
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

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



 שתפ ה ר ש י י חשיש116
 נמל ולכלות, והתגים חסד שגמל חמד, תחילתה הטד, וטפה חפר, ואמצעיתהחטי,
 אתה )ו( , אדם אצל והבחשה לחתו הקב"ה ישאה , בניחא לנדליתא קורץבערביא אבדי ר' אמר )ה( , כג( ג (Dth1S הצלע את אלהים ה' סבן שנאמר , ולרוה ~אדםחטד
 עשרה שיש רבוחוט אטש מ( , תאנה תחת או , ית תחת לו הביאה שמאטבור
 , יג( כמ )ימקו) וגו' היתז אלמים גן בעדן שנאמר )ח( , ולחוה לאדם הקב"ה עשהחופות
 חופות י"ג הרי , ee) )ס0 וזהב וברלףז כתיב שכך , זהב של היה שבהן והפחות)%(

 לחוה הקב"ה עיצר חנינא בר חכאש ר' בשם לוי ר' אמר )י( . ולחוה לאדםשנעשו
 ר' אמר . אדם אצל והוליכה בידה שאחז אלא עוד ולא , תכשי%ין וארבעהבעשרים
 שנאמר , לבטו לו ומוליכה בידה אוחז המלך ראה שנך עתני אשרי ברבי הלויאבין
 של תחילת הרי , ואמת חמד ה' ארחות כל הוי 3יא( , ככ( כ )גי%.ס האדם אלויביאה
 כיון , מ( 03 )טס רבקה מינקת דבורה תעמת שנאמר , מנין חסד ואמצעיתה , חסדרירה
 אמר , עקה ובוכה יושב יעקב ורזיה , )טס( בכות אלון שמו ויקרא , כתיב מהשמחה
 עוד יעקב אל אלהים וירא שנאמר , מנים לו נראה , ומצטער יושב יעקב יהאהקב"ה
 בגוש אותו ויקבר שנאמר , אותו קבר שכשנסתלק , ממשה חסד וסופה . ע( מס (eDונף

 במדת ודיבק אברהם עמד . השטת חסד ה' ארחות כל הוי , 1( )ד ויניס סחובבארץ
 עפה שאני )יב( חייך , בה אחזתה ואתה , הזאת המדה היתה שא" הקב"ה א"ל ,חטד
 לבושיה שזב יומין ועתיק רמיו כרטון די עד הוית חזה שנאמר מנין , בי כיוצאאותן
 את אברהם קבר בן ואחרי , הענין מן למעלה כתיב מה )יג( , ע( י )ול6) וט' חיורכלזלן
 שנאמר , קשרה אתה ראוי הקב"ה א"ל , בה וגמפל עמד , ש( גג היטיס אשתושרה

 : זקואברהם
 , י( )6 )מסף ימצא כף חיל אשת הכתוב שאמר יה לי( * יקו[ טאברהםמ[

 ותקוניםהערות
 לחי עיין . בנייתך )ניעתך קורין נערני6 סנרן ר' 6מר )ה( : 3' נסערס ff/Dt ט' חסד ממרמס0*רט
 וכח"כ ככעס קיססס יוקעי גן ממעון ר' נסס )0 מני וסוך כגייס ר' נסס )0 61מלי 6יט ר' 6' 16חסי"ח
 . ס)סג'ט לנסו ר' וסוך לנסו ר' 50"3 נ"ר דחקן וים . גגיית6 3קגפח6 ילויין לתלין 6ית , 13סנ'6ס
 סמ6 תנול 6תס )ו( : 3"% סערם וילת ס' 3עי3עוק

 סנים"
 ר' 6מר 6' 6ות ש"ח נ"ר עיין . זית תחת 6

 לח"כ תכפיסין מיני נכ"ד מטקסעס 636 )1 סני6ס 6' סר4וס 16 6חי חרוכ סממחמ סטר 6ת מגיהן נרחמס
 סקנ'" עסת חוסות עסרס סלן רטתיגו סמרו מ( : 13סכי6ס

olh) גכק . )מוס hnlhD טמרו כתיג 
 דסרס ססק6 ונפסיקז6 . לטוגו ו0תק5ר וט' נמשם וט' מ3ת למעתיק 0נינ וט' מוסומ עסרס סוסרנחזיגו

 036יס גן נעדן דכתינ 0ר6סון (osh 0קל0 6 ג4ר חוסות עסרס סקס וגירך גל חפ6 ר' גסס )ויר'
 מ6ן סטני 1)6 , עמר סמרי ורננן עפר 6תך 6מר ר"3 , יג( כח )יחוק34 מטכסך ינסס 6נן %פיית
 פ"ר נווצר גסגס כמטמר כי ת"ס נסערס סס וכהנתי , ט' ת3ת מכצכתך 6נן כ3 עכי7 עסרס ס)ס67מר
 D"D רתקן ויס נסוע 0מ6מר פ'"ח וננצר . פי"7 רנת' נססיקם6 חס , כ0חכס מי פ, 31קס"ר תחריריס

 וע'ענ , עירס סנט 50"3 וכעירותי , חופת עסר ג6מר ע"6 ע"ס יף נ"נ 3נ3י וננמל6 . וקמ"רסססיקת6
 נסירותי ונע% , י"ז מזס סגריך 'וסי ר' ס) גגו דר"6 מזוח 37"נ ננריימr'D1 6 , ל4"6 במעלססס

 : מ"! 6ות סר7") נני6ול וע"ס . ע"ס מופת עסר ג"כ 6'ת6 פי"נ 36יגמר ירט ונסרקי . פסננצר
 ויסקס סעיס 16יס ג6מר נמקר6 גי סטוגס . מכןכתך יקרס 6נן כ3 סייח %סיס נן נעין טג6מר)ח(
 סמ0ורפ כמו , תפת 0ו6 מסוכתך יקרס 6נן 1כ3 , נערס סס , וו0כ וכלקת טסך תסיר ויססס ס0סתרסיס

 )וי ל' 6מר )י( : וסב סנכרן נריט סס נ"נ ננמר6 עיץ , וסג ס3 סיס סנפן וספמומ )פ( : פסכססיקת6
 טסת מסוק מגית 3מירס עצן . תכסשין ו6רנעס לסריס ומוס סל4"ס עיפר חגיג6 3ר ממ6 ר'כסס

 31מ"כ נרס"' עיין , ל גיטעיס I'DW טוחן סן תכסיפין ו0כ"7 . תכסיפין נגיד גתגךפת 11 כ)0 מס8מוסג0
 לזחוח % וסו סנ" רומי ובכ"י . ס6רמ6 נכ"י וכגס . וקמת חסי 0' גולמות כ3 0וי )יא( : סי"ח ססננטר
 ר"5 * כ' כיו65 קומך עומס לגי )יב( : סס 3ית6 חסד" תורס ס3 תמנח קיסרי וסמכות , nDht חסד0'

 סגנ)ס , חיור כחוג 3טסיס רייס וסניף , ולןנתסיס
 מס )יג( : לכי ס' יתלו מכי)ת6 עיין , כגק! 0קנ'"

 מלמד תמ65 וכן , mes חסי נם) ס6נרטס לטיס סנ'6 6נרססע קנר כן 61חר טסכן מן ימעיטכמיג
 רודף , וכנוי 75קס חיים ימ65 ומסח 75קס לויף 0ס"י לרסס קנר כן וקמר כג"ח כסף ננסי Otsשיומס
 : טור כת3נ )טסית יכתינ 3נוס' )כוס 63 ל") , וק "נרסס )גטי )סט % 16מפתי חסרתots גומי וממגותי 6גי סקנ"0 13 6מר תחק נל סמו36 ל' 6מר ט' )סרס חסי סנמ) וחסי כו' 6כלסס זס75קס
 נ,-:Dtnh נ%6מ 1מ%1 , סמגחומ6 נסס תתר4"7 4מ, מסקי געשת שנ6 . י6% מי מע 5סת ,ס"ס.ניד(
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נם עחטח שרה דליימדרש
 ולבבותיה לשרה לספוד אברהם ויבא למעלה שכתיב לפי , נאמרו כר על הדברים)פו(
 חיל אשת , בך כיוצא לימול לי יש אימתו ואטר , ומספיד בוכה התחיל , כ( עגונופית

