
 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
 כי יטן , שהמרח סס  סעחקחיו nfir ננ) , ~6ן סוס תסטן עמן 5ין ס ו6ף . ע"כ , הימיןקן

 , 6קספ6רד ככ"י ג"כ גחסרס סז6ת ססרסס כ) . סגתגד) )6נרסס נרם מ' טיס 3גי וגריס עטרת ,ס"ס)א, : טתיקיססדנריס
 .י,ס"6( היערס  כולרות נפ' 031ק לע לנפלס חיי נפ' נעי) )עיין , ל"י נעות "נלגס" מנת עלוחסר
 דרסם גמ65 ד' 6וח תוכיות ונגיסס . ס6רמ6 נכ"י ונכון וגמ65 , רומי כ"י מתוך סגחסר % 6תוסט)מתי

 , אגו נכ"' ססו6 ממס לחרות ושסות 6חר נשכון 0ו6 תפחת סרסת וכ) , 6הר בסנגון סוס סכחונע)
 , נ'עך  3טס המלרוח ס' ריס שיפקוס  ומו63 , 6חר ג16סן סוס סכתונ ע3 ירסס ג"כ תמ5, פס"נ נג"רוכן
 רמז מסקי גי)קוס מובל . יצחק וס 6נ יסמם חכם גן וכתיכ )ב( : נ' 6ות t"SD נר6ס'ת נקנית גסוע"ן

i"npenנסס קק רמז חו3יומ נעיט נס צווכם 363ות'סמ מהנגין נגיס ים 0מ6מר ונצן , סח;חומ6 נעס 
hntna
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סגעחמח ת ו ד ל ותחירש
 עז נגושת וגו' בן לאברם דגר ]ותלד ישמעאל( חולדות הואלהכתיב והרי )ג( בלכד, יצוק אלא הוליד לא לכי יצחק, את הקיד אברהם שנאמרביצחק,

 ש"
 קמורה בני ךערך ,

 לבך , צדיק יצחק שהיה אלא , יצחק את הוליד אברהם אלא אומר הוינו , ויקשןומק
 , נ( יח )מס4 בוז גם בא רשע בבא ,ש"ה . רעב )ויהי )ד( : יצחק את הוליד אברהםנשטר

 כתיב( מה : לאבדון בא תליו שש הרשע עשו היה זה , זה הואמן
 )ה( * מ( גס )גורסיו וגו' ציד יודע איש עשו ויהי הנערים רתך*]ב[

 אמר.
 ברכיה ר'

 , שנה ט"ו עד שוין ושניהן , הספר לבית הזם שניהן לוי ר' אמרהכהן
 מזה מפריש אדם אין קטנים שהן זמן כל )ז( , ועצמונית להדם )ו( , דומים הילמה
 ויעקב עשו שהיו ימים בל בך , קוציו %ציא וזה , טוב ויהי ספיח זה משיגדלו ,לוה

 הנערים ויגדלו שנאמר מנין , נתפרשו משנתגדלו , ביניהם מפריש אים הקו לאקפנים
 , ציד יודע מהו אבהו, ר' אמר )ח( ציד, ידע סס(.א"ט )ש אהלים יושב תם איש%ו/ויעקב
 ל( . בשדה ]וצד[ בבית צד )פ( , פרנאצידיו

 איל , אהלים יושב תם איש ויעקב.
 , חוזר אני בזכותך לירושים כשאשוב חייך , באכלים לישב התבקעה אתההקב'א
 נאמר לא אברהם שבות , ש( 5 )'ימס יעקב אה4 שבהר שב הנני ה' אמר כהשלאמר

 : יעקב שבותאלא
 מה א'9 , מפוחמות יעקב של פניו וראה השדה מן עשו נכנס ים(. גס )נקית יעקב ועזךמ[

 , תבשילין עושה ואני זקנינו אברהם שמת יודע את אין )יא( אי , עושהאת
 מת אברהם , נאאד מתו וכמנאי אהבי , עשו ארל , עליו יהברות הלך)יב(

 )י"
 ונמרוד

 ותקוניםהערות
hn~mo: )זמרן קסורס גגי ושד כס"ס מס וכן . 365רר4ס סרס מסחת סמ5חח סנר יטיס 6סר 7קר6 %95שנוגס * , גן )%רסס סנר ותקד סכחונ וסוגתי 0סנרת' , שמעף) חדות %1ס כת"כ ורגלי )נ 
 מדן ו6ת 'קמן ו6ת ומרן % 6 ות)? גףור0 וסמם 6סס ו'קה 6נלייס ויוסף סכחזכ ע) m)to ,ויקסן
 : 3נד ישק hSt נג'ס טוי ססו)'ד תרסס מש , 3( 6 כס )נרקוטית סוט י6ת psnt ו6ת מדין61ת
 טס! !ינו ע3 !03ק , סו6 מיותר כי 0סנרתי כתיב מר, עי , ט, גס כ6 רטע גג6 וס"ס רעב והוילד(
 סנטן 5וי ר' 6מר בכסן גרכיס ר' 6מר )ה( : סמ6מר 0תח5ת 0ו6 מהריס 1'נ7)ו חק , 6100 סברססונף
 מונך ע' 6ות ח"נ גלר 6!)ס . טגני נסרס חמס עי כויס !סמפט סו!ע? 3נמע אשכין סיו סמרן~fimh נכ" וק , ל "ות ת65 ס' סרוסם גתגחומ6 נס נ%% כן , סנ0 ט"ו עי שין וסמאן סחר אניתס1%
 כסס ל"י רמו DlpY3 שנ6 וק , מספר לית סו)כין סניסס סנ0 יע % סגי' וסם , 5ף ף נמס מעזס
 ממת מגס ס"1 נן ס0יס עו רטט 5תרנוח עסו י6 % וסל סקסס וי4מורחי , עסקת נרס"' ועיץ .נשר

 6נ3 , ג5)עס "63 סיט 65 נמעט'סט נכריס חסיו 6ל" ע"ו עי '"נ מן ממס ט% ירותן '") , נקי6גרר4ס
 מסריס 6דס 6ין קסג'ס טסן אן כ5 )י( : נאר סכ61 כמו 3%ן ערך נערוך מו% תן , ח7ס )ע5נמיחסנר 4 וק , !%פגית 3סזס ר"ג" סס ונסרוק סם ונל'ר , 6% נתגח!מ6 !כ"ס . שלמומת לסיס )1( :ועסו יטש צחיי טגס ס'1 מח הנרסס כי ט' עסרס כמט נן o1ns עטו י65 %סו ר' *מר י' 16ת פ"נרנתי 3סס'קת* וכן , גכוגס כתחומך סו6 כקטר 0516 . עכ"ל ירסעו וגס 55יקו ו0 3פרסס'6 מריס 110 עק6חר
wrn011 רהטו טחן זס ומסריחו ססגד')1 וכיון זס נ3' ע) וס נדעיס ססיו סג" סוג %1קח 33"ר . 3וס 
 זמק הממ"כ , הייני ט!יני 6ב0! ר' 6מל בכ"ל וכן . . כדלגך מליו מל  יובע מריו 36סו ל' 6מל )ה( :חומו
 וכער"ן 16תיות נחצף לדגי וחרס נסרס נקי כקמר סיגי קילים סיס 6יס דקרhe" 6 ס71ני וכתג)פרטס
 ט6)ט סמ15ת ס6רמ6 וגכ"י . עכ"ל סיחך וסוגך ומסרס גנית נרמסות נקי 6ף סתם וגיס רמצי כקמרלדגי
 5ג6לס וללס כצילה זיזיו 5"3 לשסוע יל' מוסלח"י 0גפ)6 סחטן סניה סרג יריוי הפט וקפי : עם)יה6
 רמו 1'5זס כנ"ר . נסזרי ו% נ3יפ 5י )ם( : )63י0 ימס 1סמ)6 , ולויני ידיו ל) ח"ו וכן חמימצפון
 יהד 5'ד יודע עס'א רפ"י וטי'1 , חנגה פת)ץין סיך נקדם , hnStn מתופין 0ז מגית מסף כתך גססקף

 : f/D נמלות מדקיק ס0ו6 הניו כסטר l~?O ו6ת סמ)ח 6ת 1VDD'1 ס"ך 6נ6 וסולע נפיו צגיו 6ת%רמות
 , סחגחומ8 נסס ס'"נ למז 'רמיס ני)לץע שנ6 , %סייס *טכ ר.הח)ח0 6חס סקנ"ס יע תם 6יס ויערץ)י(
 נ"ר סיין . ונץימ oo~sh סמת יודם 6ת 6ין )יא( : ט3פגיפ מהלחומה גונעיס וזכליו עוג ניקח ט%וכן
 פי' . טויו הכנרות 1')ך )יב( פ3"0,: סזר"6 , סיח רנתי פס')ף6 , ע"ג f'D זף נסג , י"6 6ותסכרנ
 ל"י רמה הגדות 3'5קוס . מת ונמרוד )יג( : ע5ץ שנרוח %ך 5' לנ" ס6ימ6 ונכ" . סנר06  סעוזת65ט)
 סס"נ ובנ"ר . ש"נ 3"6 סיורות סדר חציין , נליס חמך ףת גמרות ית קס5 ד0ו6 כו( כס )נרמסתן_"פ ונחרגוס , גמרוז 6ת 0רנ טעמו רק גמ65 סכ"ד ונסדר',ח , נפ כער 61ת גמרוז 6ה סרב עעו סדר"6כטס
 בנכי סג0 1כ5"5 נ3"ר )תקן יט ו%6י , עסו ניד טסיו סנגדיס % מסו 6ת 03רת מנגף כמרוי פסיס15ת6
 נס שתר6ס פדר"6, עס ומתפס הס', Ytws שע ל%ת1, יפרט 6% ההרך 3גמווד ספונ רשת,פשור
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תנדטסא ין ך ך ל דרזמררש126

 ]אל[ מכנשין)על( היו שמקדם )מז( עדשים, התבשיל היה ומה )יד( בכורה, לי זה וטהמת,
 עשה עניוא ג' אמת )טז, , כע( גס )נעטית עשו ויבא עדשים, המשתה ולבית עדשימ,האבל
 ך1בעל , ס( סס.ק )י1גויס לילה שודדי אמ לה באו גנבים אם דכתיב גנב , ביום בו הרשעאותו
 ימצא בשדה אם שנאמר , נערה אלא שדה אין , השדה מן שנאמר , המאורשהנערה
 אלא עיף אין , עיף והוא שנאמר , הנפש את דהרנ , כס( גג )יגויס הנערה[ את]האיש
 עם התניתי הקב"ה אמר : )6( י )'ימס להורגים נפשי עיפה כי לי נא אוי שנאמר ,הורג

 אחרית וזה , טו( ע, )נחסית מובה בשיבה תקבר בשלום אבותיך אל תבא ואתה ,אברהם
 מוב כי דוד אמר , עושה מה בנך בן ראה לו ויאשרו לחוץ יוצא הצדיק שיהא ,מובה
 , הוא שכן לך תדע , 1Wp בשביל אברהם נסתלק לפיכך , ו( סג )חספס מחייםוגמדך
 שלא הקב"ה אמר , קע"ה אלא חיה לא ואברהם , ק"פ חי אברהם מכח שבאיצחק
 : שנים ה' אברהם של מהייו נגרעו לפיכך , עליו תגר וקורא עבירות עובר עשויראה
 ממך יוחנן ר' אמר הלעימני, כוהו לז( )(, כס ((ntthe הזה[ האדם הארם מן בא ]הלעיממ]ד[

 אין 5י תן , הלעימני ד"א : בך כיוצא שהן הצדיקים מן , לך הדומיןומן
 נותן את בזיבורית א"ל , בזיבורית לו נתן הלעיטני א"ל , הלעיטני אלא , כאןכתיב
 שכך )יה( , שמיכה לשון אלא הלעמה לשון שאין , פי לתוך הקדירה את שפוך ,לי
 : הלעימנן אמר לפיכך , מלעימין אבל דורמין ולא הגמל את אובסין אין רבותיםשנו
 חלק. אתה מבקש מבקש, אתה בכורה א"ל )6(, לי)סס בכורתך את כיום מכרה יעקבויאמר
 הבכורה לי מכור אבל , הבא לעולם הלק לך יש אם יודע איני א"ל , הבא עולסשל
 ]לחשב[ )להשיב( יודע שהוא מי אחא ר' אמר )כ( כיום מכרה . כיום מפרסמת שהיא)ים(
 , הן שנים אלף הקב"ה של שיומו , שנים (אלף אלא הזה בעולם ישראל נמלו לאבראה
 , מת אברהם )כא( )3(, לכ,ורז)סס הולך אנכי הנה עשו ויאמר ו(: 5 שנים)תס)יס אלף כישנאחר
 ורוח ::(, בכורה)נן6שת לי זה '(,ולמה כנ להולך)'ימיס בכה בכו למת תבכו אל אומר הקודשורוח

 כיצד )כב( . ',( קט )תי'ט ממנו ותרחק בברכה חפץ ולא ותבואהו ק~ה ויאהב אומרתהקודש
 שהיה מי וכל , בבכורות העבודה היה המשכן הוקם לא עד , טקריבין הבכורותהיו

 ותכוניםהערות
 נמסר גס וערן , ונען וסרנו נוגמר71 ;חמד גוס סחמו7ות עמו נני' hh רנתם ותקח ע"נ 6ות פ0"סכנ"ר
 ;ונע'ס 0י3קוט תנר' , קי"6 רנו נוסי)קוט 6חן טסו0יף סה"נ מנ"ר 36 ס,ס סמ6מר גופף ו6ע' ,מיסר
 : 0ס ע"1 ונסערס כ"ז נר6ס'ת טונ פקח ועם , ע"ס כטעות סמ6י,ר סנה רק פיעור ררניטפריו
 כס( כס )3ר06'ת ע"נ ו)קמ ס)"ס וס7ר"6 0ס נ"ל ועם מס כ"כ עין . עדטיס סתנ0יל סיס ומס)יר(
 מ: סמ"ג כנ"ר . ע07יס סנוסתס ודנית טכסיס ס6נ) ע) מכגיסין ס'1 0נוקדס )פו( : סס ססע'לות'ומס
  ו6וכלין וטמחי  בנוסח? 6ותס  י6.כלין כהב 33"ר לו סמיוחס ו3סירס"י , סמחס גס וים 6נל 03 ים  יע7סס
 מכ"י . טנירות ג' *מרו  )פו( : טים רסס 3טס זס ס3י6 ממ"כ וגס , 3ת:סומ5 מסורס  כך לאכילות6יתס
 , סס"ג  ונ"ר ( ט"3 כ"3  לרף ד,כור ססק6 כס:6 רר3 פסיקתי  וסיין , רצותינו  ימרוס6רמ*

