
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

וכ"מ
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מבהנחמא א ך ידפרש
 תנא לוי לר' ולשיבין )ה , כע( )תימס אלים בני לה' בהבז שכתיב אורחת י"ח כעד ,יח
 . נ( מס )0ס הרעים הכבוד אל שנאמר , האזכרות טן ד"א אף להם אמר , ידם אומריםבבבל
 צריך ומתפלל עומד שאדם שבשעה , שבשדרה חוליות יכת כננד סיכנו ר' אמר)ה(
 הקב"ה אמר )ד( , '( )ס )סס נמוך טי דם תאמרנה עצשתי כי שנאסר , בטלןלשוח
 , לענות כדי אדם אין ואפילו )ח( , הימנה יפה מדה לך שתק )ו( בתפלה זףרריןהוו
 שכל לידע אתה מבקש שמלאי ר' אמר )ם( , חמד דרכי שכל , עכו אעשה אניחסד
 אלהים ה' ויבן שנאמר )י( , הכלה את קישם הורה של בראשה , חסד הקב"ה שלדרכיו
 בניא אותו ויקבר שנאמר , המת את שקיבר חסד רבסופה , כב( נ )גיפרת הצלעאת
 אברהם שמל כיון )יא( . ה' אליו וירא שנאמר , החךלה את ביי דבאמצעה , ו( )ו)ונליס

 ותקוניםהערות
 כרכות 333)' 6'ת6 כך כ' . 'חד סנ3)' ודגר' כ"י וחמצמץ סירוס)מ' 7נר' עירב סס . סס נירוס)מ'ונ"מ
 סיתסקגץ עד ס'כרע צריך Sienncl סנסדר0 לצקות י"ח כגג? ט' כן 'שסע ר' לנור תפונס ר' 6מר ע"3()כח
 ור"ט סגיסס נתגחומ6 עול גורף וס ולתר . נננ)י )ית6 סכתונ מן ססיוס ונס . ע"כ טנס?ל0 לצביותכ)
 יענך ג6)ור )ובכך נחס)תך חעגס גומל 3רס ניגס ס' יענך עי חספס ספר סמררך ממעליס יקח כנגד6מר
 כסתח)ת (חע:ית נרשת נההוס)מי ג"כ גנגס וס61 . ס' סגך מומיריס '"ח כטף ג6מר )כך 5לס( ניוס0'

 נר ממעון ר' 6מר hn'h ופס כ' מושר סו"ט כמדרס גס:ס וכן , 6י גן 'אוסע ל' 3סס 610 ופססמ"רר
h~hמהסי ס6זס נרטת עסרססמונם כגני 0ו6( חז ינסו ובמס %ט )ספסרי סוס ריססוק ועד 0ססר מרפט יט )ו,מוריס '"מ מו63  6ת 

 ס' .יענך )זוד ט קמרו , מ,מורוח י"ח 6חר 63חך תתעני ימר יגס 3כ)
 , מטונס סו6 סו"ט נמררי וטסיוס . חרע"ע טוו תס)יס טויס סו"ע סמירת נסס וס מונן וכן .ע"כ
 וסי' . ש יענך ייז 6מר לכך נ.תס)הך( )ונתנח,מ6 63חן תעגם טמר %0פס נת;וצמ6 וסטנך כש1נ")

 )ונוו קריך ס6זס )ח"ח רמו מג" ר" 6מר סס מירוט)מ' ;וכע ו0ו6 . נתס)תך געגס תסיס ר") מוחךחתעגס
 )ך יקמר 06 0ני' ונירוס)מי . וע"ס , מע"נ ס' ברכות ננסי מגמרך נוסף סו6 כי , ססגרתי 610 חדרגמו וקמי 60יט סקורי כסוט והימנות . 5רס ניוס ס' יענך )יוד 6ומר,ס סיו סינרך) ר") , חפרתך הסיע)רט
 כ"ס מהסריס נגדפס 0וסס0 שד %hl זס 6חר , מיגון ט6 )'ת גויס רגבו )מס )1 למור 0ן '"ס6יס

 מירושלמי )סח , כתעניתו סקדסיט קרסי )ניח סקרון 6ח ס0כ;יס נסעס שנוס ס6מר רגגוח כ"י כנגדנתנגית
 כ"ד כגגד לבורין תרויסון גחתן רב כר סנוור) ור' חקנו ר' מגין תע:יוה ט) כ"ן סס ותענית ססנרכות
O'nDDו)מס נגיסס ניסף זס ויחר . נתסס )הקן ים וכן . ותחיגס והסקס רגס ס)מס ס3 כסרסם סכתונ 
 מן נהס)חס תגס ס6נורס מכרות הכעס כגנד מג'ג6 נר רנ6 לנור , נרכות תסעס ססגס נרפטמח%)'ן
 תסע כנגד גךעינגי6 6נ6 ר' פגור טין ר"מ 30 תטע סס ותענית נרטת ונירוס)מי . 61י)ך חגסבתת%)
 %ן 6סס' 'דין ס' נמוסס וכחיב ור") . ע"כ %ן פססי ידין ס' 3סוסס וכהינ , חוס מסרסת סכחו3שכרות
 . טין וליגן יום ככ) מתס))ין ]נרכות[ '"ח מו61 6תס , 6הד מקמל סם גוסף וגס , סיין ניוס סמדנרסרי
 סקנ"ס )סן 6מר סוס הכהמר ומן , נחספס זסירין סוו )יסרך) שקג"ב )ק 6מר עי . גו' סקנ"ס ס)יסנור
 ס6וכלות מן 0ו6 6ף )סס ציור י"ל 6ומריס נכנ) וס6 )ו' )ר' מטעין )ד( : ס)פג'גו כ"י מחגשמ06ו6

 סככות ססק' כסרק 3גונו6 סכח3תי מס ועיין . טס ותע;ית נרכות מויט)מ' ע"ן . סרעיס סכנוד 6)סג6מר
 עיין . נהס)0 ומירין סוו מתנ"ס 6מר )ו( : נ' סערס וע"ן , סס 'רוסקני . סימון ר' 6מר )ה( :נתגחומ6
 . סימנס ימס גורס )ך סלן )ז( : זס כמתמר סח) ולח"כ , נדו) מתמר זס )סגי טסף טכגדפס , ג' סערסנוצף
 כי וט' ונהיכם רוב )י )מס סג6מר , 0קר3גות מכ) גיו)ס וסיף , 0ימג0 'סם לחרת מרס )ך סלןנגיפם
 ונסרסכס וגו' (CD' סג6ס ומועזיכס חזסיכס וגו' תוענס קערת סו6 מגמת סניף wtDln 63 סג' )רשתחט16
 ציי 6דס 6'ן ויפיקו )ח( : סקרנטת מן גדו)ס ט0י6 מכ)) , 6( )יסעיס ונו' תסקס חרט כי נס ונו'כסיכס
 6גי נתמטניס ומרנס טמתס% כיון עמו חסד ולנסות נתס)תו )עגות כז* 6יס 6ין ו6ש6 כגיפס .)עמת
 למבסס וקיק )6מת חסד שקימתי כס( )תם)יס ולמח חסד ס' 6רהוח כ) ט כתיב סקי עש SWשטס
  טלסקנ"ס  ררכיו סכל  לירט 6תס מנקט טמ)6י ר' 6מר )מ( : סס( )0ס וגו' כסלך מטן ונמוסס 5דקסג6מר
 חוייס ומנקר כקות ומלפס מתגים מנרך ססקנ"ס מסיגו סמליי ר' 6מר נך נסמו מו% סיח סוף ננ"ר .חסד
 גונקר , ס5)ע 6ת שסיס ס' ויכן מגין כקות ונורטט , שסיס 6ותס פגרך מגין חחגיס מנרך , מתיםוישר
 נחגחומ6 )סק וע"ן . ע"כ , כני לותו ויקנר גדין מתיס שנר , ממרק tSbJ(' ס' וירק בנקמר מגץשליס
 )2ח יגס י נוגס )כלס זי'1 סיס ככרכי סכן גוסף כגזסס . ס3)ע 6ת שסיס ס' וינן שגימר )י( : יןלגת

 ככייס קיטטס סי"מ נכש וכיס , נגיית6 )יעילת קורין סיס נכרכי סכן 31") , י"ח יף ערונין ג%'מגמרת
 שרין נערני6 לכסו ר' 6מר '1'3ן מסו ד' 16ת ויסק , 3ג"ת6 )קלעתם יקריין קטרין 6ית , ט סכי6סולח"כ
 סקנסס 63 6נר0ס סם) כיון )יא( : )"6 סערת )סנן ועיין , כ' 16ת חיי )סין סו6 וכן , נגיית36יי)ת6

 , "'1 דף טסם ועיין . סהעס 6ת )נקר שיו וירה סניה עס"ח רה"י וכן . 6)יו וירץ הנקמר )נקרו סקונפ%"
1עיע
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 הנוטמא דיראסררש84

 ? א*ו וירא בענין[ שקראו ממח למנין )שנאמר( )יב( לבקרו שלו ומחליא הקב"הבא
 עשתה ידי אלה כל ואת וגו' כמאי השמים ה' אמר כה זש"ה )יג( . אליו[ ]רירא]ב[

 אליו וירא אברהם זה הקב"ה של דברו על חרד הוא מי , כ( 6 ט )'יטיסוגו'
 רצונך ואם , מס( )טס דברי על ותרד רוח ונכה עני אל אבים זה ואל כתיב מה , וגו'ה'

 ואל , אברהם זה , ג( )סס השור שוחם כתיב מה ראה , מדבר הכתוב אברהם שעללידע
 נמרור הוא , נמרוד את שהרג , סס( )'סער איש מכה , ו( 'מ )נוטית וגו' אברהם רץהבקר
 אלהים שנאמר , בנו יצחק את שהקריב כיון אימתי , הס( השה זובח , אמרפלהוא

 : מ( בג )נוגסיי בני ]לעויה[ השה לויראה
 אמרו )יד( , וגו' עשתה ידי אלה כל ואת וגו' כסאי השמים ה' אמר כה ך"א]נ[

 הקב"ה שהשוה מוצא אתה מקומות בשבעה פדת בן אליעזר ר' בשםרבותיה
 האלהים אלהי הוא אלהיכם ה' כי שנאמר )מז( מנין , הנמוכים לבבות עם )מו(עצמו
 )גר( משפם עשה אחרו, כתיב ומה שבח, וכמה גבורה כמה ראה ,"ו(, )לני'סונו'
 אמך כה ]כי[ ךכרזיב , ו( קנח )הסייס וגף יראה ושפל ה' רם כי יכ:רזיב 'מ(, סס )סס ואלמנהירזום
 , סי( מ )יסע.ס רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום שמו וקדוש עד שוכן ונשארם

 אלה כל ואת וכתיב , 6( סו נסס וגו' רגלי הדום והארץ כמאי השמימ ול אמר כהוכתיב
 ה' , תהלים בספר והשאר , נ( סס מס וגו' רוח ונכה עני אל אבים זה ואל וגו' עשתהידי
 שייך וכמזיב , ';( סס )סס וגו' ה' שמעת ענוים תאות אחריו ךכרעב , עי( ' )ת10ס ועד עולםמלך

 ודיין יתומים אבי , בתריה כתיב מה , ס( סח הס בערבות לרוכב סולו שמו זמרולאלהים
 מזמוך באךתו יכתיב , 6( קמן )סס ה' את נפשי הללי הללויה ךכוזיב ( ו( סס גססאלמנתך
 ובשביל )יז( , ,( סס )סס וגו' לעשוקים משפם עשה נכתיב , ו( ים )ש וארץ שמים.עושה
 : לבקרו בא לפיכך , ממילתו ומצמע1. יושב שהיה בשביל , אברהם אצל באמה
 , כו( כ הטת לי תיעשה אדמה מזבח פתח נפתא יצחק ר' )יח( . וגו' אליו יירא ר"א]ד[

 , ומברכו בא הייתי , קימעא דם ושפך שה או שור שוחם שהוא מי הקב"האמר
 דם של שנהר אברהם )יכ!( , סס( הס וברכתיך אליך אבוא וכתיב , אדלה מזבחשנאמר
 וירא נאמר לכך , לברכו צריר שאני וכמה במה אחת על , המילה מן ביתו מתוךיוצא
 ויאמר , ה' דבר ומה , ,( ט )יקיר אליכם וירא ה' צוה אשר הדבר זה מוטה אמר וכך ,אליו

 ותקתימהערות
 , גכע עתר וסו6 . ס' 6)ע רר6 כמגץ סקר16 ממס ]מגץ[ נגדסס . 6)ע "ר6 הגימר )יב( : כמורחי1ע"ן
 ני)קוט שנ6 . כסקי ססמיס ס' 6מר כס וסחם )ינ( : כנג'ס תקגפ וכן כן מסייס סהגועמ6 )מון מדרך כןגי

 טנעימ ודבריו מ"ט, נר6טית ניגדת מונק וכן . נפי )פגיט גטי סתגטמ6 בטס סע"6 רמו'סעיס
 3י ותחן מחח )וי ר' כסס כרכים ר' סוססס גג65 נ' נקות ומס , נגדסס )ית6 וגס , ס)סניט כ"יטסחגחומ6

 מזמור מו"ס ומירס , ז' 16ת ס)ז"ח מנ"ר וסוך , סיח גן מיעור ר' נסס רטתיגו קמרו עד כוי יסערמנן
 כ"* מסתגמומ6 מנעים ודנר'1 , ס"ס נר6סית ונמדת , נ' 6ות נפסס מו" . רטפט קמרו )יר( :י'ח

 "חמרתי וסמ)ס . ותמוכין חגורת עס ו3גדסס , רומי נכ'י גס ניס . סגמוכיס )ננוח עם )פו( :ס)סג'גו
 , סז6ח סמלם תסרס וויג'5'6 וישם ק6גסע6גטיג6 ס) ישם סר6סון נדשס 16)ס . מ6:עו3ס נימוסטססס
 ג"כ נורם כר6סית וכקנית . סגמוכין סבריות עס סויגו מסתנחומ6 6מרוגיס וגיפניס . סגמוכין עט סני'וסם
 סקנ"ס סחוס מר1מוח נ,' נ"י וגורם סמ6מר סתח)ת מונך תרגש רמו תס)יס ו3י*שע . סגמוכיס סנריותטס
 חסרות וגורס , סי)מזט נסס וס סניך %נ נ"ט דף מ"י )קנוח סרסנ"ן נסי' ורבתי . סג):וכיס ))ננוחשמו

 סוסון נר6סית נקנית 16)ס . נגזסס נס ~hK כן )סגינו ססו6 כס , 6)סיכס ס' כי סג6מר )פו( :סגמוכיס
 מוקמות נסנעס ופחח . ממט גונעיס נר6סית לנדת נע) ינרי 6סר ס)סמגו סתגטמ6 ע"ס )תקן ניט ,ממונס
 )נ )גסנרי ס' קרונ וסמ)וח , סתגחומD"D 6 )סס)ימס יס סס סחסריס וסס)סס מקוויות, ד' רקוסניף

 ס6חס מקוס נכ) יוחנן ר' 6מר , טמ"ט רמז יסעיס Dlp5tS גס ומונף )"6 יף הגירס וע"ן , ססמיותרים
 ד"6 עד מכלן , 6נרסס 56) נ6 מס ונמנע )יז( : נסיו עגוחגותו מו65 6תס סס סקנסס ס) גנורתוטו65
 ונבגדת ג' 6ות סגזסס נחגחומ6 מוגף . סתת (hnD '5חק ר' וט' 6)'ו 1'ר6 י"6 )יח( : לנ"נ נע) ססמ'עויי6

ntrh~sסס D'"D , (ר' בנור יימס מזנח וס"ס 6)'ו וירץ ז"6 : סס סכ'6 וכך סרטון מסגם 6ג"כ ונע pnSt 
 . פחח גסח8 '5חק ל' ס5") סס )תקן יס , יימס מונח סתח יצחק רני ז' *ח ממ"ח נ"ר ונמילס ,גסח6
 llclo כ3 וכלמיס סמר כתון סניו סגדסס סחגמומ6 ממיל נע) וכן , אסוט תיסיר קמר סס נמרנס
 . מהו מחור '611 יס 30 סגסר לנרמס )יפ( : כ"י נתגחומ6 נמו מונע נל6ס'ת ונענדת . נכ"י )סג'גו5סר
 כא כהנטלה טכס סגחסר )סס)יס ניס . 5מ6" ר' אמר ריפטת גס ס)'מט טורס גסמס נר6סיתייעדת

טי;ג'ט
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כמנתנתש א ך יךמרעש
 , באברהם הקב"ה שנתן כח וראה בא אחא ר' אמר . " ע (hlpf1 קיבונו' אהרן אלטויה
 היו כמה ראה , ממפטף הדם והיה , בנו וישמעאל ביתו וילידי עצש 6ל אחדשביום
 . יו( יו )%נסית מאות ושלש עשר שמנה ביהר ילידי חניכיו את וירק שכתיב , ביהרילידי
 ביום אותם מל וכולם , כמה'וכמה אא ש כמפו מקנת , היו נך כל ביהר יקדיואס
 נמולו וגו' ביתו אנשי וכל בנו וישמעאל אברהם נמול הזה היום בעצם שנאמר ,אחד
 , בו( ט " וטסאתו

 בתוך נבעה אותם ועשה , שמל הערלות כל את אברהם ונמל )כ( '
 להם ואמר המלאכים את הקב"ה וקרא , ביתו מתוך יוצא דם של נהר והיה ,ביתו
 אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה )לא( עולם של רבונו לפניו אמרו , החולה את ונבקרבאו
 אמר , שקץ ושל דם של במיץם המנופת במקום הולך ואתה , ס( מ )תס)'ס תפקרנוכי
 הולכים אתם אין אם , ולבונה ממור דם אותו של ריה עלי ערב חייכם אמרתם כךלהם
 נבעת אל )כב( , ו( ד )ש"ס וגו' היום שיפוח עד אמר שלמה וכן , לעצמי הולך אניהרי

 שהרתיח , היום כהום , וגו' ה' אליו וירא שנאמר , אברהם זון , נ( ס )'סוסיהערלות
 , מכלכל שהיה והשבים העוברים אלו )כנ( , היום שיפוח עד ד"א : היום אותוהקב"ה
 הר אל לי אלך , איתן משכהו שהיה לפי' המילה מן יצמער שלא , הצלליםונסו
 שיפוח עד ד"א )כד( ע(: %ט )תס)ש קציעות ואתיות מור שנאמר , אברהם זה ,המור
 צלמות ואין יחשך אין שנאמר , לרשעים צל שאין , הצללים ונם , הדין יום זה ,היום

 שהיו , המקדש בית זה )כה( , המור הר אל ל4 אלך , בג( )ו חטט און פועלי שםלהסתר
 בעולם הק5"ה של מלכותו שיופיע עד , היום שיפוח עד ד"א יו( : המור שםמקמירין
 שנאמר , ירושלים זה , המור הר אל לי אלך , המלכיוון צללי 'אט , הצעים ונסו ,הזה
 , הערלות גבעת אל )כז( . 6( ס )סס'ס בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי לנניבאתי
 וכיון )כה( , אליו וירא שנאמר , הקב"ה עליו ננלה לפיכך , נבעה ועשאן הערלות אתשנפל
 עקשה והנה וירא עיניו וישא שנאמר , הקב"ה עם הם גם הלכו , נך המלאכיםשראו

 ותקוניםהערות
 סיוס ס'שח ען סכתונ ע) ~f'D רעו הס"ס נ')זס h3W . 0מ) סער)ות % *ה *נרסס וגס) )נ( :ט)סג'ט
 ק ותדעסו 6דס עם ס' 0כתונ טנ6 ונ')קס נר6סיח ונ6ג7ת 3גדסס . לגוס פס )כא( : ר4הגחומ36טס
 סיס1ח עד סלמס *מל וכך סני' רומ' 3כ'י . וגו' סערתה ננעת 6) )כב( : נ( קמר )תס)יס ותתכנסווונוס
 Sh נע-ס ו)7עת' . *מריוס ס) ניון rv סער)ות ננעת 6) , ס'וס כיצס עג6מר סיום סנ4"ס ססרתיחפיוס
 גנע; 51) ונו' ס'וס ס'שה עז 6מר ס)מ: וכן , 1כ5") 6חד ספוק וס61 ס)3וגס ננעת e5c (6( סערטתננעת
 ס) ריח עני ערג ס)ס;'1 מסמר ט) )ר6'ס סדורת סנט וגס , לנרפס וס יתרס וס וע) 1( 7 )הס"סס)נוגס
 נ) ק5ישח ולסגות מור סג6מר 6נרר4ס וס סמור סר 6) )י *)ך כו' 7"6 ססני6 סתגטמ6 יכר' 6תרק וסניי ס)פון גחקנר ונגךסס . ס)גוגס ננעת 61) ונו' ס'סוח עד שמס 6מר וכן וס"ס , 1)טגס ממור יםלותו

 ונס . וססניס סשנריס 6ט סיוס מישה עד פ)6חרי1 נמרמר וסח) זס % ססמיש גרפסים ונפנית .מגדותיך
 : ע"ס כו' ציתו גתך גנעס לנמס ועמס סם) סער)וח כ) הנרסס ט5 ר.ער)ות ננעת 6) סגי' מסג')קוע
 ססי)כיס ביחס טג)כ) *נרסס טניס ו0ס3יס סעונריס 114 רומי 3כ* . עכב) פסיס ומסריס כשנרים 66)כנ(
 רופ' נג"' וגן סס וני)קוע . טס סס'ס 3י))ץס שנ6 , סדין יום זס סיוס סיסות ען 7"6 )כד( : 53))יסו63'ס
 כי )תעיר גיס , יט( נ ))ו)6כ' 1%' כשור גוער 3* סיוס סגס כ' סג6מר א 6חר ס"ס נ' 6ית1נ;דסס
 קלעות 61ס)1ח מור טג6)ור מור סג)ך6 36רסס זס סמור סר 6) )י 6)ך 3'( 16ת )כיף מסייס 6חרטיכס
 עד ט' סקנ"ס ס) ספ יתנרך עמרך נ6)הי ולמס ממר* נ6)וג' נזו) עימר מ 163ת מוסיף , נגנותיךכ)

וסו"
 דס,ס ממתסיס מוסיף ort . ט' סיוס 16תו סק3"ס סרת'מ סיוט כטס מם סיוס כחוס ס16ס) פתח (וט3
 וסמךסיט . 6קסס6רר ס) ס' ונכ"' ת'ג'5'6 ננסוס )'ת6 וכן ק6נטט6)עיגD1D1 6 נתגנןגוhntSI 6מ5;טו3ס

~IDTJ
 . יוסק 1?61 ."עד גלדו וליין , חרס ד3ר ס3'6 כי )סימן 3563ע מורס סוססח ,7 סנינ מ6גסו3ס

 . עזת ג' מוח '"ע כפרק ס6)ס סדכריס ג"כ ס3'6 3ר6סית 6ג7ח וגע) . סוססס סו6 'וס3 וסב עדל")
 )ימי) )לנרפס סק3"ס ס6מר 3סעס ע"ג רם, )ך ני)קוס ומו63 פע"3, כנף 33"ר נתכרס ר,מ6מרוגמ65
 , מור נו פקרינין ססיו 3גדפס . סמור טס מקע'רין מסיו סמק7ט ניח וס )כה( : ט' בסניו 3ג' ונמלךסקר
 חתקס"1 רמו סס"ס סס 3י)קוס ומונף . ולוחיות 3חייוף D'Dl'r כמו סיסות פורס . ס)ך"ס ס) מלכוהוטיופיע עי סיס "'פגה עז 7"* )כו( : )13גס נמגוית'סס מקריין "סו 'רוס)'ס % 0)נוגרי ננעח ו6) סייסוגס
 רק ג"כ חסר 3ר6ס'ת ונ0נדח . וירך עיניו ויסף עד וס הסר ו3גיסס . סחגמומ6 3סס סיוס סיפוח עז3ס'

 גנעת 36 5") כ6ן גס . סער)ות נגעו; 6) לבז( : סקנסס עס סלט כך סר6ס וכיון עי נטןמקמר
 ; יקע מרסס סס נר6טיח כ6ג7מ מונך . כך כמי6כיס סרקו וכיון )כה( : ת"נ מערס )עי) ע"ן ,ס)3וגס
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הנתיש א ך יןסררש86
 , ס מ (otien ואמת כטד ה' ארדעת כל כהטבח דוד וכן )כם( , 3( יח )כ"יס וגו'אמטים
 ואמצעיתה , חסד וסופה , חסד תחלתה ההורה )ל( , ואמת חמד ה' ארחות כלמרצ
 , לאדם והביאה קישמה חוה הקב"ה כשיצר מוצא אתה , מנין חסד תחילתה ,הסד

 בערביא )לא( אבהו ר' אמר , ויבן מהו , כג( כ מיחסית וגו' הצלע את אלהים ה' ויבןשנאמר
 שנאמר , בכבודו לו נמפל כשהקב"ה משה במיהדן חסד וסופה , בנייתא ~דילתאקורין
 את ואתנה שנאמר באברהם חסד באסצעיתא , ו( )ו )ינויי בני אותוויקבור
 שנאמר , יושב היה הקב"ה עליו שנגלה כיון ~נ( , ג( יו )כוודע ובינך ביניגריתי
 תצמער אל הקב"ה א"ל , ליגסוד אברהם בא , נ( ים )מס היום כחום האהל פתח יושבוהוא
 כך ךכי אברהם א"ל . 6( ק' )תסקס לימיני שב לאדני ה' נאום שנאמר , לך שבלעמוד
 מאה בן אתה זקן , תצטער אל הקב"ה א"ל , עומד ואתה יושב שאני ארץ דרךהוא
 מגן לי והיען )לד( , להקב"ה לקלס אברהם התחיל , 6( סכ הס אל בעדת נצבאלהים שנאמי , עליהם עומד ואני כנסיות ובבתי מדרשות בבתי לישב , שנים ד' בני , שניםג' בני בניך עתידין )לג( , עומד ואני יושב שאתה בשביל חייך הקב"ה א"ל , שבשנה
 , 6( טו )גו6סית לך מגן אנכי אברם תירא אל שנאמר , המלכים כשרדמו ),(,, ית )טישעך
 תרבת וענותך , חותך והייתי הערלה עמי נשאחות )לה( , סס( )"סרס תמעדניוימינך
 כחום מהו , היום כחום האהל פתח יושב והוא ד"א : עומד ואתה יושב שאני , טס()סס
 בוער בא היום הנה כי שנאמר , הדין כיוס היום אותו הקב"ה שהרתיח ,היום

 : 'ט( ג )מ)5כ' וגו'בתנור
 בזכות , לאברהם הקב"ה אמר מימאי ר, אמר )לי( . ג( 'מ )נווטים תו' וירא עיניו רישא]ה[

 להמהם רץ שאני , לישראל תורה פיתן כשאבוא חייך , שרצתה ריצותשלש
 ר". הבקר ואל , לקראתמ וירץ , אברהם y-e ריצוע שלש הן ואלו , ריצותשלש

 ותקוניםהערות
 , ועדותי בריחו )גו5ר' דקרך סיס6 נס ס3י6 3ר06יח 63גדח . rnbl חסד ס' קרחות כ) מסרח דוד וכן)כם(
 לגנגס כיון עד , כו' חסי תח)תס סחורם ס' 6רהות כ) נוסו וסמינר . מקס זרית סתר 36לסס וסוס"ס
 תס"כ רנו חס)יס ני)קוע . חסי חח)תס סח1רס )ל( : כרזיית לגדת נע) סטמיט יוטב סיס סק3"סעטיו
 וסוסם חסד ולמכעס חסד תח)תס מתורס טמנתי ר' 6מר כ"ס( מגמור סויט מןרס )וסול נוזרת נטםסני6
 וסוסס חסד "מכעס חסז תקולס מהורס סגודות ממדפיס 16 ממעתיק ססמיט שזע נמדרס 1)סגיגו . כו'חסד
 וכן . בג"ת6 )גד)ת6 קורין נערני6 רומי בכ"י וכן . hnt'u )גדידתך שרין גער3'6 )לא( : ע"סהסד
 )סטןסו6

 חיי.
 o7h5 וסני6ס )חוס סקנ"ס סק)עס משמד וינן ע6' ע"6 ס"6 נלטת 3נ)' ו3גמר6 . 3' 6ות

 onnfp וכו' קינו ר' סי"פ 331"ר טס D~lC 3ג:דרט סו6 וכן , בגיית6 )קטיעתך קורין סיס נכרכי סכןסר6סין
 מנקן . 'וסג סיס סקנסס ע)יו טגג)ס כיון )לב( : גגיית6 )ק)עה6 6חוין'דקריין 6יח )ו סכ,16 ולח"כככסס
 . כנסיות ו33חי נודרסוח נכחי 3'30 שגיס י' כג' טיס ג' 3;' 3:'ך עת'ד'ן )לנן : סס נר6ט'ת נקניתמונך
 סוס סמסטר . 3ר6סיח 63גיתוע"ס

 גוו"
 רניעית אגס נסכרמ) מונך , כ"ס סי' ויסרי נמחוור סיגוייס נקטת

 נריחו גורר מי . ועדותיו נריחו ):ונרי ולגזת חסד ס' קלחות כ) 7לרסיגן וו") , 18, 5י הר"מ()מסגת
 וניקט ע)יו וענוד oflln ט3יקר ס' 6)יו וירא , חסד וכגסס 61)ו)עיתס הורס וראלית , סמי)ס ע)שנרסס
 6) 6") , עומד ו6תס יוסת o'cin ביין וכן )סגיו 6מר , ת)טער Sbt סכ סקנ"ס )ו ס6גור עד )עמודשנרסס
 לספר : סרסך") מעיר וס וע) . ע)'סס עומד וקני אגיס וס' 7' פסטר כניה )יסג עת'ךין נגיך טמריהחמס
 נוסגת סספל נניח יוסניס סיו סחיגוקח כ) כי ג") ? אגיס וס' ד' רק סססר נטיח of~tnt סתי:וקח סין)6
 סוטך סיס )סחמכס רולס מסיס מי )):טגס עסר 3ן ולח"כ סססר ע) סמדך6 קריינת עומדים עמר עדחמס
 גירסנו 6)6 ססריס סס סיו )6 כי מספר בית גקר6 )6 וביתו , סנ:ס:'ות מלנוד סיס ob גוטגס 5ו חג166)
 'פס סגס ויסרי ממחוור ססעתקתי סנ:דרס 3ד3ר ר6פ6פורט סרס") סג6ין 6)יו כהב זס וע) . עכ") פסו)