 מפנינים ורחוק . '6( '3 )מס את מראה יפת אשה בי ידעתי נא הנה שנאמר , שרהזו
 , "( סו )'אי0 עצתי איש מרדף מארץ עים ממזרח כזרא שנאמר , ממרחק שבאת ,מכרה
 בעבורך לי ישב למען את[ אהבתי נא ]אמרי שנאמר , שרה זו , בעלה לב בהבפח
 , נ( ינ גסס מאד בבד ואברם שנאמר , אביס אברהם זה יחסר לא דש% . ינ( יכ)גורמט
 דרשה )ב%ז( , 9,( יג )טס בעבורה היפיב ולאברם שנאמר , שרה זו , רע ולא פובגמלתהו
 ותאמר וגו' המצרית הגר בן את שרה וחרא שנאמר , ליצחק ישמעאל בין , ופשתיםצמר

 )יח( . בים למקום ממקום ההולכת הזאת כספינה , למדינה וממדינה למקוםסמים ממלמלת שהיתה סוחר, כאניות היתה '(.)ין( ע כ6 )סם וגו' הזאת האמה )את( גרשלאברהם

 , יימ בשי רךצקמ . 19( כ )מס וגו' לאחיך כסף אלף נתתי הנה שנאמר , לחמהתביא ממר"
 , לנערותיה וחק לביתה מרף ויורצן )יבם( . ג( ככ )מס וגו' בבוקר אברהם וישכםאימתי
 בחיים שהיא שעד , ותקחהו שדה זמומה , '( קס נסס)* עולם ברית לישראלכשלחק ויעמידה שנאמר , מילה אלא חק ואין , כו( יו )סס וגו' אברהם נמול הזה היוםבעצם

 נפעה כפיה מפרי )כ( . בה נקברה שהרי ותקחהו , המכפלה מערת אתליםלל
 בעז הגרה , כ( ט )סס כרם ויצע כד"א , ויטע נוהו , )ג( כ6 )כרוסית אשל טמע שנאמר ,כרס
 , נרה בלילה יכבה לא . 1( כ6 הס שרה בנים הניקה לאברהם מלל מי ותאמר , אחרהפוב כי פעמה יא( . 0 ימ )סס וגו' סלת קמח סאים שלש מהרי , אברהמ לה שאמר ,ביעניה
 כשהראה אימתי , משלג לביהה )כנ( תירא יא )כב( . עו( 'ו )טס לילה עליהם ויחלקאימתי
 עשן תמר והנה שנאמר , לתוכו יורד מבניה אחד שאין בישרה )כד( , גיהנם הקב"הלו

 ותקוניםהערות
 ר21תחי) י' 6ות מן סוס סמ6מר % כי לשתי ועתס . סי*תח)ס סס וחסר נסימיס elo וטיפס ,טלי
 נתסוס ג'ת6 מ6געונ0 כרסוס נוסף י'( 6ה! )סוף )קרונ ו6נרכסו קר6חיו 6מי כי עד חי) 6טתוס"ס

 : ליהר מ*קסס*רד ס' 3כש וגס 3' קונן 11hW~h סל נכי  וק , ווימ5י6 ונישםק6גסע6געיג6
 ס37ריס ס6רמ6 ונכויי , ומעכס סכתוג DS' גומרו  60)1  שדוריס רופי לכ"י .  לתמרו פי פל  סך3ריסלבר(
 כין נגיסס וכן נעקוט . )'5חק יסמע6) נין D'nnDt 5מר הרסס )מז( : )מעכס סכתונ DS' %מרוס))1
 ופסתיס 5מר ירסס , לחרת נירצץ גמנ6 נר6סית וכלגדת , ולרסס טגימק יוסף נען וע"ס , ויסמע36ינמק
 סוחר כ6גיוח מיחס )יו( : וגו' סרס %6ך ת6מר 6סר כ) , כ6נרטס 0מ5ות 6ת מקיימת סיתם סי6ס6ף
 ניח 60סס ותוקח שחר כפגיות סיתם נגיסס עסגיט , סס ני)קוט מונף וכן . )מקס ממקום מסוערתססיתס
 *רן 6ל %  ו63ח סגסל בענר ססיתס טמר כקמות סיתם נתהסית ונפנית , קלמרך ויספר ועזיטרעס
 )ים(ותתן : נגדסס וחסר מסקי ני)קוע )6חיך.כ"ס כסף 6)ף גתת' מגס סג"ר )חמס תנ'6 ממרחק )יח( :כשן
 גפעס כסיס מסרי )כ( : %.תגחומ6 גסס )וס)' ני)קוע ומונה נגדפס, 3ית6 , שנס נריח עי . )כיחסערף
 כלס ךעפ  גפר"* בגי' רומי ונבאי , סתלמומ*  כסס טס דילוי  ופונט , לגיסם 3'ת6 כלס ויעע עד .כרס
 5נ6ות ט' כרס כי כרס געעט כפיט מפרי כנ"  3ריייס ונהנית , '~Shl לית 5נ6ות ס' כרס כי61ומר
 נסמק )0)ן וס מונה מנדפס  עימו%* כי ורטיתי ,  hnina  פלוס  רייס  שטפיי ס( )יסשס יסר36טח

 טעע0 )כא( : יסר36 בית 5כ6ות ס' כרס כי סג6מר יסר36 וס כרס שעל כפיס מפרי )0 עעת0מר73יס
 סקנסס )ס וגתן נגיס )0 יסיס ס)6 ססנרס ר") . סרס נגיס סגיקס )הנרסס מ)) מי ותהמר , מחרס סוגכי
 כמרס שכ כי עעמס מסונט הרסון ונגיפם , סס נעקום מוכך וכן , מתרס טוכ כי ע) דורס וגס ,בן

 מסורם ג"תרננו ר~ץ)כיס" ע)'סס %סנ16 המיות , )י)0 ע0%ס וימחק דכתיב כממטס ע)'ססכסכ16
 גיס[ כ)י)0 יכנס )6 , סרס כגיס 0גיק0 )6נר0ס מ)) מ' ]ותקמר  סתרי עוג כי עעמס 1כ5") ,ס)פגיס
 se גחח' 0ג0 6מר ולסרג סחרס טונ כי עעמס כך 0ני6 כרכסם! וכלגדת . )יגס ע)יסס ויחקק7כחינ
 נג'וס יכנס מ6 0מ)א חסרים  %מ 31')כץס  תזפי, 3%יי פפר%ז  טל  גתגחומ6 מונם וגס , )לחיךכסף
 )טו3ריס מ6כ3 גותית ס0יתס נכיסור ס)ח0 יד'ס גגדסס גוסף וס )סגי . מסיג )ניתם תירך )6 )כב( :גרס"
 : to(hntn נסס נייזם גס )ית6 וו0  פרופים.  ופלורס 5יזת גותגת ססיתס )עגי סורסת כססוטכיס
 )ניחס תירך 63 רק ומונך ניהוגו יקי ונגדפם ,  סם נלקוט נס כן מונך . מס)ג )ניתס תירך 63)כג(
 610 0ס)נ כו' מס)נ )ניחס טירק לי ט"ב(  לש )דף חעסר עטר פסקך כפסיקתך ועיין . מניסגסמס)ג
 נסרו סני' רומ' ונכ"י , ס6רמ6 נכ4 וכ"ל . )מוכו יורד מנגש 6חו ס6ין יטרח )כד( : לס ס)סס5)מ0:1
 סגי שדימין ס0ן מסג' )מס , ג'סגס ,ס עטן תגור , עמן חגור וסגת סג6מר )תוכו יורדין מבג'ו 6"7סאן

 פט סקנסס סי"תגס מס)נ )%מס תירט )6 , כך סוס ס6חלון  למסדר  סגיך סס כר6טית 631נדת .37ר*ס
DtltS~
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 תנטש שרה חיימדוש118

