*מר  לנגיך 6גי ממנח רתוע % ד"6 )קעת( : בנטליםפטמיך

 ינ', וכלכר , סתגחומ6 ט3ו3סס רמז  לך נילקוס ומוג* , ג' רומי ככ"י  וגס ונרסס גינתימ6 חסר1ס
 סלפ:':ו כמו ס.5 נטלי לסליך לדוס SD מסע6יסס סורס 6ני כך סס נילקיע ססיוס 03 . סלפג'גו נכ"י 3סכ"ס
 מס ר6י )קרבו( : גטלי  לסליך לדוס טל סי6מר מטסו גסרט 6גי ושד סג" 3' רומי ונכ"י ונגדסס .בכ"י
 קטוע  מלסין נ' רומ' ו3כ"' ו3גדפס . 3ר6סיח 63נדח וכש , מ% סרוס  סירך סי6מר לסי  לך טתושסכר
 וס"ס  )קפ( : סס נוספו ולס63" אמכ6ן וימלות . ולס63 מכלן מ6ד סרוס סכוך ודם נסר סכר 6nDhnתס
 ותלקוט . סתגחומ6 3סס תתש רמז חסלי0  3יללוט ומו53 י"ר 5ית גגדפס גס מו63  נתען. שרת16

 וגס סס'וכ הכר 6' רומי ככ"י . 36רכ חירק 6ל 16מר סוי )קפא( : גכ"' לפגינו טסי* כמו  סלמוןס3י6
 נ"ר טיין מרט, וסר יר5  תכס וכתיג לקפב( : נ' רומי וככ"י 3גדסס וכיס 36רס, 6לתיר6 סוי 5"לפס

 : ט"ו 5ות נגדפס נס מונק סלסגעו וסמ6מר . 3יפ'א וט'ט , סזס סיקרי טל לחרת דרסס 3' 15תפמיר
 רומי 3כ"' . וגו' ולסור טילם סס 3ג' סג6מר גגי ומלסת טיכס  מלך נררלטומר 6ת גניו 6ת סירג)קפג(
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הנחומש ך ל ךלמדרש76

 שנאמר , מברכך אני בני את שהרטע בשביל א9 , ק( יי )6%ס" וגו' אברם ברוךראמי
 מגינה )קפז-( צריך, מנן אשר מדי ; כ( מס )מס וגו' בידך צריך מגן אשר עליון אלוברוך
 עליהם וזורקו עפר נומל )קפה( אבינו אברהם ההיה , לפניך אותם והפל הקב"העשה

 מי שנאמר , ורמחים חרבות ונעשה , עליהם וזורק קש ונוםל , וקשתות חציםונעעוים
 , אברהם זה , נ( מ6. )יגייס כקטתו[ נדף כקש חרבו כעפר ]יתן וגו' צדק ממזרחהעיר

 . ונו' בידך צריך מגן אשר אומר הוי )קפו( , שלום יעבר ירדפמ , אחריושנאמר
 נאמר לכך אברם, תירא אל מתירא, אתה האלה הדברים אחר הקב"ה אמרליפז(
 נען כשהרג נתיירא אבינו אברהם היה ועוד )קפח( : 'ן( כמ )מס)' תמיד מפחד אדםאשרי
 דם שופך , נח בני את שצוה הקב"ה מצות במלתי שמא ואמר תמה יצההמלכים
 אלא אברם, תירא אל הקב"ה אסל , האוכלוסין אותן נל הרנתי ואני ו(, ע )כו6סיסהאדם
 עמים והיו שנאמר , הקוצים את עקרת שאהה )קפא( , לד ליתן צריך אני הרבהשכר

 אמר , אברם תירא אל נאמר לכך , יג( )ג )'%'ס יצתו באש כסוחים קוצים שידמשרפות
 בו שאין הבא לעולם אבל , הקונות על מתפחדים אתם הזה בעולם , לישראלהקב"ה
 הטובו ]אחר[ ויאחר, שנאמר , לכם שתקנתי המוב )קצ( על מתפחדים אתם הרעיצר
 מוכו ואל דה אל ופחדו מלנם דויד ואת אלהיהם ה/ את עבקשו[ )ועבדו( ישראלבני
Drt~)כס( ג )יכריס והלבנון הזה המוב ההר שנאמר , המקדש בית זה מובו יכהנו , ס( נ , 
 שנאמר , מציון הברכה , 0 יו )תיי)'ס ישראל ישועת מציון יתן מי שנאמר , מציוןישועה
 קדש עזרך יעילה שנאמר , מציון עזך , ג( ק)נ )מס וגו' ציון הררי על שיורד חרמוןכמל
 , מציון ישראל את אברך אני הבא לעולם אף הקב"ה אמר , ג( כ )סס יסעדךומציון

 : ג( ק)ו מס מציון ה' יברכך אמר דוד שכן)קצא(
 אדם שיהא מהו רבינו -ילמדנד )קצב( . 6( יו )נווית שנה תשעים בן אברם דידוי]כ[

 , השבת את דוחה נפשות ספק רבותינו שנו כך )קעג( , בשבת לרפאותמותר

- ותקוניםהערות
 סמן ומגין , עעס מזך כירנ:ומר 6ת סנ6מר סס ס) גניו מסרג ע) סס מן- מתגרע סיס ומנ!' סטסח66'
 נ' רופי ונזקי . כו' וסרגו ולסור, עילס סס בגי וכמיג 4 סיג נניס ס)סס יעלוס , גגו 6ת מסרג גח קממס מתיירני סיס ממי ונגדפס . סס )ית6 פגיו" זיעזעת סמטת %6 . ונסור עיף סס 3גי סג6מר סם ס)מגיו
 )וסרגו( ונו' ונסור ע"ס סס גגי יכתינ נג'ס ס)סיס )ו סיס ועירס , סגיו 6ת ססרנ .גח ק תסס , יר6 סיסיפי

 , נגיס ס)סיס סיו ורסס מ) 16)י . מת 61ג' מקלעי עכסיו סדיק sc נגיז ססרנת' )ומר עחייר6 וסיס]וסרגן[
 : ממסחות )' סגיי "ס , קומות כ"ו סחי סס כי נסס"ן ועיין . ו6ס1ו עיכס סס נגי 7כחינ ססייסוגס

 , סקנסס עמס מגגג6 מנן מסו 3' רומ' וככת ונוטפס , מנגס 6' רומ' ונכ"' . סק3ש עמס מג'גס)קפד(
 . ותחגו)ס ערס וסילוסס , סי6 6מת ומרס , מגגגון וערך מגגון ערך ערוך ע"ן , 'גטגס )סג'ט סו6 שסרונס
 , %יך ע) על מנגין עס1פך שיך מנן 6סר ח'[ 6ות ]פמ"נ פמ"7 מכ"ל מגטן נערך סעלוך ססנ'6זמס