 חמם ~ת6 טינ ונלקח , ונתי3"ט ממית, ריס הגרפס ו3ח:חומ6 , ע"3 ע"ז רף נ"נ יגגמר6 ובגרפס,ככ"י ת5י  ותנחומי
 סלעין:י מרו ליו( : סס טוב לקת ולמדרס סי לספסיקת, סלי  כסערות  וטיין , עסיס נרס"י וטיין ,טוייבת
 י"3 6ות סמ"ג ובפר , 'ותכן ר' 6מר ~"ל  י?יסע ר' 6מר ס6רמ6 ככ"י . )ך  סרול1'ן  ומן  סמך  יופן ר'6מר
  יופן ר' , לקר וריס 'ותנן ר' סוס  ס,דוס ס6רוס מן סס :מ5, ולת"כ סלטיפ:י מלת ל63ר בתחלסמוג*
 , סמינר כוונת לסרס סמסרסיס ונדחכן , רכיתיס  ותן מעיר *מר לקוט וריס , פסרו:יס  ומן מיגיס6מר

 ) סב; נפר לו המיותם 3פירסש וטיין , סדומין  ומן מעי? 6מר יוחק ר' גפר גס 50"ל 56לי ספק1"ין

 ן לק ריס י5ל חסר נת:חומ6 ולפ:י:ו . סתגחומ6 למאמר  וכוון , לך כדופין כלומר רומס  אסון עומססירוס
 5ז רוותינו סגו  סכך  )יח( : יגתתיס  וזון מעיס מנ"ר ספייר 6%1 ,  3ך כילי  מ0ן סיריקיס  מן5מר
 h'~c )ים( : פי3 ובלרג' ההורס טל ונרס"י טס תססיקת6 33"ר גס ומי63 , ע"ג קרס  דף ס3ה ,5ו3סץ

 . כר6וי )ס0ינ יטע ססו6 מי 6מ6 ר' סנור )כ( : נסר0סי6 כיוס 7"6 קכתנ טונ נלקה סיין . כיוסמסרסרת
 לחככ  יורע  6100 מ' כ) 6מ6 ר' 6מר י"נ 6ות פ0"נ וככנר . לחסוכ 50"5 ותקנתי , ס6רמ6 ככן גסוכרס
 0?3י:1 מן וגיר 6ל'ט,ר דרבי מס:ח פי' וטיין , טסו סל גללו  פלוס 'עקנ יסג 6חן פיוס ימגג סגלותימי
 16:ר , סדין מרת פגטס  זקן כפתו 6מר , זקן אותו ספת לו 5פר , וס יזיר פל יינו מי לו *פר  כך5הז, :ויו .טקג ויזר על י"6 6וח סמ"ג ננ"ר .  למת תנכו 6) טמרת סקודה ורוח מת 6נר0ס )כא( : סומרכסס
 ז? לו  פודו ו6ל נמו, חנכו  6ל טוחת סטים רום , סטת'ס תחיית 1)6 סכר מחן )6 כן 06 6טר ,  סין6

 סט3ידס ?יס סכסכן סוקס סל6 עד מקרי3ין סנכורות  סיו כעד  )בג( :  עפו 1?  לסולך נכו נכו6נריפ,
גנויייך
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 מך.הנחמא ת ו ר ל ות0ררש
 , כד( כ השת וברכתיך אליך אבא וגף אדמה מזבח שנאמר , להתברך ראוי היהמכךיב
 דם לא אם הנביא א"ל )כג( , להתברך ולא להקריב לא רוצה האיש אותו אין עשואמר
 הקרבנות דם זה אמא בן חנינא ר' בשם %י ר' אמר )כד( , י( % נימול) יריפך ודםשנאת
 שנאמר , ערלה לו שמשך המילה דם זה אומרים ורבותינו )בה( , להקב"ה להכךיבששנא
 את שונא ועשו , שנאת דם לא אם ד"א : כ6( גס )חספס ברועו חלל בשלומיו ידושלח
 ואומר , מ( בו )יחסית תחיה חרבך ועל שנאמר , בדם בצוח והוא , בדם מברכו אביו ,הדם
 אמר למדכך , בטפו נתונה שהיא , אדם של נפשו ששנא אלא )בו( , שנאת דם לא אםלו

 מסכים והקב"ה יעקב, עם שוחק שהוא כסבור )בז( )י(, כס "ס עשו ויבי בכורה: לי זהלמה
 רשע בבא )כח( . עשו ויבן : כג( ד )ספת ישראל בבורי בני ה' אמר כה שנאמר ,מלמעלה

 חרפה[ ]ועם.קלון קלון( )ויבא )כפ( , עשו ויבז שנאמר , עשו זה , ג( ים )מטי בוז גםבא
 : בארץ רעב ויהי שנאמר , לרגלו הרעב וכבא )ל( ,)מס(

 באברהם מדבר ימ(,%א( )ג יראיך)תס)'ס אל ה' עון רצה 46זש"ה כן בארץ[)גי6ם'ת רעב ]רידו%]ה[
 נמרוד של ממיהדנו , %ס( נפשם מטות להציל . פי על להמב"ה מיחל שהיה %" ee)שסייס להמדו למיחלים , יג( גב )נמסית אתה אלהים ירא כי שנאמר , אלהים יראשנמרא

 הנה ד"א )לג( : י( ינ ונרשית בארע רעב ויהי שנאמר , בימיו שבא )סי( ברעבולחיותם
 ממות להציל , להקב"ה מיחל יעקב שהיה )לה( , לחסדו למיחלים , יעקב זה )לד( , ה'עין

 אחי[ יעקב את ואהרגה אבי ]אבל ימי יקרבו אומר שהיה %ו( , עשו של ממיתתו ,נפשם
 , לוי של שבמו זה , ה/ עין הנה ד"א : בימיו שבא )לז( , ברעב להיותם , מ6( גו)ט

 .ותקוניםהערות
 סנכורס על גססו סגתן יעקנ לנעו ר6ס מס למרח ניר% תמ65 וכנ"ר , ע"נ קי"3 דף זנחיס .ננכוחת
 ממסוקם , גגכוריס ופנורס  פותרות מגמות סיו סמרכן סויף ס)6 עידתגיק

  וענורס ינטות קלסרי סממי
 ר6ס מס סוג נלקח תרכס וכן , י~נטרס על כססו מע  לסיבך ומקרן טמר  זי רסע יסיט 6מר3כסכיס
 מוחרת ענויס סמסכן סוקס ס% ]עד[ )סי קמרו רז") )י נכורמך 6ת כיוס מכלם (1GD קומר  6מפיפקו

 ססחד) )סיכך רסע ע"י געסית סקרכגות ענוית תס6 סל6 וכדי , נכסגיס עפים סמסכן ממסוקסננכורות
 סני' ונילי . סומל סינית וגס 51") , ס6רמ6 נל'י וג'א . סגניך 6") )כג( : סנכולס ממגו יקחיעקנ

 ע"נ ונרקח . סיס 6ת סוגך סו6 ועסו , יריסך גיס סגרת ים )6 06 יליסך ונס לעסך )לס כיר,ס"י
 )ו' ר' 6מר )כד( : סיס רונמ לסע וס% סיס סיס סוגת עסו וכי ירדסך ויס סאת דס )6 06דכתיג
 נסס )ו' ר' סנט עזנ וננקה , טס נ"ר ועיין , hnlhD 3ג"י וכן . ריליגטת יס וס חמ6 כל חגיי ר'3עס
 3סן, סגסר סקרנטת רם זס 6גנר סמו% ר' נסס 4י ר' 03 מכפר מיקס דס  זס 6מר מגינך גל חמ6ר'
 5"ו בסערותועיין

"51 
 : סס בנ"ר עיין , סמי)ס דס וס 6ומריס ורטתיט )כה( : סס מסעירותי מס

 נסס 1ס פו63 בניר .  בנוסו  גחונך  פסיך  6רס סי  יספו סטה 6)6)כו(
 פל  רמו סגפת *מרי רכנן רני

 ל6 ננרכס ממן % 6פר חמ6 ר' נסס 4י ו5 נפרכס חסן %1 ותנוססו קללס וי%נ ס0"ד ננוט*רם
 קסר6 3ר היי י"ר 5ות סמ"ג 33"ר . יטקנ עם פויק סס61 כסנור  )כו( : סטואיות  3סיסוך 33כורסחפן
  נטרי 3יי ס' 6מר כס דכת'3 5טקנ סיכורן וקיים עמים שחק סקנ"ס טססכיס  מגין  כמפתים פסיוולסי
 שח סמ"ג כנ"ר . עטו זס פו גס ב6 רבע 633 לכלם : סילקוע ע"ס כמכרס סרר"ל יגיס וכן ,יסלסל
 מיקמר עטו יס רסע 3נ6 ט1  גס 63 רפט 6133  כך *ית* 3'י 3סם  תהקג"י רמו מסלי כיהון ימוג"י"ר
 , רעג פל קלויו לו סגתלוס תרפס  קלון  OD1 טבע  3יומ 630 113  נס 63 .( להליכי רסעס ננול  לכסוקרץ
 .  קלון ויגף  )כפ( : לו(  ויחוקקו 3ג1יס רטב חרסת עוד הריו לי *סר סמד"6 , רעב hlh מרפתיוקין

 ושי מנקמר )רנ)1 סרענ 630 )ל( : סס .ככ"ר ססו6 כמו , הרפס קנון ועס דקרת סיסת  וסטנתיססנרתי
 סיווש  סמ6מר סתח)ת . כ6נרסס מדכר *( : נקרן רענ וימי סנכורס 6ת ויכו rt~tw יולס , כקרןרעב
 ומן , נ"ר נסס תפ"כ רעו otbn וג'אקט ס', רעו לך גילקופ ונט* ס'ש ריפ בנ"ר :מ65 *כריסעל

 סו6 סנ:6מר כ) כי ו6ף , חגחומ6 נסס סס תס)יס 3י3רוע b)w ס' 6וח  טף טר יטק3 זס דאסמיפר
 לסק3"ס מיהל סריס )לב( : יעקג  וס ומתח') ט' כלנרפס מיכר ישתמר מסר פ6רמ6 וגכ"י .תיחומך  ליין 33"ר( ליתר )6סר 'עק3 זס h~s ועל , 3'ל סמ,מר סתתלת % ליין 5גרסס 1ס סררסס גסגהגחומ6

 וס %ר( : סתגפמ6 3סס סס תסלים ניטוע מו63  מכין יעקנ. וס ס' טין סנה ר"6 )לל(  1(: )שכס וט')6גלסס חסי ליעקב 6מח  תתן פרימר לחסרו למיחלים ינטר . ססיוס וחסר *ע"פ כתוי וסיס חסר סס . סיטל
Jpr'. ויירק סייס סס פלופ 

~pD' 
 לאסרו  למיתלים סני' טס מילקוט . לסקווש מיחל שקנ סריס )לה( :

 ססיס )לו( : יוסף מת 4 סומרו D"Dh לסקנסס מיח) ססיס ונס ללעוס וגנך ל"כול  לחס לי  וגתןמנשפר
 יוסף ניכ)כ) סג6מר 3רעכ ו)מיותס סני6 ניקלע . נימיו סנ5 )לו( ע כישוע מסו זס . וט' ירוט15מר

6ת
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תנחומא רז ך 41 ל ךךזמדרש123

 , עק בכל להקב"ה מיהירם שהיו למיחלים , ס( נ מוסכי ]מיראני[ מורא 4י ואהגמשנאמר
 אחד להמ שנתן , ברעב ולחיוכים , קרבן להקריב נכנסין כשהן , נפשם ממותלהציל
 ברה אומר שהוא לפי , ה' עין הנה ד"א )לין( : בו( 'מ )גמדני הלוים ואל שנאמר ,מעשרה
 ואחת קמוצה אחת עין ישן כשהוא הזה הצבי מה %פ( , '1( ח )טנ"ט לצבי לך ודמהדודי

 עין הנה ]ד"א : יראיו אל ה' עין הנה דוד אמר לכך , לצבי לך ודמה את ואף ,פתוחה
 ישמעאל שבקש , נפשם מסות להציל , להקב"ה מיחל שהיה למיחלים , יצחק זה ,ה'[

 אלא מצחק ואין ע(, כ6 )נוקטים מצחק המצרית הגר בן את שרה ותרא שנאמר )ם( ,להורגו
 בימיו שביי , ברעב ולחיותם , י( 3 )ס,כ לפנית וישחקו הנערים נא יקומו שנאמר ,הריגה
 אל ה"נ,ה,א., ע.,1 נעה מטו גי.יו.מ ,ן]קש יני',,י,::, אב,מ,ן א. '?חק 1ילך]1[

 אלא לאברהם אמר לא ולמה , ירד לא ויצחק , ירד אברהמ 3(, "ס מצרימהתרד
 מחוצה שבא אביך , יצחק הקכ'א אטל הושעיא ר' אמר )מא( , מצרימה תרד אלליצחק
 , בתמיה תרד פהורה עולה ואתה ישראל בארץ שנולדת אתה אבל , למצרים ירדלארץ
 יצהק ב"ר שמואל ר' בשם חנן ר' אמר , ג( )מס הזאת בארץ גור : מצרימה תרד אללפיכך
 לפיכך , רעב ויהי שנאמר , גזירה שנגזרה מפני , לארץ בחוץ שיסמא רוצה אינולמה
 , ממורפין היו צדיקים הזה בעולם לוי בן יהושץ ר' אמר , הזאת בארץ גור אומרהוא

 : )מס( בריחו לעולם יזכור הבא לעולם אבל , ס( קי6 )תסרס ליראיו נתן מרףשנאמר
 עשרים מוצא את )מב( , 6( כן מד"סית ונוי יצחק זקן כי ייהי ן תהימא ל ירש כרמ[

 ואברהם שנאמר , באברהם אלא זקנה בהן כתיב ואין , אברהם עד מאדםדור
 יעקב עמד , 6( כי )סס יצחק זקן בי ויהי כתיב הוא אף יצחק עמד , 6( גד מסזקן
 פעלך עבדיך אל יראה זש"ה , י( מח )נוגפת מזוקן כבדו ישראל ועיני כתיב דואאף

 בחורים תפארת שנאמר , ושיבה זקנה אלא הדרה ואין , "( e~lrn) 5 בניהם עלוהדרך
 ליצחק אברהם שזכה )מג( , בניהם על והדרך הוי , כע( כ )מס' שיבה זקנים והדרכחם