 , שנים לבוש )כה( בירטי כל דברים,כי שני מקיימים שהם לפי 'ו(,למה עו )גר6ס'ח אשולפיד
 : ע( 'מ )ש אשתך שרה איה לו כשאמרו אימתי , לה עשתה מרבדים )כו( . ומילה שבתאלו
 . מועד באהל שמשמשין גדולים כהנים יוצאים ובהם , יולדת שאת את מבושרת להאכר
 בשערים נודע )כז( . )6( סו )תמית וגו' וארגמן ]רוכלת[ )שש( שנאמר , לבושה וארגמןשש
 נשיא אדני שמעני שנאמר , זקן ונקרא אברהם על זקנה קפצה שרה כשמתה ,בעלה
 ארץ זקני עם כשבתו מיד , בשה בשערים נודע הוי , ו( כג פואטית בתוכנו אתהאלהים

 נבן נה"ב ואין דורית עשרתם יאברהסיי גאו סאים ייאה t'Prn יקו[. נואבררפ1[

 בהבל ויכל שנאמר , יודעין היו ולא האבות את מכים הבנים והיו , האב ואיזההנן
 הקב"ה לו ונתן אברהם שבא עד שוין הכל שהיו , )ג( טמ )תסוס בבהלה ושנותםימיהם
 כשהוא עליו באה ואימתי )כם( , מזקין כשד"א לאדם עימור שהוא הזו העמרהאת

 צדקה בדרך , מוצאה את והיכן , )6( י )מטי שיבה תפארת עטרת שנאמר , צדקהעושה
 )גורית וגו' את יצוה אשר למען ידעתיו כי בו שכתיב אברהם זה היה מי , )סט(תמצא
 נטל דוד ואף , וקן ואברהם נאמר לכך , לזקנה ראוי שאתה חייך הקב"ה א"ל , יע(י"

 ויהי שנאמר , אברהם כמדת שעשה למה , 6( 6 )מ'6 זקן דוד והמלך שנאמר , הזוהעמרה
 : שיבה תפארת עמרת נאמר לכך , טו( מ );'נ עמו לכל וצדקה משפם עשהדוד
 ומהם , בפיהם דברים שלשה תבעו אדם בני שלשה . וקן ואנרהמ ד"א %(]ה[

 ותקוניםהערות
 6)1 סרס )נוס )כה( : ומלס ס3ת oun ~וס ניחס כ) כי , )ניסגס יור7ין תיו 6'ן וסגת מקסמנוכות
 ס' כ"י ו3הגחומ6 ע"6( 5"ח )לף סס תעמר עמר פסקך ולפסיקתם , ?לם כמו סרס דרס . ומקספנת
 nirD , תחן גחון , תענק סעגיק , ותסי)'ן נקית , ופריעס לוידס מגיס )נוס י"ג( )6וח קמור ונגדפסקמור
 נכד) מ)ונסיס 7"6 , מקס דם כרית סרס )כוס כ"6 )"6 מא' כרפ"י ור6ית' . ע"כ העפר עסר ,הספח
 וכנרי . עכ") 3תגהומ6 ג7רס כך ניסנס מספג 16תן מגיטין 6)1 כ) , חעג'ק סעגק , nrpn מתוה , חתןגחון
 חתן גחון , וחפי)ין[ 5י5ית , ]וסריעס מקס דס כריח 3כס) מ)ו3טיס סג,ס )נוס וכ5") תקון 5ריכיסרס"'
 D'DTno ק5ר ו3גיסס . סחגחו)ו6 3סס עם מצי 3עקוע מו63 כן . כו' קימתי )ס עטתם מרנ7יס )כו( :כו'

 וגו' ולרגמן השת סג6מר )נוסס וארגוון טס וסמכות , כסוגם כניי 6)1 )ס עסתם מר73'ס מ6גטונסדמום
 וגס יקרקף ניח 635ות ס' כרס כי סג6מר יערף) וס כרס גטעס כפיס "מסרי נ;דסס גמש ולמ"כ ,ססמיע
 נרשית nsJhil . כ' סערם )עי) עיין , מרגזיס 3ססוק 3סגיס 1נוו63 , סרס ומנוס מסוק ע) נצו כחוססיס
 לועטות עתייין סיגיך מנוסרת 6ת סרי לטחך סרס 6יס פ כס6מרו צמתי )ס עטתס מרנד'ס : כך6ית6
 כיון כח( קסמות ונו' ס6שד 6ת ועפו סנ6מר מועד 63וס) ומסמסיס כסוגס 3נ7י )ונסים )חיותשגיס
 מדע )כז( : תורס 6' 6ות גט)ס ונוס . ע"כ גע)ס נסער'ס גולע מיי 1סזקין זקגס ע)י1 קס5ססמתס
 נסתמת סנ'רס6 ונידפס , סתגחונוotu 6 3')רןע כ"ס . הנרסס ע) וקנס קסגס סרס כסמתס 3ע)סנסער'ס

 נסער'ס גורע : סס hn'b וכך , מ6גסונס רפוס סנודפ'ס מ6ת ס6חרוג'ס ככהו3'ס ע) סס'וס סס נוסףגס

~sD)
 כס(, )תסקס 3'ר6'ו ס' כין טג6מר כאייס יו עטתס סיין , קנר שהונח )' תגו חת מנג' כפנקס

 נ6 נ6 )ו ס6גורס גסעס עימתי נחכמס פתחם פיס , סוס ס6ע) 6ת מקיסין מסיו כנור עגג' 6)ו )נוסס וסנרטוו
 6סונ סוס שסרוס סמ)6כיס 'חולו צימתי ע,סס סיתס יוס סנכ) ניהל ס)יכוח 5ופיס , טו( )נר6סית ססהתי6)
 כנגס su עטית ו6ה , סיומות 6)1 חי) עטו נגוח לנות , bi(o~1 מ)) מ' ותקמר וי6סרוס נגיס קמו ,שיך
 סרס מא פסי סג6מר ידים מפרי )ס תגו , ג6( לסעיס חהו))כס סרס 61) 6ניכס הנרסס 6) מניעוהגימר
 גס מוש עד מתחיקתו סמסטר ,ס וכ) . וק ושנרסס אחריו כת"נ מס 6נרסס ע) וק;ס קסנס סמתסוכיון

 ניפוסיס ו)'ח6 מ6נסונם זסוס סמיסיס מן גופף ו6נרכסו קר6חיו 6ה7 כי )מס סופו עד ס)6הריוסמ6מר
 ורסוס ק6גסט6געיג6 יסוסר6סוג'ס

 11יגי5"
 שטסת יי גרטס מ6געונס ונדפוס , 6קסס6רד ס) טס ול'

 וכן oro מהממר . וקוס נסס כת'ג וקין כו' הנרסס TPI מטיס ורקס נ6 )כה( : סו6 ניסף כילסורות
 כר 'סודם ר' 6מר , ע' 6ות מס"ס נל"ל ק5ת גטיגוחס גנגס סזקגס מנע הנרסס ס' 6ות ס)6חריוסמינר
 ע"6 ס"ו זף 3"מ גמרה ועיין , זקנם תגע הנרסססימון

 ושסדריי
 מיי וקעקוע . סה"נ וסיתם ל"ז דף

 3ס5י לס  רמפקין ולית יז"ל סג'6 ולכס סיס ל6 36רסס טד ט"* ס"ק מט"מ מלמרס ססני6 6חר ס"סרמו
 ממקמר 3ר6ס וסמלות פס"סע. "3"ר ס5"ל לתש ים סג"מ" 38"י נגרו תרסס כו' ~קנס ה3ט הכרססליסי5
  זס מונק נ' 6ות ס)"י נר6סית נ6נ7ת ועיין , מדגססיס סי)קוס ינרי סס (cf(h" נס6' )ס ימסכן614'ח
 . סינס תספרת עערת סג6מר 5דקס ע"ס כססו6 עמו %ס וצמתי )כם( :  5חרין מסדר כררך סיגוייס3ק5ת
 . וק! "נרסס 7"6 )ל( : סתגמומ6 נסס קס"ו רמו מ"6 ניענוע מו63 ס)פמגו וסמ6מר , ס"ט נ"רעיין

ע,,1
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מהניגמא שרהחייטדרש
 %P ,עזי ;בנסין וננ, אב אנירם אמי , רוקנה תנע אנירנ , י'.ההחה'לו