 וגעסיס ע)יסס נורקו עפר גוס) )קפה( : סס מ"ט ו3סערס כ' י"ר )ך טונ כרלף ועיין , מגנגון)פגיט
 וזורק עמר גוע) 36רסס סגי' 6' רומי לכ"י . ורמחים מר13ת ונעמס ע)'סס וזורק קם וגוס) וקסתותחמס
 פמ"נ %3ר תרפס וכ! . וכ5") , וקסתות ח5יס וגעסס ע)יסן וזורק ,ס וגוס) 1ורמחיט[ מרנות .וגעססעכסן
 גחמיס ור' 'סוים ר' 3([ מ6 )יסעיס קסהו גלף טקס חרגו געסר ]יחן 'רד ומהכיס גויס )סגיו 'חן ג'6וח
 כי)קוע נס ומו63 , כו' %יס וגעסס קם , חררות געסס והא עמר ע)יסס מספך סיס 6נרסס 16)ור יסורסר'
 נמדרס חר5ס יכן . קסת סיס וסקס חר3 סיס ססעסר סכתוכ )סון טיפ ננ6ן גס "5")  חר6ס )כן , ע"נרמן
 ק"ת ויטמר ודרק קס וטעל חרנות כטסית וסיס p~trl  טמר מטל סיס מומר יסורס רני ק"י מזמורסי"ע
 וזורק עפר סט) 36רסס וסיס 3' רומי 31כ"י כגרפס ונהגחומ6 . סע"נ ק"ת דף גס:סךרין ועיין ,וחמס
 סוי )קפו( : וקסתות חנים ונעמס קט , ורמחיס חר3וח וגעסס עסר 5") . ורמחים וקסתות חמסו:עס1
 8חר סקנסס 8מר )קפז( : or חסר 3' רומי ולכ"י ,3גדפס , נוגן 6סר סוי 3כ6ן נס 6' רומי ו3כ"' .אורור

 מקמר וחסר , )יסרק) סקנסס 6מר ' עד , סוס סקנסס 6)!ר מן חסר כ' רומ' ונכ"י 3גךסס . ס5)ססךנר'ס
:osn)בכרסם סיס ועט )קפח u'Jh .5עתייר 

 ע"י
 onhn )קפט( )ו': ר' נסס 7' 6ות פמ"7 כזר

 נכ"' סו6 וכן . )כס סתקגתי סעונ ע) )קצ( : סקו5יס מן (fm ססגיחס 6' רווי נכ" . ס59יס 6תעקרת
 נגופם ; לפיון ס' ינרכך 6מר לוי סכן )קצא( : )כס סנפון סטונ ע) נ' רוזיי וגן" כגוסס 16)ס . 6'רוזיי
 : ככ( )6 לירמיס 6מן סקיס סר 5יק גוס ס' ינרכך סג6מר זיון 6ת בנרך וחג' טד סייס נ' רו)ו'ונכ"י
 )רס6וח )076 מותר ס'ס6 מסו סג" נ' רומי ככ"י וגס וסם , ס"ו 6וה נג7סס מו63 . רנתו י)מדט)קצב(
 ס) ככ"י )פגיט כמו סו6 6' לומי ונכח . כסכתמכתו

 פ"נ יומת מנגס , ר3ותיגו סגו כה (oYp : 6ר4ס6רי
ht~u
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לכםתנהומא ך ל ךלמדרש
 דוחין המילה בשביל אבל , דוהין אין , מתרפא אין ספק , מתרפא ספק ואם)קפד(
 כ'שאמר הקב"ה לפני מילה חביבה כמה וראה בא יומי ר' אמר )קצה( . השבתאת

 , אהד אבר המ4 אני עכשיו מל אני אם אכר )קצו( , עליו לרמה היה שימוללאברהם

 אדם של ואבריו , רמ"נ אותיותיו והשבון אברם[ ]שמך תימול שלא עד הקב"האגל
 לפניו אמר , שלם אוזה וכשתמול , אברים ה' הסר אתה הרי )קצו( , אבריםרמ"ח
 אברהם שמך והיה , אברם שמך את עוד יקרא לא )קצה( א"ל , היונך עולם שלרבונו

 : ש"מ נעשה דאתה , ס( '1)נו5ט'ת

 כבכורה ]ישראל אבותיכם( )את מצאתי במדבר כענבים זש"ה )קצם( . אברם דיוקי]כא[
 בשעה בישראל כזדבר , י( ט )סו:ע אבותיכם[ ראיתי בראשיתהבתאנה

 , מבפנים וכאורות ור( , מבחוץ נאות ענבים מה , כענבימ נמשלו מיני הר עלשעמדו

 לבם אבל , בפיהם הרי , ונשמע נעשה וענו טיני הר על שעמדו בשעה ישראל היוכך
 עמו נכון לא ולבס לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו דוד אמר שכך , נכון היהלא

 ישראל כך , ומשתה מאכל בהם יש הענבים מה , במדבר כענבים הוי , )ו( )ו עם)תסרס
 , מבפנים ההרצנימ הללו הענבים מה ד"א :. מעשים בני בהן ויש , תורה בני בהןיש
 , .במדבר כענבימ ד"א : י( '6 )נמיני וגו' בקרבו אשר והאספסוף שנאמר , ישראל היוכך

 מבקש לאכול לו נותנין במדבר מהלך כשהוא אדם איא )רא( , חטוב ולא מדברולכחה
 ואינו אוכלן הוא ענבים לו נתנו אם אבל , לאכול מבקש לשתות לו נותנין ,לשרית

 ותקוניםהערות
 6ת עלו  יוחץ 5ין מתרפק 6ין מסק מהרפק ספק ו6ס )קצד( : ס6ויגו ר'" רנה נ7נריס מונק וכן .6%
 ו0ס , נ' רומי 3כ"' חסר וכן סג7פס, סחגחומ6 מספר נע) ססמיט וס . דוחס כמיקס 3ט3') 6נ3סככת
 מקס ח3יכס כמס 1ר6ס נ6 ?סי ר' 6מר )קצה( : גכוגס סגו וסגר , ססכח 6ת דוחס ורסו6הו מיקססגי'
 מ6מר.ס סגי סם 3גדסס OSlb . 6' רומי ככ"י וע"ס . ע)יו קרס כיס שנוו) )36רסס כס6מר סק3"ס)סגי
 ספגת 6ח דוחס 0סי6 מקס מלות ח3י3ס כמס ר6ס יוסי ר' 6מר טס כגוסח6 וכך , 7נריס מוספותעס

 . 03נת )רס6וחס מוהר )סיכך ס,6 גסס מנגח ומעס , 3סנח לסיקו '3( )ויקרץ ימו) סטנויגי ושוסדכתי3
 עכס'ו עד 6מר תמס מתחי) תמס וסיס )סנ' סכסכך )6נרסס סקנסס וכ60מר 6הר מקמר סס מתחי)ולח"כ
 כגוס ר6ס 'וסי ר' "6מר סמ)חז חסליס סס רק , נ' רומי בכ"י וכ"ס . הסר לסיס מ) 6גי 06 תמים6ני

 מן ממעתיק וסטמיט ססנח" 6ת תוחס h'on מיקס %ותחכיכס
. 