 דברים בחמשה לבן זוכה האב רבהזיט שנו כך )מד( , דבריםבחמשה
 ותקוניםהערות

 : קניו6ת
"6( 

 : עתק זס 6תר מזיוף טס ניקוע מוגע זס , וווי נרח *מר סט6 )ט ט' שן סנט ד"6
 קמ51ס 6חת עינו ימן כסיות סוס 35י מס כך גורס סס ביורט . ט' 'טן כטס61 'סוס ס5מ מרי)לם(
 . סי)קוע נע5 סוסון תיקן כן . סיע . ירSh 1'6 ס' עין מגס )ומר ת)מוי כן סקנסס qh 'ט) פתומסטחת
 )5מ 5ך וימס : טס 6יח6 וכך , סזס סכתונ ע5 חזקו  מירס נסוף לטון נסרמנת גמ65 סוס סמ6מר16)0
 סקנסס ט) רטוט טפין Shl~'n נטעס כך , נכייס 6מת ועינו OnlnD 6חת עינו 'מן ססו6 כנעיי זס 5גימס
 סר4"ס רטן עוקיס סטין ונסעם %( )תס)ש 5ייקיס 6) ס' שני סלי עימו נטתי 6מסס מכיססו6
 סג6מר )ט( : ז"3 אקנן סינוס ר' סר3 נסס סס ססנ'6 מס פ"מ ריס לל ת61ר ניפרז ועיין , ;טגססגי' נהנחומ* מאש סא וכנסר מ16חרה חספס וסי6 , ילדיו 56 ס' עין %ס טאמר 6חת נעעו 5ססמניע
 שטס 6ת סוטיך ר' 6מר )מא( : סס ניקטע חסר וס . בו' 'קומו טימר וכו' %חק 61'ן וט' טללותל*
 כות סמ6מר ע~ס . גססי 65רן חון ,65ת 06 6ח 6ף גפסית ס'6 )ק)עיס חון '65ח 06 עורס מסתמ"ס
 ס6תס מ5ר'מס תרד 6) )ו 6)ור סרענ נ'מ' 6נ'ו ס'רד כמו %רימס גרית לעתו סס'ס עילקת ניבטולסני
 DS 40'( עחן . הנרסס עד oTbn י"ל עסריס מו65 6ח (ao) : )ך כדלי 63רן חומס 61'ן תמימהעו)ס

 סרק תכמס גר6טא מ631 וגן ע"ז 16ח ה"מ 3ר6סית נבדח מונף סזס וסמ6מר . וש 61נרסס 3ס'חיי
 , 6)גלי61 יוסף נ"ר יסרק) %ל 30 סמרור ממטרת )וט6 נניסנזה

 ע"י
 1( ;יני ש 6ומ סססריס 6ו5ל

 1)6 , סט,טחמ עם ממס כאסונו וסעת'ק נל6סית מקנית יני'ו ואח , שטו ינ' חג' נמס טסונעעות
 3' )1מ16ת ג' מ16ח ס)6חרי1 ר.מ6מריס גס רק 3ר6סיח משדת יתז 3)3י 6' מ16ח סירטוןסמ6מר
 כי 3ר6סית, מזיגית דנריו )קח כ' )1ס וסער מעתיק, כצפו ועד מתחנתו מ"6 מפרק כ) גסססמיע(
 מפד"ל ינריו ובעתיק סח3 כלסר ו"ח"כ יתורה" פ' "סלוק סייס נ' 61ות 6' מתות 37ריו טכנית6חר
 וכן מסר, כת31'ס ט) וסירסוח טקס דף חסר )סנים נרשית 631ניח נביאים" "פ' רסס ג3י6'סמן

 מעגין נלסון עעיות מקזת סיס פיות ועם 6%תי ע"כ : כתג מפמפס דנריו מס"ס 6חר טס חנמסנר06ית
 מפרק סטמיט מכמס נר6קיח סוס ~ptna כי )מעיר עזך וים , עכ") כר6ו'" למגיסו ספר 6%תי ג6עונן
 : כו' 6נן ס"ס) 3נריון מס3 3' *ות מ"6 מסרק וק . כו' סירת* מכחע מסיס )מ' מפ) נ' 5ותמ'

 יכרת %) ומתחי) סתגחומ6 נטם קלנ למז סש6) נפציע מונך . יגריס כחמסס ליצחק 6נרסס סזכס)כג(
 ס"3 עייות . רטתיט סגו כך )סר( : ט' 37ריס )ממטס ווכח זכות 13 טיט מי כ) וסטרע זג יו6כמנית

י"ס
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מהתנודמא רן ך 41 ל ןרצממרש
 כתיב , כיוסף נאה יצחק שהיה , מנין בנוי , ובשנים בחכמה בעהשר בכח בנף4ה(
 החלומות בעל הנה אמרו אחיו אצל רכשהלך 4ן( , ו( )ט )נואית תהשר יפה יוסף ויהיביוסף
 , ניוסף נאה יצחק שהיה , ס:( כי (oc וגו' הלזה האיש סי ביצחק ונאמר , יע( )י )ש באהלוה
 וגו' ויחפור יצחק וישב שנאמר , חפר בארות כמה ראה , בכח גבור יצחק שהיהמנין
 משם ויעתק , כ6( )סס וגו' אחרת באר ויחפרו , ש( ):0 וגו' יצחק עבדי ויחפרו , 'מ( יו)מס

 , 'ג( כי ):ס וגו' האיש ויגדל שנאמר , מנין בעשר , בידו שהיה גבורה ראה , כנ( )ססויחפור
 האש הנה לאביו שאמר , מנין בונאמה )נזו( , 'ד( וטס ונו' צאן מקנה לו ויהיואומר
 בשביל 3מח( , בע"ה בן ואברהם , שנה ב"פ בן שהיה , ]מבין[ דבשנים , ו( כנ )סס וגו'והעצים
 אל יראה נאמר לכך , מאביו יה"ר שנים ה, לו טמפו , בהן( )שזנה הללו הדבריםחמשת
 שאק סי וכל )מם( הללו, דברים בה/ זוכה זכות לו שיש מי כל , ט'( 5 )תס)'ס וא' פלךעבדיך

 ותקוניםהערות
 h'o1 ,  רטת'גו סטנו  רכריס  כממטס נכו 6ת ויכיס %רר,ס בגי' תכמס  ובר*סית נר6סית ונטית .מיס
 נעשר נכח נטי )מה( : 3נן ווכס ס6נ רנותינו סיו "כך יומרות גסמטו פ6רמ6 ונכ"י . גכוגס יותרני'

 סמ)ס , ונחכמס ונננורס נעוטר נת61ל נעי נסעות* חכמס ונר6סית כראלית ג6נ7ת . 1גסג'סנחכמס
 משרם גחונ תל6ס %6,336כ , חסר נטגיס ומאת , 3גו' מ3ת )סרס לסם 6מ7 6סר ופותרת סי6נחוויר
 וזס , סס חכמס נר6סית נס (athin , נר6ט'ח 63גות גמ65יס 6סל ~otnutn כ5 )מעיר 1'ס , מגןכסגים
 נע3 מגס קמרו אחיו 3% וכסס)ך )ט0 : נר6סית nsah מן ינר,1 ריסתיק 36גקו61 'סר36 ריי' ט3ר6'ס

 נשטיח 61חרי1 נר6סית נ6ניח . כיוקף ג6ס ,5חק מסיס 30וס סקס מ' כצחק ונקמר כ6 סקססח13מוח
 נע) סג0 סג6מר כחכמס , ר61ר Oet יוסף ויס' סג6מר נח61ר נגוי טס סנ" וכך , מטונס סוסוןמכמס

 כחכמס 3טי ניוסף סימור סקוס מס סיזס סקס מי כחיג 1נ'5חק , ותכמס וחוקר ט' סלי נ6 ס)ז0סח3ומות
 כמו )סנים 'ס רק , מכס מסיס נסמט 63 סקס מן כי , עע1ת 011 , נחנמ0 נטי ג'5חק סימור 30זס6ף
 ס0כי6 ואמר הלשובסת 0נהןס6 כר6סית לאגדת סס סמוניך 6תר חר06 נס . כ', נתגחומ6 5סגיגוטסות
 כמו סוסון ס3'6 , נ6ס ססיס ומגין קסעס עוז רשח3 , נעוסר וע3 נגורס וע) נחכמת 1ע3 נגו' ע03ר6'ות
 מחור 37רי1 סס6נ גר6סית 6גית כע) יגף 0י6 סממת וסגוסח6 , חכמס ר6טית מן שסיפוסרש1גס סטסח* , יחד טסח16ת נ' 4:ס מגין ונסגיס סגין טופר מרן נכח סג'6 וכן , 3סג'גו כק 3תגחומ6טש6

 סדור אותו "onh ט"ו 6ות ס"ס כב"ר תר6ס וכן , ג06 ירחק ססיס דייק סקס ומן . ס)סג'גו כ"'סתגחומ6
 סדור 16ת1 ר6הס סקס 60יס מ' סס( כד )נר6סית טונ נפקח 1כ1 , נ6 ס3זס סח3ומוח נע) סג0סמ7"6
 סני' ויפקוס ג3"ר קמ"כ נסטרס טס ומעירותי ח(, נ )וכריס סם מגער 36 יגר רון סג6מרכענין
 רגקס סר6תס כיון hnth 5' מזמור טויס ונמדרס יס(, )1 )נר6סית נ6 סקוס סמ)ומות נע) סג0סמד"6
 מז( ת )יגי36 0)ז כמו רמזור שוס סיס מי )שיעור ס6חהרס וסם נ3נ0 ונכנס 70ור שתו ר6תס16ח1
 י30ז סנן סס ניגי36 וסוף ts~s כמו ס5"3 0"ח 16ת ננ"ורו נ"י ס%וו6 מ0ר6"ס סרס"נ ידיתי ססומעיר
 מאמר מנג'ס וכ) ,  חמויוח 6'ס דגיך) סגקר6 כמו חסינות )מון ts~s וו") סכחנ נרס"י וס"ט , 0מר6ס6ת
 , יוסף נכי וכן סאו 6'ט סגקל6 ונצמות נסס 65כע נימס '5חק נהונדס המדגו 1h?nl , סורס נ%שי

 ס"ס א"ר דסמ7רס ו)'טג6 נזו 610 יטעות נ6 30,ס 0ח4שת נע3 סגל סג'ס 6מת סדת כי וסוכתנתי
 געו ש"ע כמדרס סמזפיסיס %'גו 6חריס 31זסוסיס סס כתנת' וס וע) . p(,y , 6מת 6וח )סרגהלעיס
 , כנ"ר לפנינו ססו6 טש כן )תניס ונכון 0ו6 יסר כי אמר 61ל 0מס סח)1מות נע3 מנס 6מת סטותטסניס
 ימס 'וסף זיס' ניוסף כתיג ני,סף ,אק %ר, טסים מגין פ"ע נלאית 6נזת נמזלס משרס טתר6סוכעז
 %וס מס סקס 60'ט מ' ני5חק וגימר ג6 ס)זס סחנמות 3ע) 0גס טמרו מס טחיו 36) וכסס3ך ,חוטר
 נר6סיח לנדת 3ע5 דגרי מ יסוס.ף וים . ע"כ ג6ס ססיס נצחק סימול ממס 6ף גרס טסיס ניוסףסקטור
 שגי% רס"' טון סחגחוע6 )דנר' נס , סתגחומ6 מן רסס 03ני6 יט )כ! ט3פג'גו כ"י מתגחומ6טנעיס
 , מסגיו והוסף תזור 6ותו ר6חס י5חק 6ה ותרף סי( כי )3ר6סית טס"ת וכרט"' , נ6גדס )מדגו ומכלןסס
 גג% גק תרגם סקס 60יס ש ע3 סק נתייגע ונס , סקס ס6יס מי twh)~ SD ממסוק נטמעוגס
 חכמס רב"טית מן טכוקף  סר6טונס טסת* כי , נר*סית  למגדת חסר ש . מגין נחגמס )טז( : ז'6ססדור
 כטס סס המותל נילקוי גס  לגטן ונמ65 . כOf5~ 6 סחלו4ות נעל סני טן6מר נתכרס נטשתכתוב

 : 1 כב נר6סית וסנטוס סירס נניל4ר וש' ~otlP ע14 ססס *חר  זס עד3% י"3 גחכמס וש"סתגחומ6
 גורס נר6טית ' 63נדת מקניו. יוחר מגיס ס' לו עוטש נסן סזכס סללו  סר3ריס חמלת געבע)כעץ(
 וכל לסף( : 5כטי מסל  טנש חמס י שסיף 6גי סל'  6)1 דנריס נחמטס זכית 6תס  סקב"ס  לו6מר
 מלנ"נ נ"ט שג6 זס . ט' יו% 1ס ש כיס ומי  פורעגיחץ סף כערן ונועל זוכס טיט זכות לו  טליןמי
 6חר ע"6( ס6  עיף ס"ו ס"6  קדוסץ  לרוטטני תרסס ונס ,  סס סמ61ל נילקוע חכמס ונר*סית .טס

 נממס0 )1 וכס טס61 וכטס ס"ס , ונסגיס  וגחכנה נפוסר נכח נגוי %ן יכס ס% סמ6מר ססטסכ'6
 י6ס ע3 'חיו סס"י ועגסע D(StP ע3ניפ מטקט מ*כ'3 מן 61)1 ינר'ס גמעטס 6 מ'ע סו6 כךיכריס

יו%
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תנחמא דותתולמריש130

 ראש על יואלו שנאמר , יואב זה זה היה ומי , פורעניות ה' כנגדן ונומל זוכה אינו זכותלו
 וווסר בחרב ונופל בפלך ומחזיק ומצורע זב יואב מבית איש יכרת ]ואל , ובנויואב
 , הנוי כנגד מצורע , ממנו חלש אין )נ( זב שהוא מי , הכח כנגד זב , כס( ג )ס"טלחם[
 שהוא העושר כנני בפלך ומחזיק )נא( , ממנו כעור אין בחור אפילו מצורע שהואמי

 , ההכמה כננד לחס וחסר ; לאכול מנין לה אין בפשתן מוה אינה שאם עניה()כאשה
 : 'ו( מס )תסיס בניך יהיו אביריך תהת מ* ודוד כיצחק, נומך זחה שהוא מי אבל בהם,*קה וסמא שהוא מי , השנים כנגד בחרב ונופל )נב( , ס( 9 )שי' בלחמי לחמו לכושנאמר
 יפנה אשר כל אל בעליו בעיני השוחד חן אבן זש"ה )נג( . יצחק זקן כי ויהי ד"א]ח[

 , בעליו בעיני השוחד הוא האבן אלא כן ונאמר אל )נד( , ח( יי )מס'ישכיל
 נותן שהוא אדם , כעיניו שיכהה ראוי היה לא הקב"ה של עולתו אמר מה וראהבא
 הקב"ה אמר אלא , עיניו שיכהו צריך היה המזבח בבי על ונעקר הקב"ה של שמו עלנפשו

 , יט( קו )יניס חכמים עיני יעור השוחד כי למה ח(, כג )סמם תקח לא ושוחד בתורתיהכתבתי
 כהו מבנו שותי שנמל על הצדיק יצחק אם ומה , עיניו את והכהיתי מעשו שוהדונמל
 הן אבן נאמר לפיכך וכמה, כמה אחת על אחרים מן שוחד נומל שהוא מיעיניו,
 ויאמר : בכאן נאמר הלא רומיית לשון )נה( . ותכהין יצחק זקן כי ויהי לפיכך ,השוחד
 בו הואמין אל קולו יחנן כי צוואה הקודש ורוח )3י( , 6( גו )3ו6טיח הנני אליו ויאמר בניאליו

 ומב ושילה וגלגל מועד אוהל , ליחרב עתידין מקדשות ז' %(, ט )מסמ בלבו תועבותכישכע
 עשרת את הורג ד"א : בלבו תועבות שבע כי לכך , שני ובנין ראשון ובניןוגבעון