IJpa11 י ן. ל
 .עלסי"ת ץ

 בה ,בנ'ויכל ש,י,ן עי ימ.סי nww א, המשה חלה[ ]אום ~nwy אלאמש,סץ

 :ג ן הנה י'ינף 'י"א(יגב'ה,י,ין'עיזנ](יןםע "י"ךי."' י:מן.מ(גלי.גי:ת::ו
 ועכשיו  אניב ממי מה כיאשונה עליית, שם שקנה לי( ו". !"ביהם ר.אמ[
 , כהנא בר אמיעתא'לה(

 כשלם
 נבראו שבזנותי " ו

 ודארם
 בהבהעול

 : י( כ מ"
 :שירי;'י, ,1 אמי ,א .מה "(, ., )ן; הנן,1 יאיעשיע'נ,מ ('קן.:1

 -א,ן'ג

 א~ע'י,
 שאמי

 ,און,ה , ימהושן חושה ני,ה אן בגיא אנ. לאביג. י.ה א2ר . שננ,להיניתע,

 : בימים בא מהו , בימים :זקז י שנאמר , בם הברכה לו הראהאימתי
 את ;חת. לכעך י אסי ב.מימ, ,באנאמי

 הארג
 ש ;י )יין, ,וי' הונת

 בן אוכפם יחנעא י , ש , ג אחי נן .1 נמן שהוא"(

 4 ט:נ ו"יגג"צקי:גיג14 ןימן2סםגד2 :2
 ותקוניםהערות

 5 שם%בי"שו".ב5ן 2א
 צג עצ: :' o7h נ5בןען%2:,ןבג:,ןצז?שה ם:ג צגשצ בסןלגג

 בש: מד IPr,OJPot א% ול ןנ;שיו:(2יו~ןפ:51
 י' 5מי מ"יסטלמ5 ימיי

' נסקן
ז

 מסו ש'

 :ן :פנ( ק1ןען. הי"41ב" 'ייני יי ; lot1%nhltin ,י, גגב.:ע "::,",:ן:::: כנ"ר תם וכן . נוראו 6ת בנרכס מכיר מכס מ"ח 3ן 5ומריס חנים ורי ר"תוחגןחכשיס:ת?וצא'כיגל
מטחן
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 תנתמא שרוץ דעימההםערג

 ואוכל וארמה , 'כ( כו )מס ה/ ויברכהו שערים מאה ההיא בשנה וימצא הההן בארץיצחק ויזרע ]שנאמר )לח( , המעשרות בזכהע ]כעברך[ יצחק אף , ק י הישיט מכל מעשר*
 וכל שנאמר המעשרות[ בזכות נתברך יעקב אף )ג(, כו )ים ואברכהו תבא בפרםמכל
 אברהם ריאכיר : בכל אברהם. את ברך בה' וודי , כנ( גם )סס לך אעשרנו עשר לי רעעןאשר
 ש.אמר ]ביצרו שוים שההר , המושל מיד )לם( . לו אשר בכל המושל ביתו זמן עבדואל
 ירכי[ תחת ידך ]נא שים אגל ליוסף כשהשביע יעקב ואף , המילה את מהבביןחיו היאך ראה )מ( . ידך נא שים * אמר : ג( גג )ס'כ אלהים[ ]יראת )ביראת( מושלצדיק
 , 'ו( ס חק[)'סעיס לבלי פיה ]ופערה נפשה שאול הרחיבה לכן שנאמר , הבא לעולםמגיהנם בנהי את להציל עתידה שהיא יודעים שהיו המילה מחבבין היו מה על . גט( ")כימשת
 ליעקב ויעסידה וכו' אברהם את כרת אשר שנאמר מילה אלא חק אין , חק לבלימהו
 תעבור כי שנאמר , ממנה נמלמין הן מדולין שהן ישראל אבל , י( 9 קם (ofiwלחק

 : נ( מג )'ריס וגו'במים
 דברים בשלשה הסתכל אומר מהללאל בן עקביא )מא( . הקב"ה זה בוראךי כהד , 6( יכ )קסת בוראך את וזכור זש"ה , 6( גס )גולית אשה ויקח אברהם דיןכמףמ[
 עפר לממומ הולך אתה ולאן , סרוחה םםפה באת מאין וכו' עברה לזדי בא אוטה]ואין
 הקדוש המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני , ותולעהרמה
 את וזכור . הזה בפסוק ושלשתן )מג( לוי ר' בשם דסכנין יהושע ר' )מב( . הוא[ברוך
 ]בורך[ )בוראך( . סרוחה מליחה שיצאתה באר זו ]בארך[ )באריך( , הקב"ה זהבוראך
 עד תמתין לא )סס( בחורותיך[ ]בימי : וזכור הוי , וחשבון דין ליתן עתיד שאתהלמקום
 הזקנה יפי אלו יצחק ר' אמר )מד( , הרעה ימי יבאו לא אשר עד ]אצא[משתזקין
 שמעון ר' אמר , המה רעה של ימים ולמה , יכול ולא דבר לעשות אומר שהוא)מה(

 ותקוניםהערות
 6ת נרך סתורס ט) כסירוסו רפ"י כחן סמ6מר ומס , סנתריס 3'ן נריח מן מגס נ"ב 6חר ברן 4סגוק
 מגגת ע"י גסמס תתן 6סר וכ) סג6מר עד , '5מק ויורט סג6מר )לח( : ב, כגימטריא גכ) גג)שרסס
 . נערו סקס פסיס סמה() מס )לס( : מפונס סוסון פ6רמ6 נ"י ונס , רוגזי נכ4' ):כון 1:מ61ממעתיק
 )"ס( )"ח )"ו )"ו )"ס )יף גמר יס' חמסם נמקומס וגינקו רסיס הנוסס חסרים ס)ס:יגו 6קסס6רדנכ"'

 מס מס"ס בסופו נוסכ"' )"ד כדף , סגדפס מחגחונו6 סו5'6 6סר מצוחר מוסר מידי שוט נכתככהוניס
 מס בפלגו סמ6מר וסב , )נ61 סקריך t'1nhlc )דף גיל ר") שולם גילת )מטס ומיין , סרסממוס)
 ')מיגו וקן ו6נרסס כמקמל מחחי) ס6מרון מססיסר מחרס סוכתך )"ס ונדף , ניזורו סוס ססיסממוס)
 כ) סטתיק וכן , סוט טז סגיסס ת;חומ6 מן מחדס חיי פרסת )סעהיק סח) , סהנוור ט) רוכב סיסרנתו
 שית  מן רומי כ"י מתוך סגתסר כל סילמתי וסגי . כ"ר 3*ות  כולרות ס' לסיף קרוב וסוף כי'"5יס בני מסלמס 5חד זס )קיס ריס 6מר אפרכס נמלת נרטטו מחהיל סכ"' מגיף מ' ונדף , מסם תולדותפרסת

 סי6ך ר6ס )ם( : ניגרו מוס) ססיס סגי' וסם פ6רמ6 ככ"י );גזן גס ו;מ65 4ברכה". מלת עיישולט"
סיו

 מחנניי
 %!ת . קומר מס))6) ק עקגי6 )מא( : סתגח!מ6 נסס ק"ו רמו ~יר6 נירקע מ!נ6 , סמ')ס

 , כורכיך 6ת וזכור ופסוק סי"3 וקמ"ר , ס'"מ ו'"ר , ע"6( י"ח )דף סרג כ"ג מוטס ירוס)נוי , מ"6סיג
 5") 6מר מס6%) ס6רמ6 וככ"י פי"ח". כי"ר ו5") "מדרס" נקדו ונרסס תהקס"ט רמז קס)ת גי)9טומונס
 וא': נמאס וגו' וסויג משעתיק קור פס , וגו' רכסתם) 5מר מס6%) טס כהונ ועיד . מ%)% גןעקנ'6
 3פס לסכנין 'ס!טע ר' 5") וסכמן )וי 3ן 'מוסע ר' נסעות נקוצר . )1' ר' נסס דסכגין 'ס!סע ר')מב(
 , טס הינקוט מו63 וכן , )ף ר' 3סס דסכגין 'תוטע ור' ספי רנ נסס כסה 3ר 636 ר' סס 131'"ר , )ויר'

 p'p~זניר!ס)מי
 )חק ים וכן , 'סרס גי' h'o1 , )וי ר' 3סס זסכגין 'מוסע ור' פסי דרג כריס 636 ר' סס