 6מר )קצו( : נ' ססכת 6ת עד 6' מסכת 6ת
 6רנע מן ערגות חמוס סמ6מר 63מ5ע נוסף 3' רומי ולכ"י נגדסס . 6מ7 6נר מסר 6גי עכוזיו מ) 6גי06
 ערכת 6ת ומנסס 7כתינ כ)נ ערכת '(, ) )'רמית שגס ער)ס מגס דכתיכ סלונן ערכת , נקיון ו6ח7גריס
 ]5"3 ומ)הס דכתינ 3סר ער)ח , .'ג( 1 ססתיס')סמות ער) 7כתינ )מון עה)ת עז(, ' )הנליטהננכס
ונמ)תס

/, 
 ס7ר"6 מן מוסיף וזר . 6( יז )נר6סית ער)תכס נסר 5ת נטעות[ כן מונך נ' רומי נכ"' ונס

 נסר 'מו) )6 6סר זכר ועל) סכתוכ 3טל ערכת ע) -)רסיס מונך ופס . ועירך ר' גסס סו6 וטס ,סכ"ס
 , נסדר"6 סס סמוכך ס6')ן ערצת SD סר6יס )סניך מסתגחומ6 ממסדר טכח גס , יי( טס )ססער)הו'
 fno ננ"ר צס ושין . פרס 6ת ערקתו וער)תס מ%6 ען ג) וגטעתס סטרן 6) תנצו כי טג6מל נציצןוטחת
 לגוסס נחגחוגו6 סס סס'וס נס , טנ76ס ערקות ד' עקינ6 דר' מסמים טס ותגי O")D ונו'"ר ס'6ות
 6ם ססי6 ססוססס )פגי סממך כ3ר כי , ויותר סו6 מצנרי הסר גמ65ת' 16)י 6חStnh 7 06 נ' רומיונכ"י
 וכת.3 6נרס כתיב ע"נ( 3"נ )דף גורים עיין . 36ריס ס' חסל 6הס סר, )קצז( : חסר לסיס מ)6גי

 שלט וסתי עימס טת' ס[ 6)1 , למ"ח ע) סמ)'כו ו)נס1ף 6נרס רמ"ג ע) סקנסס טמ3'כו 3תח)ס36רסס
 olh 30 161:'1 עיג'ו 5נג מענירס )מוסר נרסוחו טסס t'~sh ע) סמ)יכו 3חח)ס סירס"' , סנויסוללט
 : עכ") Su 1(6 קפינו כקמ"ר כמריכו כטגמו) q'D3S1 '"מע וג16גי1 נעיגיו 'ר6ס כרחו ע) טסלי נרט1חולגס

 מו53 . נמדנר כעגנים וס"ס (eyp) : תמים וסיס )סיכך 36ריס רמ"ח מרן המטס ס' )ו סו0יףסייס vp' 6וח סוף "ס ל רומי זנבני נג7סס . o~c געסס ו6תס 6נרר.ס טמך וס'ס 5נרס טחך יקרץ )6)קשח(
 ענני 'מיסית ש"ס 7"6 עד כ"6 מצות כמצמר כ) )ית6 ו3גדסס . כתגחומ6 נסס תקכ"ס רמו סולענירקע
 חיך Sh כ"6 6ות נכ"' ס)סגיגו כמצמר כ) 6ח סגועתיק סועף 6קסס6רד ס) סגי ונכש . כב 6ות076
 ע"ן , שגו ככ"י מן מלמכיס סריס סגדפס עס סוס ססו6 סכרי חוך 6) סוס!ף סוס ולמעתיק , סג")לבנ"י
 ועצן , בעי"ן וכעורות 11hDD~h 0) 3' ונצצי סס ונעקום , רומי 3כ"' וכ"ס . מנפגיס 1כ16רות )ר( :3מ3ו6
 Dtp3U oc 6% געשת עגקט )6כו) )ו  עתגין נמוצר  מסלך  כסבוך 6יס 6)6 )רא( כ6ל: עיךעלזך

oTbn)5מ6 וסו6 רענ וס61 3מד3ר מסגך oh ן 16 מיס )ו גות:'ן ו6ס , )טהרת ומנקל נוכבס סח )1 )ותנין" 
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ה13מא ך ל ךלטררש78

 ]כביכורה , במדבר( כענבים )ד"א )רנ( ושתיה: אכילה בהם שיש ל8י )רב( מאומה,מבקש
 אבות כך , גרנות כמה )רד( בהן יש הזו התאנה מה , בתאנה האבות את משלבתאנה[
 אין הזו התאנה מה )רו( בתאנה, כבכורה ד"א : פובים מעשים כמה בהן היו )רה(העולם
 התאנה אבל , טהן משליך ואדם פסלת[ בהן ]"ם האוכלים שכל , כלום (של פסולתבה
 של חמר בך ואין אתה שלם לאברהם הקב"ה אמר כך , כלום ממנה משרך אדםאין

 : תמים והיה לפני התהלך שנאמר , תמים והיה אותה הסר , הערלה אלא ,פסול
 וץ הוצק אדם מבני יפיפית זש"ה )רז( . שנה תשעים בן אברם ויהי ר"א]כב[

 אמרו מי על )רוק( , ד( ג מס )הסיס וגו' גבור ירך על חרבך חגור וגו'בשפתותיך
 , בניו היו ומי , הראשון אדם שז מכמו יפיפית , אברהם על , הזה המזמור מרחבני
 , מהו בשפתותיך הן ך,ןצק , ס( '6 )ני6ס'ה האדם בני בנו אשר המגדל ואת שנאמר ,אדם בני נקראו נח של ומבניו )רם( , נח למך מתושלח חנוך ירד מהללאל קינן אנוששת

 אל ה' אל ידי הרימותי סדום מלך אל אברם ויאמר שנאמר , מדום למלך שנשבעתבשעה
 יוצק כך משיח שהיתה בשעה , בשפתותיך חן מהו )רי( , גג( כב יו (er מחום אס וגו'עליון
 , שנשתבחת מה וכל , שעשית מה כל לי הניח הקב"ה לו אמר שכך , שכרו ומה )ריא( ,חן

 , המלכים את ורדפת )ריג( עמדת שמי על הרבה נסיונות )ריב( ונתנסית האש לכבשןירדת

 ותקוניםהערות
 כך מס ני)קוט הגו65 , ססיוס חסר פס . וסתיס לכיוס 3סס סיס )פי )רב( : )6כ1) ומנגף סותם)סתות
 )כו וגו' )מיס )כו 5מ6 כ) סוי וכהינ , מסכתי ביין וסתו כ)חמ' )חמי )כו זכתי3 כמרכל מהורס 6ת יסרק)ק63
  ח)ועת 0סן תעלס )6 %ות ע3 זנסמע שנס כמקמרו 'lh1C כך סנט TnKe~ph 0) סם בכ"י . זככנולכרו

 סניף ל*  1ס 6ת . 3ת6:ס סיכות 5פ מסל 3פדבר כטנניס י"6  לרב( : לטסותס טל*נמתיטס
  וכן סילוקי

 : ס6הרון h"s עד וס ד"6 מן סמעת'ק ססמיט רק , ס6"רון ד'א גמ65 6סססירד סל 3' ונכש .  ס6חרוןו'י6
 נטעות ג"כ סנר ססיתס מסק 6'ן , נרתת גרעיגין כמס 6' לומי וככ"י , נרעיג'ן 5") . גהות כמס)רר(
 כסס סיו )רה( : ג"כ גס6רס נלנית וסמ)ס , סגימס למ"כ וסונף , נרעיגין )תקן כסדו 6חד ומוסיף ,גרנות
 03 6ין סזו סת6:ס מס ד"6 )רו( : טוניס מעסיס כמס גסן ט סג" 6' רומי נכ"' . טוניס מעסיסעמס
 סעוקן 6)6 ססו3ה ממגס מסגיר 6דס  6'ן *סיס*רר טל מיי כל"י  ללס.  פפנס מטחך 6זס 6ין כויססו)ה
 וכט3 6והס מענר נונד טוק5ס 6)6 סאונת )ס 6'ן סגו סת6גס מס יודן ר' 6מל פמ"ו ריס וכנ"ר ,)נד
 וסיס )סגי סתס)ך למוס ונט) 16תס מעכר סער)ס 6)6 מסעת כך 6ין w13hS ריר4"ס 6מר כךסמום
 מט"ו נר6ס'ה נאגדה מונף .  OTh פנני יפיפיפ  זס"ס )רו( : נ"ר נסס ס' ר"ז נ')קוס גס ומונך .תסיס
 6'. לומי ככ"י 1)'ה6 6קסס6רד ככ"י 1)ית6 , כ' רומי נכ"י עם 3גדסס (qD1 י"ג ליה וכ) . י"ה 16תונ:דסס
 )'ח6 וכן , ק6גסט6:טי;6 יפוס סגיס0 3תגחומ6 ייתך '"ז 16ת סוף עד 5"ט כן 6)6 גמז) 63 סםוסיריוס
 תוסיף  פ,ניונס נדפוס רק ילטסירד, סל  סלי כג"י 1)6 כ' רומי ככ"י )יח6 וגן , וויגעי6ס דשםגת:ועמ6