 הכהנים הורג , ד' הרי ובנימין יהודה שבס הורג , שתים הרי ישראל ומלכיהשבמים
 : בלבו תועבות שבע כי , ז' הרי דוד. בית ומלכותוהלוים

 הרס על מצופה סגים כסף צווח ושלמה , הנני אליו ויאמר בני אליו ויאמר ד"א]פ[
 למולייר )נח( דומה היה עשו למה )נז( , גג( כ1 )מטוי רע ולב דולתםשפתים

 היה ]כך חרם של הוא מבפנים אלא , נו קבועת ומרגליות , זהב של הואשמבחוץ
 יקרבו בלבו עשו ויאמר שנאמר , ימות[ מתי אומר היה ובלבו , הנני לאביו אומרעשו
 , וגו' חרס על מצופה סנים כסף הרי , מ5( כו )3י6ס'ת אחי יעקב את ואהרגה אבי אבלימי
 אמר , ו( 1 עשו בלבו המן ויאמר , בלבו אומר המן ]עשו[ של שזרת מוצא אתהוכן

 ותקוניםהערות
 וגוסי גסי ומחזיק ומ5ורפ צי"ג

 גוריי גסתו ומחזיק , עז'נ ומ5ורע , חסם זג , )חס וחסר נחרב
 נסוכ סירוס)מי דגרי מניר סם נירוס)מ' סיר ונפי' . ע"ס כו' מסכן )חס ומסר ן ימים קור גחרנג"פ)
 , )6ט) )ס 6'ן טווס ניגס ס6ס )6סס נדרוס סעוסר כגד נסתך מחוק 6מר וכחגחומ6 וסייס , ויעחסעס
 חוס 6') )נ( : סנאטט כק סתנחומ6 )דנרי וטון . עכ"3 נתחמי )חמו )כו סג6מר סחכמס גגן )חסוחסר
 : 5דס ס) כחו שתסח ססוינס מסגי מכסס וגלקסית , כח 3ו 6'ן זנ ט610 סמי נל5סימ נוגדת .ממט
 מו63 וכן . 63כו) מגין )ס 6'ן בפסתן טווס אינס ס6ס טניס כ"ס 6100 סטסר כנגז נסקך ומחזיק)נא(
 חסר , ע;יס "סס טסו6 משטר כגני 3פ)ך ומחזיק נר6סית ונדנדת , סחגחומ6 נ0ס סס סמ61)נפקוס
 )גן זוכרי סס6נ כגנז ל") . o~no גגנד נהרג וגוש )נב( : גוטונס ספון סס תכמס ונל6סית ,ססיוס
 מסגי מס טסני ר~הו6ל TJD 3חר3 וגוס) נעע,ת חכמס 3ר6סיח 6ג3 , 3ר6סית נבגית סנ" וכ',ס ,כסוס
 ת61ר נס , סגו' כגנד מפרע )מע)ס קמור כנר כ' , מכונסת גי' וסיט , תוקר 6 6ין סוג  6יסכסיריינ
 מ' 6ות סגדסס נתגחומ6 . סטוהד חד 6נן ,ס"ס )נג( : תקר סירוטס גוי וק 9נרש מחספס 6חת6יגגס
 , מוקסם סוסון hnlhD לכ"י וכגס . כן מטמר Sh )נד( : 6חר נסרטן רק סוס סכתונ ט3 נסג סלר0ססח)

 נ6ו זומיוח )מון fimhp ונכ'" . שנמית 03ון )נה( : סוס סמ6מר סני )6 סזס סכחו3 ע3 נמשיוסי3נץס
 פס"ס נ"ל ע"ן . נו מקמין 6) קוקו 'חק כי 5וומת סקדס ורוח )נו( : כ6ן כלו רמיות רסון ת"3 ,כ6ן
 כי 6מר חורנמיגtotptn 6 . וגו' נו תכמין sh קונו יחנן כי סס"י סגת 36'1 ויקמר גגי 6מו 1'6מר י"*לקת
 וכן כגר נסס ק'"ד רם, חקיות ניקוע ומונק כוי נתרס כתיג 6חת תוענס מו65 6ת נגנו תועטתסנט
 ttpb's גמ65 מנ"ר סמ6מל מסייס ו6חר נ"ר כסס ג"כ גן)ו 'חגן כ' נפסוק תתקטף רש מ0)יכתשע
 וניח וגנטון וטנ וסקס ופג) מוער 6ס3 3'חרנ עחיד'ן גוקדסות סלע נ)מ תועטת מנע "כי 0סמסז'

 מוכך . רומס עסו סיס 3מס )נז( : סיון וחסר ט)סגימ כ"י מתנחוגו6 סוOrk1 6 וסיריוס תרין".טו)מיס
 רפנו רמז יסטס וגיעגוע , סתגחומ6 נסס ק5"ח רמ, מטסגי3קוס

 . המעייר )נח( : כתגחומoa3 6 גס'כן'
"רמ5 ונג"י . ממיל ערך ,מוספי ערוך שין , שם ט )ממס ו3ר ננוס גחסת יוי ופ' , ורומית יוניתסמ3ס
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תנתמא רנ ד4ד ל דןזטרמיטנ18

 יקום שצפה לברכהכיון בקש %א ממנו לעמוד "דין שהרשעים ?פה )סח( כזגג(, )גל6סיתונע
 נכנס עשה מה המקדש לבית להכנם מתייראין העולם אוסרים היו , ירושליםכשנכבשה
 וכיון הבירו( ולא בשבילו יעקב את לברך בקש לא אותו כשראה , המנורה אתוהביא
 כשנכנע )סם( , בו( וטס וגו' ויברנהו בגדיו ריח את וירח מיד , השובה עושה שהואשצפה
 גיהנם נכנס עשו כשננכס , ה' ברכו אשר שדה כריח שנאמר , עמו עדן גן נכנסיעקב
 פה לך חצבת כי שנאמר , גיהנם אלא איפא ואין , ע( איפא)סס מי ויאמר שנאמר )ע( ,עמו
 ומקריב ציון ובונה עומד וההוא צפה . שדה כריח ד"א )עא( : סו( ככ )יסער וגו'קבר

 * יכ( ג )מיכס תחרש שדה ציון שנאמר , ציון אלא שדה ואין , וברט בתוכהקרבנות
 ה, ברכואשר

 : ג( ק)ג )תכיס וגו' חרמון כטל בהו שכתב אותה ,
 מליותי(]אלהימ לאלהים בשיש האלהים אלא )מליירט כה(.)עב( כי האלהים)ני6ס'ח לך ןיתן]יא[

 הברכות לך נותן הוא מליורב[ אלרגים כשישלים האלהים אלא כאן כתיבאין
 בר הכהן פנחס ר' אמר דבר. בבל בוראו עם שותף שיעקב למה אותך,שבירכתי

 תו' הוא הכל יוצר כי , יעקב חלק כאלה לא כתיב מה ראה ראובן ר' בשם )עג(המא
 שותפים שהצדיקים וירנין , ג( ק' )תפיס חילך ביום נדבות עמך מים ודוד : טי( י)'ים"
 וגו' נסעים ]ויושבי[ )יושבי( היוצרים המה נתיב שכן , צורה צר כשהוא הקב"העם
 ישבו במלאכתו המלך עם שנאמר , בריה בכל האלהים עם שותפין ]שהם[ , כ:( ד;זס"6
 אמר , בריי ובוראים יושבים הם במלאכתו הקב"ה המלבים מלכי מלך עם , )טס(שם

 בעולם פועל שאני מה בל אלא , מדעתם חוץ דבר עושה אני שאין דיין לאהקב"ה
 צפנת אשר מובך רב טה אומר שדוד הוא , מתוקן הוא להם הבא ובעולםהזה

 : ג( )oflw) 6 וגו'ליראיך
 שנו כך )עד( , בשבת כליו את אדם שיקפל מהו רבינו ילמדמ . האלהים לך רירכן]יב[

 מקלי המטות ומציעין , וה':פעמים ד' אפילו הכלים את מקשויןרבועית
 ותקוניםהערות

 , סיום סיסות עי נמסוק %נ סוף חזית נמירס 'וחק ר' מקמר גמ65 וכן ,1ntss? 3כ%ת )'ת%6ע6י
 סקו) כך hn'h ע"כ נ"נ דף נימין ונגמרה . רט6 6)ף ממומס 5"3 6)ף רט6 ח' בניתר סרנ נסעותוסם
ט)

 'טרי
 יעקכ נץ) ט' רכול סקס %ריס ס3 כ%6ס:7רי6 0סרנ קיסר 6יר"גוס וס כגץ3 עסו ייי וס'י'ס

or5סס )סח( : רנו6 אפיס 6רנעת )0 ולמרי רכ61 מלות 6רנע ניתר נכרך ססרנ קיסר 6ספסיינום 
 . כו' 6ומריס סיו ירוס)יס כממנסס יטס ס5סס כיון 3נרכו נעץ 631 ממגו )עמוז עתיייןסכרסע'ס
 תטונס שמס טסו6 אפס וכיון .%רכו ניקר 631 ממט לרמוז עתייין ססרסעיס 5סס 1כ5"3 מסונרסמ6מר

 סיו ירוס3יס גסגכנסס "'קוס וסמלות , ומסגרתי ומותר ס60ר וכ3 , וינרכסו מגזיו ריח 6ת וירממיי
 מסוגית סוססס סו6 :מסרס" 6ת וסכיך גכגס עמס מס ר*מק7ס קנית 3סכגס מתייר6ין סעו)ס6ומריס
 ]ריח נג7י1 ריח 6ת וירמ קעת נרמז נ"ר נסס נפקוס ומונך כ"כ 6ות מס"ס ל"ר מן 6חדססוסיף
 נס כ"נ כ"ז נר06ית סונ )קח ושין , 5רורות 6יס מסית6.ויג4ס 'וסף כטן סי)קוע[ גירסת סי6 כןבוגדיו
 וסורי* נכנס מנית 3סר )סכנם סוג6יס סנקסו נסעס מסיתך יוסף מן hllnD מס וטקס , 0ס 5"זגסערס
 6ת וסנה גכגס ססו6 'קוס מן 61ת 30'6 סתגחומ6 36 וס 0סוסיף המעתיק . ע"פ ט' וסט ס3מגורס
 מת'ר6יס סש)ס קומר סיס 'Otp'lo נימי ירו0)יס . סגכנסס וכיון סג" ס6רמ6 נכ'ק נס ורפיתי .ממגורס
 1)6 שני* 'AID 6ת %רך נק0 63 צומו כסר6ס סמטרס ,סכיך מגס עמס מס סמקי0 )ניח)סכגס
 : נגעל 0סו6 כמו 3נ7 5רולוח 6'ס יקוט מן רק ס7נריס מונ6'ס מס 64 מזמור עוץ נבוחר ועיין .מכירו
 : עטת נרס"י מונף וכן י"6 6ות תוכיות סגזסס ותגחומ6 נ"ר.שס . עדן נן גכגס 'עכס כסגכגס)סם(
 ו'נ6 טון נ6 י*מז'א O"D וסס בנ"ר 3יתor 6 . ניסגס 6)6 6פו6 61'ן 6ט1 ש וייגמל טג6מר)ע(
 נסנגון סוס 0מ6מר ג6% כ"נ 6ות מס"ס נאר . ט' ג'ון שגס עומד ססו6 טיס כרים 7"6 )עא( :ק3(ן
 נימוח ריח סמי"6 בגוי סרי נם ריח ר6ס ובגוי וחרב נטי סמק7ס ניח סנץ"ס 13 ססר6ס מצמי 6h"sחר

 נעגין )נו6 )עתיז ומסוכה כגו' ס' ברכו 6סר , חחרס טיס ציון כמי"6 מרי סרי סיס כריח ,מסמלו
 , למוש הלסיס נטיס יא)י*'ס 5% מציותו )עב( : סט)ס עי חיים מנרכס 6ת ס' 5וס מס כיסג6מר
 כטנ סכ4 ואד , מצותו שסיס כסיס)יס ס6)סיס 636 כ6ן כת"נ 6'ן 6)0יס 50"3 ותקגת' ממונססוסון
&,tss'ס6רמ6 גמי ורמתי , 3יעקכ נחוגיס סגרכוח 16 )נ6 זעפיי סי' נקיותו וכסיס)'ס קנס מס סי 
 סנרכות )ך גוחן סו6 והיותו[ ]5"3 מימיתו כסיטו3 ס6)סיס )ך ויתן 636 כ6ן כתיל 6ין שסיס , כךסני'

 . לטתיט סט כך )עד( : 60רמ6 נג"' חסרים ס36ס ר*מ*מ . רזונן ר' נסס )ענ( : מחךשנכחי
מעגס
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םזתנתומא ת ו ר ל ותטר"ש
 את שמקפלן אמרו כלים 4צא* )עה( , שבת למוצאי כהטבת לא אבל , לשבתשבת
 וכלים , בשבת לקפלן אסור השבת *קר *פש אבל , בשבת ללבשו שהוא כלהכלים

 אדם שצריך )עו( , חושש ואית לקפלו מותר יורדי , אטור אדם בני בשנישמתקפלין
 ישראל ובמה , '" ש )'%'ס עונג לשבת וקראת שנאמר , בכסותו השבת את מכבדלהיות
 , הקב"ה עשה בך שמתחלה , נקיה ובכסות ובמשתה במאכל , השבת אתמכבדין
 מוש , כ6( נ )גי%'ת וילבשם עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ]ה'[ %ו( ויעששנאמר
 וזד )עז( ! עולם של בכבודו שהיה הקב"ה 'שהלבישן גדולה כהונה ]בגדי[ , עורכתנורן
 הלבהט לכך , בבכורות והעבודה מהערות הבמות היו המשכן הוקם שלא עד רבותינושנו

 ושם[ , לשם ]ומסרן נח בא , עולס של בבורו שהיה גדולה בהונה בגדי לאדםהקב"ה
 היה ועשו , בכורו שהיה , לעשו מסרן ויצחק , ליצחק מסרן ואברהם , לאברהםמסרן
 עשו מן הבכורה ולקח יעקב כשעמד , אמו אצל והפקידן ע"ז עובדות נשיו אתרואה
 הבנדים שילבש הוא בדין , עשו מיד הבכורה את יעקב שלקח הואיל רבקהאמרה
 , יו( כו )0ס החמודות הגדול בנה עשו בגךי את רבקה ותקח שנאמר )עח(הללו,
 בירכו מה , וא' ויברכהו בנדיו ריח את וירח שנאמר , בו והריח אביו אצל יעקבנכנס

 : וגו' האלהים לך ויתן בעמן שקראוסמה
 מדבר ניצר , יעקב ועל , המקדש בית ועל , עצמו על אמרו איוב , הזהי הפסוק אמר מי , ש( כע %'ת %ם אלי פתוח שרשי נתיב )עם( . האלהים[ לך לריק]יג[

 , וירה לבני וביותר ושבים לעוברים פתוח היה ביתו פתח , וגו' פתוח שרשיבעצמו
 ימה מנגח האיל את ראיתי אומר שאת כשם , וגבוריה חורה של לאילי , מים אלימהו