 מסגי , סססר 3ית )מויס נית גקר6 סיס ס6ו עסר עד חמס משגח סקט:'ס )מור ע) ססכתנס לוחוסירסת
 נתגחונו5 )פנינו 6י)ס . וע"ר , D~U3 )ואדיס טסיו שח"ו נוגרס בנתי 1)6 מלך6 3ססרי )ופייס ס'1 טמסטרק
 ימעך מגן )י וחהן )לד( : כגסיות וגנתי נודרסוח בנחי )יסב סגיס ד' 3גי סגיס ג' גגי נגיך עתידןסגי'

 . חוחך וסייחי סער)ס עמי כס6הזת )לה( : סתגהומ6 נסס קס"נ רמו סמוך) שינקוט מ631 . סמ)כיסכמרדפו
 וירט 3')קוע נוונך . )36רסס סק3"ס 6מר סינ:6י ר' 6מר )11( : סנריה עמו וכרות סג,מר סייס3י)קוט
 גמ65 י' 6ות וננדפס . )6נרסס סקכ"ס 6מל מן ומהחי) , ס6ומר סס וסטנויט , סהגחומ6 נסס פ"נרמז'
 נטני נגיך ע) שחוס 6גי סנוכוחך חייך )נסכר( סקנ"ס )'ס 6מר )טפטף לעס סרס סתח') וס )סגיסוססס
 ס"ס חזית נמזרח וע"ן . ק6סט6גטיג6 ניפיס וניתץ , סי6 מיותרת כי ססנרח' "נסכר" סמ)ס . כו'דנויס
 גס מתמי) וחמ"כ . כ"ג סרק ותדנ"6 , קי"י מותור טו"מ וגוךלס , ע"ע סלק סדריך ,' ס'"ז סמ"ר ,ס"6

ופוסט
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מדתנתסא א ך יןפדרש
 אמרת אתה )לח( חייך הקב"ה א"ל , כ( ע )יירס וגו' בא ממיני ה' ויאמר שנאמר ,כתיו במיני לבניו פרע הקב"ה אף , הצות ל הרי , וני האהלה אברהם וימהר )לז( ,אנוהם
 לי אתכם ולקחתי שנאמר , ממצרים אתכם נואל אני בלעסן בו , מים מעם נאיולש
 מעיר אחד ועזכם ולקחתי שנאמר , ]מנין[ הבא בעולם , הזה בעולם הרי , ו( 1)0שת
 את מוכיח אני בלשו; בו חייך , נא להם אמרת אתה )לם( . 'י( 1 וגימש ממשפחהושנים
 , מעפ להם אמרת אתה )בו( , 'מ( O'Dt') 6 וגו' ה' יאמר ונוכחה נא לכו שנאמר ,בניך
 מפניך אגרשנו מעם מעם שנאמר , בניך מלפני האומות את מגרש אני בלשון בוחייך
 מעת אחת ה')אלהים(]צבאות[עוד אמר כה כי הבא,שנאמר לעולם אף ומנין )(,)מא( כג)שת
 את לבניך מעלה שאני חייך , מים להם אמרת אתה )מב( , ו( כ )צ' מרעיש am~היא
 שנאמר , לארץ משנכנה אף ומנין , '1( ג6 )נמזגי לה ענו באר עלי שנאמר ,הבאר
 לעולם אף . מנין , ו( ת )יכריס וגו'ן מיס נחלי ]ארץ מוכה ארץ אל מביאך אלהיך ה'כי

 : כס( ) )'ש'ס מים[ יבלי פלנימ נשאה גבעה כל ]ועל גבוה הר ]כל[ על והיה שנאמר ,הבא
 מתרגם שיהוא מי רבינו ילמדנו )מג( . '1( יח )נפית מאברהם אני המכסה אמר ן%ע[

ן
 אפר הכעורגם רבותינו שנו כך )מד( , בכתב שיסתכל מהו , בתורה לקורא

 אלא הרהרה ניתנה שלא , התורה מן חוץ עינו ליחן אסור והירא , בכתבלדגצזכל

 ותקוניםהערות
 נכ"י: hltc כמו סיוון סניו וסימפט , 0יגו'ס נקית רק נכ"' ט)סגיגו כמו , רווח טקס נסכר סקנ"ס 6")נגיפם
 6תס )לח( : אותו )ע0וח 1onfl סכהונ מונו ננדפס olth , וניקוט רומי נכ"י ס6ס)סיכ"ס הנרסס וימסר)לו(
mnhרמז וירו נ')זט מו* . 3י 6תכס וכקחתי 0ג5מר ממגריס 6תכס נו6) 6ני נחסון נו י'ס מעט ג6 יוקח 
 ויקחו 0ג6)ור סרח )עוח )גניך גוחן 6גי יוקם )ס! לגורת טיפ  מליון  ומפלי  ובלרפפ . נ6 יוקח נסטתפ"נ
 )סן כיורת 6חס ג0חגיח סנ" נגדסס כ6ן גס . כו" ח"ך ג6 )מס  זמרת  יפי  ליבו" 1 י)(  פייפפופ 6י0)ריס
 נ4 מייך , מעט )סס קמרת 6תס )מ( : )0ס( ג6 ממט חדפיו % 0ג6מר ססח מ15ת )נגיד טחן 6מ ,ע6

 מעט מעט טוג6יסן 6ה 5גר0 6גי , מעס mnh 6תס נמוסס וכ"ס . נגיך מ3סגי ריתמות 6ת מנרה 6גיגאון
 6תס )מב( : נגדפס )ית6 וכ . 630 )עולס qh ומגין )מא( : כג( לטס מפניך %רטט מעע מעעסג6מר
 ורצוי , 6קסס6רד  יל נכ"' )פגינו חסר 06ר וס )פג' נוסף רומי ונב" . נגדסס סו6 וכן . מיס נססלמלת
 6מ qh וראו קמרה 6תס : 11") , 30פניגו ר,מ6מר סוף 6חר סייגו מיס )סס קמרת %ש כמקמר 6חר)סלינו
Tnnh6ף , רג)יכס  *ירפ 6ת . 7( 7 לכעוס וט' זיזן נגזת  נונה  *פ גף רהן *מ  פו*פר ,  פפפ '% n3ch  
 נגיך 61ף , וס0עגו צמרת 61ת . ו( גכ )0ס מנסר רג). סריייס  פל ג6וו OD סג6מר , מנטר רנני)נגיך
 מס (oa נגיך ימיו קנוחיך חפת קומר 6גי 6ף , תחת לגזרת ו6ת , ים( יח )תסקס )' למסען ס' וימייצמרו
 סיר ען פרי ר,י5סון גיוס לכס ו)קחחס 0ג5מר , עז )קחת )כס 6עסס 6ג' qhl , מען צמרת ו6ת ,יו(
 )נ6 ועתיד , כס( סנ )שעיס עמי ימי סען כימי וכתיג מ( כנ )ויקרך גח) וערני עטת ru וענף חמריםכשת
 צמרת 6ת סס נכ"י מוכך ומח"כ יב(,  פו למוקר) וגו' מ%6 עז כ) ומוס מוס פסתו ע) 'ע3ס Snsוע)
 זיו ג"כ גמא ונג7סס . ופח% למרת צתיי )פגי מקמו וזס . ט' נמינר )נגין סנדר מעלס "6מ הייך ,מיס

 6ת ס' רמן 6ם סג6)ור טומ6ס מכ) 6רח5ס 6גי רג3יכס ורח15 צמרת 6תס וו"3 ויתיר נחסר וגטקסכשיגוייס
 SD~ וסנייך מסר ג15 יכחינ , נצכס מנות )ריס טתן *וי , שמך  פפפ  ומשמלו צמרת 6חס , פון נגוח6%ת

 ממעיר הגגי , לחס מת ו6קחס טמרת 6תס וס 6חר ונוסף , מו( מ )גחמ'ס ינו' סיס ועלי טמן ען ועליניח
 . y'p )נ( )יגריס 65ן וח)נ נקר חמ6ח 3סס גוחן 6גי , יח)כ ממקס )קחת 6תס , ד( סו )סמוי לחס)כס

 ו6קחס ע) כדרסם ומוסיף , לחרת ירפס סגיך סען וע) , תמה וע3 , וסטעגו וע) , רנמכס ע) סדר0סוס0)ויע
 חסרת למשכי  הנרסס  פפסי מס % רב 6מר ע"נ פ, דף נ'ש ננמר* וע"ן . ו%נ מעלס וע3 , סוססת
 פסיקתך , ס"6 סי"6 קמ"ר , סי"י נמ"ר , ס' 6ות פכ"ס כמ"ר , ממ"ח נ"ר , מ"י ג4עס ונתוססת6 .כו'
 טפף ונגדסס ר י"ח וירך טונ ונא" . 3"ר 003 פ"כ רמז וירך ')קוט , סי"נ תינקר , נ' סי' h'"Dרנתי
 30") )תקן וי0 . ע"r~e 6 כ"מ מנגורך סו6 , סרנס ועו0יס מעס 6ומריס טס5דיקיס חכמים סט מכלן זה8חר

 סוף עד 0)ס מטמר סס גוסף  וי 6חר וגס . סמסגס )0ון וס 6ין כי , חכמיס טנו נמקוס חכמיס טמרומכלן
 ניוס ויני ססק6 פנס ריס רנתי נפסינף6 גסגס . רניגו עמדנו )סנ( : פרג ו6יר"ג פמ"י נ"ר תן י'6ות
 ורע ונעל . גכהנ וייהכ)  טיתרנס )מ:ו נחורת )נ4ר6 סמחרגס סיסי מסו רניט י3מ7ט סי'  ויש . מיסכ%פ
 )חק יס OSth , ססמ "מסו" מלת וס0מיס סג" י"ס עין מקיר ונע) . חיסל "מסו סמלות  יפפיייפריס
 נם מונס וגס . נכתב ויסתכ)  טיתרגס מסו נחורת )קורס כמתרכס  טסו6 פי  לפלפופיל"י ס)סגיגו כמוטס)

 רכותיט סגו כך )מד( : ומתרגם נסקת מסחכ) ho't מסו כתורס סמתרנס סני' ו0ס , ס' 6ות סג7פס3תנחומ6
 6 לסור סמתרנס רנותינו סס כך סני' ונגךסס . רנתי 3ססיקז6 נס כ"ס . נכתנ )ססתכ3 לכירכמהנגס
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הטזמא א ך יןטדרש88

 . בתורה להסתכל ברבים למרשיגמ ואכיר , 6( % דמ"ז הלחות על ומתבתי שנאמי ,בלתנ
 , כו( מס )טס האלה הדברים את לך כתב , הוא מלא מקרא , פוי בן יהודה ר'אמר
 שניתן התרגום הרי סס( )סס האלה הדברים פי על כי ,בכתב שנהנה המקרא הרי)טה(
 ע5 )מז( , )טס( ישראל ואת ברית אתך כרתי מימון בר יהודה ר' אמר )סו( : פהבעל
 ומה , בכתב שבכתב מה קיימתה אם , האלה הדברים פי על כי , פה ידי וע5 כתבידי

 בעל שבכתב ומה , בכתב פה שבעל מה שניתה ואת , אתך כרתי , פה על פהשבעל
 אף שתרכז משה בקש שלום ב"ר הלוי יהודה ר/ אמר )מח( אתך. כרתי לאפה,

 ולקרות התורה את לתרגם העולם אומות שעתידין על הקב"ה וצפה , בכתבהמשנה
 ינ( מ )מוסט תורתי רובי לך אכתוב הקב"ה א"ל , ישראל אנו אף אומרין והן , יוניתאותה
 הקב"ה של שלו מסמורן שהמשנה אלא , למה כך רכל , )סס( נחשבו זר כמו כןואם
 ךכן . 'ו( כס )הכ)'ס ליראיו ה' סוד שנאמר , לצדיקים אלא שלו מספורן מגלה הקב"הואין
 הקב"ה ובקש , הרעים מעשיהם מפני מדום % כעס שהקב"ה בשעה אפילו 46צאאתה
 למנין )שנאמר( , באברהם שנמלך עד דינם גזר הקב"ה חתם לא , מדום אתלרתוך

 : מאברהם אני המכסה אמר וה' בענין[ שקרינוסמה
 שחביב אדם לך יש . ד( ג )מא' אלהים*ואדם בעיני מוב ישעל הן ימצא כתיב3ז[

 בני לפני שחביב ויש , מלך של פלסטין בני לפני חביב ואינו המלךלפני
 חביבין הן הקב"ה לפני חביבין שהן בזמן הצדיקים אבל , המלך לפני חביב ואינו ,פלמין
 קורא היה אצלו בא כשהמלאך בדניאל מוצא אתה שכן , הבריות ולפני המלאכיםלפני
 איש תירא אל וכתיב , "( , )יג") בדברים הבן חמודות איש , פעמים ג' המודות אישאחזו

 ל ולמה , כג( ט )סס אתה חמודות )איש( כי להניד ביעזי שני )מם( , 'ע( טס )ססהמודות
 לפני אתה נחמד ואמר המלאך שבישרו האיש אשריו אלא , המודות אותו מוראפעמים
 ואף בעליונים נשתבח בצלצל אף . יורך על אתה וחמוד בעליונים משובח נם ,הקב"ה

 ה' קרא ראך רכךזיב , 6( 63 הטת בצלאל בשם קראתי ראה שנאמר מנין ,בתהתעים
 : וגו' חן ומצא אומר הוי )נ( , בתחתונים ראה בעליונים ראה . )( )ס )טס בצלאלבשם
 שמעני שנאמר , הסלאכים ועל הבריות על חביב שהיה , אברהם זה חן וכיצאד"א

 ותקוניםהערות
 שספ מוסר חי חמ6 )כמסחך ע6) '5חק ר3 3ר סמוך) רני 6מר חגיי ר' ב"ל( ע"ן )דף b"o סחימגיוס נירוס)מי hnth כך רק , 3מסגס גמart 6( 63 . לתורס כתונ תרנוס יקמרו ס)6 כדי , 1)תרגס גס'א)ססתג3
 מננאם d'D1 , נכתנ נכתנ t~nhla ודנריס כסס גסס סג6מלו יגריס 3ך לסור S"h היפרך נו מןתרגימא
 , שנוא נס )ית6 כתורס כחוב תרנוס 'למרו ס)6 כדי נגיסס כ6ן מסייס והכיוס . )"י 6ות תס6סג7פס
 עיגל 3יתן ס6סור 601 ססכ'6 עין 3מ6'ר וסיין , ט"6 )"כ דף מנ')ס מלמרס ע'" סוס ממסירוס,ס'ף
 טס pt~nht , ומנרך ונו)) רוסס 16 אגרך פותח 06 סמנרך )ענין ור" רזת פניני ע"6 )"3 נמגעסנחורס
hSIU1)גמורם כח31 חרטם יקמרו ט63 כיי )מחורגיהן יסייט 63 גחורס סקוריו קמרו מס מסם ש)6 67מר 
 ט53 כדי נחורס טיניו ניתן )מחרנס ד6סור מיגס וחסתייס , נהורס כתונין גרפת 'ימרו ס)6 כי'סרג
 ע מימרה , )ססתכ) הסור רימתרנס וז") הסריס ורע 3ע) סנוטן סחעורר וכן . %3רס כחוי תרגוסיגמר

 כ"כ יף נמנעס 6מריגן טעמה ומסקי , נסורס כתוכ סתרנוס 'ימרו ס)6 סטעס מ613ר ומס וירק ס'נתגחומ6
 וצ'יפס . רנתי נססיכך6 וכ"ס . ככתנ טגיתגס סמקר6 סרי )מה( : ע"ס , )תחרגס )סייע 6טלססזר6
 יסורס ר' 6מר )כצ( : א"י )סגינו כמו כו6 )"י 6ות תט6 ונתגחומ6 . 3כחנ טגיחגס סתורם סר'סגי'
 1גמ65 . סקוס 3ר ספי 'סויס ר' 6)ור טד סימון נר יס71ס ר' 6מר מן חסר רנתי נססיקת6 . נכמוןנר
 מישן נר יסורס ר' טס )חק וים , סמ6מר כסוף סס חס6 מס' וכן סס וירק סג7סס נתגהומ6 גס)נכון
 13 יודן ורני 'וחגן ר' ע"6( י"ג )דף ס"1 פ"3 ס6ס וירוס)מי סס שניגס כירוס)מי גס ועין . סקס נרנמקם
 פרת 6יגי )6ו ו6ס , שיח 6תך כורת 6גי ס3כתכ מרי וטמרת סנפי מס תמרח 06 6מר חן ממעוןינ'
 31סנסמ , פמ"ז סמ"ר ועיין . נתגחונו6 סימון נר יסורס ר' ס61 סו6 סמטון רני כי יודן ורני , לריח6תך
 6חך כרתי ס6)ס סונרים פי ע) כי סגי' ונג7סס רוגזי ככ"י . סס ילי וע) כת3 'וי ע) )מו( : ס' 6ותסר7")
 סס מנע) ומס נכתנ סננתם מס קיימת 06 סדנריס פי ע) ידי וע3 )ך כת3 יפי ע) מס ע"י יסרס) ו6תכרית

 ונענוע , סס וחסך וירק ונג7סס סס רכתי נפסיקת6 מונק . קוס נר ספי 'סודת ר' 6):ר )מח( : ססעי
 כדרך 3סיגויט סמ6מר סמק ריס סמ"ר וע"ן . "חגחומ6" 1ג") "מכרס" 53דו וגרסם תקכ"0 רם,מוסע

 : ס"ס , ומיס עטי מסגם סס ס3'6 , 3כחנ יימאס 6ף סהס6 מסם כקם ס)סג'גו ונכיס , מ6וחריסשרסיס
 : נקומר" מות נקי , מן ומא סוי רומי 3כ"' . צמר סוי )נ( : מוק7ס זס כתוכ . ותניד ~מי וצגינכס(

6מר
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נןדןהנועמא א ך יןמדרש

 המלאכים ועל הקב"ה על , הבריות ל הרי , ס( סג )נ":יס בתוכנו אתה אלהים נשיאאדני
 הקב"ה גילה למה לוי ר' אמר )נא( : 'ו( 'מ (ea וגו' מאברהם אני המכסה אמר וה' שנא'מנין,

 בהם היה שלא אפשר אי ואמר , המבול דור על בלבו מהרהר שהיה לפי ,לאברהם
 תרפה האף , משיבו מה , מאברהם אם המכמה אסר וה' , נך שהוא לך תדע ,צריזם
 הדבר הוא , אברהם שאמר הדבר הוא לוי ר' אמר )נב( : סג( ים וטס רשע עםצדיק
 על היא אחת אמר איוב . בשולה אכלה אברהם , פגה בלע איוב אלא , איובמנאמר
 תמפה האף אמר חכם שהיה אברהם אלא , כ3( ט היינ מכלה הוא ורשע תם אמרתיכן
 כרשע כצדיק והיה רשע עם צדיק להמית הזה כדבר מעשות לך הלילה ואמר חזר .וגו'

 .מ)גו6סית
 הדב.ר למה משל הלוי יהודה ר' אמר )נג( , לאברהם הקב"ה גילה למה ד"א : ט"

 לספץ )נד( המלך נצרך ימים לאחר , במתנה לאוהבו ונתנו פרדם לו שהיה למלך ,דומה
 עד אותם אקוץ לא לאוהבי ונרותיו שלי שהיה אעפ"י המלך אמר , קורותמתוכה
 )ימה וראה עיניך נא שא א"ל , ישראל לארץ שהעלהו כיון הקב"ה כך , באוהבישאמלך
 רואה אתה אשר הארץ כל ]כי[ וכתיב , י( 'ג "ס וימה[ וקדמה ונגבה צפונה ]וגו'וצפונה(

 מהריבן איני אמר , הללו כרכים חמשת להחריב הקב"ה כשרצה לפיכך . קו( :ס הסוגו'
 גבול ויהי נתיב מה ראה , כנען מארץ היו שלא תאמר אם , אברהם של מדעתואלא

 אמר וה' שנאמר , באברהם שנמלך עד ההריבן לא לפיכך 'ע( י )מס וגו' מצידוןהכנעני
 : מאברהם אניהמכסה

 גג(. י )6י1נ ויםמר)עליהם(]עלימו[בלחומו אפו חרון בו ישלח בטת למלא יהי כתיב )נה(לח[
 כריסן שמלאו a-v~ , כריסן למלא היתה מדומים על הבאה פורענות)נו(

 מן הענירותבק
 ההמם.

 )בם( ישלח כריסן,שנא' מילא הפורענות עליהן כשבאה הגול,לפיכך ומן
 )עליהם(]עלימו[ מדבר,ויממר הכתוב סז.ו'ם הפיכת על מאיר ר' אמר )נז( מס(, ):ט אפו]בו[חרון
 , עם,הקב"ה נלחמים שהיו המלתמות על , בלחומו מהו , כדום על המטיר וה' , )מס(בלהוטו

 ותקוניםהערות
 סס וססמיע , סתגחומ6 נטם ס"3 רנו וירץ נ')קוע מונק . )5נרסס סקנ"ס ג')ס )נוס פ' ר' 6מר)נא(
 סו6 סנ6 ונעורס סוס נעמס פעגויס ~?r' ח)')ס נגוס 3')קוע וססיוס . ע"ס גסת;ס סרטון וגגזסס ,ס6ומר

 , '"6 ,ית ס)6מר'1 נמרמר כ"'מתגטמ6
 ע"י

 . 6כרסט "5מר ס37ל סו6 )ו' ר' 6על )נב( : ע, לערס
 טס ממדרס 11") , נ"ר נסס תתנקי רמו 6'ונ ני)קוע וגוונך , )וי ר' נטס ג"כ ט' r~tb פח"ע ננ"רגסגס
 )ממית סוס כדגל מעטית )ך ח)י)ס הגור הנרסס , ו6יונ הנרסס 6חי זכר למרו 6דס כג' חג' )1' ל'6מר
 6יוג , סכר עלס גס) הנרסס , תכנס סו6 ורסע תם המרתי כן ע3 סי6 6חת הנור 6יונ , רסע עם~יק
 51") תסחגחומ6 דנריו )קח סא"ל מסיר כי 'ר6ס מעיין וכ) . סגם 6מר 6'ונ , נילוסס 6מר הנרסס , עלסגטגס
 36רסס 6נ) , עדפן גחנס)ס ט)6 מנס נעורס מסרי 3)ע 6'31 ר") נסוקס. 6כ)ם הנרסס פנס 3)ע 6'ונ )סרטשמו
 נלעס 36רסס סגס 3)עס 5יוכ ס'  6ות סגזפס ונת;חוע6 7'. פג ערך נערוך ועיין . סנתנס)ס 6חר ל") נסרס,~)ס
 יסודת ר' 5מר נעטות ו3גדסס . רומ' בכ"י וכ"ח . רומס סדרר לגוס מיל סלוי יסודם ר' 5מר לנב( :העילס
 גן 'ס1סע ר' 6מל , טס סנ"ל "") , )יס סד1מס מס) מ1נ6 נ' 16ת סמ"ט ככ"י  יעיין , סמי ו5") )וינר
 016" סגתן )מגך מס)6'

 6י)ו סמ)ך 6מר , סרק 6')גי ocnn מתוסס )קון סמלך גקס זמן )6חר )סוסנו
 מתגט סקרן 6ת גתתי ככר סקנ"ס 6מר כך . נו וגמלך בכך ומס מעכנ סיס )6 מנקם סיגתי ס)1 פעריקיןמן

 מנקס סייחי ט)1 מפעריקון 61')1 , סס סלו נתוך סקו כרכ'ס והמטס סקרן 6ח גתתי )זרעך ס:6מר65נרסס
 )קון )נד( : י"ר 3סס פ"נ רמו וירץ ני)קיע נס ונענף . ע"כ בו 1;מ)ך 3כך ומס כידי מעכר סיס)6

 , גכוגס יותר חמסס וסגי' . קורות עסרס סני' רומי ובכ"י . זרות הלוט: 3גןפס כגוו 5") . קורותמתוכם
 , ו' 6ות נגלסס נס מונק . כסגו )ת)6 'ס' כחיכ )נה( : כרכ'ס חנוטה )סהרינ סקנ"ס כסרוס יגמט:עמו

 וס' סמתח') ו' 6ות נ;דסס נוסף זס ו)סג' . כו' נענו )גע6 'ס' o~cr מ6נרסס 6ג' סגוכס: לנור וס'ו)ותח')
 5ת ומ) ועכח יטבת ו5ח7 "נח נערג 6חד נג'ס סגי )ו ס:ו)דו גו' רניגו י)גודגו וגו' 6:י סמקסס6מר
 ו' 6ות סוף ען כו' ר3ות'גו סגו כך , ח"כ ס'ס6 נוסו סבת נערנ טסת Sc 6ת 16 נטנה סכת ערגט)

 סג' נכ"' גס גנו)6ח סולח וססוספס . 6ג' ס13כסס ס;6נור )6נרסס סקג"ס גיס ססיומ"ס thenטא"ס
 0ד1מיס ע) סנ6ס סורע:ות )נו( : וו'ג'5'6 ורסוס ק6טע6גט'ג6 נרסוס נס , י , ", קונן 6קסס6רן ס) חת'ס'ונכ"'
 ע) )מן סיתס ססיומיס ע) סנ6ס סורעגות רומי ככ"י . סע3ירוח נון כריסן סגו)16 )פ' כריסן )מ)6סיתם
 ססזומייס ע) ס63ת סורעג'ות 6קסס6רד נכ"' )סגינו כגוו סגי' 3גדפס וכן . סענירוח מן כריסןסגתנו
 עינד. סכתונ וקזוס סס'כת ע) מ"ר ר' 6מר )נז( : סענ'רות גון כרשן סמ)16 )פ' כייסן )מ)6ותסיתס

נגיסת
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הנחומא א ך יןמיש90

 וחמסים )נם( , לזה זה רעים )נח( , ינ( ינ )כפסיס מאד לה' וחמאים רעים מדום הכנשישנאמר
 ב"ר הלוי יוידה ר' אמר )מב( . דמים בשפיכות מאד )מא( , בעץ לה' )ס( , עריותבגלוי
 שכחוב כמה , וכיחו המלכימ את והרג למלחמה עליהן אברהם יצא , לום אצןששבו ידי על המדומים עם להלחם וחביריו אמרכל שבאו בשעה נהמן[ ]בר יוחנן ר' בשםשלום
 מהרהר אברהם התחיל , י( יל )נואית סדום[ סלך ]וינוסו חמר בארת בארת השדיםועמק
 הרה והנשארים שנאמר , ברחו ואלו נפלו והמלכים , הסדומים עם להלחם המלביםבאו
 ויצא שלף , וגו' ברזל מנשק יברח הקב"ה א"ל , כשרים בהם היו תאמר שמא , )סס(נסו
 , במדום ממון החשך כל יג( , ט( כס נו כ )6"נ וגו' לצפוניו ממון השך כל , 1בו'מגוה
 מימינך ]היושבת ממך הקטנה ואחותך שנאמר , ישראל ארץ של מימינה שהיא)סד(
 אחד שריד שאפילו , ט( מס )6'1כ באהלו שריד ירע מהו )מה( , "( ט' (ihpint ובצתיה[סדומ

 , לום של אשתו עידית זה ואיזהו )סו( , באהלו הרעה רער* ]משם[ )מהם(שנשתייר
 : גו( יע )גיררת מלח נציב תזהי מאחריו אשתו ותבאשנאמר

]ט[
 דללי"

 שיעמוד מהו )סח( , רבינו ילבגדנו "ן( . כס( 'מ )טס הזה כדבר מעשות לך
 אלא לדטעפ% עומדין אין רבותינו שנו כך , ראש יות מתוך ויתם%אדם

 באדם מעשה , '6( נ )תי.)'ס ברעדה וגילו ביראה ה' את עבדו דוד אמי )מם( , ראש שבדטתוך
 שלא אמר נחמני בר שמוניל ר' והחזירו , לכותל עצמו וסמך בתורה לקרות שעמדאחד
 מתפללים הם באימה מתפללים כשהם העתם באבות מוצא אתה וכן , ראש קדותינהוג
 , ישראל על רחמים מבקש שהיה , ש( 'מ ע )יכייס ה' לפני ואתנפל אמר ~שהשכן

 אמר , ישראל[ על סנינוריא וללמד )ע( בתפלה מתניו חגר , '6( )נ ממנת משה ויחלשנאמר
 זכור , וגו' מצרים יאמרו למה , וגו' בעמך אפך יהרה ה' למה עולם של רבונולפניו

 להקב"ה ערב לא חייא נר חזקיה אמר . יג( ינ פס גסס וגו' עבדיך ולישראל ליצחקלאברהם
 אבות זכות להם היה שלא טוילתי משה הקב"ה לו אמר , אבות זכות משה שהזכירעד

 ותקוניםהערות
 . ו' 16ת סוף h"tD ג"כ . עי'1ת גנע1י וחע6'ס )וס וס רע'ס )נח( : מדגר סגתוג סנס7וס נמסרטויסס
 ננעוי חט6'ס )נפ( : D("O גר6ס'ת הנית , %"1 הדריג , סי"6 מס' ירוט)מי , ק"ו זף סגסדריןועיין
 סרעס , )6)ס'ס וחט6ת' ס61ת סג7עס מלעס 6עטס 61'ך 'וסף כמ"מ טסנ'6 מסרז"ו נפ" ע"ן .ערער
 סמ'ע . ימים נטסיכות מ6ד )מא( : )ס' סמיוחייס נעגיגיט סחטה מסיס . נט" )ס' )ס( : 6דוניוענד
 3')קוע מוגך . נסיוס עמון סחוסך כ) )טנ( : סימון רני 3ר 'סורס ר' נסס וננדסס , נחמן 3ר יוחנן ר'כסס רומי ככ"י . יוחנן ר' גסס סקוס 3ר סטוי יסורס ר' 6מר )סב( : מ6ד סרכם מפך נקי דם וגס 7כתיכסט6
31'6rm סיוטגת ממך סקעגס ולחוחך טג6מר יסרך) 6רן ס) מימ'גס טסה )סד( : סתגחומ6 נסס תתקנח 