 וס וע) , מגס והסע הלעיס גן 6נרס וימי י"ח 6וח סתח)ת טל לפנס  מוסג  וופ סתנפופ5, ניר ספדסיסזס
 מי ע) )רח( : כ"ד  6וה  %ף ס)ס;יט כ"י חנמומ6 מן זס סוסיף מ6גטונס רסוס וסנ:זפיס . כ%מימו סס  6ין יסר  בלפניו 16ת נטף ספגו ס6חרוניס וסמדפיסיס . כי'  סגת 5"ס נן blh גמי )6 1))נססוסיף
 6נרסס ע) סוס סמומור מדרסו ג"כ ותמ65 ס' 6ות סבי 3"ר סיין . 6נרסס ע) סוס סמומור קרח גנילמרו
 כגי ;קרבו :ח 30 ומנגיו )רם( : חטמ"ט רמז תס)יס ויסקס ק"ג רמו נעקוט ומונק , 6חר נססןרק
 נר6ם'ת ונדנדה . 6דס נג' גח גגי סגקר6ו ומגין נ' רומי ונכ"י ונגדסס , 6' רומי נכ"י כש .%ס
 )כן ןש'ס סייח מס 6' רונו' ככ"י . חן י51ק כך מסיח ססיתס כסעס נססתות'ך חן מסו )רי( : מסורססוסון
 רצוי וככ"י , וס כ) ססנויס 31נדסס . חן יו5ק כן מסיח חסיית כסס נר6סית %31ות . חן יוסק כך סס(גער
'3

 6'ח6,
 סלימוהי סרוס מ3ך 36 36רס ויסנור ס;6מר סרוס )מגך כסגסנעת עימתי כססתותיך חן סו5ק : כך

 : נססהותיך חן יוסק כך מטוח ססיית כסעס ססתותיך 6) סיס חן מסו , נע) מרוך ועי מויט 06 תו''די
 ,  סטטיפ מס כ) )ך סגיח 6' רונו' ככ"י . מעסית מס כ) )י סגיח סקכ"ס )1 6מר עצך סכרו ומס)ריא(
 , )י סג'ח נ"ל לי, יגיפ  סגספנפפ מס וכ) )שגס לרסיס כרכך כן ע) )ך גחט סכר ומס כר6סיתוכלגדת
 3' סגת 5") )' סגס כגניוס )תקן  ים , סגסחנחת מס וכ) עסית 6סר כ) DS:' וייוע גלי 3' סגס31גדסס
 נתגחומ6 ט"גתי וטתס . מיותרים רום )סגי" וייוט "נ)ו'ורומסות

~les 
 ס:ח סג" וחגי5י6 ודמום ק";סט6:טיג6

 מסוס נ' רומי  נכ"י עחס ר6'ת' וכן . מ6;טונס נדפות וטססו , סס )'ת6 )סגיו" סיוע שנקוי וסמלת ,)י
 .סגיי ונניסס . 3רחסית ונ6גית ש' רומי ככ"י וכ"ס . סרנס גסיוטת )ריב( : סס גס תיח6 , מנדפסעס

 רומי נכ"י . סמ)כיס 6ח ורדפת )רינ( : פרנס גסיוטת גלכסית נ"נ 6יח6 כ' רומי ונכויי . ;סויטתנסתרס
 : מ)כיס שסר חמסם 6חר ורססת נתעסית ושנדת , סמ3כיס חמסת 6מר ורדמת נ' רומי וככ"י6'

מנקם
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כםתנתמא ך ל ךלמדרש
 , גבורתי להודיע אתה מבקש )ריר( ואילך מכאן , שעשית מה בכל בעולסונשתבחת

 , בזלם והדרך הודך שעה באותה , יריבותיך בין המילה תן עמו( , הרגךחגור

 : וגו' בריתי ואתנה וגו' אברם ויהי ואימתי)רמז(
 )תס*ס להודיעם ובריהן ליראיו ה, פיד ןש"ה לין( ג(. יו (ntha ובינך ניני בריתי ר14רזנהנכנ(

 של מממירין )ריח( הקב"ה גילה שלא , מילה זה הקב"ה של סךר1 'ו(,ראיןהכס
 ס' , אדם של שנותיו , סוד מהו , ליראיו ה' סוד שנאמר , לאברהם אלא )רים(מילה
 שבעים ממך מעמיד אני הרי הקב"ה אמר , שנה שבעים הרי ארבעה, ד' , ששה ו' ,ששים
 שנאפר , לשון בשבעים התורה את שהוגה משה ומעמיד )רכ( , ט,( '6 )כמדכוישראל מזקני איש שבקים שנאמר וקנים, שבעים מהם ומעמיד כג(, ' )עי'ס נפש בשבעים שנא'6שש
 לעבד דיו א"ל )רכא( , ליראיו ה, סיד נאמר לכך , 1( 6 )יגוי0 בחרב אלינו דבר אלהיהה'

 המלך אמר , 'מדאי יותר עשיר והיה אוהב לו שהיה למלך משל , לקונו שוהלהיות

 ותקוניםהערות
)ריד(

 מננסי
 6תס קריך 61')ך מכפן 6' רומי נכ" 16)ס , נר6סית ננקדת וכ"מ . ננורתי )סוייע 6תס

 ללציי 6ס ו6')ך גוכ6ן נ' רומי 31כ"' , נ3ורחך )כובע מנלה 6חס 06 ולירך מכלן ODT131 , נטרתך)710יע
 . 3גדסס וכפס , יריכך כין סמיקת תן 6' רומי ככ"י . יריכותיך נין קמיעם תן )רטו( : נטרתך הודיערוקם
 וככ* "נעורס". סמה ותסרס וסירך סורך וסוף סייס ונגיפם . יריכיך 3ין סמי)ס וכן סגי 3' רומי1כנ"'
 חלשן מנור סתנחומ6 3סס ס3י6 חסגו"ט רמו תסקס ו3י)זט . יעורס כע6 ולילך סודך פעל לנחס 3'רומ'
 וימי וקימתי )רטו( : 630 נעורס וסירך ס,ס נעורס רודך יריכיך 3ין מקס תן וסדרך לויך ננזר ירךע)