 פתל איוב של ביתו שהיה , מים אלי אלא , כאן כתיב אין ]למים[ , י( מ )יפיוצפונה
 אמר . ש( )*31 בקצירי ילין ומל לפיכך , אברהם של מביתי למד , ושבים דרכיםלעוברי

 על קשורק עננים שהיו שדהו את קוצר איוב שהיה בזמן רואין היו הכל חמנאר'
 פצוח שרשי 'ד"א : בקצירי ילין ומל לכך , השרב מן להקו ישיב שלא בשביל )פ( ,קצירו
 לכו צמא כל הוי שנאמר , להורה פתוחין שעריו שהיו המקדש בית זה )פא( מיםאלי
 הי פתח על אחד , שם היו דינין בגזי ג' רבועינו ששנו כמו )פב( , 6( :ס רסט'סלמים

 ותקוניםהערות
 סט 0מסנ0 כפ" רס"' כוון rr51 , סחגחומ6 מנע) סוסטס . כיס 6631 )עה( : ע'א ק'"נ יף פנתמסה
 3כי %3י  סמתקילין כמס מסתווית* סמני וי.מ5טר ,  כיוס נו 31)וגסן )חיג כי' פעמים ו0' ד6פי6
olh3ג' נפט 6ג) 6מז נ6זס 6)6 סט %סימרו יג6י ר' זג' סס ו33נ)י , ס"נ מס, ס3ת כירוט)מי סו6 כן , תוסס 61יג1 ירינו מותר יחידי לסור olh 6( - וכן POD וכפיקס) מכ"ג ה"נ סגת ס' סלעלש 
6(IDpt 6(6 6ע 6חי 6יס SDpb חסור גחלים : )נכיחתו סס3מ 6ת מכנו נסיות 50יס סקריך )עו , 
 : ע"ס 6' 16מ סכה רגעי 3טמקתot~Je 6 סירופ)מי וסנרי . כו' )ס3ת 61חד )חו) 6חד עעופיןסגי * סיסי 6דס שיך חג'ים ר' 6מר ע"נ( כ6 %ף ספח סיח ס6ס ירוס)מי ועיין f,,p h"P זף סנתע"ן
 ע"ג ז זף בכורות ע"נ קיט זף טנחיס גנגס וסמ6ער , י' 63ות )ט'3 מונם . לטתיט סגו ועוי)עו(
 סט pns3 מו% ח' 16ח ס"ז כמ"ר כמזרם וגס , 6' 16ת סמ"ג נר6סית ונדדת י"נ 6ות סמ"גוגרר

 מסמסין סרסורות סיו נתמלך : סס 6ית6 וכר , בסון מחרמנת סמ6מר מוגש סס כמ"ר ונמזרס ,רנותינו
 נבטחות ועטים מותרות סלמות סיג ממסק סונף ס63 עד רטתיט מפט כמס פי פ3ס 1DP ס)6עד
 6זס טפס ס) כביימו מתחזק סו3 , )וי 0) סקסו עמז ט)6 כד מקרי3ין סככורוח מסיו 3ך ותלעכו'

 , סס( )מסייס מסריס מקלין סר מסור 5ס' ותיסק סג6מר קלנגו קלורנ וכית עולס ס) נכורו סיססר6סון
 מסתמסין 0נכורות ופיו סיו פנת גניי וי)ניסס עור כחטת 1)6סחו )6דס לפסיס ס' ויעם סג6מר כסהס נגןי3נס
 )0קרינ גח טמר , )גח מסוק מחוס)ח סמם כיון , )מסוח)ח ממרן סח , )סח מסרן olb סטת כיוןנסס
 ס:6מל )עח( : ס"מ h"1iD ועיין . ט' )סס ומסרן גח מת , וגו' סע0ורס ס3סמס מכ) ויקח סג5מריךנן
 כחיג )עפ( : ט"ו וכמערס ט"ו כ"ז כרשית סוג )קח ט"ן , מחשדות סנדו) 3גס טסו כגדי. 6ת רכשוחקה
 וכן נף"1 רמן איפוס ומונגן DD"1 ריס נ3"ר ס,ס סכתונ ט) סמרת זרסס עיין . מיס 36י מחוחסרסי
 גת:וטמ ססו6 טמס 6מר נסנגון סמ"ג נל6סית %נדת מונק וכן , 3"ר נסס חתקי"ז רמז 6יונכלקוט
 : תסרג מן סיסתי0ו כסנ') ס6רמ6 מכ"י . 0סרנ מן )ימו יסיכ ס)6 כסכ') לפ( : כקרוכמדרס
 . רנוחי:ו מסט כמו )פבג : סת;חומ6 נסס תתק'"ו רמו 6יונ נלקוט מונק . סמקזפ ניח ~ס)פא(
 יט שיף סרג ס"6 סנהדרין וירוס)מ' ס"3 ומנינת ס"ו ס:סורין hnDnin ועיין ט"כ ס"1 יף סיסיר'ןטסגס

מ"ג
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תנחומא תולדותמדרש134

 פריוז שרשי הוי , הנזית בלשכת ואחד , ]העזרה[ )העירה( פתח )פג( על ואהד ,הבית
 : נ( ק)נ )תס)'ס וגו' חרמון כמל שנאמר , משם ]זז[ הטל שאין , בכןצירי ילין ומל ומדק ,וגו'
 , לך פותח הוא במל ברנות עשר לקבל אביו אצל כשיבוא אלא , בקצירי יליןומל לפיכר , לחורה הפתוחין מדרשות בבתי מרדף יעכב היה זה , מים אלי פתוח שרשיד"א

 : וגו' השמים ממל האלהים לךויתן
 משל לך ויתן , משלו לך הזן , לך ויתן לך יתן , האלהים לך ויתן ד"א )פד(]יד[

 מהו )פה( , האלהימ 5ך ויתן אברהם: ברכת את לך ויתן ,אבותו
 אמר לא לעשו אסל , לך יתן לא לאו ואם , לך יתן לך ראוי היה אם , בדין ,האלהימ

 , יצהק אמר כך אלא למה , לך יתן רשע בין צדיק בין , )ע( )00 ונו' הארץ משמני אלא ,בן

 מדת ]אחר תגר קורא אינו ומתייסר מצוה עושה אפילו הצדיק ויעקב , הוא רשעעשי
 כשם יומר[ מתחיל הוא נענה ואינו התפלל או אחת מצוה עושה אם הרשע אבל ,הדין

 , ממש[ מצאתי ולא התפללתי הקב"ה לפני ]אף ממש מצאתי ודא ע"ז לפנישהתפללתי
 אמר אז שנאמר , הקב"ה לפני מתפיל התחיל המקדש בית כשבנה אמר שלמהוכן

 עולם של רבונו ואמר תפלתו מידר הנזחיל , 'נ( מ מ'"6 בערפל לשכון אמר ה'שומה
 תן ראוי היה אם , אחר דבר או בנים ומבקש כאז ומתפלם בא מישראל אדםכשיהא
 לבבו ]את[ תדע אשר דרגיו ככל לאיש ונתת שנאמר , לו תתן אל לאו ואם ,*
 ונמ שנאמר , לו תן מבקש שהוא מה , לרככו ויתפלל יבא אם הנכר אבל , )ט( 00)ט0
 אין אם ומה , מג( מס (oe וגו' השמים תשמע ]אתה[ )ואתה( , מ6( 0ס הס וגו' הנכריאל
 , שלמה של הבית אותו כך לו ואומר מסיח הוא , מבקש שהוא מה כל לו עושהאתה
 , וגו' הארץ טשמני הנה , אומר הוא לעשו הוי , בע"ז מצאתי שלא כשמ ממשבו מצאתי ולא גחוכו והתפללתי ובאתי דרכים כמה ונתיגעתי , סופו ועד העולט מסוףדקלך
 לך ויתן אטר , וצדיק אמונה בעל שהוא ליעקב א4 , אמנה מחוסר שהוא מפנילמה

 : בדיןהאלהים
 ורבקה , 6( סו (ntrhts וגו' יצחק זקן כי ויהי , הענין מן למעלה כתיב מה , לך[ ]ייתןנפי[

 , ליכנמ רשות לה שהיה הין ער , מחיצתה עד אותר הכנימה כלבר ר' גשם שלומב"ר הלוי יהודה ר' אסר , ין( סס )0ס ונו' הממעמים את ווסתן , ו( 0ס )0ט ונוי אמרהו
 שאמר כיון נכנס , עמך יכנם אלהיך ואילך מכאן , עמך הכנחרזי כאן עד בני %אמרה
 , לפני אלהיך ה' דקרה כי שאמר בשעה יוחנן ר' אמר )פו( לפני, אלהיך ה' הקרה כילו

 תדע , יעקב קול הגלל שנאמר , יעקב לשון אלא עשו לשון איט הזה הלשון יצחקאמר
 אמר נמה עשו כשנכנס אבל , וגו' שבה נא קום אמר מה יעקב כשנכנס , כן שהואלך
 יצהק התחיל , וגו' אבי יקום במירתא טמיח הוא היאך אומר מהו ראה[ , אבי יקוםלו

 הרתית נא גשה שאמר כיון יהושע ר' אמר )פז( , וגו' ואמושך נא נשה ליעקבאוסר
 , וסייעו המלאכים לשני אמר )פח( הקב"ה "שה מה , הזו בשעוה ואהה והיהגופו

 תומך שמו יתברך בכבודו והוא , משמאלו ולגבריאל מימינו למיכאל , ולמיכאללגבריאל

 ותקוניםהערות
 : סעזרס 50"3 חקגת' . סעירס טיח ע3 )פג( : סמסגרי כלון סני6 ~סמגמומ6 , נחע פחד סג" גססת"ג(
 סוס סמ6מר כ) . נדין ס6)סש מסו )פה( : עוג ונקח נ' 6הן פס"ו נ"ר ס6)סיס'. ל ויתן 1"6)פד(
 וי1ייי . הגר עפך 'קר% ס)6 כיי עי גדין ס6)סיס מסו ס~סיס כח( גו )גר6עית עס"ת ' לע"'סנ'6
 ג1%ח סמ6מר טתה)מ גמ65 וכן , סמרור לסם 63 )לנרפס וכור 3ע) נער)'גער מסא"ל מנד%סר3

 . יומין ר' 6ער )פו( : 56י)1ת ומא' נרייה6 מן )קומ 6סר 5חד מט) עוכל וטס נ' 6ות סמ"גגר6טית
 סס כנ"ר . כלעוס שחס וסיס גוסו סרת'ת 3' גסס סימר כיון 'מוסע ר' 6מר )פז( : י"ס 6ות מס"ס3"ר
 נרתע lalnhl ג6 נסס מעקנ '5מק ס6מר נסעס סוסע'6 ר' 6מר עוג ונלקח . כלעוס לסס )נווסיס

 סמ6מר גסגס o51b ס16מר סס חסר ר)קוט נכחל ס"ס נסערס סס הסעירוחי , )סעוס )נו ובסיסוגויעזע
 טטני6 כמו נל"ל סס גס )תקן ים בכן , כו' עמר נכעס סוסע'6 ר' 6מר )בכון hnth גסס פמ"ד ננזירגס
 )נכון וסונר מס"ט נ"ר 53לו וגל0ס סוס סמ6מר מונ6 סי"נ רמו ניקוע מד6ס ושד ו") עוניסרניט
 וס"ש סמ%גיס )סגי 6מר )פח( : )וס סעי ג"כ מלטס ס)סגיגו ר~מגמומ6 ומדגרי , ע"כ b'Dnlbנסס

 מסמאיו ופחד מימיע 6חי משכיס 0גי סקנסס .)ו וזימן כך 6ית6 נק"ל . עסמ6)ן ו3ננר") טימיע3מיכ6)
 ת0תט דרס פסוע 6) מOtDC')" )6 ארסיך 6מ כי תסתע 36 סס"ל 'פ% %0 כדי נמרסקו 6וחו לבמויןוסת
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פה תנחופא ת ו ר ל ו תטררש
 אלהים אני , עלך שוחה וגופך טתיירא אתה למה יעקב לו ואמר , שחורםנו

 , י( מ6 )'%'ס צדקי בימין תמכתיך אף עזרתיך אף אמצתיך אלהיך אני כי תשתעאל אני עמך כי תירא אל שנאמר , מתיירא וארטב לך וכבמכין בעזרך שלי ואיסמריא)פפ(
 אלהיך אני כי תשתי: ואל , עמך שאני גופך ישוח ואל אני ]עטך[ )יתך( כי תוראאל

 ]יצחק[ א"ל מיד )צ( , צדקי בימין תמכחוך ואף בגבריאל עזרתיך ואף במיכאלאמצתיך
 הוא הרי אדם את תופש אס עשו , משלו קשה כחך , עשו ידי והידים יעקב קולהקול
 מסוף בורח אדם אפילו אתה אבל , דבר לו לעלעת יכול אינו בורח נהוא[ ואס ,בידו
 הוא והרי הכנסת בבית ]דבר[ אומר אתה , יעקב קול היל , סו%[ נועדהעולם

 : מעצמובא
 )עשת ונרוקם קלות זיפי שנאמר , שלך הזלות כל . יעקב געל היל ד"א )צא(]פז[

 מים המון תוש לול שנאמר , בזכותך אלא יורדין הגשמים ואין , עי(יט
 מתמופמות עשו של ידיו , עשו ידי והידים יעקב קול הקול ד"א : 'ג( י )'ימ'סבשמים
 ציון מבשרת לך עלי גבוה הר על שנאמר המשיח, מלך זה יעקב, של גללוכשיבא
 צרה הניעו אם אחיך עשו איל , יעקב קול הקול ד"א : ע( מ )'מטיס קולך בכחראימי
 את בקולך תכעוס ואל יצרך כבוש יסורין הניעך אס את אבל , ומגדף מחרףמתחיל
 קול הקול לאו ~אם , בך ממשמשות עשו ידי הרי , בקולך אתה מפמימ ואמ ,יוצרך
 ואסרו בגךלמ ישראל פיממו , ברפידימ מוצא את שכן עשו[ ידי והידים מהו ,יעקב
 : מ( מס )טס עמלק ויבא שנאמר , עמלק עליהם בא מיד , י( 'י )סטת וגו' בקרבנו ה'היש
 היה מהיכן )צב( , 1בד' ואוכלה לי הגישה איל , אני איל , עשו בני זה אתה יצחקאיל
 הביא ומי , וגו' הממעמים את ורמזן אלא , יין אמו לו נדכה שלא מצאנו הרי , "ן4
 ברבה של יין מוצא את אין רבוחונו אמרו )צג( . עדן מק יין * הניאו מיגאל אן6

 , ים( יד )כימית וגו' ויין לחם הוציא שלם מלך צדק וכעכי שנאמר , אברהם ושל , זהאלא
 צריך ]היה , וגו' לו וישק ויגש , בני לי ושקה נא נשה א"ע . בירכו ששתה כיון זהואף
 לומר צריך והיה ן שדה כריח בס ריח ראה אמר אלא ויברכהו בנדיו ריח ראהלומר
 העולם מעין צדיכךמ של שרידו מלמד , בני ריח ראה לו אמר אלא , בני בגדי ריחראה
 אגל מיד )צד( , עדן מגן ריח ונמלו הראשון אדם בגדי עפיו וגו' שדה כריח מהו ,הבא
 , 3( )כ )יכיש אמרתי כמל תזל שנאמר , תורה היא 9 , השמים ממל , האלהים לךויתן