 ניכוריס , מע"נ( ז' )דף ס"ד פרכות פסי דרכ גריס 6% ר3י כירוס)מי מעמיס סרנס his כי ,ט'"ר
 מט6 סיין . כו' מותר יסיס ע5כ נכ3 גוי ר' נסס יסכגין יסוסע ר' מסי דר' כריס 6נ6 ר3' 6מר פ"נרם

 ווכ!ר 6מז מסס!ק h'jpD זלם סוסת! סגי' מלוס)מי . סוס כדקוק וסקסתן )מג( : על5 ;"מ דףסיר!ס)מי
 ס6ת מי )פגי 3ור6ך , סוגך ס6ת )מצם נורך , סכ6תס otpnn כקרך , כורזיך כורך 63רך , נורתך6ת
 6ת ויטר 6חד, פס!ק מתוך טקנ'6[ ]5") עקיכ6 ר' דלם סוטתן סגי' 31וי"ר . והסנון ן'ן )ימןעמיד
 לישן מעתיר סקכ"ס סמלכיס מ"י מלך זס גוריך , וחולעס רמס זס  כירך , סרוחס )יחס  זו שרר ,טרקך
 , נור6ך נורך[ נפרך ]5")  נקרך  נורך rnh תיגס  מתוך טקני5 חרט  מלסתן סס ונקרקר .  והסכון דיןלסניו
 סקכ"ס סנעכיס פרגי מכך ,ס נורבך , !תלעס רמס 11 כורך[ ]5") נפרך , הנוחס )'חס זו נפרך[ ~")כורך
 )עשת קומר elon )מה( : ס6רמ6 נכ"' )נכון וכ"מ , ס6ומר סס מסר וכקמ"ר  וחי"ר .  סוקלי ימי  *לויחי, ו" *מר  )מר( : ט"מ סס לקסטל  כסירוסו רס"' ככן סמ6מר !)וס , הסמן דין )שיו )יתן עתידס6תרי
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סא תנחמא ה ר ש י י המערש
 , ולשבים לשניים napo1 "דרך ש יושב שהיה לאחד דומה הדבר למה משל יחינו
 המלך אין לו אמרו , למזך 'משלים אני אמר משהזקין , פ חזר ולא בך חזור המלךאצל
 ]אשר שנים והגיש : וזכור הוי , בך חזרת במובנך שלא לפי למה , סובה לךמחזיק
 כ(, והאורהס תחשךנהשמש שלא ער הייסורין: אלו )כצ( 6(, 'כ חפץ[)הס)" בהם לי איןתאמר
 הלררים אלו , והירח . העינים אלו , והאור )מח( , פנים פרצוף זה , דה%מש[)מז(

 , באים בא,העבים משהגשם "ם( סם(. הגשם"ס אחר העבים ושבו השיניים: אלווהכוכבים,
 UW1 לכך , להם יורדין עיניו ריסי דולפות משעיניו אלא בא, הגשם באים משהעביםלא

 אלו אומר נחמיה בן חייא ר' איכובותיו. א* ג(, )סס הבית שומרי שיזועו ביום )נ(העבים:
 : מתלעותיו אלו המוהרת, ובפקו מא( ורועותיו: אלו טס(, החילה" אנשי והתעותו 1עצמותוו
 כשהוא למה . הרגלים אלו , ו( )ש בשוק דלתים ומוגרו )נב( העינים. אלו , הרואותוחשכו
 ידי על סס(, )סס הטחנה קול בשפל השוק. מן נאספות שרמיו בשוק רגליו בה מר אי%מזקין

 כלל שומע אפילו שלום ב"ר שוי ר' אטר )ע( , הצער לקול ויזם . באנילהשנתעצל

 ותקוניםהעדות
 5ץ 1*5 תזיר, מיקי מת6 "%' ק סממן מי "מ%6 ש), ג6דן

 מר: אסח ה5ס סס"
 נסס )י 6ע חלע~ר 6סר טניס ומניעו 1כ5") ס)'02 סורס חסר ונף"ר , וכשנ"ר וכ"ס . סיכיריס eh)סו(
 , חומס ע6 וכות )6 כסס טען ממסיח ימות 6)ו 6מר[ גחמיס- גר ח"6 ר' , ~'סורים lShמסע

 יכרי 6ת ר%עתיק טס כלילת סי)קוס ונעל . סס נקס"ר )גטן hht , 6)1 עד 36ו מן ממעתיקוססמיס
 יף סרח נננ)י מלמרס ע"ס סמ7סיס ססמיסו 161)י , נחסר גטקס 06ר 11tws 6100 כש מוי"רממדרס
 11 סס סנה וכגמרך. . סגים קלסתר וס ונריו'ר חי"ר , פגים סר5וף וס ססמט )מז( : פיט ע"נקנ"6
 111 , ס6רמ6 גכעי גס וע',: . סלחיים 6)1 %1רמ סעיגיס 6פ וסיר )מח( : ס6רמ6 נכויי ס"ס ,סיחת
 זס ובירח סחוטס ,ס וסקור כעעוח ונקיקי , סחוסס וס וסירם סיח .וס 1ס16ר טינר 16)ס , 'סרסני'

 ג" סי6 סמ5ח, וס וסגור סנ" ose , סחועס ,ס 1סירח סעגח זס וס16ר 13"ר כמי רסיסך 5"3ספח
 ססי' מדמת וו טס סכת מלמרס D"P %מ ס" סנים קלסתר ע) %יו כתכ סלחי ססק 61'1 ,עטונסח
 וט% , פיחת ערך ונערזך 0ס 3ר0"' ע"ןמגח

 6ח'"
 מסמס סס ננ)' וננמר6 "וס6,ר". מ3ת ע3 פנימי%

 סכ5ע גרור )דעתי 16)ס . 6לס פמ תו6ר ovin elon וס נפרט רפ"י ודחק , ומחוטם מזחת זו1ס16ר
 oSth , וסירח ע3 מוסג ושפסס מסת ר"3 , וסחוסם 01עיגיס סיחת ץ וסירח ו7160 סלמסכנמרן
 סג" ;מ65 וט'"ר גסמין' ש ףדח סו0'ש וסקול ע3 מוסנ ור%חועס מקת גי חסלגנוסר
 נחוס מיוחד סחוסס כי ס16תיות כמפוך ורימ כמו פרח ולרע , סחיסס וס פרחסגטגס
 סס 16 , ס)חייס כעעוח נעטס סחוסס מ3ת ומן , סחוטס זס וסירח להקן י0 )סגינו נס  1)יעחי ,סריח
 סמ6מר ט) נ75ו רסס 6מי 6סל ששחריו ממקמר שתלני ס)חייס 6)1 וסמלות , ovtno עחסר

 0נת וננמר6 , )סחות רססי 6)1 כחוכ וקמ"ר ויטר כמדלם כי ) ס3חייס 6)1 הניע ססיג;יס 6)1וסכוכ3'ס
 וניכיתי )מורסיס ונחיי , 3'קת6 תרגום סרחי ע) יכו , )חי'1 )כטית ופ" , ס)סחות 136 וסכוכניס0ס

 נתרגו0 610 ג! ס תמ65 וגן . ס3סתיס סייט ר%)מ"ס %ו וסירם ע3 חלס ושנחומן SP1 חג' ,כמגרעין
 )טמ60 רמתי) 6טך 'קר6 ויו 'סחט 7)6 עד , וסטכניס וסירח וסתור ססמס חח0ך 1Cb 63 עד לך~תע)

htO)(ע )ס61 יתקדרון ד65. עי )יסכך וסכר , אתור( ע) )כע6 יתעמת ד)6 עד יעיגך וגסור6 סלמס( 
 , נת;חוע6 0סו6 כמו מתלנס יר.כיכנ'ס( ע3 )סו6 'תעממון ד53 עי 3טכני6 ימתי3ין עיזך וכגי ושלם(ט)
 סומר' היזועו גיוס )נ( : וגקס"ר נו'"ר עיין . נ6 מ0סגטס )סם( : עין כגת תרגם וסכוכניס ע)לק
 פומר' סני' סס ונוי"ר , פ6רמ6 נאי וב"ס . %שתיו 6)1 6מר ;חמים נר מיין ר' 6רכטתיו 6)1סנים
 ושחי"ר .  ורועותיו 136 6מר זממן גל מיי6 רני , 45נותיfifi 1 סחע 6ג0י נסתעותו , 6רכנותיו 6פסניה
 6)1 קומר ;חמס כ"ל מיין ר' , ורועותיו 6)1 חי) 6ג0י וסתעוחו , ס5)עות 6פ סנייך  סומרי ימרסגי'