 "ו6תגס 0וססס כגרפס סם וגמש , נ' רומי נכ"י )ית6 וכן , סגדסס סתגשמ6 מסיר נע) 0סמיס זס .6נרס
 ממקום נ;76 נמסד לוחך ופורנס )ו 6מר רנו סקנ"ס )ו רגוז 'מו) מיכן יוזע סיס ע6 ונינך ניג'נריקו
 נעליס ה"נין נוסיכן ס6י)גות 6מר מק"ו ירס הנרסס 6מר נךר6 נר , )ימך 5רן 6תס ורנס סרסס6תס
 סמסיר תוסיף ונס ע"כ. )ימוף )ריר 6ני סירות שסם סעי ממעם 6גי 6ף סירות, l'cwcממיס
 . וויגי3'6 וושס ק6גסט6גטיג6 דשם ר6סון נרסוס ג"כ וע6% , וס )ית6 3' רומי וככ"י . )ך ס' סוףמתגחומ6
 , סמדר הסוסך 1'"ר נ"ר כמדרס נס , קסר6 גר כסס סזג6 ר' סג" , ו' 6ות פכרם וי"ל , ד' 6וח סמ"ווניקור
 מוכל ולח"כ , ט' נג'זן עלוס ג6גנרס סוס גוירס ודן סיסנ קסר6 3ר סוט ר' דנל' סס מונף נתח)סכ'
 ר' כסספס

 : כו' , 6 רמוס רמו 6)6 6תננס6 , ושנרסס שות נגירות שגו וכי ט6ג;ר rD' נר חגיגי
 5צת סמ"ס ננצר גנגס וכן , מע"ז 3ל6סית ונ6נדת , ',ע 6ות כגיפס מונף . )'ר6'1 0' כצי וס"ט)ריו(
 וממ1ע510ווע ורומ' 3'וג' ס" , מסטירין )ריח( : ספון וחסר חע"3 רמו חספס נ')קוס מוגף וכן ,3'

 ",ס ס"ס בגלסס . )יריביו ס' כצי סג6מר %נרייק %6 )ריש( : )געה""גים( וסתר סודי0(9רזשעו!
 ויפוס ק6נסט6גטיגnws3 6 )ית6 וכן , נ' רומי נכ"' )ית6 וגס 6תס", 6)סיס יר6 כי סג6מר6כרסס
 סעמ7 עד פור עסריס מעד מ6זס 6ותס נגס ס)6 סס וננקר . מ6גסונס 7שס ממדפיס מוסיף וגס ,וויגעי6
 ; מ6גסונרי דשס נתגחומ6 כמו נ"ך 0ני6 כר6סית ו63גדת . 31ינך פיני בריתי ו6תגס הגימר )1 וגתגס5כרריס
 מךOllls~ 6 . כשרך כמגו 737 כלסיגו ס' סג6מר )מון כמכעיס מהורס 6ת התונס מס0 ומעמיי)רכ(
 מו% וכן , ס( 6 )דנריס )*ל סיח סירס 6ת oen 763 סוטי) מו6נ 63ר7 סיידן נענרס)סגיו
 . נכפי להגיגו כש סו6 כ' רומ, ונכפי , מסכחונ סיריוס חסר וכגיסם , נר6סית ונ6ג7ת סס נהי)גרון
 ש"ס נ* פ% ר5ס כי . Y'u )סס סימנס )שן נסנעיס סתורם 6ת נ6ר ס( 6 )ינריט עס"ח רס"יושין
 עד וס כ) העמיס נגיסס . )עגו סוס )סיות )עכי ד'Y'h 1 )רכא( : הנעורס )סון נכ) וס"ט , *חס'יש
S~bססמעתיק מסק 61ין , יויגיזי6 ודשם ק6נסט6גטיג6 נדפוס גס הסר וכן כ"ד( )6ות שצמי מסנר6תי מקנזס 

 , סגדסס עם מסוס 3' לומ' נכ"י נקמת ג"6 כי )לנרי סעי רציתי ועתם . 6") ען 6") מן סס)ויסריר6סון
 זיגי גג". סס סג" שגי שגרו ריריט )פגיט ונמים , 6' רומ' ונכר 6קססלד נכ"י כינו סוס סמסטרכ)
 ,חגי )ך גוחן ס6גי 6)6 נכס סס סג" כלרג' סתס6 י"ך 3ך 6ת1 מס ונמוסס , גגזסס )תקן ים וכן ,ס3'
 ססוס 3"3 זט )ו ססוס כמקוס סס )תקן 'ס רק 3כ"' )סרט כמו סו6 3ר6פ'ת וכלנצת , כמוג' סחס6דייך
 סמ6ער סתח)ת ע"כ גמ61 נ' 6וח ממ"ע סס כצר ונמדרס . ע"ס )ענד דיו ע) ס" 63מנע נוסף ומס .)שט
 , ט' )מ)ך מם) סס3'6 נר6טית שית 3ע) דכר' 6ת סס 30'6 ר.רד") וסנ6ון . כרש ;hot )ענד ז'1סוס
 1נ9 , כ"י מר~ןגחומ6 וס36 מ6ומר מירס סו6 כי ס)פג'ט כ"י מחגוצמ6 גונעיט 6ג"נ נע) דבריוניזמת
f'rl~1ח סו6 6ך כ6ן וסייכות 3י6ור שם וס )מלמר 6ין כרט פיסל )ע3ד ייו כח3 כפירוסו סס(( m)hn  
 זיו )6נרר.ס רילי'א 6") ס;") מקמר 6מר נר6סיוו סעדת וו") , מילין ריס 6)6 כתג )6 וכלן ,3ר6סית
T3D3סחנרו סנזס מכנוס) סכוונס מטלר סרי . כו' 6וסנ )ו סריס )סר נוס) )פדיעס ונריתו , עגו )1 ססוס 
 וכן . ע"ס כו' )1 גדמס נריחו ומודיעו סודו )ו סג)ס 3;ס 31גנוס) , )1 סידמס נימס נותגס ] גתן פלוזו:,ן

ע"י
 ונמירס , מ76 נכון נתגחומ6 )סגינו פ6 כלסר 6ו)ס . ע"ע פי' סוס סס עמעתי 1)6 רשתי )6 גיירה

חסר
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תנהומא ך ל ךלמדרש80

 חוגרו הריני אלא )רכב( , לו יש ובהמה ושפחות עבדים תהב כסף , לאוהבי אתןטה
 , לך נתתי כבר , ובהמה ושפחות עבדים וזהב כסף לך אתן מה הקב"ה אמר כך ,זחני

 שנאמר , כמוני שתהא דייך , לך אתן טה אלא , נ( ,ג )3י6טק מאד כבד ואביםשנאמר
 )נושת , אתך בריתי הנה אם , וגו' פניו על אביהם ויפל , ובינך בים בריתיואתנה

 : ליראיו ה' סוד הוי ד( ג,י
 הייתי עולמי את משבראתי הקב"ה א"ל )רכנ( , שנה תשעים בן אברם ויחי 41"א]כד(

 אתה אין אם ועכשיו , המילה את ותימול שתבא עד , דור בעשריםמתגלגל
 עוד לי צריך ואין )רכה( , ובהו לתהו מחזירו ואני , כאן ער לעולם דייצ)רכד(

 אם 1 לשקם דיי עליך מקבל אתה ואם , העולם דיי , 6( )סם שדי אל אני אמר לכך,
 , לעצמך אתה א"ל , אותי ימיל ומי אברם א"ל )רכו( , וביניך ביני בריתי ואתנה :ואתה
 אמר , מרחת "יה זקן שהיה לפי , מתירא והיה בערלתו ואחז החרב את אברהםנמל
 יהיה , עמו ואחז ידו שלה , כביכול הקב"ה עשה מה , אני זקן עולם של רבומלפניו
 את ומצאת וגו' לבדך ה' הוא אתה ואומר משבח עזרא כך שמל,)רכז( עד חותךאביהם
 עמו וכרות אלא , כאן כתיב אין הברית לו וכררכן , מ( 1 ע ):ממיס לפניך נאמןלבבו
 ד"א )רכה( : מ( :ס )מס אתה' צדיק כי דבייך את ותקם , הפסוק בסוף וכתיב ,הברית
 , אני זקן יאמר שלא , להתגייר גר בקש שאם לגרים ~מד , ותשע תשעים בן מללמה