 ד"א )צה( . המדרשים אלו הכירוש , תלמוד זה דגן ורוב , הנביאים אלו , הארץומשמס
 זה הארץ ומשמני וגנז( , ט( י6 )גמדנר המל רברדת שנאמר )צו( , המן זה השמיםמפל

 ותקוניםהערות
 מקמר סני6 סייג רמ, יסעיס ונעקום . ככעוס )נך תסיס 36 סייס קס"ו רמז ntpSt11 . טעא%ון

 6ף נגכרי6) עורתיך נמיכ6) 6מ5חיך חטחע sht תירה 36 )'ס נע5מו.6מל וסוף וסייס ספ"ס נ"רסמירה
 16 ו6ססרט)ס6 5") . ס3' ומסטריך )פם( : ט)סג'ט מלגמומה סו6 מסייס צדקי, נימיןחמצייך

 וססי"ת ו6יסערע'6 5") 61'סגורס'hmho 6 בכ"י ורפיתי . קמם 3י סט)ס ערוך עחן ,ו6סערע)'טוס
 כחך יעקנ ש) סרן) יצחק )'ס 6מר מיי )צ( : מצך ס) 6סטרעי6 כמו חיילת 6יסטרט'6 זפ" ,גסריס
 זס נס . סגך סקורות כ3 כו' 7"6 )צא( : סמ:מומ6 נסס קע"1 רנו חומדות כעקום מונך . עסו מס)גרו)
 מפעיט 06 עד דע נכניס מיס כנון תהו )קו) otfw 6חר טקס מקמר נ6ע5ט וססמיט , סס התקוטמונך
 כוון סתגחומ6 וכמקמר , סתגחומ6 נסס קט"ו רמ, תו)יומ ני)קוע מו63 . יין 13 סיס מסיכן )צב( :נקורך
 מטר6- מן 61"מי מיכל)[ 5") ]6גי מ)6כ6 )יס ושדמן נגיס ממרך סוס 1)6 כס( כז )נלבטתן תיג"ע3ע)

 1' 6ות DD"1 ל"ר ע"ן . רגותיט כמרו שצג( : יטקנ ניד ויסניס bnlD כירוי יומך מן נעגנויי567טגע
 סמ6ער . תורס ס'6 11 ססמיס מע3 ס6)סיס 3ך וימן 6") מיי שצד( : סכסכיס 6)1 יין פין 3מססו5י6
 ומוכס ג' 6ומ פס"ו כנ"ר גסנסג?

. 
 , גלכסית nT)h נסוף 56י%ת נמס' וכן ל'ר נסס גף"ו רמז כיאנוס

 , קנזס 61 תירום , ת)מוי 11 דגן , מאגס וו ס6רל ומסמנ' סס סני; וכן , מרך6 ט .ססמיס מס3 סמ'וסם
 ניטע ומונק סס נגיר גסנס . סמן וס ססשס מס) 7"6 )צה( : סנני6,ס 6)T~ht 1 ומסמני )סגיטכמקוס
 56י)וח נמס' נעל וק מ 6ות ס"מ נר6סיח 63נדח גס ומוכל , פ"ר נסס קס"1 רמזתואנות

 סגדת )סי
 מוגת 56י)ות 1נמס' וני)קוט ננקר oSlh כר6סית נ6נ7מ גס כ"ס . סס) ונרתח עג6מר )צו( :3ר6סית(
 . סנ6ר  ~ס ס6רל ומסמני )צז( : 7( סו )ממות ססמיס )גן יחס יכס עמסיר מגגי מסם % ס' ויקערסכנות
 נר6סיפ לאגדת מונק וכן , מיל' יותר ממטס דגים מיס )סס מעכס טסיהן סנוור וס טרף וניקמטבכ"ל

וגפט'
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הנחוש ת ו ד ל ותמדרש135

 , ג( ק)ג )תסיס וגו' חרמון כמל שנאמר , ירושלים זה השמים ממל ד"א )צח( :הבאר
 ד"א )ק( : זיתים שמן זו ותירוש דגן ורוב , מנחות של סולת זו הארץ ומשמני)צם(
 בגי אלו לאומים לך וישתחוו , נח בני אלו עמים יעבדוך )קא( הן אלו , עשרהשיהיו כדי ברכות שש הוסיף , אלו את שברכו כיון , גרולימ כהנים אלו ותירויט דגןורוב
 , עשו בני אלו אמך בני לך וישתהוו , ישמעאל בני אלו לאחיך גביר הוי ,קמורה

 : והביריו סשה זה ברוך ומברכיך , וחביייו בלעם זה .ירוראורריך
 מ( מט )נמדת אביך בני לך וישתחוו לו אמר יהודה את לברך יעקב כנשבא )סב(]"ז[

ן
 ליעקב אמר רבקה אלא לו שהיה יצחק אבל , הרבה נשים לושהיו

 )( כי )כס יצא, יצא אך ויהי יעקב את לברך יצחק כלה כאשר ויהי : אמך בני לךוישתחוו
 היה יצחק של ההלוז )קה( אסר( )יצחק )קד( , יצא יצא כאן כתיב יציאות שתי)קנ(
 צפה , בידו והריסקוס )קו( ירד יעקב , הדרום מן ושער הצפון מן שער , פיאות ב'15
 , ]שבחשיכה[ )שכהון אותו צופה אינו שבאור מי )קז( , הפתח אחר ונטמן עשואת
 בשחו לוי בן יהושע ר' אמר )קה( י הורגו היה עשו ראהו שאילו , יצא יצא אךלכך
 כך[ ]כל שאיהר ויעקב , יצא היה שעות ובשש אביו אצל נכנס עשו לומד היהשעות
 צד היה )קם( לוי בן יהושע ר' אמר , שעה אותה עד עשו היה היכן , הזה העמקבכל
 יקר אדם והון צידו רמיה יחרוך לא שבאמר הוא , ומבריחו מתירו והמלאך , ואומרוציד
 ווצא  שהוא שבשעה , נסים לו נעשה מה ל"עקב נודע לא הקב"ה אמר , גו( '3 ומסז'חרוץ
 נפלאות ועושה אתה  גדול כי דור  אמר  לכך ,  וגו' יצא  יצוא  אך ויהי  שנאמר ,  עשונכנס

 ותקוניםהערות
 סג" ופס 56י)וח וגמס' , וני)קוס מס ככיר ג"כ גסגס . ירוס)'ס וס ססמיס מט) י"6 )צח( : 56.).תונמם'
 מת:חומ6 גונעיס דנריו כי סתגחומ6 ס"ס סס )תקן וים סוסון גסחנס 3ר6סית לועדת 6עס , ניוןוס

 נכ"י ,כ"ס . וית'ס סמן זו והירוט דנן ורוס מזהות ס) סופח וו כקרן ומטמני )צם( : לכ"יס)סגי:ו
 ,ס"רגו6

 ו)דעחי.
 יתירופ  ליוסיף וים , מנחות טל סולת ע  דגן  ורוי  זיחיס  סמן  ע סירן  ומסמיי )מיסך 5")

 ,לו  דגן , סקרניות 5לו סירן ומימיי 56ילות ו3מס' ומילקים ו33"ר .  מיין 163 ס:סכיס כי , סנסכיס6לו
 ככחות( 6)1 סטמיס מט) 610 גורם  סיון זו otncc  מטל גמקוס )ומילקוט . סגסכיס 6לו סירוס .ס3יכוריס
 סוספס סו6 . )ך 6טלס  מחים טוסת כרכסיה סקר3:וח 5לו סירן  וכבמגי סמ6מר נרפס גמ65 טסוננטר
 לננ;מ:י דיון וס ססגוש מט) 7"6 6חר מסני סמ6מר ע) ממדרס 753 רסס 6ח7 רק , עם ונניותרחי5וגית
 כ6ן רק מקווץ  or 6ין כי ממקונו סנ6 סגיגוס ונוז63 )ך" 6ע)ס ודחיס עו)וח כיכת'ג קרירות 6)1כקרן
 נמלכת ל6 סכתולות 6לו  סנתוריס *יו סדהטס *5ל סיס *חלות ו3מס' 3'ל)ףט חר"ס וכן ,  ליון פל:טדורס
 טמיס  יטנייך  יקא( : בנ"ר ליחי  זס . נלו)יס כסג'ס 6)1 ותירוט יגן ורוס ר"*  לק( : ססי6 ססוספססס
 3ההלס 30'6 56יל1ח גמס'  ועיין , סוג נלקח גם ומ531 , 6חר 3סגגון סס וסדרסס 33"ר ע"ן . נח 3ג'6ל1
  טמיס  יענרוך ר"6 ס3י* ולת"כ  סלפ:עו( כ"י סה:חומ, לפייו  סייס תרפס )ומגס לסנינו  3תגחומ6 ססו6כמו
 גניר "סוי גסמס מסהגחומ6 סר6סון ))6מר סס סנף וכלסר , נח"ל hlcn כמו במות סטנעיס סס6)1

 : נזם פרטות חקקי ים ג"כ יצ"ט ונרירגוס ירוסלמי נתרנוס גס כי לסטיר ים וגס  יטעע6ף. גגי %ו63חיך
 סחי )קג( : טוב ונקח עס"ת ורסיי סכ ונקוט ד' 6ות סס"ו כיר . יסורס 6ח )גרר יטקנ כטנף)קב(
 ס;ר6ס ליינו ר' 6מר )מס סקו י5י6ות סתי ע6 '65 6ך וו") סמ6 טו3 ברקח . י65 ,65 כ6ן כחיכי5י16ח
 כי )ר6ס ק'"נ נסערס סס וסעירותי . ע* י65 גימר %ך סדלח לחורי לו וטמר כטסו ססגט לסי '5*  ול6ג'651
 6ך י65 '65 6ך וססרומסומיט6 נערך תערוך נט) שיגו סרג )פני ססיס כמו 3"ר 3מררט סגי' לפגיוסיס
 ר' כתוכ סיס ולוזי , ססנרחי 6מר( לי5חק לקר( קי"ר:  ביטרס  טס  וטיט '65 י65 6ך hSb 6ונור 6יגוי65
 pnft סל  סחלון  לקה( :  6מר *ח3ו ר'  ללבון לתיג ס*רמ* 3כ"' רטיתי סונ ,  סס 3כ"ר עיין , 6מרליינו
 , סקס) וטח pnst ס) ססי)ון טפל ונריר .  סיות נ' סגי' וטס פטרני, ככ"י סו,  וכן ,  פיטות 3' לוסיס
 וסריקקוס )קו( : מכ16 63 וגס מכס Or 63 סיס מטווס י5חק 36יגו ס) פו)יוג1 ליינו ר' 6מר ססוכנ"ר
 נס %ר וקטרס כני מין ~discus 8taxo ורומיה יונית "oS וסיט , כיין וסייסשס ס5") גראס .3.יו

 6ימ סנסור מי )קו( : נידו" וסריסקוס ירד "'עקנ סמאת הסריס פ6רמ6 ונכ"י , סס)חן ע) סמ6כ)מנ'6יס
 וקן . סנחוטך לוחו נוסס לגו סני' ראתי פ6רמ6 ככ"י וגס , מגסתי כן . ]סנחם'כס[ ישכחו( אותוטופס
 למי רוקי 6עו נסורס  טגחון )ו' 6)6 סךנל סיס סמך גכגס 011 י65 וס .65 ,65 6ך י"6 6וח בנדפסהרכס
 טסיה ליטבך רקס ול6 סטוק  מן 63  סטו 63ורס מנתין )מ' לולס 3חס'כס  נתון  יסו* מ' י53 כתסייססגהון
 נכ"י . ליי בן ימוטט ר' *מר  )קוו( : סרלת יתורי  וגיתן  אנסנים רותו רקס 'עק3 6נ) סרת מן)סיס
וחשרו 5יי 5י סיס )קם( : ס)ו' יסורס ר' 6מר  טס סגי'  סל"חריו במקמר  וכן סליי  יסורס ר' לצמך  סג,"פ*רמ*
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מבןתנהומא רצ ך ך ל ןרצמדרש
 והוא הזה האדם עם עושה אתה ונפלאות נסים מה יודע , '( פ )תס)'ס לבדך אלהיםארטן
 יש אם ממלאין שהן עד , בנדיו ללבוש עומד מטתו על ישן הזה האדם , יודעאינו
 לעשות לבדך לך דוד א"ל לפיכך , מהן וניצל בהם ידע ולא ישליכמ עקרב או נהוםבו

 נמצרים , 'מ( עג )סם וגו' אלהים ה' ברוך שנאמר , אותך מברכין להיות ןלימפלאים
 לכם עשיתי הזה בעולם הקב"ה א"ל , הים על שירה לך אמרנו ואנו , נמים לנועשית
 משעבוד לבא לעתיד אתכם לגאול עתיד אני כך , מצרים משעבוד אתכם וגאלתי ,פלאים
 אראנו מצרים[ ]מארץ )ממצרים( צאתך כימי שנאמר , נפלאות לכם ולעשות ,אדום

 : ט1( ו (otfnנפלאות
 רבון , הקב"ה לפמ ישראל כנסת אמרה * כ( ס )טייס עי ייבי ישנה אני )קי(]יה[

 ובבתי כנסיות בבתי ער ולבי , המקדש מבית ישנה אני )קיא(העולמים
 , המצות מן ישנה אני . ובצדקות במצות ער ולבי , הקרבנות מן ישנה אני .מדרשות
 , הגאולה מן ישנה אני . לגאולה ער ולבי , הקץ מן ישנה אני . לעשותם עךולבי
 מצינו ]היצן[ כקיאך( אבא בר הייא ר' אמר שיגאלני,)קיג( )עד( להקב"ה ער ולבי)קיב(
 )תסיס לעולם אלהים וחלקי לבבי צור הוה המקרא מן , ישראל של לבן הקב"השנקרא

 כחצות ה' אמר כה משה ויאמר שנאמר / משה זה , סם( )סס'ס דופק יודי ץל , כן(סג
 פתת לי פתחי הקב"ה אמר יוסי ר' אמר )יד( , סס( )טחם לי פוצחי . י( '6 )טמרהלילה
 צירותם ויבצור אוהלות )קפו( שיהו ]פתח[ לך פותח ואני , מחם של כחודה)קמו(

 בדם )קיז( , מצות בשתי לי שנתאחו במצרים , סס( )טסט אחותי . בו נכנסין]וכצוצריות[
 , ימ( עו ולמ"ת ועד לעולם ימלוך ה' ואמרו , בים לו נזדרעו , )טס( רעיתי . מילה ובדםפסח
 פל נמלא שראשי )קב( , ו( כו )טחת ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל )קים( ואמרובסיגי * שנתמו , סס( )טס'ט תמתי , במצות כיונה לי שנצמויתי )קיח( נימרה oe) )טס'סיומני
 נתייאש יעקב וגו',)קכב( ישנה אני ד"א י(:)קכא( ס )ס1סעיס נטפו שמים אף סס?שנאמר[וכס"ס
 שמע בני ועתה וגו' אמרה ורבקה ער ולבי אלא , מיצחק הברכות את ימול שלאלו