 ע) סיוטית ממך סקטגס ותחוחך סג6מר יסרק) 6רן ס) .כסמ6)ס טסה 3עעות טס נישקע . סרוסמימינך
 נ6ס)ו סריי ירע מסו )סה( : מישגך סיוסנת מ3 ונס 6רן*,סר36 ס) מימיגס ססי6 )תקן ים ,0מ6)ך
 רן נמורט מ55תי  כן , מקז %ע ססיתס קסתו ע לפסלו רעס ג5ח  תסס סגמנט לוע יפילו נפסלו סריד ירעונ"ל  סניי כ"1 כ' 6יונ לוע.ורט"י זס  י6'~ס נקסמו ירע ממס טגסתייר 6חד טריז 6פי)1 13%3 סריז ירע מסו סגי'ג'3שט

 סיחם לוע 6טת לוס. סל קסתו טירית יס ו6י1סו מסונס:לסו( סני' סלפגעוי3ירפס לסמסטר  וכוון . S")Dחנטמ5
 גר6ש סעורים ונע) יקף 'וסיף נס' ססני6 מ"ג( )נ"% נססתי ועיין . סכ"ס נסךר"6 מונק וכן , עידיתממס
 י)מדט )מז( : כדרת עידית סיתס פסמס תרפס וסזר"6 סתנחומ6 מדגרי o)lb . נרי"ס nf~tuסלמס
 מסדר נע) ססמיס יפי( 6ות ))סלן יין )ניח נמסרו מיתות כמס רניט י)מדגו עד סמ6מריס כ3 .לניט

 ויגס מעגין מן )מע3ס כת'כ נוס 0יונו0 סמ)6כיס סגי וינקו ח'( )6ות 6חר מקמר ומוסיף , סגזסס0תגחומ6
 מסו )סח( : נרים כ3 )חייג ממן מתנ"ס 6'ן ממ6 גל מכסן ס;חס ל' 6)ול חססס ס6ף ויקמר6נלריס
 מסגס . ר6ס כוני מתוך 6)6 )סרס)) Psnip 6ין רנות'גו סט כך , ר6ס קטות מתוך ויתם)) 6יסטיעטד
 1)6 סימס מתוך )6 וימס% 6יס 'עמוד 63 תגי ע"כ( ח' )יף סם ירוס)מ' ונגמרת . ע"3 )' דףנרכות
 )6 )מת%) שמדין 6ין ת"ר h"u hn'h) )"6 )דף סס נ3)' וננמר6 . ר6ס ק)ות מתוך 631 מחוקמחוך
 כרכות מחוסמתך וס61 . ר6ס ק)ות מתוך 1)6 סיחס מתוך 1)6 סחוק מתוך 1)6 עפות מחוך ו)6 ע,נוחעתוך
 6ת ענ17 דוי 6מר )סם( : ועתק )נ וחוח מתוך ר6ס כוכן 30 חילף ר6ס עות מתוך סס ופירס" .פ"נ
 . ניר006'

 6פ עניו 6מר חגיגי כן 'וסי ר' ר6ס כוכן מחוך hSb )סתס)) עומדין 6ין סס ירוס)מי נגמלי
 . גרעפס זנינו ניר6ס0'

 גיר6ס 0' 6ת עניו נוסכך יצחק כר גמרן ר' 5מר מיי סגי מג6 סס ננסי ונגמרי
 : ניגס כמטס 7"0 ע"6( )"6 לדף נחוס' וע"ס . רעדם תס6 סס ני)0 נמקוס נרעדס וניב מ6י קרעיסוניו
 : :פט 3גף מעגין מכרעת ידועם סניגוריך וסורקת , רומי כ"י ע"ס מוססתי . יסרך) ע3 סגיערי6 33מן)ע(

ג,שס
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מךתנחמא א ך יןמדרש
 סימון ר' בשם המא בר הכהן פנחס ר' אמר , זכות ללמד יודע אתה אין , מאבדןהייתי
 לפני ]ששבר[ צבור כשליח בטליהם עמף הקב"ה עשה מה אחא ר' בסום אביןור'

 , ,( )י )ספת וגו' וחנון רחום אל ה' ה' ואמור לפני מתפלל הוי כך למשה לו ואמר ,התבה
 היאך ראה , התבה לפני נעובר ויעבר מהו "ס( ונו' ויקרא פניו על ה' ויעברשנאמר
 ישראל על ולא , ישראל על סניגוריא ומלמדין זכות העולם על הצדיקים מבקשיםהם
 בכות אחפוץ אם ה' ]אדני[ נאם )עא( אני הי שנאמר , הרשעים על אף אלאלבד

 שבקש בשעה , הוא שכן לך תדע , תשובה יעשה שמא למה , "( )ג (ihprntהרשע
 מדום זעקת ה' ויאמר שנאמר , באברהם נמלך הללו הכרכים חמשת את להפוךהקב"ה
 שמא סבור , הקב"ה לפני סנינוריא עליהן ללמד אברהם התחיל , ס( ,ה )3י6ס'תועטורה

 : הזה כדבר מעשות לך חלילה בענין שקראו ממה מנין , תשובהיעשו
 שלא הקב"ה אמר , ו( מ6 "י31 ערכו וחין גבורות ודבר בדיו אחריש יא כתיב )עב(]י[

 והוא אברהם שדבר כשם הקבזה עם מדברים אנו אף אדם בנייאכרו
 למה , שותק אני בלבד לאברהם אלא , בדיו אחריש לא לאו הקב"ה אמר , לנושותק
 ביצחק כי לו כשאמרתי , אברהם שתק אימתי , לו שותק אני אף , לי שתקשהוא
 , לי ושתק , 3( כ3 ):ס בנך את נא קח לך אמרתי כך ואהד , '3( כ6 )גו6:'ת זרע לךיקרא

 דברים שאמר ואע"פ , לו אהריש אני אף , 'ד( )מ )תטפס אשמע לא כחרש ואנישנאמר
 , דבר נבורות ומה )עג( , לי ערב ערכו והין אלא , י( מ6 )6'1ג גבורות ודבר שנאמר ,קשים
 הקב"ה לפני אברהם אמר , גג( ים )גומית תספה האף ויאמר אברהם ויגש כתיב כהראה
 מאבד' שהוא אומנתו כך עולם באי יאמרו שלא )עד( , וגו' לך חלילה עולם שלרבונו
 כניה ארגו , הפלגה ודור , המבול ודור , אנוש דור איבד , אכזריות במדת הדורותאת

 ואעביר וראה בא אמרת נך הקב"ה איל , לך חלילה אברהם[ אמר ]לכך ,אומנותו
 על תעלה ואם , מהם לפורענותם גביתי שלא ואראך , שאיבדתי הדורות כללפניך
 אס הורני אתה אחזה בלעדי שנאמר , עושה ואני למדני , כהוגן עשיתי שלאדעתך
 לך הס עולם של רבונו לפניו אמרו , עוד אוסיף יאיני )ג( פ "',נ אוסיף לא פעלתיעול
 מרשע לאל חלילה לי שמעו לבב אנשי לכן שנאמר , בריה כל על דין שלביר אתהאין
 אומר ההש לכך , '6( סס ):ס וגו' לו ישלם אדם פועל כי אלא , י( כס )סם מעולושדי

 : וגו' לךחללה
 לך חלילה אברהמ אמר אלא , לך חלילה פעמים שתי לומר ראה מה רלא )עה(]יא[

 , הבא בעולם ולא הזה בעולם לא )עו( בריה כל דין מעביר אתהשאין
 : לך חלילה לך חלילה אומר הואלכך

 ותקוניםהערות
 6מר נדיו לחריג )6 כת"נ )עב( : ס' 6ינ' נבוס כחיג ונקרץ , כן מ1נ6 ר1מ' ננ"' גס . ס' :*ס)עא(
 ח:חומ5 וסטון . סקנסס איור נדיו 5הר'ס )6 טמחח') נמ6מר תהקכ"1 רם, 6'ונ ג')ק1ט טנ6 .סקנסס
 סופגני סנו6מר כי ויען , זס ע) גס מוסג . למור נת:חומ6 ססוOithl 6 סקזי)ו:' מי ע) בפניונמ6מר
 וסנו5מר . סו6 )מותר 6ך כי , ת:ח1מ6 נדיו לחריט )6 ע) סס:י סמ5)ור ע) רכס )6 "תגה1נו6"מטין

 : כו' סקנ"ס 5)ור כדיו 6חריס )6 וס"ס ח)י)ס ד"6 ננו5)ור סכ"נ 3ר5סיח נדנדת נס נוונתנותנהומ6
 5ין יומר 'סוקס ר' נוסף סס נר6טיה נ6נ7ת . ויימר 6נרסס יגס כתיג גוס ר5ס ךנר ננורוח ,נוס);ג(
 וינס 5ין 6מר גח:ויס ור' , י( )מ"כ )נו)חנוס עמו 6סר וסעס יו6כ 1יגט ס:6מר מנחמס )מון 5)6ויגס
 ס;5מר תפלס )סון hSb ויגס 6'ן ot~nlh וחכמיס , זון( )נר5ס'ח 'סויס 36'1 ויגס ט;6מר נקטם )ס1ן6)6
 16מ:ת1 כך עמס נ6י ייזורו ס)5 )עד( : סמ"ט מנ"ר )קח וס61 , 'ה( )מ"6 ונו' וינט ס)וגהס נעווהוימי
 ים כמיס סס הלו) פעמים סחי ח)י)ס הפילס 6ה6 ר' מנור ט' 6ות פגו"ט ננ"ר . סדורות rb )ו6נ7ססו6
 סמ6נד 6ומנחו סו6 כך OSIP נ6' 'למרו ס)6 כיכר 'ס סמים סס חיץ) )1 ט:ויוחס נפ" רס"' וכהב ,ניבר
 )ך ח)י)ס כפו) )כך r:nlh מניח 5':ו ספ)נס ודור סמנו) ופור קוט דור ענד , לכנריות נווכח סדורות6ת

 ח1)'ן )ך הצ'נס כת3 שס"ת רס"' וכן . בכ"י ס)סג':ו סת:הומ6 ))קמר וכיון . עכ") וס יבר מפורסנתגהומ6
 נ"כ וכוון , ספ)גס וקור סנונו) )דור עסית כך 1רטעיס 3ז'קיס סכ) כוסף 6ונ,:תו סו5 כך יקמרו )ךסו5

 : נקפית 6נ7ת נע) ססמ'ס ססג' ד"6 עד מכרן . פענויס סח' )ומר ר6ס נוס ד"ה );ה( : סה;ח1:ו6)תצמר
 nc(hnw נסס 5הן מצנור ססני6 6חר ס"נ רווו וירך נינקט מונך . סנ6 נעו)ס 1)6 סוס נעורס )6)יגו(

,ע"י
 , ס)סגי;ו טמ6מר וסוף , סנ6 ונשבס סוס נעו)ס כעריס סק' )ך הצ'נס )מס סייס ג"6( מערס )ע')

וסרכינ
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תנחומא 4פ ךרימדרש :92

 נ. סוש ב.,ח אס צינה עלם ש. רנה, א)י"מ אוו . ,ך ח.'.ה ר.א נעו(11ן

 וגו' לשלום אליה שראת , ימ( ט )ס'נ באבל ישאלושאול
 )ס'כ וגו' התמו וכן באבל סם(, )יגריס '

(osהס ה' נהלת תבלע ולמה )כאן יש )מ( יואב ואמר מתיירא היה כן ששמע כיון , 'ע 

 . ליואב ראשו נותנה שהיא בעצמה בםודזה היוזה וכך , כ5( סם ה"נ החוסה בעדאליך
 , בחכמתה זוהו , כ3( סם )טס בחכמתה העמ ]כל[ אל האשה ותבא , עשתה מה ראהאלא
 ובנינו אותנו להרוג בחוץ עומדים ישראל וכל יואב כי יודעים היו להם אמרהאלא

 לה אמרו , וילך לימול מבקש הוא אדם בני מאה להם אמרה , למה לה אמרו ,ובנוחות
 אמרה , מאה ימול לה אמרו , איש חמשים אלא מבקש אינו להם אמרה , מאתיםימול
 אלא מבקש אינו להם אמרה , ~שרה ימול לה אמרו , המשה אלא מבקש אינולהם
 ויכרתו שנאמר , ראשו את וכרתו הלם כך כששמעו מיד , שמו בכרי בן שבע ,אחד
 אברהם שבא כשם , זו אשה של חכמתה ראה , סס( )טס בכרי בן שבע ראש4עז

 זו אף , לי' כ' ומן , לכ' ל' ומן , %' מ' ומן למ' מחמשימ בא , הקב"ה למניבחכמה
 קרב מכלי חכמה סובה שלמה מקלם עליה , בחכמתה העם ]כל[ אל האשה ותבא .כך
 שנמל כיון , יואב ביד שהיו קרב מכלי , סרח של הכמתה היתה וטובה , 'מ( עהסס
 הקב"ה לפני אברהם אמר , בעיר נגע ולא חזר מיד בכרי בן שבע ראש אתיואב
 כל את הניה , חייב שהיה אחד איש ראש את שנפל יואב אם ומה עולם שלרבונו

 : לך חלילה , הכל את תאבד רחמן שאתה ואתה ,העיר
 , כאן כתיב אין לעשות , מעשות לך חלילה מהו שלום ב"ר יהודה ר' 2344ך )פב(נינ[

 הקב"ה היה השכינה נסתלקה , בו כיוצא ולא הוא לא , מעשותאלא

 ותקוניםהערות
 ע) כס( יח )כר6טית עס"ת כפירוסו רס"' כוון מחגחומ6 ממקמר ומס . ימי מתגמ!מ6 מ6מליס נ'זסרכינ
 ח)'3ס ע) נרט"' מחסר ספק וקין . סנ6 )עלס )ך %עס וו") כתכ סטני )רח)י)ס

 )ך.
 סוס". "נעומס סר6סון

 סמנ6ר וע"ס , סירוסו טמעתי !)6 סטסח6ות נר!נ %סתיו כך , סנ6 ועורס )ך מיי)ס סכתכ נמורח'זרעתי
 ו6תס עי סוסו עי סמ6מר כ) . סק!יס נרוח 6גי טופס רנס"ע 6נרסס 6מר ל מ)י)ס ד',1 )עו( :סכווגס
 כ"י מתגחומ6 )קות וסוף נ' 6ות פכ"נ נר6סית קנית נע) סנט )ך מקיטס סכ) 6ת 'תקני רחמןט6תס
 עסיס עו כינר סרח ססרגיטס כין סח!מס )ספי) מסחיתיס י!6נ 6ת 5סר סעס !כ) סג6מר ומן .ט)פגיגו
 ניסקות מונף יו6נ ניי "סיס קרכ מכסי סרם ס) מכמתם סירס סוכם קרכ ווכחי מכמס עונס ס)מסמקוס
 . כו' ספין 6ת עמסן סס)ימס 5סר גת סרח ו'"6 ט' 6ות ס5"י נ"ר ועיין , סתגחומ6 גסס קג"ב רמזטגו!6)
 ניגדת . נ%6 !נ6 ג7ו7 )עח( : פ)"כ סמוך) מפרס ועיין . קרב מפי חכמס עונס י"מ ספק D"D קמ"רועיין

 נכויי 16)ס . סס ניכעס נס כ"ס . גוק)סך טסכתונ חכם סו6 6תס )עפ( : נכניס לוד מפגי ונצח סני'כרגעית
 רוגזי בל"י 6!)ס , גי3ק!ט סג" !כן . טורך כ6ן יט )פ( : טסכת!נ.מק)סך ס!6 6תס נר6סית ונהגיתרומי

 , נס)מ וימי ססק6 פסיקתך ע"ן . (shtnt מגין סלמתי 6גי )פא( : 1ייקיס כ6ן יס סג" כר6סיתוניגדת
 יסלק) ס) מנין סס)מתי 6ג' יסרק) שמזני סכומי 6גכי לכתיה 'סר6) ס) מגין סט)'מס 5סר נח סרח שמריסוים
 מטס נר יס!7ס ר/ 5מר )פב( : סמ6מר סווגת טנ5רתי קלס כמערס וע"ס , שגשמן גלמן סס)מתיושגי
 כ6ן גתינ 6ין יגר מעטות %6 ר' 6מר 6'ת6 ט' 6!ת ממ"ע בנ"ר . מעסות 6)6 כ6ן כתיג 6'ן )עסותגי'

פו
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מזתנהומא א ך יןפדרש
 לפני ומתפל עומד אברהם היה להמ מצא שלא כיון , זכות להמ ימצא שמא לוממתין
 , לסדים המלאכים נכנסו ביום בו מיד , )נ( יה )גי5:'ת וגו' כלה כאשר ה' וילךהקב"ה

 : 5( 'ט (oc וגו' מדומה המלאכים שני ויבאושנאמר
 נמטוו מיתות כמה רבינו ילמדנו )פג( . וגו' בערב סדומה המלאכים שני דל21אר]יד[

 ואיזו )פה( , וחנק הרג שרפה סקילה , הן ואלו , ארבעה )פד( , דיןלבית
 שניתנה , שרפה אומר יוהי בן שמעון ר' )פו( , מקילה אמרו רבותינו ' החמירה~יא
 בן ~יהושע[ )שמעון( ר' )פז( , בשרפה שהיא הזנות קשה כמה ראה , שזינתה כהןלבת
 כ? ינקה לא שנאמר )פה( , מונות חוץ מכפר הקב"ה הבל על קפרא בר משומ אמרלוי

 בזנות שפרצו לפי המדומים אף נחמיה בר יהושע ר' אבר )פם( , עט( , (tsrt בההנוגע
 . :ד( יט )גי5:יס ואש גפרית עמורה ועל מדום על הממיר וה' שנאמר , שרפהנתחייבו
 מדומה: המלאכים שני ויבאו בענין שקראו ממח מנין בוראן,)צא( של ציווי( )פי' קילוומין צ(,' ועשו ירדו מיד , והשהיתו לכו עומדים אתם מה למלאכים הקב"ה אמר שנתחייבוכיון
 , בערב ד"א )צג( , כלילה חשוכים הסדומים שהיו , בערב מהו . נתערב )צב(סו[

 ממעטיו שלמד , סדום בשער ישב ולום , סדום של ערבהשהגיע
 , נ( 'מ ):ס האהל פתח לקראתם וירץ וירא , באברהם כאן כתיב מה , אברהםשל
 אברהם של בביתו לום שגדל וידי על , 1( כ3 (tScn דרכו פי על לנער חנוך שלמה אטר)צד(
 מה , ביתו לרכה הכניסם אברהם שעשה כשם :ס(, ):ס ארצה אפים וישתהו , מדותיותפש
 אצליני לומר תסיהים המלאכים ס(,התחילו וגו'):ס לום אל י(,ויקראו וגו'):ס ישכבו מרםכתיב
 , עתו כה לסיף )צו( , בפניכם להמריה שלא אלא הרבה .והענין )צה( , הדברדציע
 .,י-ין באד תיגמר ושמא )צו( , מדום את הפך מהם ואחד , לום את הציל מהםאחד

 תקונים ,הערות
h)hסוס סדרר כעסות ח' 5,;; ונגדסס . יכוותס ו)6 ס'6 )6 שנר מעטות rfi 1)6 ,ס )6 כדגר 6)6 יומר 
 מן ואו 6רנעס )פד( : ס' 6ות נג7סס גס מו63 . )3"ד נמסרו מחות כמס רנ'גו צמיגו )פג( :כמוסו
 )נ'ת גמסרו מ'חוח 6רנע רנות'גו סגו כך hn'h ו3גדפס . רומ' 3כ", גס סג" כ"ס . ומגק כרנ סר'סססקנס
 ציורו רנוח,גו סחמ1רס ס'6 61'11 )פה( : ע"3 מ"ט דף סגסדר'ן נננסגס וסוף , וחנק סרג טר'פס סקנס7'ן

 . ע"ז ו)עונן' )מנדף גחגס סכן המורס סק')ס 6מר, רננן סני' ונג7סס . לומ' נכ"' גס סג" וכיס .סק'3ס
 )מנכף ג'תגס סכן מסריפס חמולס סקנס ע"נ נכס יף סם ננצרי וכן , ע"נ ס"ט דף סגסלרין מג;סגסוסיף
 קודמת סקנס ד6מרי שנגן מ"ט )פרופ' );ס7ר 7נותגיתין עעג;6 המורס סק')ס סס וסילס"י , ע"זויעונה
 קומר טיעון ר' מ"ע וף סס נמטגס . סויגתם כסן )נח טג'תנס טריסס קומר 'וחי גן למעון ר' )פו( :וגו' סמוקי 6ת סו)6 כדכתינ נסקי)ס וסם ססס 6ת ומנרך )מגרף גתגס סכן , )הגק וסרג )סרנ וטריססשריפט
 גיתגס )% חמורם סריפס סיתם )6 6י)ו סנ;עון ר' )מן 6מר ע"3 ע"ס וף ונמסגס , וסרג חגק סק')ססריסס
 נר נסס )ו' נן 'סולע ר' 6מר כגיסם . קסר6 3ר ינסוס 6מר )ו' גן טיעון ר' )פז( : טויגתס כסן)3ת
 ס' 5ות סכ"ו הכ"ל וכן . הלגיס תדית, גנן . קפר6 3ר ~cc ),י 3ן 'ס,סע ר' 6מר רומי ככ"י וכ"ס .קפר6
 סוגות, מן חון 6פו מקריך סקנסס סכ) ע3 6מר )וי 3ן 'מוסע ר' 3טס מימין ר' נר 'כודס ור' עוריס ר'6ית6
h)wtנג7סס הסר סכתונ מן סר6יס . נס סגוגע כ) יגקס 63 סג6מר )פח( : ע"ג רנו נר6טית אקוט גס : 
 )פי' קי)ווסין )צ( : גחגויס 3ר 'מולס ר' 6נ;ר ו3ג7פס . רומי נכ"י וכ"ס , גחמיס גר יסוסע ר' 6מר)פט(
 )'1ו' (ושט~1~א נ3"' סי' כתג יו,ס עלך ונערוך . רומי נל' וכיתך ממעתיק מ6ת נוסף ריפי' .5יוו'(

 ו'1613 גבין סקריו ממס מגין )צא( : ס)יהות ועסו עמיו וסניף ס,רס סמ)ס ססמ,ס 1נג7פכ .)בטיוטה,(

 סמ63כיס חג' thu'l טנ5מר לק וסנים , r'e סיך16 ממס מגין סמכות ס"מיט כגרפס . קרומיי כמהטניססגי

 ath~ni )6 6סר מ6מריס גמ)16 ונג7פס . נג7פס )ית6 )"נ 6ות עי מכסן . 3ערנ מסו נערג )צב( :סיומי

 . סךוס ס) ערי3ס ססגיע 3ער3 7"6 )צג( : 6סו מלון 03 יספח וס"ס סמתח') ע' 6וח 6מ3ע מן מחגוככ"י
 : יניס מר31 סע)'ס יענדו כ' , חסר וס 7"6 עד סססר ומסתחטת , 124 י קונן פ6רמ6 נכ"י מתמי)מכרן
 ע) מ1סנ תגחומ6 וסטיון , סתגמ1מDr3 6 תתלקט רמו גוס)' 3י)קוט מ631 . )גער חגוך ס)מס 6)ור)צד(

1nhw6"7 וכן , פ6רמ6 וכ"י לומי נכ"' וכ"ס . נפרכס )מטריח ס)6 6)6 סרנס' ויעגין )צה( : )וע וס 
 : רצי נסערס וס"ט , גפגיכס )סטליח ט63 כיי 6)6 מלכס וס7כליס ג"כ 6'ת6 כ"ז 5ות גח נפ')ע')
 5ין תג6 , ג' 6וח סרג גיר ע"ן , סרוס 6ת מסך מסס וקחי )וט 6ת סכי) ממס 6חד עסו נוס qws)צו(
 ענר מיכל) 6)6 ס)ו)5כיס סני טמרת ו5ת 6מח ס)יחות hln otcw(at סגי 1)6 ספיחות טחי שסל 6חימ)5ך
 נחגהונו6 מונק וכן . ס"ג 5") פ"כ נ"ר נטעות סס 6יונ ונעקוט . נ"ר נטס תתרקח למז סוף 6'ונ,ניקרס ט~י רנו וירק ני)קוט וגוו63 , )וס 6ת )ס3י) ורסק) סרוס 6ח )מפוך נסתרח גנרי6) , ונסתרקנחרתו
 נידו גלחי תחמל 1טג;6 )צז( : 6' י"ס נר6סית גסירוסו רס"י כוון סמ6מר וחס , ח' 6ות טף וירךשדפס

:::?
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הנחוםא א ך יןטדרש9.4

 ירו שלח בחלמיש שנאמר , ביד מחמשה אהד שהוא , אחד באצבע אלא לא ,הפכה
stth)אח"ה שנאמר , איתה מחלקים וישראל , אותה מרפא הקב"ה הבא לעולם , 'ע( גח 

 : 5( ס )עמס וגו'שכם
 תעמת שנורו דין בית רבינו ילמדמ הת( . גז( 'ע )כובשת וגו' טרום על המפיר דףך]פז[

 שנו כך )צפ( , שישלימו מהו , ביום בו וירדו , גשמים שירדו הצבורעל
 החמה הנץ לאחר , ישלימו לא החמה הנץ קודם גשמים וירדו מתענין היו ,רבותינו
 , מעשה אותה ישראל כשעשו אלא , ובחמישי בשני מתענין שיהו הדורותשסמכו , ישלימו חצות לאחר , ישלימו לא חצות קודם אומר יהודה ור' , מאיר ר' דברי ,ישלימו

 לחמישי ומהמישי בחמישי עלה *י ר' אמר מנין , בשני וירד בחמישימשה
 לשבת ומשבת , ל' הרי מ"ו שבת ולערב שבת לערב שבת ומערב , ח"והרי

 מתענין שיהו הכמים הנזקינו לכך , מ' הרי בשבת ושני בשבת ואחד , ל"ת הריח'
 כנגד בוכין והיו נתענו ימים מ' ובסוף , ובירידתו משה של בעלייתו ובחמישיבשני
 תה , לעונותיהם כפרה יום , יום אותו להן ועשה רחמים הקב"ה עליהן ונתמלא ,משה
 יפה מה ראה , )( עי מייד אתכם למהר עליכם יכפר הזה ביום .כי שנאמר , הכפוריםיום

 , ו( )ג ומפל אליכם ואשובה אלי שובו הקב"ה אמר ,התשובה

 )ק"
 כמה אדם ניד שאם

 )חפאותיו( כל שנאמר : חמא לא כאילו עליו מעלה הוא , הקב"ה לפק שב והואעונות
 ושניה ראשונה פעם בו מתרה שהקב"ה וכיון , בג( ים )יתיקו) וגו' עשה אשר]פשעיו[
 וגו' אל יפעל אלה כל הן שנאמר , ממנו נפרע הוא , תשובה עושה ואינוושלישית

 כשבקש , הוא שכן לך תדע , ממנו נפרע מיד הנאה ממת מוצא שאין כיון , גס( )נ)6עכ
 יש שמא סבור , רחמים עליהמ ובקש אברהם עמד וחברותיה מדום את להפוךהקב"ה
 יהושע ר, , יגש מהו )קנ( , גג( 'ת )3י5ס'ת וגו' ויאמר אברהם ויגש שנאמר , תוחלתלהק
 , 'ג( ' )ט,נ למלחמה עמו אשר והעם יואב ויגש שנאמר , מלהכנה לשון אלא ויגש איןאומר

 ויגש המנחה בעלות ויהי שנאמר תפלה, לשון אלא ויגש אין אומר נחמיה ר'יקד(
 ויגש שנאמר , בקשה לשון אלא ויגש אין אומרים וחכמים , )1( " )מ'6 וגו' הנביאאליהו

 ותקוניםהערות
 ד' 6ות b":D נ3"ר . ידו סרח 3ח)מיס ס:6)ור , 3יד מחמסס 6חד סס~6 , 6חי ~5נע hlh א ,שטס
 ס)ח 6מ7 5ור ע) יוס3ין סיו ס))1 סכרכיס חמסת גחמני 3ר סמוך) ר' כטס )וי ל' , ס6) להעליס 6תויספך
 ט) 3ח)מיס 6מר חד סרני 6מור6י חר'ן , ינג'ס מטורס יוסך ידו ס)ח גח)מיס ס%ל וסטכן ידו 6ת")6ך

 6מור6ין מרין 3"ר נסס f'ppnn רמו 6יוכ סי)9ע כגירסת ויתכן . )ץגס 56נע ט3 גח)מ'ס 6מר וחד ,'י
 ]נח)מיס 6מר חד גורס ס"ס רמז 1'ר6 ונילעס . 56נט ס)ח 3ח)מיס 6מר וחי , ידו ס)ח נמ)מיס 6מר"7
 אמר ממעמיס" )נו"7 פסיק מחמס "ססו6 וס ע) ומוסיף . 56נע ס)ח נחלמים 6מר וחד , סיד ג) ייו[ס)ח
 יסלח וס"ק מ! ס' 63ות מס 3גדפס ונוסף . כגדסס )יתor 6 . ר3'גו י)מדט )צח( : 56נעות מחרס6חת
 16)0 עא. יסע תעמת מסגם . רטתיגו סגו כך )צט( : %ס , י"3 י"6 י' 6ות כ3 גס , IDW עד 6פו חרוןגס

 6)'טזי ור' סג" ומס 'סוימו), )6 חגות 79ס 6וגור יסויס ור' משיר ל' ינרי סס'וס גמ65 )6 טסנמסגס
 חלות )6חר 'טרש )6 חטת כן7ס15מר

~tSa, 
 פרדו מתענין סיו ת"ר 6'ת6 ע"נ כ"ס דף סס כגמרך רק .