 : שנה ותשע תשעים בן שמל מאברהם ילמד , מתגייר אינימעבשיו
 נוהגת.אבל הערלה היתה עכשיו הערלה,עד 6(,דיה 'ו שרי)נר6ט'ח אל :אני אליי ריקומךנכה[

 , שדי אל אני ד"א : אלהיו .שאני לעולם דיו , נצפנת היתההמלה
 , הארץ ואת ה.טמים את ברא , עולמו את הקב"ה שברא ביק אבהו ר' אמר)רכם(
 אפולי ג3( מ )'טעית לשבת כאהל וימתחם שנאמר , והולכים נמתחים שיהיו להםואמר
 , לאברהם הקב"ה לו אמר , המתים שיחיו עד והולכים נמתחים היו די, להםשאמר
 לא מל שלא כס(,עד )נו6כ'ת לפני התהלך : די לערלה אומר כך , די לעולמי שאמרתי הואאני

 ותקוניםהערות
 , וי:. 3' רומי ונכויי , עגי 6' רונו' וככ"י . וירי הוגרו סרינ' 6)6 )רכב( : בסוגו ממסדר טק)ר ממס)מסר
 . חנ1רס סי' ףעפש zona ורימית 'וגיח וסמ)ס , ;כנגס כני 6' רונו' כ"י ונ" , "מ ויגן נר6סיתונהגית
 )קרס 'ס וקוטי , )"כ ונתערס ;חנו סיסק6 פסיקהrttP:l 6 , )ו')נודגו ot~nhn וסכיך 6' זן ערך עלזךוע"ן

 סק3"ס 6") )רכנ( : ויין וכני ;סק ספירוסס )"6 ונטערס סס כפסיקתך עיין . הג' ס)סגיגוסג"
 , סמ6מך שתחנת טס .חסר , י"ס  6.ת סוף נגזסס גו.ג6 ונס )תסו מהגירו 61ג' עי מטן . fnitu 6תמסנר6תי

 סקכ"ס 6") :)ס תטע'ס כן לכרס וימי ד"6 מתהי) נס , )סגינו כמו סו6 ל רומי וככ"י , רכל נסערסר6ס
 והקט עד לוחי 'מו) מי 36רסס 6") סמ6מר רק וסניף וס כ) ססמיס נר6טיח ונ6נדת . כו' מלנוימטנר6תי

 נ"ר עיין , )ע,)סעדג6ן זיי )רכך( : כ)) סניף )6 ססרסס סוף .כ)סמ6מרעז , 6תס לזיק גי ינריך6ת
 עד )עו)מ' דיי )ינוו) עליך מקנ) 6ה 6ין ו6ס נעורס ולחס 6ג' יייך )ושנרסס סקנסס )1 6מר נ' 6ותסנו"ו
 .,.ן )רכה( : סקנ"ס )ו 6מר דרס וס וע) , סרי 6) 6ני כסתח)ס וחסר . כו' ג6ן עד )ער)ס ויייסכ6ן
 ,1ס:6ר ונסו )תסי מחגרו ובי "D"D ירט וקות , נגדפס )ית6 סטרסס סוף עז עכלן . לעולס עוז )יגריך
 ובי סס'וס 5חר זס כ) נמש , סנדסס עס מסוס 4( 1 ;ומר קונן )סו6 3' רומי נכ"י רטיתי 36)מסר,
 ח"ו וע"ס כ"ד 6וח ג) סס וגמש , כו' טן' 6) 6;' )נך עורס עול )ריך 61'ג' כתת , וכוסו )תוטימחוירו
 . סלס:.:ו כ"י 3ה;הומ,  מסו, כמו , )ימו) גריך 6גי פירי שטס "6גי ממרוס 6גי 6ף סקוס עד ט"ו כ"'מחוך
 ושהל וקת": . יי:י5י5 ודפוס ק5:טי,:י':, רסוס ר5טון נרסוס חסר  וכן , נכ"י טלס וף סגסמטודרור
 כ' 5ות 3:דסס לס:':ו כמו  מד3רח, ?טנ':ס סרית?  ומן כל , מל טל, טד סניו טל יתרפס ויסע כמקמרנכ"י
 : ס;רסס סתימומ6 ממס,-ר ?ומפס וסו, . כיסועד

  6ין שידפס ובח:חומ, . ?תנהים, 3סס ט", 5לף רמו :תמיס נילתוט מו53 . קותי ימל ומי 36רס 5"ליכו( : 5' רומי נכ"' ו% 5קספ5רד וכ"י ל5 ולית,
 ס::,ויר 336 , רכ"ס כערס ר6ס , ננדסס ממכר נדו) מקמר מס נוסף כי qh 3' רומי לכ"י oal . מיס,כר
("6o13h וכן , ט"ו פרק כיף 3ר5טית ג6נךה מו3,  וכן . טס ליתר 5חס לדיק כי עד ,וחי 'מול מי ?::: 
 זן, 5ת? .ישר מסטת hllD  סכך  לרבו( : סתגחומ5 טיפ טס נמורס ו? כל מסף 161)' נ/ rth סוו"עניר
 3ך:יכ ?מדט'ס יוסיף cr , 5"ן  3ן מל למס ד"5 לרכת( : טזר5 3טס )קר, סיס גממי? ספר . עו'  לדרךס'

 יטיין . ?י6 :וכף כי לסורות פוסעת יד ו?5ינ , 1753 טס וגןפס יו( 15ת קטף סגדסס סחנמימ5 6למ5נעונס
 '5,ק ר' כיס תרכיז ור' 5ח, .רני  :תן ר3י נ' ,ות סחו 33לר . 35יו ר' ,מר לרכם( ר"ג: ?ערסלטיל
  :מ;;'ס ?'ו טכסיו עד דיי לוס כלויותי  טילולן דיי לקרן דיי ולבו:.ס לסולמי טומרתי סי5 6גי סרי 5ל5ני

י:ל:'ס
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מאתנתמא לך ךלמדרש
 היה לא מל שלא עד )רל( , לפני התהלך אמר משמל , ערל שהיה למה , לפני החשלאמר

 : שלם נעשה משמל ,שלם
 מי לפני,)רלא( החדלך באברהם ט(,דכוזיב 1 נח)3י6ס'ח התהלך האלהים את בנח כףציננ]כו[

 יוחנן ר' )רטב( , כן ואינו , מאברהם גדול נח שהיה מנור כיראשהוא
 אחד , בנים שני לו שהיו לסלך , דומה הדבר למה משל אמר יוחנן ר' , לקישוריש
 כך , לפניו '!הילך היה והגדול , יפול שלא כדי בו אוחז היה הקטן , קמן ואחדגדול
 שהיה אברהם אבל , המבול בדור ישתקע שלא , נח התהלך האלהים את בנחנתיב
 לקיש ריש אמר . תמים והיה לפני התהלך הקב"ה א"ל , צדיק והיה עולם שליחידו
 והעלה בידו ואחז , בטים משוקע והיה , אוהב לו שהיה למלך , דומה הדבר למהמשל
 , הטיה מן והעלינו יד לו נתז הקב"ה ראהר , במיפ משוקע היה נח נך , המים מןאותו
 אותו וראה אוהבו בא , בהשיכה מהלך שהיה ימלך , דומה היה למה ואברהם)רלג(
 היו אברהם ]בימי[ כך , לפני והלך בא , לי מאיר שאתה עד המלך א"ל , לווהאיר
 : לפני התהלך במזרח מאיר שאתה עד הקב"ה א"ל , צדיק והוא רשעים העולםכל
 אבותי התהלכו אשר האלהים העולם באבות וכתיב , נח התהלך האלהים את כתיבבנת
 שהוא לרועד; , הקב"ה לפני דומין האבות היי למה יוחק ר' אמר , טו( מס )גי6ס,תלפניו
 אלא , לרועה צרינים היו הצאן עכשיו עד לקיש ריש א"ל , לפניו מהלכת וצאנומהלך
 , בפניו מהלבין וזקניו מהלך שהוא לנשיא , הקב"ה לפני דומין האבות היולמה