 , 76רער ו';ק0ון 5רכנוחך  יטעין יי גיומ6 תרגוס קמת ע) וגתרגוס . טס 0נת נגמרנו ועיין ,"5)עות'ו
 6דרע גטר0 עם ורוע , 76רע תרגס ולוע , ולועותיו 6פ 6לכנות'1 6)1 נתגחומ6 0מ6 כמותלנס
 ונעזרי , ננורמלעס

 ומ6כ)1ח מקון ט61 . מח)עותיו 6)1 סטיחטת 1נספ )נא( : וחע נ6דרע זן
 ויתכט)ון קס3ח 3חרגוס וכן , )גפבים( סמ6כ) 6ת סעוחגות )היגיס חו6ר 0ס '"י( )' )מ0)'מתקעותיו

 וסגת )נב( : מסמסם 11 סעומטת ונסיו 6ית6 וקמ"ר 1'"ר ונמירס , מ'6% )מלעם יכוין זי6 עי סומךככי
 ןנתרגוס , סס סקסית רה"י סנ'6 וכן 6דס, 30 בקניו 6)1 וגקס"ר טי"ר . סרג)'ס 66 נהוקד3תיס
 0סחגס קו) נסס) ע3 וכן , כסוקר מימיסק ככילן רינ)ך רסון נחגחומ6 ססו6 כמו תרנס 0סק30ת
 , פ6רמ6 גהק וכ"ס . .ט' סומע tS'Db 0)01 כיר יוי ר' 6מר )נג( מיכמן: רעות מיקך ושדותרגם
 )'מסין 6מר מ5ו5'ן לשרין סמע כד סנט סדין לרמי כעיון מו% ומס . 1nlEo 0ס תמר וכקסתךוטינר
 נגניך ע3 כלעו ש% ק) עיסק ע) מטיגחך מחטר ותסי כתגחומ6 כמו תרנס ונתרנוס , טיס ))ךה66י

ולעין
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השומא שרהדץייטדרש122

 שבש כשם . הצפור *ול ויקום ד"א )נד( : הם גנבים שמא מבור הוא מצפצףהצפור
 וכיון יצא, קולו בחור שהוא ימיו שכל )נו( השפרוימ, אלו )נ"( ד(, השיר)קס)ח בנות כלוישחו . פיו לתוך ויתן תיבא למי מקוה היא כך , פיהם לתוך ויתן שיבא לאביהן ממיןהצמר
 לבא אתה מבקש לו אמרו )נו( ס(, ייראו)טס שגבוה גם הולך: קולו ואין מתרמות הןשמזקין
 מתיירא שהוא , גבוה מקום שם יש לעלות, סולם שם יש להן אומר הזה, הדולה אתולבקר
 , הכנמת לבית ונצא בא לו אומרים . בדרך[ ותתהתים ]ייראו מגבוה גם ד"א )נח( :טנבוה
 הלוז זה )נם( , השקד וינאץ : קימעא קימעא אותו ועושה , הדרך את משברוההר
 , האביונה ותפר .' מתנפחות שהן רגליו אלו )ס( , החגב ויסתבל : דירדרה בסוףבויש
 שכחוג אע"פ אברהם אבל , לזקן מגיעין הללו הדברים כל , בטלה התאוה אפית)מא(

 : אשה ויקח אברהם ויוסף שנאמר , תאותו במלה לא , זקן ואברהםבו
 שאין , ו( '6 )קסם זרעך את זרע בבקר זש"ה )סב( י אשה ויקח אברהם ויוסף ר"א]ח[

 הרבה תורה למדת אם )סג( . לך ]מכשרות[ )שמרות( מהן איזה יודעאתה
 יהושע ר' )סד( . יכשר[ זה אי ]יודע אינך כי למה , בזקנותך לך תשב אל ,בנערותך
 ]דבר בא ואם , לאו תאמר אל , זרעך את זרע בצוה ש5 דבר בבקר לידך בא אמנצמר
 , בקר של אם , לך עומדות מהן איזה יודע אינך כי , ידך תנח אל ולערב , לערגטשנה[
 , זרעך את זרע בבקר אומר עקיבא ר' עסה( . מובים[ ]כאחד שניהם אם , ערב שואם
 בר' מעשה )מו( בזקנותךא אחרים מלהעמיר תשב אל , בנערותך תלמידים העמדתאם

 לא בזקנותו שהעמיד אילולי , כלם ומתו בנערותו תלמידים מאות שלש לו שהיועקיבא

 ותקוניםהערות
 . סססתיס 6* )נה( : ונקס"ר נוי"ר 3'תhm~D , ort 6 ננ"י ול" . 1ייס י'א )נד( : ג3ע"זיגי;
 6 6מר )נז( : סם 3'ת6 וס . 'חיו סכ3 )נו( : ונקס"ר טי"ר1כ"ס

 מנרי
 )נו6 6תס

 וסנרי
 סוס סמו3ס

16מר

"3 
 סנ6 סזין ירקו מנסס נס 6ית6 ונררו'ר ונף"ר , hmfiD נל'י ולא . ט' 3ע3ות סוקס סס 'ס

 סס יס מעקות סס ים פ" , סחתין תמן 6ית מתקין תמן 6ית ט6'3 וסוף סק 63תי יי) 3יסישעין
 ג%6ע סס נוסף נס . 63חר[ וע ]5"3 63)תר )י נטחין כי סנ6 סדן , מפונס סוסון וי.ו(ר*"ר .סוריות
 מגסס גס ז"6 )נח( : ממתותיין תמן 6ימ מעקץ תמן 6מץ מכצףין מגק 6ימ רסון 6מר סו6 יסעורי""מזמגין

 ירסס ישוני ומס , ונעוצר כי"ר 3"6 חס , %למ6 נכ"י וכ"ס . סכגפת %ים 1גha 65 )ו משריסס'
mnhוכגס . ססירס נסוף סיס ס)וז זס )נם( : קס3ח גחרגוס ועחן , 13' וע' כסגך נר 6נ6 ר' נסס 
 51") סורס ס3 16 זס סחננ ויסתנף ישנות %ין שקד ויאין 3סטוח 131'"ר . סס ונוקצר פ6רמ6נכד
 16 סרך נערוך נס )גכק מוכך וכן , למסעות 36ץ סחנ3 1'סתנל סורס ס5 16 וס סטקד וינקןרסיסך
d'u, דף סגת ננ3' 3נמר6 גס ועיין , זנר'ס מטחנת טס נמפרסיס ועיין , סס 3קס3ת ר4מתרנס מרגם וגן 
 סתגחומ6 ע"ס תרנט סס נקס)-ח וסתרטס . קרט3'1 36ו נלף"ר . מתגפשס IOD, רפד 136 )ס( : ע"6ז4"נ

 ושיו"ר נוייך . נט3ס סת%ס ופעו )מא( : 6סתיור6 ערך ערוך עיין לקשורי אי' , רניך 6סתחרי1ימגס111
 : משכבל מן 5"3 מטכג6 מן ותתמנע סס ונתרגוס , נע03 סי6 )6פת1 6'ס כין סקס סמע3ת סת*ס,ס