 חלות קודם שמר יסורס ר' משר ר' לנרי יטרמו מממס O(T )6חר יסלמו )6 סחמס סגן יגס גסמיס)סס
 סמכו ומגין )ק( : מסנליית6 כן ומונף 3תגחומ6 )סגיט ססו6 כמו וס6 , יסלמו ח5וח )6חר 'סוימו)6

 סתגחומ6 נסס פילס מונך וכן , סתגחומ6 נסס ס,ס מלמר סניף תק)"1 סי' מיסר כמסר סרסת .ספורות
 קומר ס' פוס נ' 'וס ~Dtn(ot ומט וודע סניך ל"ט ס" מרוקח וכן . ס"3 ס" ונתגיר 5"ג כ)נ ס"תנעט3'

 חקט מיכן 3' יוס סיס יום מ' וסוף נחמיסי ממס עכס נענ) כסמס6ו .סיום ס) סמעיל וס' כס'3תגחומ6
 עכ"). נריע)תך לפרסת ויכולו נמדרס סונף וכן ו3ירי7מו, מסס ס) כעליתו וס' 3' יוס סמתעג'ןאמש
 וכוון סרוקח כ"כ סנועיר וס' 3פ' חגחומ6 נסיו וגרסם מסרס 3סס סני6ו כדי י"ל ע"6 פ"3 דף כלק31תוס'
 לר"ת h'oD סריסית "ע)"ס כ175 )למס לומ' בכ"י . ספגי וירד 3חמיסי תסס ע)ס )קא( : nhaor'ומקמל
 בסי' ועיין , 6רנעיס יוס כסור יוס סיס )6 ד6)"ס מעודר ס" יוס 3' 3ו סיס SllhC נסיות 5רז ,ס 3סי5)ו)
 6דם ביי ים ס6ס )קב( : כיי 7"ס ע"6 פ"נ יף פ"ק בוס; וט"ן . ע"ג עקכ" וסיס נמרטת סור הכור יוסףר'
 גס כ"ס . ממר 'מוסע ר' ויגס מסו )קנ( : olb 3יד ים 06 רנותיט ארו סנ" רומי נכ"' . טוגותכמס
 ויסג ג'3קע מונ6 וכן , )מלחמס סגטס טומר יסויט ר' טנ" ו' 16ת Y'5D 331"ר . finlhD וכ"י רומי3כ'ק
 טומר גחמיס ר' ומ) , רכנן ס) מטמר סו6 . תמס 6)6 ויגס 6ין טומר גחמיס ר' )קר( : נ"ר נסס ר"גלמג
 לנטן ומוגם . תסקס און 6)6 וינס 6ין לנמרס וחכמם , יכויס איו ויגס סג6מר נקסס )שן 6)6 ויש5ין
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כ2ההנתמשש א ך יןמדרש
 ע*הם טבקש ההזה וגו' לך דלילה הקב"ה לפמ אברהם אמר , ים( מז (P'ehu ירודהא*ו
 , ממנו שכילה נסתלקה זכות להם מצא שלא כיון , לעשרה מהכהנים שגירד עדרחמים
 לממן )שנאמר( , הפורענות עליהם ביעזה מיד )נ( 'מ "ס וט' כלה כאשר ה' וילךשנאמר

 : מדום על הממיר הי בענין[ שקרינוסמה
 זש"ה . סדום[ על המבדר ]רךק' )כף(]יז[

. 
 ]כמו )י( , ע( גם )חפש יהלך תמם שבלול במו

 שהמסה , יהלך[ תמס , נשספו סדום אנשי כן , נשספת הזושהשבולת
 השמש שנאמר , סדום אנשי חזו שלא הס( שמש חזו בל אשת נפל , באש הקב"האותם
 כמו שבלול, כמו מהו ד"א ונו': סדום על הממיר וה' שם כתיב מה כג(, יט ))ונטיח הארץ עליצא

 , במדינה שעומד תוריכום כך )קו( , מוצאה שהיא מה בל שוטפת מים של הזושהשבולת
 , שכחט עוד רואה אינו שמת וכיון , שבלול כמו שנאמר , עמו נשמף עמו שנמצא מהכל

 : תוריכוס שהואלבטה
 כוסם מנת ולעפות ורוח ונפרית אש פחים רשעים על יסמר זש"ה , הבסיר[ ]ךן:']יה[

 שנאמר , העולס נברא שלא ~ד מתוקנת היתה הזאת המנה )קח( , ו( '6)::),ס
 , ע( עם )ש ונו' מזה ויגר מסך מלא חמר ויין ה' ביד כוס כי , כוסם מנת מהו , כוססמנת
 תאמר שמא , מסך מלא לומר תלמוד , הסר שהוא תאמר שמא , ונו' ה' ביד כוסכי
 ארץ רשעי כל ישתו ימצו שמריה אף , מזה ויגר לומר תלמוד , שותימ היו ממנולא
 על יממר ד"א : כומם מנת שנאמר , שתו הטס מאותו , כוסם מנת נאמר לנך ,)מס(

 אלא רע דבר מלמעלה סו-ד הקב"ה אין פזי בן חנינא ר' אמר )קם( , פחיםרשעים
 : נמרית ונעשהממר

 על הממיר וה' אומר הוא וכאן , יד( סו )סמיה השמים מן לחם לכםמממיר הנני אומר הוא אלא , ה' מאת מהו . ה' מאת וגו' סדום על הממיר וה' ד"א )קי(מם[
 ותקוניםהערות

 . סלו) כמו וס"ס סרוס ע) ממעיר וס' )קה( :  סם  וילקופ ננקר גס סו6 וק , bnb~D וכא' רוש3גש
 נעלס מו"

 סכחוכ ע) סורסו נ"ר 1תמ65 ס:"6 ריס ננקר ועיין ,  וסיף nllacon כ0ס סיוט 0:63' מיגר י"636חרוגס ~Pch מקמר ס3י6 ולח"כ נר6סו:ס סננו) כמו מסו 7"6 מסגי מעמר 6ח סנה ונ')יפ , ת0ע"ו רם,חס)יס
 כזע כוספתי . 0ססט3ת כמו )קו( : ע"ע ,מל סקוסן רק י"ר כנעסוס

~trc  
 סילע, וכ"י בל"רומי

 שקר ק6מע ד"ר מיה"ב סנדו) רילנ ידידי מעירני וכ06ר . פ0ונ0 סם וסוסון סבת רומנס גסמעספ6רמ, ונכפי . סררס ענין סי' ננךו ונרסס , תוריגוס וגביע , חגייכוס רומי נכ"י . מליחוס כך )קז( :וכי)קוס
 ופק סנ"צ נערך משקפי וסניי תוריבום,סני'

 )יחס ו6קיפתס o~P וס15ן סמון (ס"טק5וצ 33"
 חורי3ס יוחנן ר' 003 ח"6 י' ע"3( מ"6 )דף ס"נ פ"3 ע"1 31'י01)מ' , 6וי5רוהר( , 6וגרוהט)6פרוויררוגג

  תוריטס ~"ל תורישי,  thD'r'1  3ר9ס  ולנכון ,  רוי5טיפין 3ר9ס  וכ'ש , תוליגס תלשת 67מר ומק ,כו'
 , ז'( ו' (Shpmt מסומי ו" " רגי6ל , י"6 ו' ליחזק6ל סמון מלת  וקגש ע' סעתיז סתינס 1131 . ר1עספי6כני'

 ח'( ס"ה  להעליס  פטון כ"כ סטייק  (Aquila) וטסילס .  3'( מ"י לירמיה תרועס ,  פ'( פ' לטייקמהעיר
 צלול  ליון יכלול לדרוס וגס מיס,  o~r כקמר מנולת  מלמון טגלול לדרוס סתגפמ5 וכווית4ס"טקשזמ

  תוריבום כך מ~5ס ססי5 מס כל סועפת מש סל סגו  סססגולת 3מו : כוס סמינר וסיעור , ומפונט מעורבפי'
 סג6מר עמו גלף עמו 0גגו65 מס כ) נמד'גס מעומד Yolksaufruhr )תרוד כעס ורגמת וסטון ממומסס"
 כקומר תוריטס 0ש6 )מס סמ0 טי רוסס בגו 0מת ובון ?ולוי( ועזי , טנופת עלו) )כזומר ס33ו)כמו
 פיללו ור6נ"ע רפ"י וגס . 6יס )פט)ת '63 1)6 נפם 6% כחס ולין רככם ורגסת סבן רק 0סו6תפני

 4סיי(0קטז טריגוס ע3 כווגהו להרס ענין סי' סי)קוט 0) נשו 0כחנ ומס . מיס כנוצח מן סנר)3תס)'ס
 ר' 6טר רומי ככ"י . סגי 3ן וגילל ר' 6מר )קם( : סגו ממכס פ6רמ6 נכ"י . סולח המגס )קח( : וסררםסר

 , טוי 3ן  חרגי ר' ג"כ בגי' ג' 5ות פג"5 .3"ר  ועיין , פד 3ן יסורס ר' 5מר פל~ץמ5 והכ"י .  פוי גןחגגיס
 וכרר 6ט וסכתינ שצינון מ)נ:ע)ס יורד רע דגר 6ין מרד")[ כני' סגי ]כן חג'ג6 ר' 6מר סס סמירסוו")
 ד6מר 6ס6 ס)ינ6 7ר0נ") מיטתך דהרו עורס h'on ס'6 מערס רום )סס 6מר , קקמ( )תסוים וסיעורס)נ
 עיין . ע"כ 6חריס 6ו3רות )1 0יD 0(tb סעונ לעצלו 6ת )ך ס' יסתה ר0נ")[ ]7~ר פוי גן חגיגהר'

 כי)קוע טנ6 גרכיס.. ר' 6מר ט' סמס'ר וס' ד"6 )קי( : מסרקו ופי' וסרסרך סרן") ונחיוטי3מסרפיס
 י.פגס סיתס . כוסס ומגת סופגיו סמ6מר ע) נס מוסג תגחומ6 וסטיון . ר4תגחומ6 נסס תרניך רמזחס)יס
 ו6ס נסריח געסס סמטל 6)6 סג" רומי ונכ"י . סחגחומ6 ע"ס מוסיף נסריק" וגעסס מסר נגריל "hlbסעיוח נ"ר מן 0סני6 המצמר נס , לצפניו נמעל סס3יD 6("h נ3"ר )יה* וגס , סעו)ס גנרל hsn עדמשק"מ
 וניצבע , פס ככתום נרסי ס"ס[ כרמז זס וסדר ויסנוט רה"י כו' רע דגר 6'ן סכתו סס נ3"ר כע"עועיין

מסריס
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 , נחתום של הכבשן אצל עומד שהיה למלך דומה היבר  למה  ברכיה ר'  אמר לקיא( ,טרום
 הקב"ה כך , ל4 ונתן גחלים חתה שונאו נכנס , לו נזן חמה פת רוה אצלו אוהבו'נכנס

 לחם לכם מממיר הנני שנאמר , השמים מן לחם להם הוריד המדבר אל ישראלכשבאו
 וחייבן ואחד שבעים של סנהדרין בדין עליהם שישב , וה' מהו , מדוס עלהמטיר ווי שנאמר , השמים מן  אש להם הוריד , עבירות לידי המדומים וכשבאו , השמיםמן

 אתה בדבר כיוצא , השמים מז ה' מאת שנאמר , לשרפה ויצאו  אש עליהןוהוריד
 וא' הממיר וה' הוה במסוק כתיב מה לשואלך אדם בא  אם , ה' מאת , הממיר וה'אומר
 להמ[ ]המלך עבדיו( )אל ויאמר , בדבר כיוצא בפסוקין יש )קיב( לו אמור , ה'מאת
 , עבדי את אלא לומר צריך היה לא )קיג( , )ג( 6 )מ" אדוניכם עבדי ]את[ עמכםקהו

 הית לא , כג( ר )גומית למך נשי קולי שמען וצלה עדה לנשיו למך ויאמר , מניןובתורה
 בשם נכתב אשר נתב כי שנאמר , מנין ובכתובים , בתורה הרי , נשי אלא לומרצריך
  אף ,  בנובעתי אלא לומר צריך היה לא )יד( , מ( מ (Xh המלך במבעת ונחתםהמטך

 : ה' מאת עו' הממיר  וה'באן
 אנשים שלשה והנה  וירא  עיניו וישא  שנאמר , שלשה באו  אברהםאצל להט , בערב מדומה המלאכים שני ויבאו , הענין מן למעלה כתיב ומה , ה' מאתננ[

 שלה מלאכים שלשה אלא , המלאכימ שני ויבאו שנאמר , שנים הם וכאן , 6( יט)הכטיח
 את למלם ואחד , שרה את לבשר הלך אחד , שליחותו לעשות ואחד אחד כלהקב"ה
 מלאכימ שני ]ואין , שליחות שתי עושה מלאך ואין )קטו( , מדום את להפוך ואחד ,לום

  כתיב  אין אליך נשוב שוב שרה, את לבשר הלך מיכאל )קמז( אחת[, שליחותעושים
  שבאמר ,  שליחותן  את כעשות הלכו והשנים , 15 והלך  שליחוהו עשה ,  אשוב  אלא ,כאז
 , מלאכים  אותן  קרא  ובאן ,  אנשים אורק קרא להלן , בערב סדומה המלאכים שגייבאו
 בביתו מצויין המלאכים שהיו , אנשים היו אברהם אצל אלכסנדרי ר' אמר אלאוקיז(

 ותקוניםהערות
  מתגמומש ט3עיס סינאט וצנרי . עכ"ל נפריח ונבסס ממר סוריד 6ל6  מלמעלס 'ורז רע יגר 6'ן נלאה:;,ס
 36ין ר' נסס )ם סיומם מס) עין . זומס סדנר )מס כרכיס ר' ימר  לקיא( : שתנתוב*  לטין ט"פמשיסיף
 יפ רופי בכ"י . נדגר  כיול*  נפסויין ים  לקיש( : ב"ר  בטס פ"ר רמז וירץ ו3י)קוע , 3' 6וח סג"336"ר

 לנר*סיס פוכ בלקת ותוכ* נ' 5וח פנ"4 ב'ד ונמררס . נדנר כיעף  I'P'tD, יפ ס*רמ5 וגכ"י . נוכים" פסוי
 נתוהד יתד נססיך  פטמים 3'  טסו מוכיר סססדיוט מטעו וכתוניס בגני6יס כתורס יגחק ר' 6מר כי(יט

 )סם סמיך ואמר נגנ'6'ס וגו' ס6ויגס למך גסי 6)6 כ6ן כחיב 6ין גסיו ז( )נר6טית  )נטי )מךויצמר
  6ין  סמלך  בן 6ת ,  6( למ"כ עו' 4 6סר ססררס טל %י סלמס 6ת וסרכ3תס *דוניכס פנוי  עמכס"תקחו
 61ת , 6( )לסתר סמיך נטנעת החתם סמיך 3סס גגתכ 6טר כחג כי נכתוניס . גגי סלמס 6ת blh ג6ןכתיג
 מיכיס ונימוס ן ל"י רמו  בריטית הייקוט ומונף . א"כ 6חד נמסוק סענויס סחי  ספו מוכיר קסקנ"סתוניס
 רומי גכ"י . עכרי 6ת 6ל*  לומר  %יך סיס %  לקיג( : ג"ס *לף רמו *סתר  נילנץפ נס וניקרס , קס"ורעו
 *0 ב'זי נמדרג סמלות ולרטתי ביגיל". סרי ג"כ  וסייס טכריי *ת סחו צלי  לומר יריך סיס "ל6 פ"רפ*וככ"י
 מדרס נסס סס ני)קוע )ית6 ונס , מקומר מגיס מ6יזס גוססו 3מ ס)מס 6ת 6)6 כהן כתיג  6'ן  סמלךגן
 , בו' סנריי %6 4פי  נייר OtO ל* נתנועע* והפורס  טסני* טס ג3"ר 13 סשוחס אפי' נלס"' ועיין .3"ר
 יסרס  סס יום  נלזת  וסיין .  סלסכיכי סתנתומי דברי פל  רבריס פריליסויוסיף

 פ'~
 6מר רוממך נטבעת וגחחוט )ונור 6ססר 3תגחומ6 וממורט טס נרס"' מונף וס מטמר גס . נט3טחי 6)6יומר  5ליך  סיס )6  לקלי( :

 , ספקות טתי שסם משך "ין )קמו( : כמסוק פטמים טחי מפו לסוכיר כרי ,% , סמלך  נסס נכתנטגימר
 ס"ל רנ:ז וירך 3')קוט ומ631 , 3' 6ות מ"ג 33"ר וכ"מ , רומי נכ"' ססו6 כמו מוססתי . כו' מ)6כיס ס;'ישן
 נג"ר . כו' טרם 6ת )3סר סלך מיכל) )קנז( : נ"ט חסר bmhe וגכ"י , 3"ר נסס תחקרך רמו  6יונוכקוט
 ימרמר ולעס , לזפ *ת יסליל ירפוף סרוס 6ת  לסמך גסתלת גנרי,ל הסתלק נפורתו 5פר מיחיל מסורס05
 6ת סכ6 כך 6יה6 נ3"ר . 6גסיס סיו 6נרסס 56)  6)כס;דר' ר' "מר hlh  לקיו( : טס"ז  במירוטו  רס"'ניון
 מע) סכיגס סגטה)קס ליון , שסיס  קררן  נכייס טל שכיגב  ספיתי o~r:h , h)h לותן קורץ ולסלן משכיס"מר
 פע 3% , 6;ט'ס נימות )ו נימו 'פס טחו  טניס 6גרסס לוי ר' 6מר תגחוע6 ר' 6מר , עריכות )נסוגניסן
 קרשו  סליחותן טסו  סל6 עד חג'ג6 ר' לנור . מ)6כיס נדירות )ו רע,ינפ כחוסריס

~'Oh 
  סליחותן טמטמו

 ורנרי נסרחנח)סון. יסניף ססוסיף סחגחומ6 )ינלי מ6ומריס מט סנדר דגרי כי תרפס ומוס , ע"כמלתמס
 ר' %5ר הנשמתן ר' צמר נמדרס  לפועו כמקוס *מר 4י ר'  סס וסני' 6' י"ע 3ר6סית  עו3 בלסת  פונייס "רכנ
 )וע 11") סניף טס סא"ל SD )ו סמיוחס כסירתי ורעתי . סתורס ע) כסירוסו רס"' כוון סמ6מר קוס .פ'

 מ5וייט  טסיו  הכרמס מפרפ תנתופ* רני ונפדרס .  מסם פתייר, מסיס מפוטש כדמות פ נימו רעתטנף
6ג)ו
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 ביתה הליכות צויה שנאם , אברהםשל

 )מ~
 אברהם של מרו הולם שהיו ס( )6

 שהיה לום אבל , אנשים בדמות לו נדמו , במלאכים מצוי שהיה ידי ועל ,מלאכים
 : וגו' סרוסה המלאבים שני ויבאו שנאמר , מלאכים לו נראו ,הדיות

 פפייס ר' דרש , 'ג( יג הייי ויעש אותה ונפשו ישיבנו ומי באחד והיא כהעיב )קיח(]כא[
 מבקש שהוא מה כל , בידו שימחה מי ואין בעולמו יחיד שהואלפי

 , בדין עושה הכל אלא , כאן דורשין אין )ים( פפיים דייך עקיבא ר' א"ל , עושההוא
 נושאין שהסנהדרין וכשם , למעלן פך למטן שואל שהשואל כשם אלא )קכ( באהדומהו
 השמים צבא וכל כסאו על יושב ה' את ראיתי שנאמר , למעלן כך לממןונותנין
 , למעלה )וימין( שמאל ובי )קכא( , יט( סג )מ"6 ומשמאלו מימינו עליו ]עמד[)עומרין(
 לכת ממין ואלו זכות, לכף מטין אלו אלא , 1( ט1 )כטח בכח נאדרי ה' ימינך נאמר כברוהלא
 דניאל אמר שכך מנין , למעלן כה למם] שואל שהשואל וכשם , במשפם הכל הרי ,חובה
 שהוא לפי אדמך 'ד(,דאוזה ל )דגם) שאילתא קדישין ]ומאמר[ )ובמאמר( פתנמא עיריןבגזירת
 בר הכהן פנחס ר' אמר , באחד והוא מהו , מבקש שהוא מה כל עושה בעולמויחיד
 ב"ר הלוי יהודה ]ר' )קכב( בריותיו, של משפטן יודע בעולמו יחידי שהוא עלהמא
 , 16( )'ימ'ס אנכי נער אמר , יימיה וכן , 'ג( יג "',3 ויעש אותה ונפשו אומר הוי )קכג( ,ילך בשליחותי לך אומר שהוא למי , בהיותיו[ של דעתן יודע בעולס יהירי שהוא עלשלום
 חייבים שהן וראה בדינם ונתן נשא במדום ךאף , ו( )מס אנכי נער תאמר אל הקב"הא"ל
 קורא להלן : מדומה המלאכים שני ויבאו נאסר לכך , להפכם אותם שלח כך ואחר ,כליה
 שולמן שלקח לאדם , דומה הדבר למה )קכד( , מלאכים אותן קורא וכאן , אנשיםאחזן
 עשה %א , יחידי( )פ" פנן מהלך הוא )קכה( בדרך, מהלך שהיה הימים כל המלך,מן

 מכבדין המדינה ובני , שלו .המוכסין )קכו( התחילו במקומו לישב שנכנס כיוןאלא(
 מהלכין היו למדום נכנסו שלא עד , המדינה את להפוך שבאו כיון המלאכים כך ,אותו

 ותקוניםהערות
 ,כוון . עב") , כמ)6כיס נסס סרניס 5ג)1 מ5ו"ס סין ס)6 )וע 6ג) כ6גס'ס 06 כ' כס סרנים % כעס 55%)1

 נסס תתק"ה רמז 6'ונ בילקוט מו63 . ססיוס ר' ירט 'סינ:ו וע' 63חד וסוך כתיג )קיח( : ס)סגיגו)מקמר
 ה)5 )קכ( : כן יוחסין 6ין 31')שט , כך ד1רס,ן 6ין fin~ho וכ"י רומי נשי . כקן דור0ין 6ין )קים( :סתגח1מ6
 סיס ו16)י ענו)ס, מ65י סגי 3ין זס נוסף רומי ומכ"י מילקוט, מסר ,ס . )מעלן כך )מטן טו6) 0סטו6)כסס
 31')קוע ס6ר)ו6 וכ"' רוני נכ"י . ומעלס וימין סנוף) 'ס וכי לקכא( : פגימס סמעת'ק מ6ח 63101 נחןכחוס
 וניקוט ס6רמ6 וכ"י ר1)ו' ככ"י 6100 כמו סיסמתי . סכוי יס1דס ר/ )קכב( : ססגרת'ס )כן , וימין )מגת)'ת6
 נ)' סוי ובילקוט ס6רמ6 וכ"י רומי נכ"י , טימר סוי )קכג( : בריותיו עד יריותיו מן ממעתיק וסעמיט ,טס
 . טחך מן סונטן ט)קח 63דס רומס סיגר )מס )קכד( : מקומית גסר3ס סמעתיק מוסיף *סר 164נור"מלת

 )3ית מגיע 0)6 עד , סמם מן סגמוני6 קנס) )6חי תנה~ננ5 ר' 6מר כך hn'h 3' 16ת פ"נ 3"רונמזרט
 ט)יחוחן עסו ס)6 עד כך , כק6)נוין מחך סיס ס)ו קיריין )כ"ת ססגיע כיון , כפגן מסלך סיס סלוישוריין
 0)'מותן טעטו כיון , לגסיםקרסן

~hlp 
ot~hln . (5הר ענין ע) ד' 6ות פכ"ו 3וי"ר גס )1ונ6 סוס וסרס , 

 סט סנר נס , וירק זרכ' נרם 6ח6 ן3' גבס טכוס לב נטם סמצ) מונק~מס
 שמתוליי

 , 5ורי,1 ניח נמקוס
 ססני6 ומס . )מדיגס סגיע 630 עד ס"6 , )מיחוןין b"D וכתן , ih'1th 3ית סגי' סס3י6 סגן ערך כערוךוסיין
 פנן וסי' כממסקס, מקוס ומחוס גנו) לס(9זי6, 3)"י ופי' מיתרין נערך ספניך כמו )מיחורין, 5") )נויחוןיןס"ק
 ס"ד רמו ו'ר6 ~ני)ק~ע . ומכתי מסיב o~h ץ40ףגג"א 3)"' ק)ע'ן וסי כסר וגס סר,י paganusנ"ר
 ר5ס גסן ערך טמעריך כע) וסרב . כסגן ס5") )תקן ים , כסייוט 1753 וסי' כגסן מסקך סיס כיר 3ססס3י6
 טיט) 6הד סמ6מר וכווג,ז , 6מיתיח כפנן וסני' . גכוגס ס)פגיגו סגי'. וסכלות )מרסס ולחק כנסן סגי')ק"מ

 י,ן)ך ממרחו )מקס ססטע וכיק גפר 31ן סרגי גנן מסקך סממט)ס יתסס שגנו) סלע ט)6 עדסגנווג'6
 מים )סגינו 6י)ס , כנק סג" ס3י6 מחרין צערך מערוך גס כי ממעליך סס b'3oa מס נס . מכוריכשט
 )רס"י למיוחס גסי' 33"ר ורשיתי . פגן מסכך סו6 6ית6 ק)סניגו גחגחומ6 גס חר6ס וכן , יסנן כערוךנס

 , בסגן מסקך ספ 5ו7יין )מת D'JO %0 עד סמקך ען ממסקס סנט) )6ק7 חגחוס ר' 6מר ח") ס3י6 סס33"ר
 רני ומדרס יטolpn ,31 טסו6 סנ6וגיס ופירסו מטשן.6וזייגי כס' כינרסינן ויסופו נדו)תו מקוס סי'*ודיין
 מכ3יין סחחי)1 במקומו ויסב מסגכגס כסנן מסיך סיס בילך מסיך מסיס סימיס כ) ד6מר עסו מעידתגחומ6
 q'c~o ססיליט . 'מידי פי' פנן מסלד סו6 )קכה( : נל'י טיפגיגו סתא1מ6 )מלמר וטין . עכ") ,5ומ1

 . אנו לרעות ס6רמ6 ככ"י וכן . כסנן 5") כסגן כעעות רומי וככ"י . נסנן 51"3 , סנר א"י עיתךסמעתיק
 נ") טכסין מסעות רומי ונכ'" , 6' מכס ערך ערוך ע"ן , ממס גולי סי' סמוכסין )קכו( : ~O')DS נסתרס1ע"ן

מוכס.ן
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 מאצל נפפרו שעות בשש )קכז( . הםלאכימ שני ויבאו כתיב למדום משבאו ,כאנשים
 ילמר שמא ממתינים והיו רחמים' של מלאכים שהיו אלא , בערב למדום ובאואברהם
 , בערב למה ד"א )קכח( : הערב עד המתינו לפיכך , תהפוך שלא כדי ידן על זכותאברהם

 6(. יע )גרושת מדום בשער יושב ויום : לילה כערב חשונים מדומים של מעשיהם שהיולפי
כתיב( שכך , ביניהם והושיבוהו מכולם רע ולופ , במדום היו דיינים חמשה , כתיב ישב)קכם(

 בביתו שגא לפי , 1( גג )מס' דרכו פי על לנער המך )קל( . סדום בשער ישב ולום
 מה , אצלו המלאכים הכנים לפיכך , ממנו למד הרבים עוברים מקבל וראהו אברהםשל
 את הגיע אצלינו עד לומר תמהים המלאכים התחילו ד(, יע )כיפית ~ו' ישכבו פרם שםכתיב
 תנהומא ר' , שנה ירח ממחיצתן נדחו לפיכך )קלב( , שלהם סתר( )פי' ממפירין )לא(לו נילי יג(, )סס אנחנו משהיתימ כי לו אמרו כאן, לעשות באתם מה למלאכים לום אמרהדבר,

 : בגימפריא סלם במנין שנה, ק"לאמר
  יו אמר , לענגיהן שב-1 )קלנ( , ס( יע )סס אותם ונרעה וגו' לוה אל ךיכתראך]כב[

 נא הנה להן אמר , בזמה שמופין שהיו למד אתה מכאן אבא ברהייא
 ולא , ביתו בתוך להכניסן שבקש מלמד )קלד( , ח( "ס איש ירעו לא אשר בנות שתילי

 שראו כיון '", )י0 הפתח למצוא וילאו שלו. הקורה לתוך הכניסן עשה מה , אשתו לוהניחה

 ותקוניםהערות
 מלנרכס גססריס פ"נ רים גנ"ר . הנרסס מ56) יסטרו מעות נסס )קכז( : 0מכסין פ6רמ6 שכ"י .מוכסן
 . כו' וכות )מס ימ65 סמ6 וסנוריס ממתעיס וסיו סיו רממיס מ63כי 6)6 כערב סדומס ונהין סעותנסס

;ע"י
 לס"י כוון כמהמר ו)זס , סעות מס סרי סיוס כחוס יסתעף) רני תגי סיוס כחום ח' 16ת פמעא נער

 : ס"1 6ות )ע') ע"ן . כערכ חסוכים סדומ"ס ס) מעסיסס סניו )סי נטרנ המס ד"6 )קכח( : עס"תאפי'
 מיגוסו סיוס לוחו יסג-כחיג 'וסג וגוע ג' 6וח סנ"6 נער . כו' נסדוס סיו חמססיייגיס כתת, יס3)קכט(
 - ס"ס דף סגסדרין ועיין , טו3 ונרקח עס"ת נרט"' ומו63 כו' גסךוס סיו ךחמס ר6סי חמסם דייגיסמזיכי
 . סתר סי' מסטירין )קלא( : ט"ו 6ות )עי) ע"ן . 36רסס ט) ככיתו סגד) )סי דרכו סי ע) )גער חגוך)קל(
 מוך ישקץושיק mysterium ורוווית יונית כרסון ופי' bnlbD וכ"י רומי נכ"י וריתך סגועתיקהיספת
 רומי ככ"י . ננימטרי6 קנס כמגין לגס ק") 6מר h(hnin ל' מגס קו"ח ממחיטתן גנחו )פיכך )קלב( :וסתר
 רב גסס )ו' ל' ע' 6ות פ"נ נכויר גטגס סוס וסמ6מר . פ6רמ6 נכרי גס וג~6 תגחומ6 מר' יימ6נורגסמט
 חגחומ6 ורני סגס וט)ווגס ורסיס מ6ס ממח'5חן נדחו סקנסס SD מסטורין סגים יל' ע) פטרת נושכינחמן
 סמוך) ר' כטס )וי ר' סני' וטס י"3 6וח פס"ח כנ"ר גס עוד גסגס סוס ו0נו6מר . ק)ס )'סג6 מסיקסוס
 ע) סחסנון מונף סס"ח נ"ר )ו סמיוחס רס"י ומכי' . ק)ס hsp ("51 )יטג6 כסעוח סס סג" גס , נהמן3ר
 ~דת פנס מסיס כן ופהק וכתיב ירחק גולי 6הרח )סגס לגחנו מסחיתיס כי ס6מרו כעס מ6ותס חטוכ וי)ק)"ח
 ק3"ח סרי )6חי וס חסכון 5רף סגס י"י ומסמסו ענר נניח מוטמן עוי עמס כסגחנרך ק"ג גן ויעקב16חס
 דכאים יעקב כימי סערו עד וו") יג( 'ס )נר6טיח סוג npS 3ע) מחסכון מנקר וכן . גדחו קורס 6חתומנס
 כפי65 יעקנ גתנרך יסנע0 סנעיס וק 6ותס נטת תגס own נן ולחק 1כתינ עומס 36סיס מ63כיומגס
 וסחסנון . עכ") , ק)"ח סרי סרוס גססכס ירחק קידת טר0 6חח סגס וטו). , 6רס סדן 6) ))כת קניומנית
 ))'דת סגס ועוז , )סיוס סמ)6כיס נ6ו 61ז , יוחק 3'ךת ע3 כסגתכסר הנרסס סיס סגס 5"ט כי מטלריזהר
pnstסרי יעקב 6ח '5חק כסנירך ת"נ ועוד ס"6 0ר' כג'ו 6ת כהיתו '5חק סיס סגס וטפס . מ6ס 3ן כטס'ס 
 סמ%כיס one וסייגו עו)יס נע6כיס ורקס החרן סרך 161 , ק)"ח סרי ענר ננית טגטמן סיס 1'"י ,קכ"ד
 במדרס חגחומ6 ר' מקמר 6עס . oc מסרו"ו ר,רנ ס0ני6 כמו , 6חריס ln~(of נו65גו )6 כי )לדוססבכו
 רסס סנופרסיס נדחקו ק)ס" fi)cfS נפיק 010 תגחומ6 "ווי'נ"ר