 אשר שנאמר , לפניו הוללים העולם אבות היו כך , נשיא של כבודו מודיעיןוהזקנים
 : תמים והיה לפני דעזהלך הוי , לפניו אבותיהתהלכו

 אברהם יודע היה לא פזי בן חנינא ר' אמר )רלד( ג(, 'י וטס ובינך ביני בריתי דארזנה]בז[
 לימוני מהיכן ואמר הקב"ה לו רמז , לימולמהיכן

 ממקום אותך וארבה .
 מהיכן אילנות ומה , אברהם דרש וחומר קל אומר קפרא בר )רלה( . ורבה פרהשאתה
 צריך אני פרי עשה שאני ממקום אני אף , פרי עושין שהן ממקום , בערלהח"בין
 נפליהרשעימ לא נופל,משמל היה מל שלא עד ג(,)רלו( טס פניו)סמ על אברהם ויפל :יימול
 , 1( ס )':ע.: וגו' נפשה שאול הרחיבה לכן שנאמר , הערלה בשביל א1א לגיהנם יורדיןאינן

 ותקוניםהערות
 * טים סיס )6 מ) ט)6 עז )רל( : 6' '"ו נר6סית עס"ת ו3ר0"' פ"נ וסירים '"3 דף מנינם ע"ן ,ושלכיס

 טס גע) 6ח נך טסער)ס זמן סכ) תמים תסיס סוס ונדגר מקס נמסות DS(' סתס)ך , מס עסית רס"'וו")
 סתס)ך ס6)סיס 6ת כתיכ גנח כי . כן וסיגו משנרסס ניו) סיס 0גח סכור קורך ססו6 מי )רלא( :)סג'
 סמס)יס סניך וס וע) , נס' כך כ) יצק 60יגו מסמע )פנ' סתס)ך כתיב ונ36רסס , יומר נ6)סיס ינקמסיע
 ר' )רלב( : נמכ)כו סיס נטוח כ' , שניו )פג' סטנך כגרו) סיס ו6נרסס ס', סו)'כסו וסכן כקטן סיס גחנ'

 . 6' רומי בכ"י )'ת6 )קים וריס 'וחק ר' סמ)ומ . זומם סזנר )מס מס5 6מר 'וחגן ר' )ק'ס וריריוחק
 'וחגן ר' 51") , גחמיס ור' יסורס ר' נסעות 0ס רק , " 6וח ס") 3"ר במדרס נס (oth~n סנוס)יסומגס
 רמו ניקוט וכן . ומניט עומד טסו6 )רועס )קי0 וריס 'וחגן ר' כסוף סס כמדרס גס מס"ס כמו , )קיטור'ס
 גס . סמ6)ור 63מ5ע ג' רמו וס5יגו סי)קוס דגרי 6ת ססרידו ופס , )פרנו hlcc כמו 3"ר נסס מונקג'

 שנרכס ולמס טס בנ"ר . גו' 5מ)ך רומס סיס )מס ו6נרסס )רלג( : %ס 0ס 3"ר נמדרס ק5ח מסמססוסון
 , סח)ון דרך עלו מבר וסיחי) לוינו סגין otieht נמנו6וה מסגך סמלך 6ח סר8ס מגך ט) )טוסנודומס
 עד ל35רסס סקנ"ס 5מר  כך , )פ:י 1ס6'ר 53  סחלון  דרך )י מקיר ס5תס טד לו 5מר  לותי 1ר6ס סמלךסין
cnbnר6ס מעיין וכ) . כו' יסרק) נשרן )פגי וס6יר נ6 , וחגרותיס מ)וספוטט6[ ]ג") מ6ספסמי6 מקר' 
 סס"ד ס"ס סס 3"ר במדרס גס , ךנריס גסרחנת סו6 כנ"ר גי , סכ"ר )מיגור מוקדס סתגמוגו6 דבריכ'

 6ו)ס , מככ-וכ לרסיס )פרס סנוסרסיס ונדחקו , )סגיו לכותי סחס)כו 6סר ס6)סיס 1'6מר יוסף 6תוינרך
 סני וס וע) , )איו 36ותי סתס)כו 6סר כחיג 51") , ערגנו נסני מיגור ססו6 תריסמסחנמוגו6

 מר' סמם)
 סני 3ן חגיגה ר' 6מר )רלר( : ע"ס סיגוייס 3כ5ח סוסון t~sD ריס 33"ר וכן סס ו3כ"ר , )קים וריס,וחגן
  ותונ, . עו'" "גן סמקת חסרים 6' רומ' בכ"י . המו) מסען 6גרסס יוזע סיס)6

  כסיף סירפס נתיחותי
 וסט , ו' 16ח סכ"ס 1'"ר , י' 6ות סנוטו 33"ר גס ס:ס;ס סס וסנילי , רט"ו מערס רציו  מיין , י"ס%ס

 ו3ע) , סגי 3ן חגיגת מר' מלג'ל )פגי קסר6( 3ר 3טס סוגף ר' סגי' סס )ובמדרס , קסר6 3ר מקמר"וקרס
 ס1"יממזר

 היקי
 סוגת ר' סגי' סס ו3וי"ר נ3"ר . קפר6 גר )ררה( : )וסהנהוגי6 יגוריו וגונעיס כבסון

 גנ,65 וכן , סה;חימ6 נסס רס"ט רמו 'סע'ס נ')קוט מונף , גופ) סיס )ו) ס)6 עד )רלו( : ,;hgj כרנכס
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הנושמט לךלךמדרש2ח
 לך לך דיללת ' : ג6( % יס4 שנים לבוש ביתה כל כי )רלח( משלג לביתהתירא לא שנאמר )רלז( , המילה בוכות מגיהנם ישראל את מציל דקב"ה הבא לעולםאבל

 ריישאמרפשן
 אדם מתמלל ברכות כמה , רבינו ילמדנו )א( 6(. ים )ישיח וגו' ה' אליו ןירא3א[

 ולמה )ג( , עשרה שמונה שיתפלל אדם צריך ן רבותינו שם כך )ב( , יםבכל

 ותקוניםהערות
 רומי 3כ"' . מס)נ )מחס תירס )6 סג6מר )ר~ז( : "חגולמ6" סטון טס וחסר חתליס"י למי מס4ג')קיס
 )נוס ניחס כ) כי )רלח( : מס)נ )גיתה ת'ר6 )6 סלמס 6מר וכן ונענוע . סשדס נרוח ס)מ0 6מר סכךסג"
 כ) כ' חעסר עמר ססק6 3ססיקת6 סתר% כמו , וסר"שס מיקס ושכוזיר, . ?1:ם כנוו טעם יורט .מגיס
 , תעטר עסר , תמתח משח , חתן גחון , חעגיק 0עגק , וחפ%ין 5י5ימ , וסריעס מע0 סגיס )טסניחה

fplמ' נתארס : 
 0ני6 ק"ו 6וח 0מ*ר עיוורת SD31 . סיטים נקזה נגדסס נס hsin 0מ6מר תחוח . לנינועמדנו)א(