 ותקוניםהערות
 מוש סר6טון סמ6מר . יסר36 כנסת לגורס ער 331' 'ס"ס 6ג' )קי( : ט' 6ות )ע') עין . מתירו וסמ63ךויוסרו
 , סתגחומ6 כטס תתקס"ח למז טס"ס ני)קוט מונה סל6סון וסמ"רר . שגס 6ג' י"6 ססגיס ס7רס0מסני
 ספסרם )ו% סתדס ססק6 לנתי נסיקתם וכן סחודס ססק6 כסגך דרג נססיקת6 סמ6מל גנגסוכן

 : יטנס 6ני כפסוק ח"ח ונמדרס כסגך( )רנ סמ'וחסת ס'טגס מסס'קת6 געתקס רגה' נסס'קת6מסחים
 חוים  נמדתם 6נ) , סתגחומ6 נטם ניכעס וגס ונרנתי, דר"כ נפסיקת6 נס כ"ס סמק7ס. מניה יסגס 6גי)קיא(
 כסס סס ני)קוט Ortll . ס'ג%ג' )עי( )סקנסס ער וקני )קיב( : ע'ץ סערת 3ססיקת6 עיין , סחרתנירס6

 3סקכ"ס ער תכי סני' רנתי וכסס'קח6 . ס6רנו6 גכ"י גס וניתק סס )'ת6 פ0סגרתי ~ד" ומנתריהגחומ6
 וגס פיב*תי ע"ז מעלס  מס  נססיקת6 ועב . )נ6)יגו ער סקנ"ס ס) תנו סני' ונחוית וכספיקתך .3ג36יט
 נססיהם" ודרס ססנכסכך  or ער ובי סניף נ'( 0' )ס0"סרה"י

  ,ליצריי על וחזקי לגבי 4ר טיול סקנ"ס
 מכי'  יו 18ת רנפ' ירכס ונמתיח:: קנין נר סייף ר' ימר bmhp יכי.ככ"י כר הייי ר'  *%ר פכ"ל:ייי( ליוליפים
 חזית 6יסי,ונמדרס ר' 6מר סגי' ונססיקת6 ר3הי, נססיקת8 גס כ"ס 'וסי. ר' 6מר כו':)קיד( מ5עו מכן ח"66"ר
 כחרירס סגי' גרבתי גט וכססיקה6 . סתגחומ6 נסס סס כי3קוט מונף וכן . מסט 30 כהורס )קמו( יס6: ר'6מר
 פירפ,  יבכ"י , ס"6 סערן טס כססיקת6 זעיין , יסרס ג" וסיף , מחטט5

  6ס3ות  לימת( : פסס פל  כחררי
 נ"נ סמ3ס פ6רמ6 נכויי ורעיתי . סס כ"כ נסעןס נפק'קת6 עין , וכ5ו3ריות  ט5"3 תקנחי . מירוחונגור

 סעלס נפסיקת6 עיין . ש3ס וניס פסס ~OT )קיז( : ופלנריות 51")  עריות וסט כמומס זגסריתממונסת
 : ל"ז סערס נפסיזת*  פיין ,  פ:ליוימ 51"3 ,  ס:5טוו ס6רמ6 וככ"י . כיוגס 3י עמטוית' )קיח( :ס"ו

 יסוסע ר' , ממגי ג7ו)ס ס'6 ו63 מנוגס גיא וגי לי ,  תץפיי *ופר יללי ר' תפתי , ברבתי יגסיפוייך, יככון וכ"ס ,  סתלסופ* בסס ימ סיע  ני)קוט מכין ו:מ85 חסר ס? . וגסמע געעס ס' 7נר 6סר כ3)קים(
 6מר כך נורג'ס חנירו רפסו 6ת מסם 8חד חטט 6ס ס3)1 סת6ומיס מס 6מר )ו' 3! 'מוסע ר' נססדסכג'ן
 : נפסיקת6 סמ65 כווו הוסיף סי3קוס ולוזי , ס6רמ6 וכ"י  ליתר וכן , סו(  65  )חס3יס 53רס 6גכ' עמוסקנסס
 קווקותי ססיוס פסד ופי יפנס, %י ד"6  ומתנכל  וס גסמע פ6רמ6 גכ"י געסו. "מיס  6ף מל נמל,  סריסי)קכ(
 ונפסיקת6 טס. ונפסיקת6 ונחויה סתגמו:ו6  כפפ ני3קוט סמונך סס(כש מ'ס)סופטיס :IDD טניס גס 3י3ס,רסיסי
 53"ן 5רץ וכן געת c'lir גס ג6מר ס' כסוסעיס כי , ע' ספח חספס סס ופייותי נטפו ממיס 6ף נ'כ מושסס
 . 13 גת'6ס 'עקב )קכב( : ילפויו במקמר  ורפפתי סמקוגוות 3כ) )ית6 וס . יס:ס 6גי 7"6 )קכא( :כ6ן
 נמחקת סמ)ס ספרסס כ3 מסמס Sh מוססתי ממס 6טר רומי נכ"י ונס , 3ו וימן גתי6ס יטקנ ס6רמ6בכ"י

וסיס
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תמטא תולדותמזש .אש  ::;;1יוג,ג:;י:ב( ט'ץעגעי::ושיהובי:
 ארת" וכממרצי , יתמתי *. קגכ'חן )ת.:4ס בך שלום נא איביה ורל אחילמען :ןנ;(;" גקההי;גן:גוק:יג טג'ני.']"אוען;, ;גג ptynettJsp1,:ך.

 )שני( לי שילדה
ש ";"[ ומהעיבתיתץ:4:%ו יעלי הגילל ואם , עשה שלך את , אני ועכשיו נתקללה אמו לא נתקלל הואכשהמא  %בת'אצזאאנ'ו 
 שאיית יה.ה , , . ".:" ער י"ס עמ'מ ב.ינ .עקב :ן'ת ג כקב )קכי(].מן

 ע ב אניעצ ו : ז 1( מושי; ישך אם ftwlftWhhhNט
 כל ועל אמרת ר14ון , ו( 'ל )סולע לאוראל כמל אהיה הכתבהו אני הקב"ה א"ל , 6( *י "פעיי

 דמה ]א.[ )ע.וי' ה,ינ ?ינא 1 יגמו' ץ:ו :י 1t11pD "(. הו גןך47'"יייי,ר.'

 :;י:טן:ט: פע ם ס%לב:לז(4::41ע
 י.ך, "נ7;י"ךיך שניתני"%ש:נןגגג

 יש:ג',י
 ג(יז:: ג', ד

 זך: %;בניו:ע4% מג ::: :ן::ן'הב4:: ר . ר,וא ועלירלם , ים( ויט )מ"6 :גו' א?פימ שבעת בישראלשוהשארתיעליה
 בניי! טיב "י%:1:יהם ra12 גוש%:ש%4נן'םטץ

 , איועו "שיא.%איה לו אמיי המא גן פנתם י' אמ' הי.' יעקנשאחת

 ", ,"ן חק זה' ק, לנ; (ץ קנ"; ,קע( .וק.: מוגה"
 רע"4

 ה2 וטע;,
 1:ס :2: 1:!ב . -ר 2"י : % מיס: ב2ג:4:"יכצו::% oteltאי ::ציינם נ:ן'!%:,צכם %ג שבציצך ץ":צ%7גצלצצו%נםי
 'הוט( : צעץהל:כגגך:נ:בזסס'6 %2:ב:יצמ4צב:זי:ב

 צ4 "ס"
 ןיבךב%יאן%שצ יצוע .ס':%ןי:ובסגםב' sncn )קי*( יצג2ן:
 rPt5 י:% 4ן גת7ינ'ר?ן דנ%צסןצב4

 מס
 1b,'rDt '2 ינ

 :2 צ: דשי
 גתן5 יק 7מ6מצס) ו' חייי :ך,יג 62::: נענדתצן

 וימן
Dpl ר' 5מר :ג%:יו:'ך 'מו2תיס 

% כי2צ"תר  
 צז נסמ216 סקנ"

 5'7י 6ריסילו
 לכל ר')7רכיס 6מך כי6'

 תר ת5ו נחי כירךעסק

סימנ'
 קרו כזונן ט)6 יסרך) טשו לגריס עני סם) טס כר6טימ נדנדת )מעיר וש - 3ט'כע גכט 6 ס כחב '

 לש, ל 16ת סמ"נ נר6סית נגנית שנ6 . יעקכ סגלית וסיס י"6 )יג( ע"נ(: )ינ לוןותסמר
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עaol~n ת ך ד ל ך תכמש
 את "(. פ ממש יעקב ~ץ בת במח יטראל ישל זש"ה זכאץ, ]בטאתם[ להםאמר
 ואתמם אחאב אל הראה לך , לא*הו שמר הוא שכן ממן , ערד המל ויה 14אושע"ה[ 'טמע ולא , " " "*6 ממטר מל האלה השמם יהי אם ואמר א*הו 'יעמד בצעה*דע רצעך , בעצמו הקב"ה[ ]אלא הקב"ה( )אל , בטל טלץ סו אען צדעים אפיטמוצא
 שהיה מכאן , האדמה פני על מפר ואחגה אלא , כאן כתיב אין מל , 6( ים )סט]ממר[
 , הקב"ה אלא , במל שים אדם שאין להודיעך , הקב"ה מן , הזמן אוחו כל יורדהמל

 בריה אין שהמל כשם , רצוני עושים בשאתם , לישראל הקב"ה אמר[ ]כך)ואמר(
 : וגו' יעקב שארית והיה שנאמר , בכם שולמת בריה אין אתם כך , בושולמת

 , 6( קכ6 )תסקס עזרי יבא מאין ההרים אל עיני אשא למעלות שיר כרזיהן שלד(]כ[
 מהו ו( ו )יכויס למישור זרובבל לפני הגדול הר אהה מי וכתיב)קלה(

 גדול שהוא , הנדול הי אותו קורא ולמה , המשיח מלך זהו לקלו( , הגדול הר אתהמי
 מן ירךמ )קלז( . , 'ג( :כ )'סעיס מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישפיל הנה שנאמר , האבותמן

 כאשר בחיקך שאהו אלי תאמר כי שנאימר , משה מן ונשא )קלח( , כ3( יו )גומית ה'אל ידי הרימותי בו שכתוב אברהם מן , השרת ממלאכי וגבה , משה מן ונשא ,אברהם
 להם וגובה וגביהן שנאמר השרת מלאכי מן וגבה , יג( " ממיכו היונק את האומןישא
 שלמה ובן שנאמר , מדוד וזרובבל[ , ]מזרובבל יךצא הוא כוסי )קלם( , 'ה( 6 )'הוקז)וגו'

 ותקוניםהערות
 , טס מיכס ג')קוע מונך תם , ס16מר מס 1ססמיטטת:חומ6

 ממקמר וס3'6 דנריס מוס סטמיפ סי)זע 31עי
 6מר 6ותג1 עימס 6תס כס) b~ct( 6") חמ6 נר פחס ר' 6מר טס hnth וכך , מסור וטיסך 6חרכמנגון
 6תס ככס טוקטות גריס 6ין 6תס כך נו סו)טוח כריס 6ין מסט) כסס מקיס ט) רכוזו ~otc כט6תס)סט
 6)6 נט) סקנ"ס )1 סמע ו)6 37ל' tes 06 כ' ומטר ט) ס6)ס מסייס ימיו t~'Sb 06 סימר נסעםמ651
 כתיב 6ין 0) ופתוס ס6דמס ס:' ע) מסר anb1 6ת6נ 6) סריס )ך )36'סו יומר סו6 וכן יורד סיססט)
 : ע"כ וגו' וכרגיניס ס' מ6ת כע) יעקנ ספרית וטיס :6מר )כך נע3 סרט ספין )מודיעך 6)6כמן

 ומס , ו'65 ס' מסתח)ח גימע Sthe' , )כ6ן עג'גו וקין , ס6רמ6 ככ"י וכש , כו' )),עזות סיר כחיג)קלד(
 ונולך יעקכ ו'65 65חך יסמור , 'עקכ ל) ונולך 65תך 'סמור ס' )דרוס סוס סכחוכ ע) דרש )ירותסם)

 ס' וסייס עיני 6ס6 ומעקה סיר פחח גחמני נר סמול) ר' וי65 ריס נכיר סתרתי כמו סקס, 'עקנו'"
 נ"ר 3גכון וגמ65 , סיס יעקנ וינץ ונולך ?ס'וס והסר יערה ו'65 65תךיסמר

 פע'"
 6נן זו מרמסס טמנן 6ת וסו5י6 כפיוס סס ע3 וי65 ס' )ריס ק"ך שרסס 16 . מטיח ע) ג"כ יורםסכול מירטי וצחר נ' 16ת

 3טס תקע"6 רמו וכריס ניקוט מונף סוס וס:.6מר . ס36ן 6ת ויקח 3טקר 'עקנ ויסכם ט:6מר 'עקנט)
 סתגחומ6, נסס נ"נ תתרקח רמו חסדים ו')זט ש"ח רמו יסע'ס לנקע גס מו63 סמ6מר ורותחות ,סתגחומ6

 סמדסיס qtel~n י"ר 6ות חוקיות פ' טף סגךפס נתגהומ6 גמ65 גס , סמ"ר נר6סיח נ6נלח מונקוכן
nlDTס' כ"י גס מ6קסס6רד נ' כ"י גחגחומ6 16)ס , מ6גטונס Sc ר6סוגיס דסוסיס ות:הומ6 6קסס6רד 
 נתנסית נ6גות סר. 6חס מי וכתים  )קלה( י"י: 6ות כ) גמ65 )6 ויימ5י6 ויפוס ק6גסע5טיג6זפוס
 סגי'ונירפס

 , דוי 3ן מטיח ,ס ונגדסס , ניקוט וכסס . סמסימ מ)ך וס )קלו( : סר 6ת? מי זפ'"
 נסטת ננדסס . מסרת מממכי וננס ממס מן וגסך הנרסס מן ירוס )קלו( : מסיח וס גר6סיתונדנדת
 נסס כי)קוע oa ויכין וכ"ס , ס)פגיגו נתגהומ6 ססו6 כמו 51") , מיעקנ וננס מיתק וגסך מ6נרריסירוס

 סניך ע"ד( ס )יף נירת *רח נמסרו ו") חיות מער"ן סג6ון סרכ . תסס מן וגסך )יח( :סתגחומ6
 )1 סין )סרמכ"ס גי מלר רק ממקור, מיתגו וגטקס חן") נסס דנריס )מעמיס סלמג"ס'טכי8וו"3

  יו3עיס כי  לטפופ נוכל , לס  וכייו 63 6סלמכי3ת6
 מבמכילתי
 גודע )6 6סר כמהמיס  ר6'וה 5יופ וכן ,