 0315 . )סרסו מרז") וכן ומיירו"ו 1מ'י

תדגר"
 ור"ג . נגטסר'6 סל"ם כמגין סג0 ק"ל 6מר תגמומ6 ר; סגכתס סגי' תר6ס ס)סג'גו כ"' סתגטמ6

 מסק סוס ריחומך רני נ"ר נמדרס גס כן ט5"3 תסק 6ין הכן . O~SD כמגין ממחי5תס נזחו סגס ק")סרק
 מיתמות נכמס סרטון כדרך ק") ממספר תנג'ס ותמחיסן ק)"ח סמוא htilrr ר") , ק") וע") ק3"ח)'סג6
 ע3 ינ( כח )1י65 מתורס ע) )1 ממיוחס נמרגומו תינ'עו 3ע) סניף ר.תגחומD"D1 6 . סS"D1 6 60יפיק
 מסעירן דג)'ין 3ע) )מן( מחי5תסון מן ז6יסריו )סדוס ילווו מ)6כי6 תרין וס6 6ר5ס נו51נ סוקס וכגס0כחונ
 : % טת עי נחיסי6 יחס טין זסיגק 6ט' מנית 'עקנ pD11 ומן עד the('l מסרייין וסגו ע)נו75מר6
 בנחומך ר' 6מר סמכות והודי , )עגוהן טנקסו סגי חגחומ6 ר' 6מר סגי' רומי נכ"י . )ענותן סנקסו)קלנ(
 ונרס"י . )תסמיט 6ותס וגדעס ס'. 6ות סרג ונ3"ל . )ית6 ס6רמ6 ככ"י וגס , ס)סגיס נסורסגסחרגנו
 : סנטוס )מסמים סוג מקח וכן ן 6יט ידעו )6 6סר כמו זכור נמסככ הוחס ונדעס 0ני6עס"ת
 ל"ג כנ"ר . ס)1 סזרס )חוך סכג'סן עט0 מס לסתו )ו סגיחס ו% כיתו נתוך )סכגיסן סניקס הלמד)קלד(
 קנ3 נעיתיתון 06 %) , ע)יסס סנית 6ת ססעחס מקמי שלמי נ5) נ6ו כן ע) כי ד"6 6ית6 .'6,ח
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נתנתש א ך יןמירש  "ש ' 5.ןיפ:" '"'עו,ש%:יי"ן,ןןמ:1.:ך !י "' ז "קרע"' :י~:
 את לה ונתתי שנאמר , אותה מרפא ישראל את הקב"ה כשירפא הבא לשלם)יו(

 ? 1( קמו "סייס בתודה לה' ענו שנעמר )קלן( , שירה "לא וענתה ואין , סס( )מסנעוריה כימי עשמה שנלפתועם , 'אומרייה שעה אותה תקוה 'לפתח באפי שעכרתיעמק

 יבול נופל הי ואלם זש"ה ש * 6( ע )נו6סית הנגב ארצה אברהם משם רימענכג[

 לאנפויי גוי %א אשויז,(,ש'ןש,א
 ,פס,,

 מתהלהלקטין
 שתה .מ' והם אמי .הקי'הסץ

 : ניד . :הינן מיצ.א נהקם נקש , מת,נ, ייי'א צול נקש , מת,ט טיצא דכאחמ"ן
 ;';ע ש' ןע",7י'ןיש:י'תך ן:ג ולשראל : ואש גפרית עשו ולבני למדומים' , עשו רואים שאתם מה לפי לשטיםהקב"ה

 טנ

 ::: ,ךג.:י::: גג;:;:; עג י:(י7:ו:1,1
 : וגו' אברהם משם ויסע שנאמר , ממקומו שנסע / 6( ג6 וסמים וגו'חוצבתם

 "ה. שגאז. , ,;י' שיא טת. עם .שנת. וא ,ש,, )קם( . אנזהם משט י.סע)נו[
 ג.ם .הושעים צויחת הקוש ויזח . ן ' .הג' ן לטע.ן , ש.שנ ,ה"ב.הר.א.ם
 )והןו,יהטב,,, אנוש;י,א.ב.מ ש. דייו זה .יעז ע ,(, י ג והחגנהש.בה
 תעשה שנבטי מצה .ש . דשת ע'וס"עי תשש , י( 1"המ מי%םש , אתעירנסו לכו לכם אמרשמא לשיושב

 ותקוניםהערות

 כיי' תקמר סמ6 )קלה( 'ר!ק ר6יס וסנינו מסם 6חת לקרס נ5) ענו סתת סמוךמ5"ריכג'ס

 I:f'Dnl~qg .נ:"ן!ת"מול%":ולןן

 , ;ןלח"'ין:'ויהי'גן ~ל:"
 ה רז ך,:%,()%

 פנ"כ ריס ככייר ועיין . זנריס נסוספח סתנחומ6 דברי 6ת סעתיק כ"ס סרק כר6סית "ים כע5 .וחנרומס

 :ג 51:'נןז:% ז,ה,ר:'ג:ל ן טעי ~4גיט4קלב:
ר%תנמממ
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תנתמא א ך יןטדרש100
 להם אמר , 'ג( סג "שע תזכירו לא אחרים אלהים ושם וכתיב )קמא( , ד( " )נושיט שםלמ

 להם אמר , לראישוממ שעשה כמו לנו יעשה שלא * אמרו , אזה כל למהאברהם
 להם עשה מה , שם לנו נעבטה אומרים ואתם , .( 'ת )מא' ה' שם עוז מגדיהנחתם
 ועולין המגדל את בוכם היו היכן ועד , מ( '5 )-יצטית אותם ה' ויפץ שנאמר , הפיצםהקב"ה,
 מן למזלה שעלו כיון , ו( כ הסרס וגו' ישהק בשמים יושב שנאמי , עליהן מלעיגוהקב"ה
 האשיכם שנאמר מלמעלה, ונפל )קמב( ס(, מס )טס וגו' באפו אויימו ירבע אז מידהמגדל
 עליהן משקיף והקכ,.ה , עמהם עמק לו היה לא דאברהמ י6(, ס ממועצותיהמהס יפלואלהים
 ך,, ; ;; וגו')טס סג וגו')הכל(]כ%ו[ אדם בני על השקיף שנאמר)ה'(]אלהים[משםימ אותן,ורואה
 אתה מכאן , מס( ocj אחד גם אין אוב עשה אין , אלהות עצמן את עשו מיגיםשבעשו
 היה אחד שנאמר , אברהם אלא כאן האמור אחד אין , עמהן אברהם היה שלאלמד

 שוא טתי עם ישבתי לא לומר אברהם התחיל . בו( )נ וישקר) הארץ את וירשאברהם
 : אברהם משם ויסע  נאמר  לבך , ס( ו כו )תס)'ס מרעים קהל שנאתי ,וגו'

 מלך נחש בן תנון ןה , י( ס, )מס' וגו' אביך ורע רעך כתיב . אברהם משם דימע]כה[
 , 6( ' )ס"נ וגו' עמון בני מלך )נחש( וימת כן אחרי ויהי שנאמר , עמוןבני

 אלעזר ר' בשם ביניה ר' אמר )קמט( , כ( טס "מ וגו' נחש בן חנון עם חסד אעשה דודויאמר
 , )טס( חסד עמדי אביו עשה כאשר שאמר דוד עם נחש עשה חסד ומה )קמד( פרתבן

 , אבא ית קבלו להם אמר , מואב אצל אביו בית וכל דוד הלך משאול דוד כשברחאלא
 אבי נא יצא[ מואב מלך ]אל )ישב( ויאמר , ד( כב )ס"6 מואב מלך פני את וינחםשנאמר
 ולאטו לאביו והרג מואב מלך עמד דוד שיצא כיון , אותם ופנלו , נ( סס )טסוגזמי
 דוד מאחי אליהוא ליהודה שנאמר )קמה( , אחד אלא מהם נשתייר 'לא , דוד שלולאחיו
 נמלפ והיאך , אהד אלא מהם נשתייר שלא חלפתא בר הכהן לוי ר' אמר . ית( ס)זי6

 מואב מלך שלח , וקבלו עמון בני מלך נחש אצל והלך מואב ממלך ברח אלא ,אליהוא
 , דוד שבא עד וכגמרו , לאו לו אמר , אצלך דוד מאחי אחד בא שמא לנחשהעמר
 , חנון אצל דוד של שדוחיו שבאו כיון , נחש גן חנון עמ חסד אעשה דוד אמרלכך
 מנחמים לך שלח כי בעיניך אביך את דור המכבד , כך מהו עמון בני שרי לואמרו
 לא בתורתו )לו( כתיב , ביטבילנו מנהירו שהקב"ה למה , בדוד תאמן אל )קמי( , ג( י)ט*ג
 , 1( סס )טס ואובתם שלומם תדרוש לא וכתיב ,  ו( כג ויכיס ה' בקהל ומואבי עמונייבא

 הלא , נחש בן חנון עם חמד אעשה ואומר אלהיו דברי מבמל והוא מזהירווהקב"ה
 דרות , ו( טס )טס וגו' ויגלח דור עבדי את חנון ויקח מיד טס( סס )ס'נ העיר את הקורבעבור
 שנאמר , אחיו כל הרג שמלך כיה יהושפט בן יהורם וכן וגו'. אביך ורע רעך צווחתהקדש
 : י( % )ייינ אביו( )ובית אחיו כל את ויהרג ויתחזק אביו ]ממלכת[ )מלכות( על יהורםויקם
 מוב , ירובעל גן לאבימלך הקב"ה אמר י( כו )מס)' רחוק מאח קרוב שנן אוב מהו)קמז(
 אבימלך ויאמר שנאמר , אברהם את כיבד שהרבה , פלשתים מלך אבימלך ממךהיה

 ותקוניםהערות
 חסן )קמב( : ע"ז סכוונס סס )נו וגעטס ר"3 . תזכירו )6 כמריס מסיס וסם וכת'נ )קמא( :סתנהומ5
 ומונק . סתגחומ6 גסס קמ"י רמו טמא) מפקוע מוגך . נרכס ר' 6מר )קטג( : סוגד) ר") .)'))וע)ס
 עמדי 36יו עסס כפטר סינור יוז עם גחט ע"ס חסד ומס )קמד( : נ"ט פצו נר6ס'ת נבגיתנקגרס
 צחיו 6)וו ו6ת 36יו 6ת סרג מו36 מנך , ד' כ"3 ט"6 בסי' רט"' 11") . כו' לוז כסורח 6)6 ,חסד
 נמורס (TDn bn'hs עמ7' שיו עטס כלסר דוי סימר מחסי וטוף כעמוני נחס "מחייטו טנסס )ו6חזחון
 נורת דוי כטפס סחקד ומסו חסד עמסי לניו עטס כלסר כת3 3' " ס"3 3פי' ,כן . עכ") תגחומ6רני
 וס61 . עכ") שיו 3ויר6 תגחו)ו6 ל3י ומילט גחס 16) עמון 3ג' )6רן סגמ)ע סנרח ממס גו6הזחון וסרגי , עטך 61מ' 36י ג6 'סג 13 וצמר ננו6נ מ)ך פגי 6ת וינחס צחיו וקמו 6מו se'1 163 ס6ו)מפנ'

 , טס סי)קוט ס3י6 וכן , עמך וקמי 6ני ג6 יסג )1 ויקמר ג"כ סניף רס"' ומגס . נכ"י ס)סגיטסמ6לנר
oSth6סני 6ת ויגחס )פגי 3כחו3 מוקיס נס 6תכס, 61מי 6ני ג6 .65 ט36 מ)ך 6) וצמר כהי 3קר 
 6) לקטו( : לניסוין ס6רמ6 ו3כ'" , נג'סו כקרץ . דוי מלחי 6)יסו6 3יסו7ס סג6:נר )קמה( : מ361טוך
 ט)וטס תדלוס )6 מבסריס סס קניך 6ת נ1כנז סיוד 3עיגק- סגר6ס געיכיך קניך יוז 5ת סמכני ב"כ:ני6. סתגחומ6 זכרי 6ן סדניך 6חר מ י' ס"נ בסי' רס"י כוון סמ6מר )זס . כו' טזסילו טסקלס כפס בזוישיתין
 קניך ורע לעך סירטס נרטט 6סר יקוhD'D 6 סו6 . קרוב סכן סוג פסו )קמז( : '-תך --,.,וסק
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באתנחוסא א ך יןטררש
 , הקב"ה שכיבדו הכבוד כל ראה אלא , 1eL אמר למה , טו( כ )גו6ם'ת לפניך ארשוהנה

 ?ל מת הנך שבעולם שומה א"ל נ(, סם "ס הלילה בחלום אבימלך אל אטהימ ויבאשנאמר
 אלא טבור תהא לא אעשה, על מת בידך,ואתה יש היה השלוה )סס(,כל לקרצן אשרהאשה
 לא ואבימלך ]בעל[: בעלת)בעלת( היא ]אלא[ )אל( בעל נעולת זה טת , בש בעולתהיא
 וא' היא אחת איוב אמר , לפניך שוין הכל עולם של רבונו לפניו אמר , ו( סס )ס0קרב
 עד מדומים )קמח( oa), )כיחסית תהרג צדיק גם הגוי כנ(. ע )6"כ מבלה הוא ורשעתם
 תהרג, צדיק גם , תפורגני לפניך חמאתו שלא ואם אותם, אבדת לפניך חמאושלא
 היא גם והיא , אותה ששאלתי עד האמנתי ולא , 0( סס הס היא אחותי לי אמר הואהלא
 ואמרו שלה ולגמלים לטטרימ ששאלתי עד )טמא( האמנתי %א , ה0( הוא אחיאמרה
 , הס( זאת עשית לבבך כתם כי ידעתי אנכי גם בחלום האלהים אליו ויאמר , היאאחותי
 כפיך נקיון )קנא( , כאן יש לבבך תום , באחת ושקרת זכית באחת הקב"ה אמר)קנ(
 לו אמר לבבך, בתם אלא / כאן כתיב אין כפיך נקיון הוא, שכן תד? כאן,אין

 על עליו אמרו . )סם( לי מחמוא אותך אנכי גם ואחשוך אלא , לי להמוא ביופתהקב"ה
 קרב לא ואבימלך כתיב שכך אשריו רבותינו אפרו , בה נגע שלא כשר שהיהאבימלך
 , בה ננעתי שלא מתפייס אתה הרי )קנב( עולם של רבונו אבימלך אמר , )ס0(אליה
 אסל , בה ננעתי שלא בעלה את מפייסמי

 , הוא יודע , טפיומ לך איכפת ]מה[ )אי( הקב"ה'
 יתפלל אם , מ( טס )ים הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה שנאמר , הוא שנביאלמה
 שנך הצדיקים אשריהם , )ס0( תמות מות כי דע משיב אינך ואם , תחיהעליך

 : משבחןהקב"ה
 מיד ישכים, אימתי לבקר מצפה שהיה .מ(, ג נסס וגו' בבקר אבימלך דישכם]נו[
ן

 בהלום הקב"ה לי אמר וכך כך להם אמר , )סס( עבדיו לכל ויקרא השכים
 שאמרו כיון , תתיירא החלומות ומן , ידברו שוא החלומות וזירא אל לו אמרו ,הלילה
 האנשים וייראו . ו( סס )טס תמות מות בי דע משיב אינך אם הקב'וו לו אמר , כךלו

 אין רק אמרתי כי לאבימלך אברהם אמר מ9(, סס )סס לאברהם אבימלך ויקראמאד,
 סם )טס אמי בת לא אך היא אבי בת אחישי אמנם וגם , וגי הזה במקום אלאיםיראת

 : נוכבימ עובד לגוי אב אין אמרו מכאן )קנג( , יי(4

 ותקוניםהערות
 : )פגץ סמס16 ע) ססיומ'ס וס6רמ5 רומי נכ"' . )סג'ר מעלו ס)6 עד סיומים )קמח( : "( כא)מאי
 0י6 1' 16ת סג"נ 33"ר וכן . ו0גמ)יס סחמוריס מעכי סי' . סוס ו)גמ)יס ושמריס סס6)תי עד)קמט(
 וכי)קוס , 3"ל נסס 5' רמו וירך 3י)שס מו63 וכן , כן קמרו כולס ניחס ולגסי גיתך 31גי htlnalוחמריך

 נטחת סקנדל 6מר )קנ( : טס סוג ונרקח ס( כ מ'י6 ט0"ת נרם"י מע6 וכן , גיבס oh1' גריס)6
 6ין כסך גק'ון וקנא( : כידך 6'ן גסיך ונקיון נייך יט %נך פס , סופח[ וניזחח יכתס נתחחhmhD ובכ"י , נגהת וסקרת זכיתס נטחת ]% . 63חח סקרת 1)6 כצגת nnhs סלY% 6"4 לגצי ככ"י .זכית
 סס ונע"כ . סיס ידים מסמוס סמרת 0י6 )ככי ona ו' 16ח כגף סג"3 3"ר שין . )נזך בחוס 6)6 ג6ןכתיג
 מדכתי3 )יס יייק סתגמומ6 נסס ונפירס"י , יייס מסמוס ע) קיריס כפי 31גקיון זוך6 וסיפיס : וו")סניך
 . טיס מסמוס ססי0 מיניס סמע קימר )6 כפיס נקיון 1%61 ו6ת טית קננך נחוס כי 'דטתי %6' גס)נסוף
 סירט"ין מן סורות כמס נמסר "כ6ן פ ממיוחס נפירס'י כסגים סגלסס כסו Or ;סמם ס)סגיגו ונסירס"' ,ע"כ

 כסי 31גקיון )3ני כמוס ח") סמ"ר דירי )סרס 0מגחומ6 ע"ס ינליס טסוסיף 5' רמו וילל )י))ןעורטיתי
 )3נך נחוס כי  ידעתי 6גכ' נס סססיט ממס , 15 6ין כסי נקיון 3ך יס חוס , nnbb 6מח 6") ו6תטסיתי
 , כסיס ונגקיון )נ3 נחוס גטגט 0תס6ר 36ימ)ר כי . ט"ו , טיס ידיס מסמוס ימרת טז6 ז6תעטית
 ט)6 מלסייס 6תט סרי )קנב( : כ6ן 6ין כסיס נקיון 6כ) , )מע61 מתח)ס ימית ס)6 6מח , בו' )נבךנחוס כי ידעתי rf'tb נסילוסו רם"י כמן 0מ6מר קוס . כסיס גק'ון ט) ו% )כנ חוס ט) רק )1 לויסור~קכ"0
 , 0ו6 ג3י6 כי ס6יס 6סת 0טכ וטת0 מ' 16ת פג"נ נ"ר ע"ן . נס גגטתי ס)6 נע)ס 6ת D"Dn ע' 03נגעתי
S"hמכייסו מי hSn כו' נס ננעתי Y'h 0ן מיותרות 6")" )כ) מוזיע מי "6") וסמכות . 610 )גי6 כי , 
 מ65ן )קננ( : סס סונ )קח חציין . נטרך וימס)) )סיכך נס ננעת ס)6  ויודע גנ'6 כי עסקת נסירט" גסועיין
 . מותרת 6'ג0 06 ונח )0ס מותרת 6כ מנת , 6נ ממסחת )0ס טלין ר"3 ., )טי 6נ 6יןקמרו

. 
 כוונת וגס

 ו0מ6מר . 5"6 רמו ניקרס ומונק , ססינן נסיסתן סי6 6ני בת nmb' 6מג0 וגס י"6 *ות סג"מ נ"רסמירה
 6% ס6ס מן 3ין ס6נ מן 3ין )למוחו נסוי וסיס סגחנייר גר תגיל ס' 6ות פי"מ גג"ר נ6תכס טנו6רסוס
 וגס גתינ ו0* 3י0 התישן , )טי 6נ טלין יקיים מן.ס6נ , י651 ס6ס מ. 16מריס ומכתים , מהיר רזנרי

חם::
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 ראה , טו( סם נסס לפניך ארצי הנה , לאברהם אמר . י( כ )גו5סיס וגו' אבימלך ריקח]כז[
 ולשרה , שנאמר מנין , לשרה אף אלא עוד ולא , לאברהם שכיבדכבוד

 , )סס(עינים כסות לך היא הנה מהו אחא ר' אסר . 19( סס )סס וגו'לאחיך כסף אלף נתתי הנהאמר

 )קנד~
 אותה יתבע שלא למה , ספרונה ועשאה והלבישה מלכות לבוש נטל

 : אותה לתבוע ומתייראין מלכה שהיא שומעין יהיו אלא , בעולםאדם
 , לאברהם אבימלך שעשה כבוד ראה רשע , גדעון בן לאבימלך הקב"ה א"ל )קנה(]כח[

 הוא אף לפיכך , ח( ' )קס)ת יפול בו גומץ חופר שלמה אסר וכן )קנז( , האישלאותו אוי , אחת אבן על איש שבעים אחיך את ההרגת עמדת ואתה)קנו(
 קב"ה א"ל . ע( ע )טפט'ס וגו' רבב פלח אחת אשה ותשלך שנאמר , באבן אלא נהרגלא

 הרגת דאתה , כו( ' )מסז' תקצרנה רשעים ושנות ימים תוסיף ה, יראת בתורתיכתבתי
 , שנים נ' אלא מלך לא לפיכך , האיש אותו של שנותיו מקצר שאני חייך , אחיךאת

 : כנ( ט )הפייס שנימ שלש ישראל על אבימלך וישר שנאמר)קנח(
 שבחטאה עד נשבר שלא אבימלך זה 'נ( 'מ ומסז' איש לב יגבה שבר לפני )קנם(]כס[

 שכשאמרו )קם( , אביו גדעון זה (oc) ענוה כבוד ~פני , אחיו אתוהרג
 בכם אני אמשול לא להם אמר בג( ה מופטיס בנך[ בן גם בנך ]נם אתה נם בנו משוללו

 ותקוניםהערות
 'נמות 'רוס)מ' ועיין , סס מסרו"ו וכס" נמ"כ ערן . ססינן נסיסתן 3סן סגור , סי6 6נ' נח 6מת'6מגס
b'"D6כ וגת עס"ת נרס"י וכן ע"ג נ"מ דף וקנסדרין גס6 י"ס סס וכעוס; ע"6 .5"ח דף ינטות וכנף 
 ד6חוס קורכם סי6 6כי נת לחותי סט'נן כסיעתן )סס( טונ נרקח ועיין . כו' )גו' רנות I'hr גח )גןמוחרת
 וס)ניסס מכות )נוס גט) )קנר( : כ"ג כסטרס סס ועיין לחיו סרן כת ~h'a מלמס ו)5 מ6נ6 נס )'6ית

ohn~lמכוסס ססי6 כסות מערוגס עס6ס 6מר נרכיס ר' מסונט סוסון י"ג 6ות פמנ נגיר . כו' מטרוגס 
 )מס מערוגס ועסיס וסינשס ממוח )טס גע) 6מר נרכיס ר' וו") סניף )ו סמ'וחס טס ונסירה" . משןמן
 סתנחומ6 ומסון וסניף , עכל 6ותס )תנוע ומתייר5ין מלכס טסי6 עומעיס יסו 6)6 6דס 6ותס יתנע ס)6כיי
 מיסו כנצת )ס עמס 7"6 סמר דגרי 6ת סס ססני6 3"6 רמו וירק ללקוט תר6ס וכן . ממקור סוכרתנ3י
 וס)ניטס מנכות )כוט "גע) 1ו"3 סניף וס ו6חר , סס יוחנן ר' דכרי וסוף , ניוסיס 1)6 נכסיה נס מגיטיןסכ)

 וגס מוחס". )חכוע ומחייר6ין מ)כס ססי6 סומעין יסו 636 16תס 6דס יתנע ס)6 כדי )מס מטרוגסועס6ס
 סיסיו עיגיס כסות יע6 סייס כנ"ר ממדרס דנרי 5ת ססנ'6 6חר סו3 )נך נע) ונס . כתגחומD"D 6מוסיף
 כ"י מתגחומ6 נ"צ גולע , 6זס כגי ס) מעין מן ותתכם )ונסת ממוח ט) מקנוס )6מר ממגס 'רייןסכ)

 . ניעון גן )לנימקך סקג"ס 6") )קנה( : סחגחומ6 ינרי 6ח סכך כ, סרק נר6סית לניח נע) וכן .ס)פג'גו
 עוג , לחוק מ6ח קרוב סכן טיכ ד"6 סתגהומ6 נסס סגם רמו סוסעיס ני)קוס 1ר6'ת' . ססתח)ס חסלסס
 , לחיו 6ת לסרג 'רוגע) 3ן מלנימיך )סגיך 6ר5' סגם סג6מר ושנרסס ככור ססרכלי פ)סחיס מסך 5גימ)ךסיס

 . 6חח 6נן ע3 6יס סנעיס סרגת 6חס רסס )הגימל סקנסס )ו 6מר )סגיט כמו סגו6מר סנטולח"כ
 פכך נר6טית כלנדת וכן . c~u רחוק מ6ח קרוב סכן עוג מסו כ"ס 63ות מתגמומ6 סמ6)ור 6תוסרכיכ
 וע"ס , )6חי1 ססרג ניעון נן 36ימ)ך זס רחוק מ6ח קרננ סכן עוגסניף

 ותרד"
 נל5סית לניח מנע)

 ע) 6יט סנעיס לחיך 6ת וסרגת טמןח ו6תס )קנו( : לחרון מסדר כירך ניקרס סתגחומ6 נכרי 6תסניך
 6מר וק )קנז( : ס( ע )סופסיס 6מת 6נן ע) 6'ס סנעיס 'רוכע) 3גי לחיו 6ת ויסרג כיכת'3 . 6חת6נן
 הסוג שיו 6נן וגוך) יסו) נו סחת טרם סכתונ מוכל סס וכילקוט רומי ככ"י . יסו) נו נומן חוסרט)מס
tscn)עד הגימר מן . ינג'ס ס"ס יסרר) ע) 36ימל יסר הגימר )קנח( : )פג'גו נס )תקן ים וכן כ,( ט 
 mlhJ ע"ן . 6יס 33 ימס סנר )סגי )קנם( : טס כ')קוט נקמט נליזיס סר נר6ט 1'עמוי ויסך )יותםויגייו

 נכ"י . 6תס גס ננו מסע )1 סכט6מרו )קם( : מגני6'ס סוס סכחוכ *"כ טסני6 ג' 6ות פכיונר6ט'ח
 6מ ס סטדס ע3י כ3 וידעו וס"ס עי וחסר , 36יו נזעון וס סעמוי נטף וסס'וס , ס)ס דף חסר5קסס6רו

 , מריר רסיס סני נ6ו ונמקומו טניס 16 6חד דף חסר כ"ח דף 6חר 6קסס6רד נכ"' ומגס . )"נ( )6ותס'
 מענר 6ך , מעומס עגיו גכחנ 1)6 חוק סר6סון 5י ומסגי , סו6 נס מסרסו נעקר כי ועכר גר6סס6מד
 , %וג06 סי6 מזו רניט יומלט סרס 6ת פקד וסי ע)יו ומתחיך מ16חר מוסר מ6ת 6ח7ות סורות כתונוהססמ

 וססוססס , 6מו מסמוך )' זף נרפס ממתחי) כמו וייעו וס"ס סרס 6ת סקר וס' אחריו כתיב מסומסיס
 נצק מקס )ו קגע כנר כי ויען . הכיסס חגחומ6 מתוך סמעתיק סוייף ס5וג6ס ס'1r'h 6 פקי וס' מןסחת

 6ת וע)' סקנ"ס 6"3 ססיוס 6חר רומי ונכ" . ס'6 סוססס כי 6ף סגחתיו רק ססמטתיו )56קסס6רד
 )"נ( )6ות סטדס %י % וידעו וס"ס סס מתחיו טרס 6ת סקד וס' טג6מר פוחך מוקד 6גי ח"ךננעלת
 : לוי סרסת סתח)ת עי סס ומסר , PDIJ וס עטם כטז ו3פמ נמ13ת נ"כ סס,וס hn~heוננ"י