 נחגפמ6 מונף וכן , סוס גססוק פי"6 נלךור סיטייס נקית גטגס . זרעך 6ת ורע נסקר וס"ס)סב(
 bS1 , 6הץ5 תמיד 61:י וס"ס %רסס אוסף עד מכלן מ6גסונס זפס סמדפ"* ססוסיף 1' לוח חייסנטוס
 6ר4טס%ד נכ4 מקומר טמר סטסיף otst~s ג*65 63 נס , ווינימ6 נדשס 631 ק6:סס6גסינ6 נדשסג6%
 תחףס למדת 11heqlhn : (ao) 06 6* ס3ח 6סר נ' נינז גמ65 63 גס , מס( מערס 3מע5ס)ר6ס
 ר' וישסע ור' %יעד ר' מתחיו וסס , יטמיר) ר' נסס ונקסים ג' %ת פסי כנ"ר מוכל וס ,סרכס
 ועיץ , כו' מלנוהך חס6 ~מחס סטותן 6סס גט6ת , למרת נצפון רק כלךי"ר כ"ס . קומר 'מוסע ר')סך( : י מתקיים( *וס )נוחקר עטר DSV Otth 6תי* ספין נ6פ3 הרס ננכיר ורעת 06 קומר%טור
 6חד סולף ונס . כו' כשמרית 56לך עני נ6 06 אסמו מh"nD 631 כנ"ר 0516 , ע"כ סכ דף ניכמהזגס

.% 

 16מר סיס כו6 טס נ6יר"ג ג6% כליצ"ר כט זנויו סיביך 6חר כי , Y'D גחן יר' קנות ע"ס נ"רממדרס
 , ס6רמ6 נכ"י וכ"ס . שומר עקי63 ר' )מה( : ל"ר סמזרס 36 טסף חס , כו' סחררו 3ע:י סרועס נתת06

 ברקס )פגעו סס61 סמסטר 'סמע6) ר' נסס 4מוב6 , טקינ6 ור' 'סמע6ל ר' 6ית6 סס וקמ"ר ססבנ"ר
 ר' 6מר מלמר סס טנ6 ולח"כ , נגזסם חטרם ,Shpnn .ר' ס) וינריו , נגעמתך תורס )צודת 06ר*מ6מר
h3'puור' סס 6ית6 וכך , סמעפקיס % נסננהן עקיכ6 מר' סמ6מר גסמט וטקסקו , 3טגי:ו ססו6 כמו 
 ממן 6יוס 'ודע 6תס דין נזקקותך מ)סעמיד תת* 6) גגערוחך ח3מידס 0טמדח 06 ]חסר 6מיעקע6
 עקישת גר' מערס )סו( : כו' %מידים 36ף עקר סיס סוניס[ כלחי סגיסס ו6ס וס 16 סוס )ךמתק"ס
 טנעס טסעמיז 3136' סגי' וסס , ננלסט ננ6:עונס לפנס סמיפיס סעת'ק כן . ת3מידיס מלות טוס )ימסיי

ת5),ידש
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סב ההומט ה ך ש י י 1קפדרש
 יודע אינך כי למה , מאשה חוץ בזקנותך לך תשב אל , ומתה וילדה אשה נמלתאם דומתאי א"ר ד"א )סו"( : ורעך את ורע בבקר עצבו על ירא והיה , אחד תלמיד לוהיה
 ובזקנותו )מז( , אהד אלא הלליד לא שבנערותו מאברהם למד אתה ממי , יכשר זהאי

 האלמה משפח"ע כל בך ונברכו לו אמר שהקב"ה הוא )סח( לוי ר' אמר , י"גהוליד
 שנאמר , משפחות שלשים מהם והפיץ )סם( המלגה בדור אלהים שעלה , נ( י,)נו5סי0
 שהקב"ה הוא , מעמידן אני ממך הקב"ה אמר לוי ר' אמר . "( " מס וגו' אותם ה'ויפץ
 שהעמיד נשיאים י"ב הן ואלו , משפחות שלשים ממנו והעמיד , בך ונברכו לואמר

 הוי , משפחות שלשימ הרי בצפנך גוים ושני , קמורה בני עשרה ושש ,מישמעאל
 : אשה ויקח אברהםויוסף

 , סג( בו )ג"ם,ת רואי לחי באר מבוא בא ויצחק , הענין מן למעלה כתיב כמיץ )ע(]ם[

 לרבקה יצחק שנמל בשעה אלא )עא( , אשה ויקה אברהם ויומף ואח"ם,
 אומרים ורבותינו , רבי דברי , קמורה היא הגר היא , אשה לאבי ונביא נלך יצחקאמר
 מבוא בא ויצחק שכתיב , קפורה היא הגר היא , רבי של פעמו מה , נמל אחרתאשה

 : יר( עו )טס רואי לרר באר לבאר קרא כן על בה שכתיב אותה , רואי לחיבאר
 שתוספתו למד את מכאן הקפר אלעזר ר' בשם לקיש בן שמעון ר' , מ( מ %ה; מאד ישנא ואחריתך מצער ראשיתך והיה זש"ה )עב( . אשה ויקח אברהם רירכמף]י[
 הקב"ה לו כשהוסיף , יצחק אלא הוליד לא מקדם 'אברהם , העיקר מן יוהר הקלוןשל

 יוסף ואמרה ליוסף ילדה ברחל מך,נא את ךכן , נ( ד ופס ללדת והוסף ואח"ם ילדהין לדה כי הראשון באדם מוצא את כן , ג( סם )נרסיס לו ותלד שנאמר , יותר לוהוסיף
 ותקוניםהערות

 ח)מידימ זוגיס 6)ף עמר תמס ל34 סנ זף ינויות ~נגמר6 , סמו ע) קרוץ סיס6 תשי סיס % מילותו30מיייס
 ונאר . ט' ),ס וס כטד גסם hsn מסני 6מ7 נפרק מתו וכוח 6גע'סרס עי מגנת עק'% ירני 1סיו
 קסיתס 3מס מתו, 6חז נסרק וכוסס שיסרס ועי מעט לקינך )ר' * סיו תשיים 6)ף 4נסלוא
 ק אטור ימ , ממעון ר' , יוס' ר' , יסורס ר' , %יר ר' סגעט שמיד ונסוף , נשו flb %סשנה-4ס
 , יוס' ר' , מפיל ר' , גחמיס ר' , יסוזס ר' ד6מר 61ית , יעקד גן 46טר וע' , ראצד% יוחק ר' ,פשע
 36 טרף . . . . . . יסמר 61ית סמכות וידעתי , סס~)ר '~חנן ר' , חכינ6י נן חניג6 ר' , זוחי ק ממעוןל'

 ור' משט נן %עזר במיס וק , סויט מסם וממטס , פס נקרזל ס6% כמו 6מד ססוכוף גפרסמדרפ
 ר' ס) ננו %'טר ר גמ65 נלף"ר )סנינו 6גס , חכינ6י נן חגיג6 ור' גחמיס ר' ס3ינ יסקנ נן36טור
 מפיפס ונתגמומ6 נאי-%רמ6, וס"ס זופתיי 6"ר לא )סו"( : חכינ6י נן מניניו ר' o~lna סג3עייוסר

 ע"פ משגעונה n'DS~O סו5'1 6סר סוסנמסמר
 htD11' ר' h"nD ונזקר , 'וסי Y'h נעשת כ"י לתנחומי

 , סם נקס)ת יימתרנס טון גזבריו 7ופת6י נ" ול) סק ל' נסס %6 וכלחי"ר , נחמן כר סש36 ר'נעם
 , 1' 6ות סטפס נתגח~מ6 נו6:סונס זשס שמדפיס נס מעתיק כן . י"ר סגיי וכוקגותו )סו( : נפירס"'וע"ס
 מדין 61ת מדן 61ת 'קמן 61ת ומין 6ת 13 וח3ז שיכתיב סבם 310י7 ונוק:1ת1 לע יוסף ען גע3 ססוכמג
 כי י"ר וסוייג סגי "ptnD ת6 ו, ט4ד נתסס כחוכ סיס  tnwS1 , כ( כס )נראית פוח 61ח קקאת
 6 6מר ססקרס סו6 )סח( : מיס ס4ז מגףש נתונ פ6רמ6 ונג'" . סמססר שתית ל סייסחסנ
 יסוס וסמ7סיס , נך -אברכו 0כחונ סתח3מ ט63 ס6רמ6 א"י ונם . ס6זמס מספחות % 3ךונירט