 6דס 5רז רנותינו סגו כך )ב( : נודפס hl~a כמו 0ני6 , כו' רכיט ')מדגו hna כמדרסוגרסתן
 , ט:ר0 סמוג0 6דס מתפ)) יוס נכ) רטתיט סט כך ונגדסס , נרכות י"ח רומי ככ"י . עטרם סיווגתסיח%)
 סמו:ש 6דס מהם)) ו'וס יוס נכ) במר נמליך) רנן ע"נ( כח )נרטת ר,מסגס )מון ו0וtss , 6(l גסוכ5")
 ע"דן 0 )דף 0זנ ס"ד נרטת נירוס)מי , טיס גגי )ס' ג0כו סכהונ 16כרות '"ח אנד י"ח ולנוס )ג( :עסרס
 נתנו יוד ס6מר שכרוה '"ח כגגך גומג' גר סמ61) ירנ' נריש %) ל' 6:ור , מ' כגני .'"ח 0ג' ע"3 כ"חיף נרכוח וננכ)י , 36יס נזי )ס' גלנו עגתונ שכרות י"ח כגני )ו' ר' 6מר ע"ג( ס"ס )וף ס"נ ס"נתעגיח
 לר סמומן ר' 6מר טס נתדפס  נוסף זס ,סגי , )וי גן ישפט ר' נסס  ו0 מונס ונגיסס . o'5h כגי)ס'
 ל36ר:ס גטנע ,סר וגו' יסקר פקר o'~lht סנרכם 0ר6סון , כחורר  כהובין nub~r סעמ'ס י"ח כלנרכחתן
  ,Qh , ל,( לרנריס יליעקכ לי5חק ל36ר0ס ליכותיכס גסנעתי 6סר  וקאתרין , ג( לנר6טית וליעקב54וק
 ו0 6ין )ו קמור 'נ( כה )נר6סיח וגו' י5חק %)סי %'ך 6נרר4ס 6)0' כת"נ סכך ק '"ט 0ר' 6דס )ךיסנור
 נסס ח:'ג6 רכי נסס 0ו6 ומס , מס ותענית נרכות מירו%מ' )קח וו0 . עמ0ס גמגם 'עקב ס6ין תמגיןמן
 וי5הק 6נרסס ענותי וסס סי' נסס ויקרע )ו שמור מן י"ג 6יס )ך יקמר oet שד כויס וטס , סגחסרני
 מ0גר"6 6)י0ו חות נמסר ועיין , ת"כ רגנו 1י65 נתיזע וש% ך' 16ת פס"ט נ"ל ננוירס תמ65 וכן .מגרון
 ,י' cc: 23דפס טסף וכן . נ"ל נמורס נס גן גמו שמס 'ס וכן . נתגחלת גמז נירוע)ש סמג"דז')
 ו0ו6 , פעמים י"ח מטס 6ת 0' 5ו0 כשסר ו0ן , ממות מסר כנטף ס0ן סניפכן 5עויס '"ח כגגו 6מרלמגן
 ד' נסס חעגיח )ונילוס)מי יוחנן ר' נסס גחמני גל סמ61) רני נטס 0ון וכירוס)מי . טס מילוס)מי )ג"חג"כ
 וניחם)מי . עחגן ר' נסס 5") גחן רנ' נעס נחמן נר סמוק) ר' 6מר ח' *ת פ"6 וי"ר ונמורס ,י)חן(
 611 נר חייט ר' 6מר סס כירוס)מי ג)6% גס . סגי מטכן נפרסת סכתונ יעוין י"ח כגני רק )6:וסס

 וכן . דסיסר6 כלסיס עי 6חיסמך נן 06)"ג ו6ם מן ותנד 6ד6( כר חייט ר' 6מר תענית)31ירוס)מי
 , סיירך סוף וע,- ד! )מע0 6חיסמך נן 36406 שלתו )בי %6 נל חייט ר' 6מר כן סס6 פ"6 וי"לבמדרס
 )סמות מסם 6ת 0' 5ו0 %ר כ) 6ח עס0 0ר6סון , 3יוויס י"ס יט סגריי נסלם כי , חיי6 ר' כוונתוגל%
 )"ע , כ"6 )"ע , י' מע , 0' )"ס , 6' ))"ט : 0ס 61)0 ויטיס י"ח ופ"מ נ%"ע גמ65 מח"כ , כנ()ח

 כ-

, 

 6ת עמס וס )פגי 0כחונ ל") , 6חיסמך נן 6ר%י% 61ל1 מן ונונד 6מר )כן , )"3( מ' , כ'" מ' , כ"זע'
 למטס  להיסמך נן 6סלי6נ  וקהו ~ס  מסוק מכיר ו0 וכעטר קחטי3, )6 כ3( )3ח מע0 6ה 0' טס 6סרכ)
  6ך , ופרט0ע'  )"ע גפלטס 6% 0' טס כשסר כ)) ט כתוב )6 )"ח פרסת סוף עי מפסוקות כ' 6ףק,
 סכתנ ניסרח ע"ן סוס סכחוכ הסג ט)6 ו0עעס , כ"כ )"ח סכחונ ו0ו6 , ,ס סופגי ססוק )יחסל ס)6כווגחו
 פירוייס  מרייס כונס 0ס בח"כ סמוכיר וס5יוויס , סמך כותן 0נ6%כות כ) סו6 ס' 015 6סר י60ימסגי
 6לי0ו  טחת נספרו י"ל 0גר"6  כן כח3 וכן . אותו  סמפרסיס פרחיו  עם תכלל לשות ראוי  ויין , תכילטל
 כאסר ו0ן טסית ו6ל0  נסוף "ססן רק "נ'6 לפרנו מגרפס 3תגחומ6 ינגס . ע"ס מ"ב ס"ה 3רכוח 0מט:0טל
 ככל מעמיס ינ' ,  מסד 6ת 0' 5וס כאסר כתיב פעמ'ס י"ר וק כי , 6עו וו0 סעעיס", יקם מס0 6ת 0'5ו0
 סעעס ו~0 . 16תו 0' 04 6סר ככל 6חח ופעם ,  עטו כן 0' 5ו0 כבסר 6חח  וסעס , מטס 6ת ס' )י60סר
 . תסס 6ח ס' 5וס כאסר סכחינ מס העמיס י"ח ישטה גריס סכתו לוי"ר 3פירוסו 1'ל מ0רו"ו וגמול 0רנ5ח

 פטמם י"ת ים פקידי נפרסת ולח"ב תסס, 6ת ס' 5וס 6סר 6ח טפס כתיב כ"א( קלח פזויובריס
 למטלת ססב6מי כמו מטס 6ת 0' 015  כבטל פעמים י"י רק גמnnhs 65  16)0 , מסס 6ת 0' יסכאסר

  5רי1 וכורפ מחסלל ס6רס סבטטס טבסדרס חוליות י"ח כמר 6מר  סימון ור' עוד מונק ס:רססונתגחומ6
  סלשיפ נתגחומ6 וכ"ח , כשך מי 0' ת6מרנר4 ט5מותי כ) סג6מר סגסדרס שקות כ) סיתסקש עדסיכרע
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