יג
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נב תנחומא ' א ך יןטדרש
 וההר , דברים ג' * אמרו הם )קמא( , כג( מ )שביס בכם[ ימשול ה' בכם בני ימשל]ולא
 נ' שים*ך בן ממך מעמיד אני חייך , כג אומר אתה הקב"ה א"ל , דברים נ' להןאמר
 ישראל נעל אבימלך וישר לפיכך , ענוה כבוד לפני הוי , שאמרת דברימ מ כנגד ,שנים
 עלת אייהם ותבא כחוב ולבסוף כנ(, מס )מס רעה רוח אלהים יישלח כנ(( ע שנימעךשלש
 הר בראש ויעמד ]וילך ליותם ועידו )לקב( שם כתיב מה , גו( סס ופס ירובעל בןיותם
 בהר אלא הקללות ניתנו ולא , לקלל גריזים' הד ראש על עמד ולמה , 0 טס גססנרזים[
 ניתש עהטמ , הוא שלנו גריזים הר לומר עתידים הכותים , יותם אמר בך אלאעיבלק
 עומדין שהיו אותו אלא , הדבר הוא היאך , הקללות נותנין ששם טדעימ ואיזן ,הברנות
 לם4 , שמברכין ואלו , בנגדן שעומדין לאלו לא , מיכין היו למי , ומיען עיבלבהר
 "ר ש והברכות , גריזים הר על באות הקללות נמצאו , שכנגדן לחוו לא ממרכיןהיו
 , גריזים הר על אלא שכם אנשי ואת אחי את ומקלל שמד איני יותם אמר לפיכך ,עינל
 נעה הדברים הם משל מישא ר' אמר )ינ( , מ( סס )טס העצים הלכו הלוך אומרדווחיה
 להם 14מך דמה , עו( 'ג )'ים" רענן זיע שנאמר )קפד( , יהודה של משפמו שרבא ,כהו בן עתניאל זה , )סס( לזית ויאמרו , לשראל אלו העצים הלכו הלוך , כיצד , יותםשאמר
 ]העצים[ ויאמרו דבורה אצל הלכו , זך זית שמן , ע( ע והמטיס דשת את החדלתי ,עתניאל
 , 6( ס דבורה)סס ונגשר "(, סס מתקי)סס את החדלתי להן אמרה , טבורה זו '( ש )ססלתאנה
 , כך שראו ניון , גג( סס )סס אמשול לא להן אמר , גג( מ )סס אתה גם בנו משול ,ונדעון ברץ זה לגפן , 'ג( סס )סס תירושי את ההדלתי להם אמר , 'נ( ע )טס לגפן העציםויאמרו
 , קוצים מלא הזה וכהאפד כשם , אבימלך זה , 'ד( ע )סס האמד אל העצים כלויאמרו
 עצמכם כי וזכרתם להן אמר מה למלוך לו שאמרו כיון , רעים מעשים מלא. אבימלךכך

 טה , כס( גט 4ט4 מושל פני מבקשים רבים צווחת הקדש ורוח , 3( סס )פס אני[]ובשרכם
 לשבעים ולא לנעצמי לי להמליך לנם חוב לא . עז( ע (DftDln בצלי חסו באו , להןאסר
 , יו( ע טס פיס באמת אם יותמ להם י6(,אמר י6 וטס עליהם אותו ]העם[ וישימו מיד ,איש
 , ינ( סם )סס רעה רוח אלהים וישלח אימהו , זז( טס )סס יתם קללת אליהם ותבאוכתיב
 , האומץ בין מנוכרין והם , משמרן הקב"ה הולכין שהן מקום שבכל הצדיקיםאשריהם

 : ט( ס6 )'סע'ס זרעם בגוים ונודעשנאמר
 לחבירו אדם בין קמטה היתה אם רבינו, ילמדנו 6(.)יה( כ6 )גו6סיס שרה את פקד ן1ץ']ל[

 למגלם אדם שבין עבירות רבותינו, שנו בך הכפורים,)קמו( ביום לו מתכפרכיצד
 צען שירצה עד , מכפר הכפורים יום אין תבירו לבין שבינו )קמז( , מכפר הכפוריםטס

 דורממית בן יומי ר' אמר )קמם( , יעשה מה קיבל ולא לרצות הלך אם )קמח( ,חבירו
 ותקוניםהערות

 , 3נך גן גס גגך גס מתז גס זנריס נ' זמרו סס . יכריס נ' )מן 6מר hh~l זנריס נ' ם זמרו סס)קמא(
 ניוודע ויונח סוס וסת5מר . נכס ימסו) ס' , נכס בגי ~Sten ת% נכס 6גי St~nh 63 זנריס נ' 6מר6101

 לנע סאן . סס כסקוס מתמיך מגרן . ויעמוד ועך )יותם וינידו )קסב( : סתגחומ6 נסס א"נ למגסופע'ס
 ירעים זכר or1 . רענן וא ס~ער )קסד( : מגטה ר' 6מר ני)קוע . מיסי ר' 6מר )קסג( : נה'אכערס
 )ילטיס שודם נקיט קרר וכן ככ( "ס )'רת'ס 'סויס atb 56 ודברתם ס6מר גש יסויףע3
 % % סני6 ט"ו רנתי מססיקח6 ממזר 3ט3 . והסס סיחרו 06 רניט עמיט )קמה( : ס(טס

 סרוקת כסגי כי סעילוח' י' כמערס ס'סנס 3סססיל!6 6סר ונמ3ו6 . מוש עי 3' מקות סוססמ6מר
OtOס6( )תס3יס טזט 63)סיס סרמט סכתו3 סס ע3 סרנינו מירס וגקר6 %מו כפגי מזרט סרגיט רומזרת , 

 otnh~n סוס סמירס מן סרוקה טרוניה מ6מריס וסרפס , סוס שתדרס מ6מריס סרנם נעתק רנתיונסשיקת6
 ונספי ריפד ס" נגף 'ו"כ ס' סרוקת סט6 שעס סיתס 06 5" ססק6 ס"ת סססק6 וכן , רנתינססיקת6
 ph מסרטת 0נ' י%רנ יזי1י נסמי or 6ת טס סנ'6 וק , נזס ססע'מתי מס ע"ס , סרגיט מירס נטם-רי"ח
 כנריו פ6כ ריעעתי נס כ' גווע כ"י ר4תגחומ6 )עימנו גג)ות ניציות ועתס . 6' מערס n~SD עין כמקירסקס
 וסף כי ויען . טיסגיט כ"י סתגחות6מן

 6' נסטרס  נגס מכתנתי מס עיק ., 3ר"ס סקרי6ס טאס פקי
 התניסיבחדפ לסגנך"

 לסקרי
 ס"מ יומק מפנס . רנותיט סט כך )קמו( : מכפר ריכפוריס יוס 5סק3"ס  6דס  פנין סבירות יו"כ  בערןכספלם טסי קבע לכן . 6' יטרם 5"5 ססק6 ברנתי  עין מפיר כעל סרב ירידי ובסטרת  כ"ג(

 .  מגירו  לנין ופניי  סנירוסלמי סנסגס נירסת סי6 כן . מזירו 33ין מניט )קסז( : ע"כ( W~D )דףמ"ע
 מקת סתנחומ6 יפק ע3 פכלף , חנירו )3ין שיגו ענירות 31לגתי , )חנירו  %ס סנז טנירות נננליינמסגס
קם. ל' 6מר )קסם( : יעטס מס SD'1 ינ) ע6 %קמו %ו 061 נרתתי . 3ר%מ 150 "ס (wp) נ8ענירופ"
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חנחםא א ך יןמדרש 410

 אתה אי ואם , מרחם לך יש חבירך על מרחם שאתה זמן כל )קע( בידך ירא טימןזה
 והעצל )קעא( , זה פ4מ ובין ביני ויה קמפה אחי צפניהם ויאמר אחת, שורה ויעמידמאדם בני עשרה יביא נחמן בן שמואל ר' אמר , ועשה מה , מרחם לך אין חברך ע4טפחם
 , עתו מרותם והוא , לפניו עצמו שהשפיל רואה הקב"ה מיד )קעב( , קיבל ולאלרצוהו
 פדה שם כתיב מה , כ0 % מייג העוועי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישורשנאמר
 יהודה ר' אמר , ינ( גח )מס4 ירוחם ועוזב ומודה וכתוב , גס( מס (oe בשחת מעבורנפשו
 כנגד מקפיד איוב שהיה ימים בל כוצא תעה וכן (app) , ירוחם לעזוב מנת עלכידה
 ע4 שחגך ועתה שנאמר )קעד( , כמדו מהגהה הדין מדון הירטת , כנגדו וחבריו ,חבריו
 היה אילו' , ארנה עשו של בנו ולא לאליפז אמר )קעה( , 6( ) "יי לימים ממניצעירים
 מאמתו אשר , מואסו הייתי שלי הכלבים עם 9יזון אותו שאשים מבקש שמדאביך
 , לעצמך הישיש הוא את אמרו וחבריו , ט( )*!כ צאני כלבי עם לשית אבותםאת
 שנגלה יכיון )קעו( , '( ע! )מס ]בנו[ %נו( ישיש גם שב גם שנאמר , פטישים יש לטאף
 קחו ועתח שנאמר , איוב את ופייסו לכו עומדים אתם מה להם ואמר , הקב"הלהם
 ועשו הלכו כניד , מ( מנ גסס עליכם יתפ* עבדי ואיוב וגו' אילים ושבעה פרים שבעהלכם
 בעד בהתפללו אימתי )"ן( , י( סס )סס איוב שבות את שב וה' , שם כתיב מה ,בן

 אברהם הקב"ה אמר , יו( כ )כיהית וגו' אברהם ויתפלל אבימלך כך )קעה( , )חס(רעהו
 : שרה את פקד וה' מיד, אוהו שקד אני אבימלך, על רחמיםבקש

 , זה בוא מי , 'ו( ג )מניה תפרח לא תאנה כי זש"ה )קעפ( . שרה[ את פקר ]הילא[
 , '( ס )מסע אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנה כבכורה שנאמר , אברהםזה

 , ג( קנח (otlon פוריה כגפן אשתך שנאמר , שרה זו בגפן , סס( )מנשק בגפנים יבולהשין
 שוב לשרה השרת מלאכי שבשרו הדברים היו .כחשים )מפ( , טס( )מכשק זית מעתקהבוקש
 מאירים המלאבים נך לשלם מאיר הזה הזוע מה , זית מעשה , '( 'ח )3י6טיס אליךאשוב
 גזר , אדם מנילנן אינן השדים אורק )קפא( , OD) )חנק!ק אובל עשה לא ושדמות ,דבריהם

 ותקוניםהערות
 610 וכן סכחונ 6חר ס63חרע נמ6מר מימו ברנתי ונס . משט נק *ן מא סמ6מר . יוימסעת ק'!ס'
 osi~ , ורחמך לחמים 5ך וגתן*מר

 ככ*
 % )קע( : נחמן נר סמו56 ר' 6מר סמ6מר מוני יעמס מס 6מר

 : סס 1' 15ת עין מ"ר כע3 0רנ ונצערת כרנתי 0גי' שין . מרחס 3ך ים מגירך ע3 מרחם ס6חסזמן
 געג'תי נסנרט סוט סף 636 )קנ3 ר5ס 1P"DS 631 ממט ונקסמי סנ" נרגמי . י% !)6 43!פ הבכחי)קעא(
 סני' ברנתי . 6גסיס ע3 יסור סג6מר עביו מרמס וס" )כמו %מו ססספע לולס ר,קכ"ס מיד )קעב( :*

 ומכמר עימו סמססי3 רמס וסקנ"ס !ט: משימי ויפר חסלתי !יקמר 6געיס ע5 יטר המר ס!6מסכ!
 ת"ס )דף %ו ב"ח י!מ6 גיר!ס)ט מלנהי כנ" מדמע וכן , % (otSnn *ן מיום ס%ס זמן סכ3ת'1
 מ'"י 63 61'ן , סג6וח 60 ק%יס יין ע3יך סרבית 3'ס סימר כריך חנריס טbgn1 3 0סן 6מר סמו36שמך(
 ק עסס % 5י סוס ו% כישית' ויסר חע6תי גמר לטיס ש 'סור ס0"ד , ימיהן 3'ס ומסייס 'גענזי
 סוס סס כתיג מס נת:מומottpn 6 וגס . fp חר6ס נשר ומימו  נסתת מעגול גרס! סיס המל יגפנעליז
 דף יומס נננ4 וע4ן . נרנתי 4ח6 וטונ ומיס וכתיג וק , נרנחי 4חot'w 6 זס , נסתת מטפרגפנו
f'D6תס תן )קענ( : נסירס* וע"ס . 76ס נג' ס3ס ס3 סורות נסוס )סיימו  גריך מסול ר3 ולפר ט'ש 
 *וכ נ')יס מונ6 . סחין ועתס סג6מר )קער( ן חנירי! כגגי 6יונ סיס חן % כידע ר%גך נרנתי .מ651
 יעתס לש חתלארמו

 סחני
 : 3ר4ס 6מר ס6'!נ מ!ג6'ס 6ג! כך 6'מ6 !נרנתי . סתגמ!מ6 כטס כשריס ע4

 יסים נס טנ נס )1 קמרו ו0ס סנט !סס , זס כ3 חסר נרנתי . )ט 'פיט גס ס3 נס ט' )%6סו 6מר)קעה(
 כעז נ0תפ%! קימתי )קעז( : גטן י!תר 3סטט 0!6 !גנוסר , 6י!נ סגות 6ת סג !סן סג6מר סקולרי ע11סג סעי לותרי עמסם רחמים !נקם 3ר.ס כסגרני גל,ררי סנתזן נרנתי . סקנףס )סס סג%ס וטע )קעו( :גט
 גן 'וסי ר' 6מר סניY'nfil 6 יח( יג )יגלש ורחמך לחמיס %ס וגתן לחצר טו6 וכן טסף נרתתי .רעה

 0ו5 !כלסר , סס נלנת' עיין . !ט' 6נלר4ס ויתפ33 6נימ3ך נך קמעה( : ש"ס סערם %מ3 שין ,7!רמסעת
 רמז וירץ ניגשי  ומונף , נ' 6!ת ט'ע כנ"ר גסה. . תסלת 63 ת6גל4 ט וס"ס )קעת( : נטן יותלכסלט

"'5PVsnt רמז 
 וקס'"

 וננצר , נתמיר . שלס סמרת משכי סניסרו סדנריס 0יו כחסים )קפ( : נ"ר נסס
 סמ65גיס ?Irt וכ' 5"3 תיו טכסיס  כוית מגיס ס6?ו מרלי 6מ סטסר! י4מ63ג'ס לזתן זית נפסס כתגסט

 0י3קפ טרסת נס ס'6 וק , כ!יס סנט סיקרו זית מרסס ?  סיו ג0סיס סרס 6חטויסס
.: 

 ססז'פ ~rt:'b )קפא(
 סדטח יגרס , *כ3 עסו % סמתיס ססד'ס סס ובכנר . otsn 3סע שמוח תרע , נתסיס . avh מניקיןעיגן

סד
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נגהנחוטא א ך יןטררש
 שנאמר , צאן שנקראת ישראל כנמת ממנה מעמיד את אין )קפב( 'ו(, נ והיזק צאןממכלה

 ס(, ט זרעך)3י6טת יהיה כה ממרת שי שנזרת הנזירה אותן ד"א יי(:)קפג( )ידאתנה'צאנילמק%
 שבם ממנה מעמיד אתה אין , מס( מנזק ברפתים בקר ואין )קפד( , אותן אחהמכלה
 , שרה אמנו אמרה בקי אין , "( י שסע טלומדה עגלה ואפרים בו שכתב ,אפרים
 אין אומרים ואלו , יילדת שרה אין נצמרים אלו , 'מ( ס0 ניניה אעלוווה בה' ואת כןאע"פ
 אס חייך , נבפחת את ועלי הקב"ה לה אמר , בומחה בה' כן אע"פ , מולידאברהם

 : שרה[ את פקד וע' שנאמר אותךפוקד
 כך מ"צ( , האונאה דכא זו אי , רבינו ילמדנו )קפה( 6(. ג6 )כיציק שרה את פקד הץ']לב[

 , זה חלץ בככבו לו יאמר ולא , חברו את שיונה לאדם אסור , רבותיהשנו
 זכור 5 ויאמר אותו יונה אל יקפח( תשובה בעל היוו ואם , ליקח צריך אינו והוא)קפז(
 את כשבראתו אס כביכול , לי שוה להיות דייך הקב"ה אמר , שיניהם בין נשוךתויר וכהיי )קצ( , אבותוך מעשה זכור לו יאמר לא גרים בן היה ואם )קפם( הראשונים,מעשיך
 שאכל האילן היה מה עולם לביאי פרסמתי ולא )קצא( , לבריה להונות בקשתי לאעולמו
 הונת ושרה , תחלה נענש הוא לחברו שאינה מי וראה בא )קצב( , הראשון אדםממת
 אמר , ג( סי )נימית מלדת ה' עצרני נא הנה לאברהם אמרה , שכרה ונמלה עצמהאת
 אמרת אתה , %קדך אם בו שאמרת בלשון חייך )קצג( , עצמך את דצנית הקב"הלה

 הקב"ה אמר , 'מ( כ גסס וגו' רחם כל בעד ה' עצר עצור כי , למעלה כתיב מה ,עצרם
 לאברהם פוקר הריני , עליו רחמים ונתמלאתי הרשע אבימלך על לפת התפ%אברהם
 ביה , י0 סס )סס וילדו ואמהותיו אשתו ואת אבימלך את אלהים וירפא שנאמר ,עמו

 : שרה את פקד וה' אחריוכתיב
 , כל( " לפקק) ונוי דף אם כי השדה Yp~ % וידעו ושאו )קצר( . שרה[ יען פקד הץץ']לנ[

 האדם כי שנאמר , אדם בם א* אסר אחא בר יעקב ר' , השדה עצי הן%
 שפל עץ הגבהתי , נבדכדנצר זה , סס( (i~pmt גבוה עץ ההטפלתי , ים( כ ויטיס השדהעץ

 ותקוניםהערות
 סגקר6ת יסר36 כגסה ממנס מטמיר 6מ 6י1 )קפב( : סמתיס מ)מ ססמיע ב"ר נסס ס'3קוט 16)0 , מותסד
 וני)קוע , 63( סס )יחוק36 6תס 6יס מרעית' 165 65ג' וקמן סכתונ מונק ימס , נל"ל מסר וס .5ק
 : נטר 1ת4 וס . רוחן ז"6 )קפג( : 65ג' ולהן כתיג ונקלל מרעיתי, 65ן ו6תגס סכתונ 3סוןסני6
 סנ3ס כפריס 6מר יצת מס נוך כרסתיס כקר וקין בנ"ר , וא' מעמיי onh 6ין כלסתיס נקר %1ין)קפד(
 יסב נקנסי ונימס 6ע)וזס גס' 61גי גריי נק סנר' סוניה %' מס 61מרס סרס תורס , קזוס %6ת'מ*מזס

 % גי קס"ס נסעלס למורס מקמי כנר . ספג% סי6 6'11 לנינו יקמוט סרס 6ח סקי וס' )קפה( :ט'
 ע" 6קסס6רי נכ* טסף 3"ג( )6ות ססזס ע5י כ3 וירש זפ"ס עז רניגו יצמיגו מקד וס' מן 3"נ6ות
 ור4מ6מל . סג") נסטרס וע') ע"ס , רומ' בכ"י גמ65 1)6 יאי 6ות ויר6 סגדסס סחגמומ6 ע"ס מקומרשסר
 . רנותיט סגו כך )קפו( : סי,מיס סי6 6',ס סני' ולס סקי וס' פסקם סמ"ג רנתי 3סטיקת6 גטגססוס
 עמיע סנ" רנת' 31ססיקת6 . נמפגס )א6 חנירו 6ת סיוגס )6זס 6טר וסמרם . ע"3 ג"0 דף כ,צמסגס
 6י9 וס61 )קפז( : כו' 13 יקמר )6 רטתיט פט כך )מגירו "יס יסגס ט)6 סימרו ססוג'יס ס" 6'חלניט
 : עיטתו רוסס חיגו וסוף ונגדפס , חינף רו5ס 61יגו כרנתי , 3יקמ ר51ס 6'ט וסו6 נמסגס . פקחסריך

 , נמסנס נס כ"ס . גלים גן סיס ו6ס )קפם( : וברנתי נמסגס 5"6 3%ם סמ)ומ . 16פ יונס 6))קפח(
 : וטויסס 3מסגס 3'ת6 "מעטיך" סמ)ס , 6כותיך ומתסס מעסיך נטר גרנתי ,גס , כ61 נר 061.נרגמי
 גל סיס 061 ננריית6 סס גמרך ועיין , נלגת' ג'ת6 , 3גיסס נס כ"ס . סיג'סס נין גט1ך תויר מסרינקצ(
 סוייף נרתתי . סר6סון 6יס ממט ס6כ3 סליקן סיס מס OSIP )%י סלסמתי 1)6 )קצא( ז וט' פרס %שי631

 טנסק)ס סיו e'b 11 עז כו' חעיס קומר ר"מ ס"ק[ נקותו סיס מס 6מד, "ptnD מוסיף כי נכון ויומרסמ"רר
n'ziD3ינריו ס6נ רנתי מפסיקתי מסיר נע3 כי יעיי וזס . ע"ס סמו. סוף נ"ר מורט ע"ס , יזס ע 

 6ת טמוגס סו6 ומ' כרנתי וכן . )חנירו ס6ינס מ' ורקס נ6 )קצב( : דנליס נסוססת סגיססמסתגעמ6
 ס)סניט סתג0ומ6 טכס 3ססממו וים ט3ס מלמל נסמם כלנתי סיידר. 6גי טסימרת כרסון חייך )קצג( : מחרס גטנט 610 )חנירו טיוגס % % )פג'גו ונפסס "חח)ס". סמ)ס חסר , געגסמכירו

~mnml 
 גס . סגזסס

 סמי"6 סגליות 6)1 ססדס גמי % וייעו כך hnth סג"נ ריס גנ"ר . ססדס ען %0ס כי סג6מל*זס כגי 6יו כו' ססדס ע5י ג) וידש ח'" )קצר( : טלס 6ת %ך הס' כעג'ן ט)ךיק ממס מגץ נלנתיס"ס
 ח נסס ען נססותי שמט ונמלוס , ס)6מריו 3מ6מר סמציט כמו סס מטמע 61מ"כ , מסיס טן סריס0

 %עלו )סי 6)1 ננ'י כחט , לנשקך וס 3מ עך סונסמי )וציט וכמטס , בנימוך וס ננזר כחוג ,פרעם
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 בלשצר, )סס(,זה לח עץ האש,הובשתי לכבשן שהושלכו ועזריה מישאל חנניה זה כי(, 'ילמיקני
 : שרה את פקד וה' שנאמר , (or) ועשיתו דברתי ה' אני , שרה זה יבשעץ הפרחתי , אבימלך זה לח עץ הובשתי , אברהם זה שפל עץ הגבהתי , פרעה זה גבוהעץ השפלתי , באברהם מדבר , השדה עצי כל וידעו ד"א : דניאל זה , נסס( יבש עץהפרחתי
 וה' מוצא שאתה מקוס כל פרת בן אלעזר ר' אמר )קצה( . שרה[ את פקד ]ןןן'הד[

 הקב"ה שישב מלמד , וה'( )ד"א )קצו( , שלו היל( )פי' וסנקלימוןהוא
 , הן ואמרו כולן והסכימו , בן שתלד שרה היא ראויה השרת למלאכי ואמר ,במשפם

 : וגו' שרה את פקד וה' זהו , אחריהן הקב"הוחתם
הה[

 ]ן~
 של ומפתח , כלכלה של מפתח , הן מפתחות ארנע )קצו( . שרהן את פקד
 של , הקב"ה ביד וארבעתן , עקרות של ומפתח , קברות של ומפתח ,מטר

 ה' 'פתוק שנאמר , מנין וככור ושל , סו( קבס )תסקס ידך את פותת שנאמר , מניןכלבלה
 ושל , יג( )ו (ihprnt קברותינס את בפתחי שנאמר , מנין קברות ךשל , יג( כמ )יכרח דט'4ך

 : כק ) )כותיק רחמה את ויפתח וגו' רחל את אלהים ויזכור שנאמר , מניןעקרות
 )כושית וגו' אברהם ויתפף , הענין מן למעלה כתיב מה )קצת( . שיה את פקי וה'מי[

 וכל , ביותר מחבבו והיה אוהב לו שהיה למלך , דומה הדבר למה משל , יי(כ
 , ביותר מחבבו שהמלך יודעימ הכל שהיו כיון , עושה היה ממנו שואל אוהבו שהיהמה
 , הפצו לו ועשה המלך מן מבקש והוא אצלו בא דיה שררה מבקש שהיה מיוכל

 זה אוהבך המלך אדונינו שלו פלפין בני לו אמרו , מאומה שררה נתן לא אוהבולאותו
 זרע שנאמר , אברהם זה , האוהב זה הוא מי , מבקש אינו ולנפשו , לאחריםטבקש
 , מעיינוחוהם כל הקנחה סתם , שרה את אבימלך שנמל וכיון . מ( מ6 )'טע'ס אוהביאברהם
 לאבימלך ריפא , רפואה צריך והוא , אחרים מרפא אברהם עולם של רבונוהקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו , ין( סס )סם האלהים אל אברהם ויתפלל שנאמר , עליוהתפלל כי , נתרפא מאברהם אבימלך שבקש כיון אלא , 'מ( כ )כיהית ה' עצר עצור בישנאמר
 הוא כדאי הקב"ה אמד , אותו מרפא אתה ואין , אלוצם וירפא שנאמר , וילדוולביתו
 לירק אדם אומר , ודם בשר כמעשה שאינו הקב"ה של מעשה ראה . בנים לושאתן

 ותקונימהערות
 סמ"ר ינרי ססני6 5"6 רמז וירץ כילקוט ועיין . 6נימ)ך( 30 06תו 11 נגדפס )וגס , 0' ע5ר עגורכי

 וידעו 7"ס 0ג"ז רמז Shpmt וניתקע , יסרסננירפ
. 

 וגרטס , מתגחומ6 וסמ6מר סנ"ר מלמר יחד סמ6
 כ4 מחגמומ6 סו6 7גי6) זס עי גנוכיגנר וס גבוס עו ס0ס)ת' י"6 סמ6מר ומן . תגחומ6 3"רגולדו

 סס) טן , לסור וס נ13ס ען , 6חר ~ימן סוס סכתונ סע) ס7רסס ממ65 ס"1 6ות סגיסס וכתגחומ6 .ט)סמגו
*6shlnt , פגינו כמו מוכך נ' 6ות פ"3 נר6טית וניגדת . סרס זו יכס ען , לנימוך ס) לסתו 11 3ח ען( 

 6ת מן וינגע 0ג6מר , סר06ון סרעס וס 0ס ומוסיף , סרעס וס ננוס ען וייש 7"6 מן , כק3חגמומ6
 סס וסטמיט סתנחומ6 נסס 5"6 למז סוף וירך ניתסס מונך . סיח גן 36עור ר' 6מר *ה( : וט'פרעס
 מן )מערס כתיכ מס מן וסחף מתגחומ6 טמ6מר כ) .ס0מיט ס)1 וסגק)יטון סו6 0סני6 6מר נס ,ס16מר
 1כ) 1ס' ו6ר6 ס' גוף כ"י שנחומץ )סנן וכן . )"ו( 6וח ))סגיג1 כו' )מנך מס) 6נרריס ויתססמעגין

 . ס16מר סס נטי סחמ6 610 ממס נס , ד' 6ות .ס'"נ למ"ר , ע"ז 16ת 61ר6 3גדסס וכן . ס3וסיק)'עין
 נ' 16ת סכ"7 ונוי"ר נ' 6ות ס61וננ"ר

 מו"
 . 7יט זנית סו6 וס' מו65 ט6תס מקוס נכ3 לנעור ר' 6מר

 רסס עליך יגר וס' מנכורן 6נ נגין נוסף )הסתי מסוק פ"6 חוית ונמדרט ל"ז ס"ס נרגזת וכירוטכםונוי"ר
 זכית 610 וס' טנ6מר מקס כ) הקעור רני 6מר סג" סקר וס' ססק6 סמ"ג רנתי וכססיקת6 . ככ()מ"6
 סורקת )עומק 'רד ע6 ח')" שפ" ר4מעת'ק )נ6ח גוסף 0יסגיגו כ"' ונתגחומ6 . פעור ר' IPns 3"50 ויס ,מגו
 : יינו ונית וסטנו סזרס סמ)ס סטמיסו מקומות נירכס )כן , יין ניח ופ" וליומית ימית סמ6? כי ,סמ)ס
 מע"נ ננקר . סן ממתחות 6רכע )קצז( : לומי נכחי עיתך סו6 מיותר ס ססנרתי . וס' י'")קצו(

 י' 16ת.
 30 ממתח ומונס , סקנסס מד .מסתתות 0)ט 6מר ניסי ר' נסס מגמומה ר' רממס 6ת ס' וימתח6ית6
 610 וכן ייך 6ת סוחח טג6מר סרגסם ס) מסיח 6ף 6ומליס וים וס"ס , רחם 0) ומסתח נשמיט 0) ומסתתג14רס
 . 'דך 6ת סותח דכתינ פרגסס ט) מסתח 6ף המרי נמערנ6 מסייס ומס ט"6 נ' ססניסנננ)י
 סו"ע נמטרת טסייס ומרי , ממתחות 0)ס רק ש"כ חסינ ו' 6ות ס, רנס ומנסס ע"ח מ,שר פוקסונמירס

 7"ס סס תענית נחוס; עיין 63מטו, ג0מיס ס) ומסתח ]ט'[ )טיסו מסר יימתיס חחייח 30 )6מ0ע גחן עקרסס)
 ומוגס . סוטר כו' ע)מ6 כ) רנון ג'ק מפרין יסטן מפחחין 6רנע כב( ) )3ר6סית 'רוט3מ' 31תרגוס .ס)סס
 . ופ"ר סתגחומ6 נסס h"S ימו טף נ'43וס מונה . מעגין גק המעלס כתים מס )קצח( : גתגחוט6 )סויטכמו
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 אומר כשהוא , כן אינו הקב"ה אבל , נותן אינו פעמים , נותן פעמים , מתנההחבירו
 , ואמר וחזר , 'ט( כג )גמזנו ויכזב אל איש לא בלעם אמר , מסיב הוא מיד ,להימיב
 סופו לא הזה הפסוק נחסן בר שמואל ר' אמר )קצם( , )טס( יעשה ולא אמר,ההוא
 אמר ההוא ואמר וחזר , ונע וינוב אל איש לא אומר שהוא , סופו ראשו ולא ,ראשו
 , ועושה אומר הקב"ה אבל , יעשה ולא אמר ההוא , אדם בן אלא )ר( ) יעשהולא
 , הזמן באותו . וגו' שרה את פקד וה' ד"א : .שרה את פקד וה' שנאמר , ומקייםגוזר

 הקב"ה לה שרם אמר לוי בר זבדי )וא( , 'י( יח )נואית וגו' היה כעת אליך אשובלמועד
 לפיכך בן ולשרה שנאמר , תלד לכאן השמש לכשיבא לה אמר , הכתבל עלשריפה

 : דבר כאשר לשרה ה'ויעש
 , ללידתה עיבורה w~pn )רק . נ( כ6 )גורסים לזקוניו בן לאברהם שרה ותלד רךזךןך]לז[