 . ט' מסממות ס)סיס מסס וריקין )סם( : יח( ש )נר6סיח טירן גויי ג3 ם אנרכו ר,כהונ סני6פ6גסונס
 , נתסס 4ת6 *'" ל' עמך !יימלח מטייטס, 16 )0;'ט נמו מרוס ול3 מט מגגי 1ספיץ ססכפסס
'nhSa4 6ות ס)"ס ננהיר גס סוס מקמר 

 .לנני
 ס)ס'ס וסעף מש טייבו %ז יעף 6% ימן 6ץ למרי

 מסיכן מספחות ס)סיס לוחן ריוח נס 63חריס סטן %3ס נ06 5יס )ך 6ין 6מר *י ר' , מקמספשת
 מן ומערס כתיג מס )ע( : ,ס נמלן סס'1 מגין 'זעתי )6 ממסחות )' סס כמג תו6ר יפס SU31 .כנסק. נוים סל 0' ויטמר מורנייח6 מרטן ו6א מיסמע6) עסר0 וסמים מקסורס עסרס טס מלנדפסממזו
 סמיסיס . )רנקט עתק טנס3 נלעס 6)6 )עא( : ח' 6ות חי' מנדפס וגתגחומ6 ס"ס נוף 3"ל ע"ן ,תענק
 טף עד 8טס )לאתי 6ני יצחק 6מר מן 6חי ג1"ער ח' גאת ס~פס ס0גחומ6 6) ס,סיף מ6שונריזשס
 )מס ד"6 ומן , ס)פניגו כ"' מחגמומ6 סו6 נמורס פסס גקר6 )מס ז"6 עז יצחק 6מר סמסטר , "ייס'

 לגור מצער ל6טיחך וסיס קומי ריף וטסיוס , סס"6 מנ"ר 3)ף , ~mts מעסיס ס%'ס קעורים טמסגזך6
 וטס o~nr )עב( : קמלת זלטס 0,ס ריכחונ ע3 סו% גאי ולדגיגו , מימשל 3י טזע י6 וט'סקכ"0
 , סקסי 36עור ר' נסס )ים ליס ס6רמ6 נכרי . סקסר ליעור ר' נסס )קיס 3ן ממשן ר' %ערר6סיחך
 סוס ימרמר סס וננגס , מעיקר ע3 מרונס סזיס פ3 תוססתו 6מר קסר6 גר ד' 6ות h"DD ננ'רועין

נתוספת

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



 תנרומא דן ך ש י י דץמדרש4צ1
 כתיב אין בן לך זה , כן מנין , ותומהו  בנימין לה  הוסיף )עג(  כו(, ) )נושת אחר בן ליה/
 מלמתו ימי כל המלך בחזקיהו מוצא את וכן )עד( , "( )ס "ס בן לך זה גם כי אלא ,כאן
 ימיך על ]יוסף[ )מוסיף( הנני , שנה מ"ו לר הומיף הקב"ה לו וכשד1מיף , שנהיסד

wcn]שנה[ עשרה t'Dr,) העיקר מן יתירה הקב"ה של שתוספתו הנביאים וכשראו . ס( )מ , 
 שכם )ה'( יומף אבותיכם[ אלהי ]ה' אנקר משה , בתוספת ישראל !ית לברךהתחילו
 הקב"ה הבא לשלם 14ף . 'ד( קעו הסייס עליכם ה' יוסף אמר דוד , '6( 6 )יימס וגו'[שכם

 : 'h)_ '6 לטש ידו שנית ה' יוסף ההוא ביום והיה שנאמר , בתוספת לעמוכךנה
 שרה חיי פרשתחמלת

 י1נ 1נוע1 שרשסו יץ י 444 י יא רץ ייי י84
 ותפארת בנים בם זקנים עמרת זש"ה יט(,)א( גס אברהם)גל6שת בן יצחק תיייית ד4ה~[

 אסר כה שנאמר , יעקב , שנתגדל לאברהם גרם מי , ו( 'ו )מס' אכותםבנים
 תורה בן שיהא אדם זכה שאס ולמה , כב( כע )'סט'ס אברהם את פדה אשר יעקב בית אלה'
 ולבני לבניך ווידעתם שבאמר , עולמית ממנו פוסקת אינה שוב , בנו ובן ובנוהוא
 לבת תורה הלמד כך , במל אינו תורה כעזן יום מה , '( ד )יגייס עמדת אשר יוםבניך
 , בתורה עוסק שהיה לאברהם הקב"ה כשראה וכך , ממנו פשקת אינה שוב בנוובן
 , 'ט( 'מ וטס 'דעתיו כי וכיניב , ס( ט )גי6ס'" וגו' בקולי אברהם שמע אשר עקב שנאמרמנין
 מה . כי( כס נסס אוהלים יושכ תם איש ויעקב שנאמר , התורה מן זז ולא יעקבועמד
 נצמח חכם בן וברכב )ב( . ח( 6 )'מוסע וגו' התורה ספר ימוש לא , עמתם הקב"ה.התנה
 זה כסיל ובן , יט כ6 )ניפרס זרע לך יקרא ביצחק כי שכאטר , יצחק זה , 6( ' )מסבאב

 מתננין במם יש . י3( כס )מס אברהם בן ישמעאל תולדות ואלה שנאמר ,ישמעאל
 . ט( )נ )יס'נ אשמה הרבה אמון ]הוא[ כי שניאמר , באביו מתגנה יאשיהו .באבאיהמ
 בבניו[ נתגנה שמואל ואף , 'נ( כ )ט'6 בליעל בני עלי ובני ]שנאמר , בבניונתננה עלי , ננניהם שנתגר אנא דיש . עו( מ )עעי0 תעודה צור שנאמר , באחז נתגנההזקיהו
 נתגדל הוא אלא , כן היה לא אברהמ אלא . ג( ח מס בדרכיו ם הלכו ולאשנאסר

 ותקוניםהערות
 16מ סוף מ"כ 3ג"ר סמו63 כמו , עמו ;ו)ל0 תעומס ס" , ותומחו כג'מין 6 סוחף )עג( : יגריסנסוססת

 עס פרסו ורנותינו , יו( )ס )3ר6סית סחורם ע) נרפקי נס ומונף , 3גימין עם גויס 'מירט ח16מסח'
 רגס ינריס וע"ן , לחרת גילסh'tD 6 ונ3"ר , יתירד ת6ומס גו)דס נג'מין וטס תתסוס ט3דס סנט%
 נחזקי0ו מו65 6תס וכן )ער( : וירןו ד"ס ע"נ )"ח יף ס;סדרין והוס' , סכ"3 נ"ר ועיין י"נ 6ותס'א
 )ככ"י( )"ו סיף סנינו : ו,א ממעתיק מ6ת 6מייס דנריס חיי פ' כסוף רומי נכת סגמ65 מס עודתצעיק 6מרת' ת )סלמס ס6חרונ0 0סערס 3סתימ' : י"נ 6ות ס"6 סס רנס ודנליס פס"6 סס 3"ר עיק .רומצך
 'זיע 614'גיכתוב

~ttbs 
 יי כעי , סגי בית חורבן 6חר סג'ס קע"ת כצו תורס ס) טכסיס ד' ס"ך": ענין

otnDD'י5י6ת עד ,5חק מס;ו)ד מקות ד' , ס"ס מלות י ofl~n , 'עד מטות וד r'B וסי , ריטון ג'ל 
 ס) )לסיס תחורכן )סוף טקסס סגיס קע"3 חסר ועוד , 3יח חולמן פד סגים ותתרצח 6)ף סכ) סךיאק טט)י עי תגסס מוטת ומ"ח , סגי ךניח ות"ך , נב) יגעות וע' , ריטון דכית ot:c 1" מסות וע'סנים
 ג' סגי לת חורגן עי עולס מנריקת גט65 , 6)ף סס ותתכ"ח וקע"נתורס

~'Dlh 
 מימין וקו : ותחכ"מ

 וקע"נ [b(fi] מסטי 6)ף )תחוח , קדם ססחורגן ססס' )6)ף קס"נ גסגת כוס סחורנן מן fSct 6)ףטסו6
 סיס ססס' )6)ף ק5"ג סגסגת תמ65 קס"ג יסקר קע"3 מס"ס פי' מ0ס וכטחחסר , וס)"ס( מטסי )6)ף)וכן
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