 אמי "י" גי הקן ש'".בייי'ו ייפה '1("י טוג"".שצ,נייי ,וק,נ,1.בהו
 , החרשים ונתפתחו , החולים נתרפאו יצחק שתלד שבשעה מלמד )רג( , ו( טס ):סאלהים
 מהו הכהן ברכיה ר' אמר . אלהים לי רגשה צחוק אומר הוא לפיכך , הסומיםונתפקחו

 שהוסיף )רד( השוסע, כל מהו אלא , שמעו הכל ובי , "ס( לי יצחק השומעכל
 הגדולים הטאורות שני את אלהים ויעש שנאמר , ולבנה חמה של מאורתן עלהקב"ה

 שיש )רה( , ו( כ6 ):ס לאברהם מלל מי ותאמר : לי יצחק השומע כל לכך , סו( 6)טס
 : ט( )י3ייס,כג סלילית וקמפת כד"א , לח לשון אלא מלל לשון ואין , נערות של ליחהבי
 הניקה : '6( ש וסטת וגו' כמוכה מי , בים הקב"ה לפני לומר בני השתידין . מלל מיד"א
 יצהק ולא חליה ר' בשם חמא בר הכהן פנחס ר' אמר )רו( . ו( % )גי6ס'ת וגו' שרהבנים
 לל ל' ארבעים מ' , מלל סי מהו אלא , שרה בנים היניקה אומר שהוא , ילדהבלבד

 היניקה ד"א )רז( : מולד אתה שנה סאה בן לאברהם בישר מי , מאה הרי ,ששים
 תמהים העולם אומות נשי היו שרה שילדה כיון אמר המא בר הכהן פנחס ר' , שרהבנים
 שפחתה ושמא )רח( , שרה זכרה והלא לאלו אלו אומרין והיו , שילדה אפשרלומר
 את היניקי לה ואומרות , שרה אצם והולנות בניהן נומלות היו , עושות היו ומה ,היא

 : שרה בנים היניקה שנאמר , בניהם את מניקה והיתה , הזההילר
 ותקוניםהערות

 ז' 6ות סגינ נכ"ר . רפסו 1DW 53 סוס ססטק נחמן נר 0ש6) ר' 6מר )קצט( : ש"ס טערס )ע'3שין
 סגו6מר ע"ס . ר6סו סופו 1)6 סוסו ר06ו )Or~ 6 מפסוק ויכונ 6) 6'ס )6 פתח גמען נר סמוך) ר'6'%

 6נ) 'עמס ע6 6מר ססו6 6דס גן 6)6 )ר( : נ"ל נסס 3"6 רמו 1'ר6 ני)קוע גס 1מ%1 , שוןכסרחנת
 סקנסס דגור נחמן נר סנוו6) ר' ע"נ( f'e )יף 6% פ"3 תעג'ח 3ירוס)כמ . ומידים גוזר ועוסט קומרסקנ"ס
 סם נגדר וכן . יקימגס 631 יעלס 1)6 6מר סמ6 רעם נענות קומר , ויגוכ 6) 6יס O~tP 63 3ע0ות15מר
 6מל ססו6 לעס hu03 נוול 0סו6 ונפערי , ויכונ % 6'0 )6 יעורס שנס וסגים נוזר 0טקנ"ס ככעס636
 שנ6 וכן סיגוייס, נקש סוס סמ6מר נ"כ סטנים י"נ 6ות וירק ס:זסס נתגמומ6 וע"ן . י"סו%

 )נר6סית עס"ת 3רס"י ומונק , 3' 6ות פי"3 נצנרר שגט . 6מר )וי 3ר וגי' )רא( : י"ג מזעיר מו"סגמדלט
 סג0עס מנמד )רנ( : סתגחומ6 נסס 5"כ רמו 1'רnlpS'J 6 מונם . ביזנס שגורס סקי0 )רב( : נ(ט6

 ועיין סכ) ז"ס ע"נ ס"1 נ"נ אוס' ס' סימן חיי ס' )קמן שין . סמו)יס (pns, l~D1hשעז
 סכוסיף )רר( ע"ס: סכ"נ לסיס 7סו0 ססק6 ופסיקתם טניכ, רנת' ופסיקתם , ח' 6ות פלגכ"ר

 טלף '5מק ט 0מ3י סיום נקותו פמ"נ רנתי נפשקתם לנגלי. חמיי ס3 מקורת! ע3סקנ"ס
 6מר )ו' ור' ח' 5ות סג"ג 331"ל . כו' נו ס'פ מס כגגי סעמ'ס טמוגס 6רגעיס מממס נסג) 30 6ורסקנ"ס
 )יחס cf~ 13 )רה( : סמ6ורות 0מ 6ת לסיס 1'ע0 )סק וג6מל 3' ע0ט ע0!'ס כ6ן ג6מר סמ6ורוח ע3סוסינו
 נר3ת' וכן . מ)')ות וגע0ס 'נסס סיתס 6ניט 36רסס 30 קומחו צנור סגהס ל' ע' 5ות סג"ג כפ"ר . נעלותט)

 ונעמס סוניסס 36רכס 0) קמתו מקנזס ר' גסס חמ6 כן טכסן סגחס ר' 6מר חנט 6מ ס' סקי כי מ"נגוססך
 ח)קיס ר' מסוס סגחס ר' ע' 6ות מנ"נ ננזר . otpln ר' נסס חמ6 נר טכסן פוחס ר'  ימר  לרץ ווולילוס
 סג'גף ז"6 )רז( : מף3 מנין סגרי 3מ6ס מוקי סכה רמנו , מ)3 מי h~h כ6ן נתיב 6'ן יני ט 6מרנג'
 סרס נג'ס סגיהן 7"6 וגף3 מגושמי גסמע ס)סגיו סמ6מר לזעתי , 6מר חמ6 נר ככסן סגחס ל' סרסליס
 ניו סרס סריס גוון 636 נגיס סגיו: קומר 0ט6 ע7ס נצני '5חק ע6 חוקיי ר' נסס סככן סגחס ר'להר
 מ)3 מ' ותקמר פלג נלי ש ושין 3%. שכות סוס )ו 6ין סופגיו נמרמר ומערס 3% תמטיס. סש3ס צומותגסי
 : מ)") ממן סנט 3מ6ס שצי 0סו6 רמנו מ)3 מי 6% כ6ן כת"נ .ן זנר מי 6מר מי ח3קיט רני עלוסטגמס
 6מ סרס סי13ס נלעס 636 מגס 6ת ס' פקד ס 'פטק6 סה"נ רנתי נססיקת8 ע"ן . 0סחתטוס'6 טמ6)רה(
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תחוטא א ך יןטדרש208

 חתמת הול , מצ..יי גילם שיה שרג'קר המייפת גני נ. המר"מ אמא ;ים(;ל[[

 ; "י:;'עבב :"ן~:ו:':ן ;גרה קעי
 .מ:ישג:ין::ךה ן:ןבן:ןהךןגו:ב:גי:ן

 יין 1 ע שומ והיה לציפורי יוסי ר' אהעו העלה , בא הואייוחי
 עצן 1;י הלגיסן:מק

-: 

 ן י:;::%גש ~יג, ;, י
 לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפך או מ שנאמר ,השנינה :;פ' ה,; מביאן , ,הצן'י.נ את כ,ינ א; הנא לעלב אב. ,הי"ח'ו,מם'ין

ve9]6( כ3 )נל6סית וגו' האלה הדברים אפר דידעי . 
 לי"

 נהןא לנכה יי הליך זש"ה

 . שמה :יג: l~y1pnwwhw1 העגינןנעים זין:,ו% ;י ביינשה'נחנ:וי:ג,:הו: וןלנן::ז:נן'ק:. אטי ,:פ,י ra1 ,:הע. "',.:;,פאן נגזי:,,"ייר,יו'ן: ה dt~h*t אוהו שמיהנשעה

 חמש מ""ין. ,:" ישו .. 3י
 ורל לך יקיא ביצחק גילי

 , ושתק כלום אמר רלא , לשוהמו לי אומר אתה ויכשל

 לא שפתי ומוצא בריתי אחלל לא ושזה )ריד( , האלה הדגרים אהר וידי ד'"א]ם[
ן

 אברהם עם שהתניעי , בריתי את אהלל לא אחא ר' אמר , OS) סע )סס5ס אשנה

 'ר יוא.) איו ?חא.ה %ה;1 עייני ץ ויכה נ'הינ'נ, ,יי:ש.

 הע.'שין.?וי
 . קטן יק "ן

אני קן א איי , עושה " נעו 5ד ואמר הטלך צווח מיד רלשו  לאברהם הקביה לו אמר מת,כך שמא לך, אמרתי י תיפק שלממ"י ל קמן תיטקלראהע

 ג; oD)tlhfiNDh~1N ךג:ע.":שן% זש:הנו:נ
 ותקוניםהערות

 כסח יר3 641 ס'6ס

 קמלי
mc ו3ססירף6 ע"3( רותקו )דף 6סש 

 ק
 לגמ1ב6

 ץ מטעון ר'ס3  35עול ל' )רי( ך1טייקנ2רף"ו
 יו ס) 3ט ממעון ר' .נסעות רומי.ג"כ ונכ'" ססגרת' סמטון וסמ3ותןר , כבנ"י ס3 3ט לסנור ר'5")

א1,"ותט מונ6צ-? ')ך שוך ,ס"ס )ריב(1 .. 61263

 : ועסנגק"ז ש % % גל ק"5י
 בנ "0 עיי ייע )י צ זירתתסנ%3ע:ג):יק

אנחי  כיס ,15 ימי ייי6 ישי מיOD11 63 ייני 3י" מסי גמז יכ hn~jw. "ם 
 ש ורשפיה ריסווס 6ת וסס6 פיז 16סט ס3ן ס)חמ ע) טווס 5ר16ח 6מ טת16ס )כיסנו ס6מר 5מ5ךטס3

סס3וק
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נההנחומש א ך יןמדרש
 ש% בך )רפו( : אשנה לא שפתי ומוצא בריתי אחלל לא הוי , לשוחפו * אמרתישמא

 סיפתח צויתי לא , ס( ש טמ'ס לבי ש עלתה ולא דברתי ולא צוחני לא אשר ,רבותינו
 לבי על עלתה ולא , בנו את שיקריב סואב למלך דברתי ולא )רטזז , בתו אתשיקריב
 אשר , מיישא ר' אמר ,ריו( ; ביפהח צווי מסבו למה , ב% את שישתוט לאברהםלומר
 , מישראל שהיה , תעשה לא ומצות עשה מצות הרבה לו וצויהי ליפתח , צויתילא
 סטכו למה רבותינו אמרו , מואב למלך , דברתי ולא , צויתיו לא בתו את שיקריבאבל
 לא אלא , הוא גנאי לא עמו דברתי מעולם וכי הקב"ה אמר אלא , מואב למלךדבור
 ימר לבי ש עלתה %א , ב% את שיקריב וכמה כמה אחת על , מימיו עמודברתי
 את שישחום לבי על עלתה לא נא קח % שאמרתי אע"פ , ב% את שישחוםלאברהם

 : בריתי אחלל לא נאמר לכך ,בנו
[we1לכסף מצרף זש"ה . אברהם[ את נסה ]והאלהים האלה הדברים אחר ויהי ר"א 

 בבוקר אברהם וישכם מיד , נא קח ויאמר ג( " ומסוי ה' לבות ובוחן לזהבוכור
 את ויעקד שנאמר , המזבח מן למעלה יצחק ]את[ ונתן , המזבח את ךבנה הלך , נ( ג3)4ר6טיח
 שעשה מלמד , ממעל מהו )ריח( ט(, כס הס לעצים[ ממעל המזבה על הותו ]וישם ב%יצחק

 : כ( 1 )יכעיס לו ממעל שמדים שרפים כד"א- , הי_בוד כמא כנגד מכווןהמזבח
 עם דן שהיה מהרהר יצחק , שם היה הרהור מה האלה,)רים( הדברים אחר ויהי ר"א]סב[

 העולם,שאני את יורש ממך,אני גדול אני מתרעם[לומר ישמעאלישמעאל,~שהיה
 , ממך להקביען לו יש מה די אמור יצחק לו אמר , כפלים יורש הבכור ולעולם , לאביעכור
 בן שהייתי אלא מאומה עשיתי ' לא אילו* , עשיתי מה לך אומר אני ישמעאלאיל
 נפשי נרגעי אלא ,  ויימול אפשי אי לו לומר יטל הייתי , אבא ונקני שנה עשרהשלש
 נשיבקש יודע ואני דם מיש שלשה להקבסה שיירנה מה כל הרי יצחק א"ל , עליוקבלתי
 לאבא אומר והקב"ה , שנים ושבע שלשים בן ואני )רב( עכשיו לשחום אותיהקב"ה
 , אברהם על קפץ מיד , השעה הרי למלאכים הקב"ה אמר , מעכב ואיתשיקריבמ
 : שם היו דברים שהרהורי למד אתה מכאן , האלה הדברנם אחר ויהישנאמר

 ותקוניםהערות
 cilhnn ':6 )ך 6מרת' כן וכי שמס 6תס מס )1 61מר סמדר לווח לדוחסו סמ4)ח 6ת )סט6 וןספוחן
 ועגיר וסוס ותור ממסון ]סו6 ס6סין סרי ססכ'ן 6ת מסנפת וע) ]חי[ עומי 5)6 ט)חנ' ע) סחוס p'g)ר16ת
 . ררות.:! סגו כך )רמו( : כראגו סיס ס6חרין סמסטר עמס "ס . כו' מטווס מחת לותו סחוס ז([ מ)ירסיס
 )סקרינ )ימתח לויתי )6 6סר רכותיט פנו וכך וז") סניך 6' 16ת h"5D נר6סיח 63ג7מ נס , רומי נכשוכ'ק:
 סומר "זס רנוחיגו" סגו "כך נמשם )נרום גטן ויהגר . ס)סניט כק ממגחומ6 ט3עיס וסנריו . גחו6ת

 ההחיו ימלוך 6סר מנכור %3 6ת ויקם 7כתי3 . כס 6ת פ,קריכ מו36 )מלך צנרתי 1)6 )רפז( :סכתו3"
 מקת סרנם )1 קויתי כיסתח פיתי 63 6סר מייק ר' 6מר )ריו( : כ"ז( נ' )מ"כ cninc ע) עולםויעלסו
 6הריס דנריס )ו חיתי )ימתח )1 פיתי 63 6סר מייסרי ר' 6מר סנ4 רומי 3ג" . תעמס 63 ומפתערס
 נסס ק"6 רמז וירץ 3')קוע מונף . כו' סמוגח סעטס מגמד ממט) מסו )ריח( : חעסס )6 ומרות עסס4וח

 6מר ס"ס סי3ריס 6מר 30 טירפו נמורס תמם מקומות 3סרנס . מס סיס סרסור מס )רים( :סתנחומ6
 . סס סיס סרכור מס נכסן ס6מר ו,ס , נ' 6ות ופג"נ ד' 16ח ופסיס ס' 6וח פמ"ד 3"ר עיין . 37ריססרסורי
 '5הק כו' סרסר 6נרסס סרסר מי סס מסיו 37ריס סרסורי 6חר סדנריס 6מר ד' 6ות ע"ס סס1כ3"ר

 חניג 6גי טמר וגס , מגס מסרס )ס)ס ס;מ)חי ממך מ3ינ 6גי טומר וס , וס עם וס מיייגיס סיוויסעע6)
 )הנ סגמ)תי ממך חנינ 6גי 'טמע36 6") ג"6 ממדרס 3סגיס סוססס גמ63 ומס , כו' 'מיס הח' הנמלתיממן
 סס יס טסיס פ)ס0 )סקנ"ס סס)ויתס מס כ3 יעמק 6") , )ומוח 6ססר 61' גנץגך גמש 6תס 336פנס
 וס6)סיס מיד ססעס סרי סקנ"ס 6מר מעכב 6יגי )סטחע סקנ"ס )י מנקע 6י)4 סגס )"ז 3ן עכסיו סריגי6)6
 ממיוחס נסילס"' סס וע"ן . ס)סגיגו כ"' סתגחומD"P 6 6חי ססוס'ף סי6 וס0וססס . ט.ג 6נרסס 6תגסס
 '5הק מסרסר גתגחומ6 ומפורט וז") בכ"י )סגיט פסול כמו סתגחומ6 ונרי 6ת סניך ג'קט מרסס 3ר6ס)1
 דפוס נתגהומ6 וניתק סמגעונס כמיסים ססוסיף מ6גטונס נדפוס סוססס וסוף , י"ח 6וח נגדסס ועיין .כו'

 ויעקון ח' 6!ת פתו ננקר תפr?t 6 . סנים )"1 גן ולגי )רכ( : 11'גי5י6 וכסוס ק6גסס6געינ6 תפוסרשמון
 סגס" נסס טסריס נן 4"6 : סמ6מר נ6מ3ע סס ונמ63 . ומנע ס)סיס נן לכפות 076 יט) כקוס ירחק8ת
 Sb ג)כתו ישק OtO מנס וס)סיס מנע נן סמ6 3סדר"6 גס ועיין . מסריסו 31סי' סרס"ס 3ח7וסי ססהזיין
 ונת67"ל צחי ונס' . כק 1גוו0ר גר6סיח 63ג7ת כ"ס , סנ0 14 3ן סכחכ S"no 71633 וע"נ . כמוריס:ר
 3חדוסץ וסרמ3"ן , וכס"א 7"ס ע"3 ס"6 דף 'גמות סמוס' כמיס רנס עורס נסגר וס"ס , פ"נ ותד4זש"*

סס
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הנחוטא ראריכערשש2

 , 0 פ )חסדים לדצזנומס נס ליראיך נתת זש"ה )רכא( , אברהם את נמה שהאלהים]%[
 להתנוסס( נס )ד"א )רכנ( , גיהנם של מדינה ישראל שנוצלו טנור)רכב(

 , מ( 60 )'סעיד נאמת פעולתם ונרגזי שנאמר , בקושם שכרו לירק כדי . )סס( מלה גלשםספני
 . כ( " )14ג מנהם אבד ומנוס תכלינה רשעים ועיני שנאמר , מאס 5המ אין הישעיםאבל
 מתנסים היו שהראשונים , לאחרונים הראשונים בין מה וראה בא . נס ליראיך נתת)רכד(
 שנאמר , המדבר דור באנשי וכן , אברהם את נסה והאלהים שנאמר , הקב"ה ע"י)ינה(
 ]ילמען[ עמתך למען אומר והוא וכן , ד( סו )סחת לא אם בחורתי הילך אנסהלמען
 אשר הגוים ואלה שנאמר האומות, ידי על נתנסו האחרונים אבל , טו( ח )יכיס וע'ומותך
 בדניאל מוצא אתה וכן , בציונות ועמד נתשה מי , סלה קושם מפני מאי , מלה:ץשפ מפני להתנוסס נס ליראיך נתת הרי )רכו( , 6( ג תכעיס ישראל את בם לנפת וי"ניח
 ישראל בני יאבלו ככה שנאמר , טמא לחם שיאכלו הקב"ה עמהם נור כשגלוואביריו
 , הדבר את וזים נבוכדנצר עמד , 'ג( י )'0וק6) שם אריחם אשר בגוים אמא לחמםאת

 בקוש , שמא לחם שנאכל עלינו הקב"ה שנור אע"פ אמר אלא עליו גךבל לאדניאל , " 6 )ינ'% וגה המדף להם וימן שנאמר , שלי מאבילה אוכלים שיהו אני גוזר ואמרהתחיל
 *סי התחיל , שלו יעשה והק שלנו, נעשה אלא )רכז( , אותנולנפת

 ותקוניםהערות
 5ש א ירחק סרי )יסמק י)דס חסטיס וגת קכ"ז 3ת מתס וסרס כעקידס מחס סורם מוכרח וכ"מ .מס

 '"י, יסנן סס מדס"ס )"1 נמקוס מגס כ"1 ספה רנס טויס נסדר מגיס ז"3 סגרים 6נ3 , נענדיסנמיתתס
 סיתםטש

 רבלי
 , ס"ט כעקיזס טכס ורנקס , רנקס 6ת נלקחו סג0 6רנעיס גן רוחק ,po5 כסגפ6ס

 ריס נ"ר עיין . )סתגוסס נס )ירביך נדח וס"ס )רכא( : )"ז לעת סרר") ונחבור ה"נ נסדר"6 עהנעיין
 גטם מלט"ו רגו תס)יס ויפקוס 5"ס רמז וירך 3י)קוס ומונך , 6חר כסנטן סזס סכתוכ ט) סיורםסג"ס
 וכן "מדרס" סיין 0)פגיט ונמ6מר , ס5יון וחסר נחגחומ6 )סג'גו ססי6 כגוו סמ6מל כ3 מ1נ6 )00גוס0יס 3יל6יך נתת סס"י 'סר6) 6ת 3ס )גשת מגיח 6טר סנוים ו36ס נמ6מר מ',1 רמז סוסעיס וני3קוע .סמ"ר
 )סהטסס גס )'רבך רתח ד"6 עוד סנ'6 סג"ס נ"ל כסס סמסטר ססכ'6 6חר t"Drn למן 0ס מסוקסני3קוע
 קולע מפג' ס)06ריו סמ6מר וגס , ס)סגיפ משמומך ר,מ6מר 610 , כו' גיסש ס3 מדיגס יפרף) סיגפהמגוס
 מןיגס יסרך) סיומו מגוס )רכב( : "סדר"6" סס מליין ונטטות , )מגעו מתגמומ6 סו6 מרמז סוף עדסוס
 : גיריגס ס) מד'גר, 'סר% ק'%)ו כD '7(DI )י*תגוסס גס נתוך גס 3ייתגוסס גס סני' רומי נכ"י . ניסם30

 )מס וגורס , )יח6 סס כילקוט וכן , סו6 מיותר כי ססגרתי , רומ' גכ" וכ"מ . 3סתגוסס גס ד"6)רנג(
 סגר רומי נכ"י . ורקס נ6 )סחגוסס נס ליקריך גתת )רכר( : 3גץטס סכרם *תן כדי ס)ס יהססגוסם
 סקכ'" ט"י  לרבה( : 3' 5ית פלה3ר6סית 63גדוי בפקרס ונטבל , 6תר  שבגגון כ"6 6ות ויש* סקנסס בחנחומ5 ומוכך . לסתמסס כס  ליריביך  נתת7"6

 ס16מומ ט"י וכן , ריקנ"ס ניד רומי ובכ"י , נגדסס וכ"ס .
 . נגסיו:ות ועמי גתגסם מי ס3ס קוטם מסגי )מהגוסס גס )י6ן נתח סרי )רכו( : למושח גדי רומיונכי
 סג6מד כקמת רקוקי עוסה מי  לירע למס לסתגוסס נס לירכיך פזי סרי סגי' רומי ומכ"י , שנרסס פסר1ס
 תסטין רמז טף סס חס3יס 31עיט , ס0)1ס ט)'1 הניט הנרסס ננסיהו יעמד  (onm מי ,  שס ניסימפני

 גחגטס סג" 0ס .נס , ס)סג'מ סמסטר נ"ל 6101  סרר"6 נפטור  מליין , שס וגוסן  1DD' כשתתילנמספר
 הגק ונמרותי ל"ג רף חסר *קסס6רר ככ"י סלו. יעלס  וסרן"ס סקו געסס 6)6 )רנז( : נג0יוגוועמד
 נפוגו ומתחי) , סגחסר כל 5ת  מלותר  כותב פידי מטטיפ"6 נבקר* פסול נלבב  כתוב וסליו נייר סלקף

~DD1
 ססוסר כי ור6יחי )י". 6מר [wiu .ר~קכ',: גגך 6ת ג6 רקח ומס"ס ס)1" 6ת  יעלס כצ6  סלנו 6ח
  יזס0ע6וחר

"tOIO 
 ימסמר מתחלת . שנרפס סחנחופ6 0ן לי" 58מר ער געסס" "6מ  מן סופסר כל 6ת

 6כרכס 6ת גסס וס6)סיס סמחחע ק"6 6הז סגזסס כמנחומך סו6 , ספגו 6ת געסס 6גו סמעתיקססטתיק
 סוף נגדסס 610 )' 6מל נעגמו סקנ"ס נגך 6ת ג6 קח ר*מ6ער ,qg . )6הרוגיס ר06וגים כין וריסנ6
 כוספתי י*יכי , נגדסס כמו גמ3ס %ס Pnso hla ו% . מלמזק סמריס 6ת וירך סמתמע נ"נ 6ותויר6
  פס ויפ . הירסס י.עוהימ5  ויל  י1ס ססיסר ססעחיק סמ6מר כ3 6ת חון וסופנתי ,  רומי כ"י טיפ סנחסב5ה

 נדסום 31'ה6 ה6גסוכס מדטיס יימדס'ס סוס'ף 6סר סוספס גמ65 כ"נ נבות סגיסס סנתגמומ6ששל
 סמגחומ6 ע"ס סמובר כ5 סוסיף 6סר 6ריטס6רן ככ"י ססוסר גס . וויגי5י6 ונדפוס ק6גסע6געיג6 וסוסלבסון
 סג,קוס 6ת וירח מן וס61 , וויגי65ס 16 ק6גסע6גסיג6 לפום ע"ס ססוסיף גר6ס ומזס , סני6ס )6סגוסס
 סמ6נוריס עסני6 ס')שע גמ'ס י*מיסיס סוסיף וגס . סר גטקס יחנרך מקלס 0) סמיר6חו סמיריס סרנלי6 )ס.קך סמטש כ"נ ס16ת סוף עי טריק ים דעתן גסים נסרס ~OSJ 6ם 6עסס מס הנרסס 6מרמרחוק
 סמ6ג"ר כצף 610 סר גטטס סמ'ר6מו עד ק' רמז סתח)ח גס  "מדרס". נטם 5"ס רמז וסוף 5"ח רמזנטף
 נב  ססנ.6 וסמ6מרש . תגיק המן סמתחע ס63חר'1 נמרמר קך רמז 03ת0י3 1ר16י . מדרס נסספסנ'6

אררט
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נדהנוצמא א ך יןסררש
 ונאכלה הזרועים מן לנו עשרהנויתנו ימים עבדיך את נא ממך[נס בבקשה המבחים)רנח(לשר

 וכאשר המלך בג פת את האוכלים הילדים ומראה מראינו לפניך ויראה ונשתהומים
 ימים להתנסות יכולים ואתם להם אמר )רכם( , 'ג( 'כ 6 )י:'6) עבדיךן עם עשהתראה
 של )רל( בניו מבני שאנו , הן לו אמרו , יין לשתות ושלא לחם לאכול שלאעשרה
 נם שנאמר , לט תעמוד זכותו , האלהים מן )רלא( נסיונות בעשר שנתנסה האישאורס
 , החרטומים על )רלג( ידות עשר אותנו מצאת ' כבר לא )רלב( , יכ( 6 ניג'ז) עבדיך נעןנא

 מה בנסיונם שעמדו כיון , נסיונית בעשר שנתנסה , אברהם בוכות , מי בזכות)רלד(
 וישמע , ט( מס )מס הסריסים שר לפני ולרחמים ]לחסד דניאל את האלהים ויתן ,כתיב
 בשר ובריאי פוב מראיהם נראה עשרה ימים ומקצת עשרה ימים וינמם הזה לדברלהם
 )מס המלך בג פת את האוכלים הילדים כלמן

 מס'
 נס היראיך נתת דיי )רלה( , עו([ 'ו

 נסה רלמה , 'ו( ) )יסטר וצבעה על וכנס שנאמר כמה , אותם גודלת , נם מהו ,ל"תנוסם[
 הוא לומר השלם לאוכית פה פתחון ליתן שלא כדי , לגדלם בשביל הקב"האותם
 נסה ]והאלהים האלה הדברים אחר לפיכך , בנסיונן ועמדו בצתן נסה לא והואמגדלן

 : אברהם[את
 : לנהרג הנני , לשחום הנני , למלכות הנני , לבהונה הנני )רלו( . הנני רימומך]מד[

 לפסו אמר , יחידך את א"ל , בן איזה למניו אמר )רלז( , בנך את נאקח
 יצו )רלח( עולם של רבונו לפניו אמר , אהבת אשר א"ל , לאמו יחיד וזה לאמו יחידזה

 : יצחק את א"ל )רלה( , במעייםנבול

 ותקוניםהערות
 כממניד  *צותיו  רברבי 61סר S~r סיקר Iths מעזנון סר6נ 3קס3ת 6סר סססריס נ6ו5ר נכ"' גמ163מירס
 0ס נחגחומ6 סמ6מר וכ6מ5ע . סזס מסכ"י סעתקס כידי 1גמ63 .18 .17 .חצ גליון עירס סמוגססגת

 כמס . ע)ונס נר ע)ונ .6") סיקוס וכר' ע) ססוס'ף 6חד ע6מר גמ65 מ6גסונס יפוס סמ7סשססוסיף
 ע) 6ענור )6 6עס"כ 6מר , )סוחטך סוסך וסוף ססתסס סו6 ומזקן גולדת ס)6 עז 6מך נתעמתתעגיוח
 6)6 כ6 סייגו עסו תזניח sh 6") , זס )י עמר מס ר6ס 6ני )מניו קמל חזר , 6ני 5'1ו' וע) יוצרידעת
 כסוססס גס וויגעי6ס ורסוס ק6ג0ע6געיג6 זפוס סגלסס נתגמומ6 גמ65 ו,ס וגו'". ישק ויקצור מיי )גו)יעף

 כטסיו סס רימנחומ5 11") . יחרו סגיי.ס וילכו טל  סגרסס( סמנחומ5 )ט"מ 6ר~סס6רד נכ"י  סמטחיקטסוס'ף
 גולדת ס)6 עד 6מך גתעג'מ תעניות כמס ע)ונס גן ע~נ 6י 3ו 61מר יחק 0) )ישגו ועמי סטן 63מהסכין
 % )1 6מר , )י 6מר וס מס ר6ס 6כ6 )קניו וימר יצחק מזר , )שחטך סמך וסוך גטתסס סוס וסוקן)13(
 סמ6מר סנ'6 )6 סוס וסמדסיס . וגו' 6נרסס 6) תחק ועמר מיד )גו ('qD 6)6 נ6 60יגו %יומבניח
 סלילי עון וגס . ע'ש נדרך סססן מקיש מסילבוס סמ6מר נין k~ltns קותו ס5ינ כי , ומחקו עויסוס

 )סר )רכלם : רס"נ נסעלס )סלן כ6רח' לגו )'עף וסמלם . 6חר ע6סף מן סתגחומ6 חוך 6) יגריס)%ס'ף
 יטוכס ו6תס 3סס 6מל )רכם( : בדג'ט נס ,כג") , ססריטס לסר 6רהפ6רז וננ"י נגיפם .סענווס
 קותו ט) קיל( : )סתגסות 6חס יכווין סמ)כיס כג' וימס )סן 6מר 6קסס6רך וככ"י כגדפם .)סתגסוח
 וק 6קס%רד., וכחג' נגדסס )'ח6 סקס רומצות ס6)סיס. מן )רלא( .: צדיק פוחז 30 גגדסס .סרס
 מ5א כנר )6 6קספ6רד וכ"י נג7סס . בתגו מ65ת כגל )6 )רלב( : )ית6 עניך 6ת ג6 גס סג6מרבסייס
 כזכות )רלד( : ור~לסיס סחרסומיס כ) ט) 6קסס6רד ונכ"י מגוסס . מחרטומים ע3 )רלנ( : סמלך15תגו
 קם עי גתת סוי )ילה( : וגו' שסיס ויתן מיה סני' וסם 6קסס6ר7 וגכ"' נגךסס )ית6 , כתיג מס עדמי
 עמס  ליון י"מ  בסון מס סמי ויצהר , 6תרפ ררסס גמ65 וסס 5רוטפ,רר,  יבכ"י נגרפת )ית6 גגך 6תג6
 ונכ"* וויגעש תסוס ק*גסס6געיג6 רסוס ר06ון כרסוס כ"ס . מקס גכotltD" 3 ס) ענייתן סק חסייותלמון

 , חסיייס 0) עטמגוחו סכך נעשת סמ6וחריס סזסוגדס נכ) 61ח"כ מ6גסונס נדפס oitfi ,%~פירד
 וזס . כו' ייגס מ3ממומ ט)'1 מעמדו ו7ס כסר )מ)ך מפ3 נגויס )טץ 6)6 ג6 6'ן כגדסס עוד גמ6165ח"כ
 %מחס סגני )רלו( : סוג בקק רס"י כוון סמ6מר ואס , ע"כ .פיס יף סגסדרין כלי מגמרנו סמסזרנקח
 ילת נפ" ת"ס , 3מיכ" סנגי 3'כסתס כגג' סגגי 6מר 6נרסס ו' 16ה פגל. נ"י עיין . )מזכותסגגי
  ובשסדרין , טום ונליז פמ'5 וסרר"6 ובי"ס פלש נ"ר  עיין .  גן 5י1ס מציו 5הר  לרלו( : משל"וונס"
 ולנס . נמעיס גט) ים וס )רלח( : כ"כ 6ות סגוסס ונתנולה ו' 6ות פ"י רכתי גססיקת6 ע"נ סיעדף

 סכחנתי מס עוב נרקח ועחן . כמעט תדומין 6ית ונקצר , נמעיס חחומין 'ס וכי רנתי ונססיקח6מדפס
 כל ט3  טלר )1 וניתן )חבני כרי סיר 6' ג5מ ל6  ולמס נוקץ נג'זן . לחס 06 5"ל  לילם( 1': גר,עגסס
מו"נ ינוי 0סג'5 עס"מ רה"י וע"ן . נסג'ו כמנט כזי נמס כך וכ) 6יה5 סס רנתי ונפסיקת6 . ודגורדטר
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תנחומא ראריסררה118

 אומר ינאי ר' , חולקין חידש ה" ינאי ר/ )רמש( . המוריה ארץ אל לך דלך )רמ(]מה[
 , לעולם יצא ]שהמורא[ )שהאורה( מקום )רמב( , מוריה הואמה

 )שהתורה( ממקום )רמנ( אקר חייא ר, . )ו( סם "סרס ממקדשיך אלהים נוראשנאמר
 , מוריה ד"א )רמד( : ג( נ )'סע'ס תורה תצא מציון כי שנאמר , לעולם יוצאה]שיתראה[

 )ויחלק( שנאמר , עושה והוא הקב"ה לפני מורין שהצריקים מקום *י[ בן יהושע ר']אמר
 מקום , מוריה מהו נחסן בר שמואל ר' אמר )רמה( . ס( גד )יס"6 בגורלות]ויחלקום[
 וירדו ירעם ]מות שתו לשאול כצאן שנאמר , לגיהנם ומורידן לרשעים מורהשהקב'"ה

 לשבתך מכון שנאמר , מעלה של המקדש בית נגד מכוון מורה מקום , מוריה מהואומר יוחי בן שמעון ר' לרדוד( . טו([ מע )תסיס לו מזבול שאול לבלות וצורם לבקר ישריםבם
 מהו )רמת( אומר .פלסא בן יהודה ר' )רמז( . 'ו( עז )סטת ידיך[ כוננו ה' מקדש ה']פעלת
 למקום הקב"ה אדל , נלך מקום לאיזה העולמים רבון הקב"ה לפני אברהם אמר ,מודיה

 ותקוניםהערות
 סר6סין נסיון סקנ"ס yle )ך ו)ך עי מכם . ~D'1ID 6ו7 6) )ך ו)ך )רם( : יחי ונ"ר עסגסיריןתו")
 כשפיקת, גס וגמם , ספגי )ך 1)ך עד )ך ו)ך מן טמעתיק ססמימ 161מ , 6קסס6רד ככ"' נס כגיפסחסל
 חכמים 0) מכינם ממוריס 6רן מסו כתוב 0ס רנתי נססיקת6 . חו)קין hftn ור' יג6י ר' )ר5א( : 0סרנתי

 ונסדר מוליס סור6ח )נרל 3ג6ן ים תכעיס ח% סרנס ור") ממסדר ינלי סו6 61חד 6מד % גימרג*
 טסור6ס שמקוס *מר תר 'ג6י ור' רכס חיי* ר' ו' 6ות פל'ס גכ"ר ש"כ גסוס טוס וכמקמל . טקס6ת
ohi'סירים )מקוס 6מר 161חרג6 )גע)ס Oh5' ס"ד נרכוח נירוס)מי נטגס שמקמר טתח)ת וכן ; ע"כ )ערס 
 6מר ומרגע )שגס יו65ס מוריס סמסס 6מל חי יג6י ורג' רוגש חייל ר' סמולים קי עזנ( ח' גדףסקס
 יכן .  סניף ח"6 ר' סג" מס ונלגת' . ינקי ל' ושח"כ נריט6 מים ל' סו% , )ש)ם יו65ס ילעסס~ס
 . פס6ורס מקוס )רטב( : ע"6 ע"נ דף תענית ועיין רנתי ססיקח6 נסס תתקפדי רמז מס"ט ני)קוטמוג*
 ססור6ס, $0") תרשתי . ססתורס מסקוס )רמנ( ס3פניס: כמערס עיין טסיר6ס, 16 ססמול6 ס5")חמותי
 סמקת סוססחי . )ו' גן יסוסע ר' 6מר מוריס ל"6 )רמר( : סס רנתי ופסיקתנו %1ר גילוס)ע' 0סו6נמו
 יסוסע מר' סמ6מר מוכל 61יי"כ , סמוק) ר' 0) מקמר מוקדם וטס נרתתי 0סו6 כמו )וי" נן 'סולע ר'"6מר
 ע3 ונווריס מתוכס מוריס טס5דיקיס T~ho )וי נן יסוסע ר' לגור יימור'ס 6רן י"6 סס סני' וכר , )וי3ן

 6גי ט)6 ס6)סיס 6) רוז יישמר סמסס ע3 נרקיס מכוסים pml('D יוד ויש) 0נ6מר עוטם וסולסקנסס
 ונעקוע , וע"י( ע"ו כ"6 )דס"6 )מגפס )6 ונעמך 6כ' ובנית בי ייך ג6 תס' וגו' געס שמנות*מלתי
 ע"ס יומר 6ססר סכתכ לסריס נורע ועיין , סכחונ מן סלמס וטסמיע , סרניי בסס תתלף"ח רמזשס"ס
 תזוד וכא בהסלתו געגס ס'סיס נעום 6"כ 6% פגי ע3 )'סו) רס5' חטוב 6יס 6'ן כענ')ס י6מרינןמס

 1'ח)לץס סכתו3 מונק ו)סג'גו . עכ"ז טור'ס טסם מס יעמס ססקג"ס כעוחיס סיו פגיטס ע) ;%ווסוקלם
 שכניס לענודת מורס סקנ"ס שנוטס )ו' נן יסוסע ר' 6מר סג" סס ונכ"ר , סכווגס ממגי וגע)סכנורקת
 וכרע גחת! 3ר 0מו6) ר' 0ן סנו6מר וג60ר )וי נן יסוסע ר' 0) מסנור ה0מ0 דמוע סמ6מר )ג'סגסומוריזס
 5, רמז וירק וניתקע : כו' סק3"ס טמסס נחמן[ כר סמוק) ר' 6מר . . . . . . ] קוי נן הוטע ר'6מר
 וסני' נחמן" "3ר סמכות מסריס בלנתי . נממן נר סמוק) ר' 6מר )רלה( : סחסלון טס מנ"ר ינריסני6
 )ס6ג ג65ן סג6מר )גיסגס הרדו סרסעיס ע) )סורות סקנ"ס עתיי 0מחוכס סקרן סמוק) ר' 6מרסס
 סמסס גממןן נר סמ61) ל' ]6מר סס וכנ"ר . תתקפ"ח למז סס"ס 3')קוט סרכת' נסס מונק וכן .טת!

 ומורידן סעויס )הישוות כמז מורס סמסס וירה וני)קוע . )ניסגס ומוריוס סעו)ס )הומות מורססקנסס
 וירט . עע)0 ס) סמל~ס 3ית גגך מכוץ מורט מוטט מוריס מסו 16נור 'וח' 13 למעון ר' )רמו( :)ניטגס
 ר' 3"ר כסס $"1 רמז וניקוע סג"ס שנ"ר וכן . מעכס ט) )מונח המרטט ר") כ356ע מורס מהטוןמוריס
 כחג )1 ממיוחס בסי' טס ו3רס"' . )מע)ס סמקדט בית כגנך רזוי 0סו6 )מקוס מומר יוחמי נןהמענן
 סוס הכמלוס טל6 מס והמר וירך ונסדר"6 גתגחומ6 ומסורס ממקרסיך 6)ס'ס גור6 כדמתלנמיגן מכווןראי
 3מכי)ת6 ועיין . סס )ית6 )מנחך מכון מסרהוב וסס'וס . ע"כ מענם 0) סככוד כס6 כגנד מכמןססו6
 6ו)ס , יו( עו )ממות n~CD נרמזי מונף וכן , מע)ס ס) כס6 גגגד מכוון מעס פ) מקיט וס ע)הדרסו
 "רז יוח6' נן ממשן ר' 6מר ממוריס מסו י"6 וגורס כסוף יוח6י 3ן ממעון ר' שרי 6ת ס3י6שתנחי
 משח כגנד מירסתססיתס

~)bnia ]ס) ממקמר וג0חרככ , מסוגלת גילתה וסיס , יירט ירש 16 ]סג6מר 
 פל% וגדשם , פגייס 3ן נרכבי . פ)מ6 נן יסויס ל' )רמז( : רמ"ח מערס ע"ן . ס)6חרי1 יסויסר'

 מוריס מרע )רמח( : שן מהיר 3ע3 סר3 תיקן וכן , מדייט 3ל רנתי ססישזOD3 6 סס"ס וני)קוט ,ס)"ס
 6מר סו6 )סיכן )1 6מל מוריס סג" נרכתי . כו' %ך מקוס )קוס סעגמיס רנון סקג"ס )פני הנרסס6מר
 3חגחומ6 יפגינו סנ" 36) . )ך מריס סיסי )מקוס 6מר יודן ר' 0ס ונכ"ר . קותך מרקס ס6גי )6רן)1

 ד* ס) נמסמר נרנתי גמ6$ , "רס ילס 16 טג6מר Dln'p )טון 6% סוס סרטון 61ין , קוטמך סיני)מקס
סמעון
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בזחנחומא א ך יןמדרש

 "ניי'ז',"': ב4 מגי ,יהוו:.,היק,גןג:ננ::':ןג:""נם
 אל בעלתה ישראל[ נוכל דוד ויעל שנאמר מנין שלום ב"ר ילוי ידידה ר' אמר ,עולם

ת י ר ק  : 0 'ג ע"א יערים-
 אברם אל ה' ויאמר שנאמר , לך בלך הראשון נסיון הקב"ה אזל )רנא( * לך ןי[

 1" 11, ן את':;ן אגיהם ישא הש..שאו. ב"מ :ימני"
 ג 'בג בני הנדת : ה היצם4ש~קך ימית בץשמ נשהבישמ:""י4הסי מ ג השג, יען]

 'ען:מנגץ גי" ק4זמ:ןג:ען% . :קשג,ן"י;י
 וענן ומשובח נאה הר אם רואה אסל , כלום אתה רואה ליצחק אסק , לאו( לואמרו

 החמור מה )רנה( ט(, החמור[)סט עם פה לכם ]שבו להן אמר לאו[ לו ]אמרו , ואילנות(עצים
 עד מהו טס(.)רנו( כהגרס עד נלכה והנער ואני : להעור הדומה עם אתם כך יודע ואיצרחשה

 ייעד עדש 4%%ב:%יקח ג:2%!כצערנז()גל6טתצקינראה
 לשון[' מענה ממה' לב מערכילאדם

 על וישם העוז yp~ ]אין אברהם ויקח : 6( 9ז )מס)'

 ותקוניםהערות

 כסאר
 סרי"

 7מ6

 ,:י
 ומ) . רמ"1 סערת )ע')

1 
 תר"יותריטון זוררי , 'רייס ן ' ק ן , ן

$p~,יי; היש ,71ד(ע(וק ר:ן,ן ,,ן פל' ערפיח ה ל מן; ,,יד ;נ., יגעיה"( 

 קייץ-'עיים[ ]6) יונן"סוכ))בסי6'י)תס שני:שhtO 4:'2 ::: :ג ל16:יך(נ:טה,י%4ך':

 וסייס "6מ:,י' תמימים יפוי לצ)ש ' יל" :יצוג ב סנון:ך:'סב,

 וו")רגב(
 הננה , ונ"זש'1,11נ; . ן ;,ק. מי

 מי-
 ,י, ייני:יון,וש 'י " ין,:,נל '.נ, 77

 ר';,

 וגן

 : 6חר י ג' 6וח ס)"6 נר5סית קנית וסיין . ערמת נרס"' מונק וכן . )עסות קיוזע?ס hStצנם

6ותנכ"נ
 ונרנתיו

 כמו נגלסס ססו6כמו 3כ"' וכן )י5מק, ססממחחי)'ש.)'ס
 )ו קמלו כקוס 6תס רוטש לעריו לי6מר וספקות )פגינו טס מפונס סלון רומי ונכ"י . stusסי4שרותי

 -יגן---ו--- -- ץו . 6 --'- ' ן 5") סם רק קק, מ6יזס סוספס סו616עטת"

 טגיסס ונתגמומ6 ואנזל(. )נר6סית עוב נרקח מונך וכן . )ממך )ךצנסמחס פשק פרטונרף"ר
 סיר )עי) כי6'מ6 ט' לולס טרגי מס 6ת ר61ס גגי %) ממ6נעונרי ממדפיס ק5ר 3' 6חש מות6חר'

 ,-' '- ז- נתינ'ש וק 5"ס רמז וירך צט"וס ל 6ות סניו נ"ר גסגס וכן פ)"חנסיר'א
 רולס o))thl רולס אגו וריממול י'3 ז: ן טס בנ"רצ:ו.':;'יעלזןגיספ'ניין"בין וזרי

 מס וגרוס %ך כס עז מסו )רנו( : )חמור" סזומט שעם סמכות חסרים ו3ר3ת' . )חמור סיומם עםכגתתו

 : יעליס י"רנתי ומז טס3י6 עילת לע"' כס?6חצ"ן 6)6קעי כ6ן כת'נ 6'ן פס עד qeu וסם :)ךוימו

)רנ"
 10סוגיס נכ) 610 וכן נס)וס" ממסם שיוהרו סוס'ף מ6געונס ונישם , 3גזפס ולץ . ס'1 'הסרו
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תנחוסאריראמדרשנ11

 ויקה : כתפיו על ועציו לישרף יוצא שהחת למי דומה יצחק היה למה ינה( . בע[יצחק
 סכין,שהרבה כתיב ולא מאכלת כתיב למה ו(.יבם( גג המאכלת[)גי4'ת ואת האש את ןבידו

 לישהמ: וזה לשחים זה סס(,)רס( יחדוןסס שניהם םתחת)םדיו(]ידו[:וילכו ישראל אכלואכילות
 פיסינו השמן בא הולכין שהן עם ברבי הלוי אבין ר' אמר )רפא( . שניהם וילכוד"א
 , שתבא עד אמך נתענה תעניות כמה , עלובה של בנה עלוב אי ואמר , יצחקשל
 אל הקב"ה אבל )רמג( , אותך ליצף בא הוא )רעב( 'א"ק , -לי אומר זה מה ראהלאבק ואמר יצהק חזר , אותך לשחום הולך הוא והרי בזקנוחו ]נשתסה[ )נשמתה(והזקן
 כמה בז )רפד( , שניהמ יילכו כן מ(,ראע"מ לעלה)סס השה לו ראה אלהימי שנאמר לנו,יצף
 לשחטו,א~ל בא שהוא עם ט(."ה( המקום)סס אל ויבאו : שנים ל"ז בן , יצהק היהשנים
 ואזדעזעה באה המאכלת נראה שלא עד היא הצופה שהנפש ורגלי בידי אוסרנייצחק
 אליו ויקרא וגו' אברהם וישלח : מום בי יעשה שלא כדי אבי בבקשה מקרבןואיפטל
 ואתה נא קח לי אמר הקב"ה א"ל מלאך, אגל אתה, מי י6(,א"ל י וגו')סס השמימ מן ה'מלאך
 אמר ומה , לו לומר , לו קרא ולמה ה/, מלאך ויקרא שעה באותה , תשלח אלאומר
 , אברהם אברהם קורא המלאך היה כך , חברי חברי לו גברא והוא , והניחו הבירועם הולך רחוקה בדרך שהוא כאדם אלא פעמים, ב' ולמה מס(, אברהם)סט אברהם לולו,אמר
 שעה באותה , לשהמו ממהר אברהם שהיה , בזריזות לו אמר ולמה , עושה אתהמה
 של בלבו מה יודע שאינו לחבירו מנמה אדם עולם של רבונו הקב"ה לפני אברהםאמר
 להודיע הקב"ה א"ל , שלם בלב לשחמו מזרז ואני בני את שאקריב אומר שאתהלפניך נלוי היה לא , כך לי לעשות צריך הייתה , וכליות לבות הוקר שאתה אתה ,חבירו
 ד"א : 'נ( וגולגסס ירא כי ידעתי עתה כי שנאמר , בך נחרתי חם gp שלא העולםלאומות
 הקב"ה לי כשאמר אברהם א"ל , אני מלאך א"ל , אתה מי אברהם א"ל . אליוויקרא

 ותקוניםהערות
 מיוחס ומס' )ג מערכי )6זס וגס2ס יקא ו3ר3תי . גסמס סשל'ס עמר מוזר ססו6 גפרו וננקר .ס6מרוטס

 מוורין ססס מנסרו סי' טו3 ונפקח . סיסגיט כ" מסתגחומ6 זנריו וגונעש . )1 חוזר סי5מק סנתנער)מון
 ט510 כז0 עו)ס ע5י 6ת 36רסס ויקם ג' 16ת סנפו גכ"ר . רומס '5חק סיס ימס )רנת( : הכסרו פיז5"3
IDIPגת'נ 3עס )רגם( : נכפש שט nbh בנ"ר . ידו מתחת יסר36 6כ)ו לכיפת עסרנס סכין סיג וא 
 סיסים) 6כייוח כ) 6מף ורננן , אוכלס סמכסרת )פי מלכלת סכץ גקר6ת 3עס הגיגך ר' 6מר נ' לותסנ'ץ

 . נ"ר 3סס מלכות ערך נעלוך ומוש , סמ%)ת טהרי נוכות 6)6 לואיס 6יגס סוס נשנס16כ)יס
 . oib % פיו לתוך סלוקין 6ת פתילם טסם מלכסת 3מס snhc~ph) בכ'" )1מ62 סגיפסונתגחומ6
 מנסר 6ח ס6וכ)ת טס ע) סכין מלכסח כתג ע0"ה ורה" . 63כי)ס כסל סמת'ר מלכות לשן מרי עוב2)קמ
 סס בנ"ר וק . )יסמט ווס )סחוס וס מיס( : p(,y 65כ')ס נסר וסמכטרת כסר ת6כ) ומרס דתימ6כטס
 גפרור . ברני 30וי  לנין ר' 6מר )כסא( : )שחס ו1ס )פתות זס 5יטקו ורז )טקץר  וס ימייו סגיסס1'3ט
 סיס סגדפט נת:חומ6 וגס . סטן נ6 מסורס וכתנשמת נשתמע נ"1 נפ' סס סנגר ע) פ למיוחס3פירס'ק שכקים סתגחומ6 ודכרי . י5חק ס) )שיט ועמד סמן % מליכין כססץ ומתחע , ס036 0מפמחסרים
 6קם%רד ס) ס' נכ"י תס מסגדסס( סוס סמ6מר )ססעתיק 6קק%רי ככ"י 610 וכן , סוס הימרמר פסנת31
 מטף ססמיס ע6טונס דרס סמדסיס o51h . מיט64 ודפס ק6גטס6גפיגew1 6 ר6סורס ניפרסנס

 ר.מ6מר %מ5ע %1ש סוס0ס%ר
 מטסי

 )ד3ר סרחגת' סס גי רג" סערה )ע'3 עיין כ"3( )*ת מסי3יע
 נכר ונס . )גו ליעף 6)6 כ6 סטנו נסטת ג"3( )16ת בנדפס . פותר 3י5ף נ6 סו6 )רסב( :נוט

 ג"כ סכם רכיו( סערת DS'( )עיין 6הד יף חסר סיס %סר סגןסס מתנחוג% oro ר,ט6מר סעת'ק'6פר 6קסס6רי
 עיין . 16תך )5ער סמ)ס ה:ור6ת . )ך )י5ף 63 סו6 6מר סני' ק"ו סס לנחי כססיקת6 יל6ימי . 5טסיעף
 מדגר מד6נס )6 061 דחימ6 כמס וד6גס 5ער )טון סיים סס כנ"ר וכרס"י . 5ף וערך י5ף ע)7ערוך
 , עכ") וי5ערט לוחו יד6'נ סקנ"ס , קותו י0ז6ינ נ6 ט61 כגומר , מי%5 )6 061 ומתרנמינן כב()יסולע
 )חק ים )דעתי , )1 יר06 סקנ"ס 3ר3מף . )ט י5ף 36 סל4"ס %6 )רפנ( : סס כמ"כועיין

 , )1 י5ף ריקני"
 כ)1ג8ך סס נרם* ett~c זול , )1 '5'ף סו6 סקכ"ס )ך )י5ף 63 סו6 6") סם ננ"ר נפירפ'" סג" ממ65וק

 )ססו6 עף S"h וסע5'ס ס6ם לגס ויקמר סס ונכ"ר . ו'5ערע קותו יי6יג סקנ"ס פוחך 3סד6'ג כ6סוג*
 , גכר6 יסס61 י5ף כקנ"0 ננזר סני' סיס ויודי . נך מנער )קותו ופער ידייג ר") , ניס ניגערננר6
 סיס סנים כמס 3ן )רסד( : פ:ימ? וס גס 6310 ולח"כ ניס" "ינטר )יס י5ף מקת )סרס כ5ךו כתנ61חד
 . 6וסריי צחק י 6 לטהרו נ6 פיו, עם  )רסן( : ר"כ וכבערס , מ"כ 6ות לטיל סיין . of)n  ל"ו גןיומק
 סכ"ו ת67"ר ס)"h~11QI 6 ח' 6ות  ח"ו 1"ר 6תר  כסגנון וסיין טס, כרנתימוניל

 ותן6'"
y'D : 
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3חתנשיא אדירמדרש
 מיד , בעצמו הוא לי שיאמר מבקש אני ועכשיו , לי אמר בעצמו ד"א )רמו(להקריבך

 נשבעת והרי אברהם ytN,(tw כג נשבעתי)נר6יח בי וא"ל הערפל ואת הרקיע את הקב"הפתח
 א"ל , צריך שאני מה כל )רסז( ומאומר עד הזה המזבח מן יורד שאיני נשבעתי אניואף
 כל מלא ממם מעמיד שאתה לי אמרת לא אברהם אגל , צריך עמותה מה כלאטור
 הקב"ה א"ל , ס( ט1 )גורסיי זרעך יהיה כה וגו' הכוכבים וספור שנאמר )רמח( , כולוהעילם
 שנאמר , כעפר בני מרבה שאתה לי אמרת והלא א"ל , מיצחק א"ל , ממי א"ל ,הן
 א"ל )רמם( , מיצחק א"ל , ממי א"ל , הן הקב"ה א9 'ו( כח )טס הארץ כעפר זרעךוהיה
 ביצחק כי אמית אתמול עולם של רבונו ~ום לך אמרתי ולא להשיבך לי שהיהכשם
ayvהשבתיך ולא יצרי וכבשתי , לעולה שם והעלהו אומר אתה ועכשיו , זרע לך : 
 יצחק עקדת להם זכור , לצרה ונכנסים לפניך חומאים יצחק של בניו כשיהיו אתהאף

 אומר אני אף , שלך אמרת הקב"ה להם אמר , מצרותם אותם ופדה להם וסלחאביהם
 , השנה בראש איתם ,ולדין ~ער( , לפני חומאין להיות בניך עתידין הקב"ה א"ל ,שלי
 א"ל , בשופר ביום בו לפני תוקעים יהיו , להם סילת שאהיה הם מבקשים .אםאלא

 , וראה לאחוריך חזור א"ל , לאו א"5 , יודע אתה אין הקב"ה א"ל , שופר ומהואברהמ
 אומר אין יג(, גג )טס בקרניו[ בסבך נאחז אחר איל והנה ]וירא עיניו את אברהם וישאמיד
 שעה באותה , לעונותיהם סולח ואני הזה בקרן לפני תוקעין קהו א"ל , בקרניו אלאכאן
 הוא וכן , ג( כנ )ס'נ ישעי וקרן מניני מיס שדוד והוא , הקב"ה לפני והודיה שבחנתן
 , סס( )טס צום קדשו כך ואחר , השנה בראש וזחילה , עי( נ )ע36 בציון שופר תקעואומר
 ביום כי שנאמר , לעונותיהם פלח הקב"ה שבו ימים עשרה לאחר , הכפורים יוםזה
 שלא מה אתכם חיבב הקב"ה היאך ישראל אשריכם , )( י (,hlpt וגו' שיכם יכפרואה
 מניד וכרזיב , h'p )1 מסייס ונו' לעמו הניד מעשיו כה שנאמר , ולשון אומה לכלעוטה
 ומשפמים גוי לבל כן עשה לא וכוזיב , 'ס( קמי )מס לישראל ומשפמיו חקיו ליעקבדברה

 וירא פרשת והסכלך : כ( סס )טס הללוקו ידעוםבל

 שרה חייפרעו
 )" ". )ט%"ט פטם בא זק ואתהם שיה. וףי וזזי04

 תפך אתה כי איה
 סברך הקב"ה היה אברהם שעבד עד השכם משנברא , 'ג( ס )תסרס וע'צדיק

 וטס אלהים אותם ויברך שנאמר , ברכן ההש ולחוה לאדם שברא שכיון , עולמואת
 כידן , 6( ע )סס בניו ואת נח את אלאים ויברך שנאמר , ולבניו לנח בירך , גס( 6)ט6טס
 יעזה כי הוי , נ( 'נ )סס ברבה טיה שנאמר , הבריות לבל אב עשאו )ב( אברהםוטעטד

 מגן אנכי הזה,שנאמר כטגן הקב"ה לו יג(,שנעשה ס תעמרנתסס3יס רצון כצנה ה'הצדיק
 לפניו ]הלו[ )הולך( הצנה ינשא[ תנושא( שנאמר , מק אלא צנה ואין , 0 13שק

 : זק ואברהם שנאמר , בזקנה לאברהם שבירך , תעמרנו רצון מהו 4( , " יו)סא
 תירה שי תדף5תה )ד( ן " ים מע"ס ואמת חמד ה' איחית כל יש"ה * יקו[ נחשברהם]ב[

 ותקוניםהערות
 מלגמומו ptnum נכת ניו3 מסמר טסף סט6 גנזי כ' 6קסס6רד, נכ"' מסחי) מכרן . )ו %ל נפט מא)רס0
 3י 6מר נערמו 610 ומן , סגיסט מן וס61 3'" 6מר tnlDS "סגן"ס וס"ס רכ"ו סטרס 3% שין ,סניסס
 ס6תס ט' מנקם סרני פס % רומי ג5* . זריך ס6תס ט' %'ך סכני מס נ5 )רסו( : ערמו סכ'" מן610
 עיין . 3סס'3ר )י סס'ס כסס 6ע )רמם( : רומ' נכ"י 3ית6 ייכמ31 ק סר6'ס . סג6מר )רסח( :פנ)ף
 ליון '1סנ 61מ חמי נכח . נרפס otlh ו1%ן )ער( : ע"6( קנ"ד )דף סס3'טי גרניט פסר4ססעף6

onlhסקס נר6ס : 
 )?מלמר . hntmn ס5ק נרזו וחסר מרס"ל רטז תסרס נ'93ס מונף . לזיק תגרך 6מס כ',ס"ם)א(

 סנרך 6תס כ' דז6 ומן , ס' מ,מ1ר סקס ממירם 610 טנע31ס נגוסנ צ'ק מגרר 6מס כיסריסי
p's5610 6מלסר ומסוגות , מ" סלעת ע3 6מר1ת ירס1ת גמ165 סגדסס 1כתגחימ6 . ס3סגיט( ממגמומ 
 hmhD ונכ" חמי נכ"' גס 5גכון 1כ"ס , סנרטת 3% 5") . סנאיות %) 6נ עט16 )ב( : סרגו נכ"'3פניג1
 : 63( ס, )משי סינט תפירת סטרת יכתינ . נוקגס )הנרסס טנירך העסרג1 יצן מרא )נ( : סס1ני)9ט
 61מק חסז ס' 6רח1ת כ5 מקנח סד1י 610 , י' 16ת 1יר6 גס' )עי3 מונף . מסד עורס ס3 ממנסס)ר(

בתורס
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