 , רכינו )מסס קרוכ ניע גני יסיס טמס'ח סמל כחג ס"נ חטונס מס' D"D3 כו6 מסס וקמת סמרור)%
 , רניגו ממרס ונסק מ6נרטס רם S~rn פרסו 'טעים ני3קופ טונף סנססיקת6 כו6 גמשך , ממיר ידענו1)6

 מסרה סג16ן תסניף מס נסעיר 1'ס , נ' כלעלס סס וע"ע . 6 רומס 1)6 )מסס קרונ כ6ן 6מרוסרמנ"ס
 נססיקת6 טפין מס ממגי גע)ס רניט ממטס וגטך )ו6נלסס רס פרטו יטעיס ני)קוע סונף סנפסיקת6חיות
 עיין , סססיקת6 נסס סניפו )6 וסי)קוע נרנתי 1)6 נסס'קת6 כ)) גמ65 63 ונקמת , 'סעיס ניפלססונף
 מס גס . סססיקת6 נסס )6 סתגחומ6 גסס ,ס סג" fi'tDpn רמו זנו" ויתקע סלא למז יסעיס'6שע
 ונסמת , (tntse ב"כ )תגן ים נר6סון , למס ספסיקת6 ינרי סניך )איסי פכ"6 סעיקריס סססכתנ

 מן ינריו רני% ס6נ סדנר ובעיקר וו"מ' "זמרו סניף רק , ספסיקת6 גסס וס ג"כ טניה )6כשקרים
 , מטימס יותר יגיס תכמס נע) דוי מולט 1eta סמיך סטותו וכחג סאון סינס רק , ס)סניגוסתגמומ6
 מיס ניו) וגניך רניגו סניף מסס מן ונטף סהגמומ6 )פון נמורס , רניגו )מסס קרוכ ט61 נדבוננייד
 ממי )קלי( : לנינו ממטס יסיס ניז) הני6 כחב וכרמיקס , סמעת'קיס 6חד חיקק 610 16 , )מססרוזי
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 , בנו יואש , בנו אחזיהן , בנו יורם , בנו יהושפט , בנו אסא , בנו אביה ,רחבעם
 , בס אמון , בנו מנשה , בנו חזקיהו , בנו אחז , בנו[ ]יותם , בנו עוריהו , בנואמציהו
 , שלום הרביעי , צדקיה השלישי , יהויקים השני , יוחנן הבכור יאשיהו ובני , בנויאשיהו
 ופדיה ומלכירם , בנו שאלתיאל אסיר יכניה ובני , בנו צדקיה , בנו יכניה , יהויקיםובני

 וחנניה משולם זרובבל ובני , ושמעי , זרובבל פדייה ובני , ונדביה הושמע יקמיחושנאצר
 ובן , חמש הסד יושב ]והמדיה[ )וחמריה( וברביה ואוהל וחשיבה , אחותםושלמית
 , שכניה בני , עובדיה בני , ארנון בני , רפיה בני וישעיה ]פלמיה[ )פלימיא(חנניה

 ועקוב ופליה ואלישיב הודיוהו אליועיני ובם , שלשה ועזריקם וחזקיה אליועינינעריה ובני , ששה ושפט ונעריה ]ובריה[ ויגאל הטוש שמעיה ובני , שמעיה שכניהובני
 מי גקמא( הכתוב ]לך[ פרם כאן ךעד )קק( , טי( עז ' , ג (hto1 שבעה וענני ודליהויוחק
 יארו ליליא[ ]בחזוי לא( לי עם )בתיזו הוית חזה שנאמר , המשיה ]מלך[ זה ענניהוא
 בז מי כי שנאמר , במשיח שכתךב ]מה[ שבעה ךמהך , 'ג( 1 )י:'6) וגו' שמיא ענניעם
 המה ה' עיני ]אלה[ )הנה( שבעה זרובבל ביד הבדיל האבן את וראי ושמחי קטנותליום

 לפני הגרול הר אתה מי נאמר לכך , '( ו ),:י" הארץ בכל ]משוממים[)משוטמות(
 : ג( י6 )'טיס וגו' במישור והוכיח דלים בצדק ושפם בו שכתוב אותו , למישורזרובבל
 בבקר יעקב וישכם שנאמר יעקב של אבן זך , מס( )צוו הראשה אבן את יהיציא)קמב(
 )חלא( אבן התנזרת די עד הוית חזה אמר דניאל וכן , 'מ( כמ )גו6טיס וגו' האבן אתוקח
 ]ואבנט , וגו' נכחדא[ )בחרא( דקו בארין וכתיב )קמג( , %( ג )י:'6) וגו' בידין לא[]די
 הר אתה מי , ]רב[ )רם( לפור ומהו )קמך( , )ס( סס )מס רב[ לפור הות לצלמא מחתדי

 )'לעיס מבשר רשי ההרים על נאוו מה שנאמר , ההרים דרך , בא הוא ומהיכן ,הגדול
 : ונו' % מעם עזרי וגו' ההרים אל עיני אשא ואומרין ממתכלין ישראל שעה באותה , ו(גכ

 מהו , 6( סו )מס' לשון מענה ומה' לב מערכי לאדם זש"ה . וגו' חרדה יצחק ךיותרך]כא[
 והוא , עמק גל או , הביריו עם חשבון לאדם יהיה[ ]אם , לבמערבי

 עומד , וכך נך לו אומר ואני , וכך כך לי אומר ]עמו[ נעמוד אם ויאמר בלבומחשב
 אמר יפה הוי , שוכח אלא מדבר אינו מהשב שהיה הדברים מכל שאחר פעמיםעלי

 לוי ר' אמר )קמה( , לב מערכי לאדם ד"א : לשון מענה ומה' לב מערכי לאדםשלמה
 ברשותו שאינן הן ואלו , ברשותו אינן וג' ברשותו נ' , לאדם הקב"ה ברא אבריםששה

 ותקוניםהערות

 סו6 ומי מ,רוננ) ,hm hSI ונומי !נגדפס . מיוד יו65 סו6 מגני 3')קוט . מדוד ו,רוננ) מזרונך '651ס"

וודוי
 סוססס וסוף 333)" סגולי מפני ורופי) סמו גקר6 "ולגוס סס עוד ונוסף מדוד( סו6 וגומי )5")

 , מדוד סו6 מטי וורונכ) סני נר6סית ונ6גדח , 33נ) מגורע ור1ננ) ע"6 ריס 3"ח ד5 סגסדריןמגמרני
 "כתב תימן 63נרת וכן , ונסיח 3י6ת עיקר 33י6ור ס)וטגיוח ו3פי' סס"3 )"ת סמ15ח 3ס' נסרמ3"סועץ
 מדוד יו65 סו6 ממי סכתכ סחגמו)ו6 ממקמר נונע יוקף טטנוס ומורע דוד יצניח יסים סנוסיח גי!)עיקר
 ר%תח)ת וסניף ט6גע1נר% דפוס סעזסיס ק5ל כגרפס . סכה,נ )ך פרט כ6ן ועד )קם( : וט' "):וס ונךס;6מר
 ענגי טד סימיס דברי כ6ן טד סנעס סרי ועגני וד).ס עד וסייס וגו' נט לניס רחנעס טטנוס ונןסנחו3
 מוסיף ועוד . ט3טס ועגיי ודחס עד 51") "סרי" מקח (Omn ויט , סר6ט!גיס ניפ!סיס סו6 כןטנעס

 .  מיותרות טנעס  טילי עי וסמלות סימי% 3ד3רי כ6ן עד 5") סיעים צנרי כ6ן "על סוססמדס.ס
 ססעחיק ונגיסס , חקגחי כן . )')י6[ ]כחווי סוית ת1ס סג5מר סמט'ח  מלך 1ס טגני  סו5 מילקמא(
 מזר ט:6מר 6)ס( ס3טס רינות )'וס 13 )מ )כי ויסיח or עמי וגוסו מסונט סוסון t)lv:hn יפוססנודסיס
 נר6סית 63גדת נס , ס)6תריס ונסורס וגסתרננו סססר זון )מחוק 'ם טססגרח' סמכות . וט' נחוו'סוית
 )סס( מ)ח . ס' עיג' 6)ס סנעס )סס( !גו' קטנות )י1ס 13 גוי כ' הנסיח טכת3 מס סנעס מסו נסורסס)סון
 : סתגח!מ6 ע"פ )תקן וים , עגג' סו6 מ' סמ6יור טס חסר וגס . וגו' ס' שיגי 6)ס ס3עס ת") )מחוקים

(aep)6גס ומונף , סת:חומ6 כטס וכריס ניקוט סו6 וכן . כ!' יעקנ ט) 6נן 11 סר6טס סטנן 6ת וסו5י 
 וסו5י6 : נגיפם )סיגו 6ית6 וכן , סצינות טורס סטייה מ6:טונס וסוס סמיפ'ס 6!)ס , נר6סית63נות
 ס) 6כן ],ס ר,ל6טס סינן 6ת וסו5י6 וכ5") הסר . כחדל דקו נ6ן'ן להריו גתינ מס וגו' סר6סס סטנן6ת
 )6 יי 6נן מחגורת די עד סוית חוס 6מר דגים) וכן ונו' ס6נן 6ת ויקח נבוקר יטקנ 1'סכס ס:6מריעקנ
 : נר6טית נדונית חסר וס . יקו נסיין וכתיב )קמנ( : כחדם דקו כלדין לחרי! כתיג מס וגו'[כידין

 , גו"גטונס נגסוס ממדפיס ססוסיף ננומר נהסס הסר חס , רנ )טור ס5") תקרתי . רס )טור ונוסו)קמר(
 כקלגס נרG'1ih 6 טטס קוי ר' 6מר )קמה( : סנר!) סר 6תס מ' גימר );ו ס5") נחגחומ6 )תקן!'ס
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עאהנהוסא רז ד ך ל ןרזפדרש
 היה ולא ע"ז לפני מעשנין והיו פתאום בשוק שני אדם כיצד , והאוזן והעיןההוטס
 , ברשורצ שאינו החומם הוי , יעשה מה להריח מבקש שאין ואעפ"י , להריחמבקש
 מה מבקש היה ולא עבירה וראה , בשוק עובר היה כיצד , ברשותו אינו העיןואף
 ושמע מהלך היה כיצד , ברשותו אינו האוזן ואף , ברשותו העין שאין למה ,יעשה
 , בגדים בקריעת חייב שהיה ועוד , גדופים כשמוע מבקש היה ולא , ומגדף מהרףאדם
 משרבו )קמז( , בגדים בקריעת הייב המגדף ואהד השומע אהד שמעון ר' דאמר)קמו(
 לעשות יכול ומה , בלסימיה לשמוע ינול אדם אין )קמה( הוי , לפסוק לך ישהגדפנין
 אדם מבקש אם היד , והרגל והיד הפה , שברשותו ג' הן ואלו , ברשותו איןואוניו
 , הורג אינו לאו ואם , הורג בידו  להרוג מבקש ואם , גונב אינו לאו ואם , גונבוננוב
 , הולך אינו לאו ואם , הולך ע"ז לעבוד ברגביו להלוך אדם מכפש אם הרגל , הידהרי
 לדבר אדם מבקש אם והפה , עושה אינו לאו ואם , עושה הוא מצוה לעשות מבקשואם

 : לב מערבי לאדם הוי , מדבר אינו לאו ואם , מדבר הוא רע[ וביז מוב]בין
 בר חמא ר' בשם לוי ר' אמר )קמם( מאד, עד גדופה הרדה יצחק ויחרד דנ"א]כב[

 ומה , לפניה אחרת שהיתה אלא מאד עד נדולה אומר אדם אין ,חנינא
 , לשהמו המאכלת את ונמל אביו כשעקדו , המוריה בהר אחת , יצחק הרד חרדותשתי
 המרכבה חדרי ורואה עיניו נשא ויצחק , הרקיע את ופתח , המלאכים על הקב"הנגלה
 הקב"ה את ראה להלן , הראשונה מן גדולה והיתה תרדה חרד וכאן , ונזדעזעוחרד
 הברכות אוז ונפל יעקב שנכנס בשביל וכיגון , והרד המלאכים ואת המרכבה חדריואת
 ור' אחא ר' בשם ההבר נתן אמר , חרד ולמה , חרדה מאותה גדולה חרדותוהיתה
 שנאמר , עמו עדן גן נכנס יעקב כשנכנס )קנ( , יוחנן ר' בשם שלום ב"ר הלוייהודה
 עורות ואת שנאמר , עזים בגדי אלא לבש לא והרי כן( נו )סיוטית וגו' בגדיו ריח אתוירח
 של השטף מן בעולם רע ריח לך ואין , סו( מס )טס וגו' ידיו על הלבישה העזיםגדיי
 לעשות העתידה הקמורת לומר דורשים יש , בגדיו ריח את וירח ומהו )קנא( ,עזים
 , הרשע עשו כשנכנס אבל , יעקב של בבגדיו ריהה הקב"ה הפיח המקדשבבית
 בוז גם בא רשע בבא שנאמר , עמו גיהנם נכנסה )קנג( אמרו יוחנן ור' אחא ר')קנב(

 ותקוניםהערות
 6מר נ"ר 3סס ר"3 רם, מלכיס וניקשט קס"ו רמז חולדות ני)קוס ומתק נ' 6וח סעו נ"ר ע"ן .)6דס
 תומדות סג7פס 3תגחומ6 וכן , )פגינו מסו* ממס 6חר נסגגון מונק , ~olh 6ת מחמסין 37ריס גסס )ו'ר'
 מ"ק נירוס)מ' . סס1מע 6מ7 טמעו ר' יקמר )קמו( : 7נריס ונתרתכת 6מר נסנגון נ"כ 610 י"ג5ות
 מיטרק) ססס קצת סס)וט אחד סוסעיס ר' חגי 6יתffu 6~) )כס ס" f"D וסגס7רין ע"נ( )מ"ג ס"ופ"נ

 פסקו סנ7פגיס תסרכו סס כירוס)מי . סגדפניס מסרנו )קמו( : )קריע חייג סנו' מן סיס יקח סטמעוקהי
 .מקרקוע

 ססומע מן ססומע וקהל ססומע 6ת7 רק hnth ע"6 גל סגסדרין ט"6 ת"ו מיק ננ)' ונגמרי
 וסי' (0(,תיס"ג5 'וגיס וסיף , נ)0פימי6 5") . נ)נומיס )סמוע יכו) 6דס 6ין )קמח( : )קרועחייכ
 51") מהומה כל )סייוע יגו) 6דס 6ין געעות ס6רמ6 ונאי , ג)ססימיסמן ערך מרוך עיין , וגי17ףחירוף

 הגיגך". "נר סמכות הסריס ס6רמ6 נכ"י . כו' חגיהן נר חמ6 ר' נסס קוי ר' 5מר )קבם( :בלספומה
 מחרחר מ76 חגיגי כר המ6 ר' 6מר וגו' נדו)ס הרסס י5חק ויחרד סוכ נלקח ומונן נ' 6ות סס"וננ"ר
 צתי חגיג6 נר חמ6 ר' כסס )וי ר' 6מר כך 6יח6 י"נ 6וח חולדות וכגיסם . ע"כ , ממונח גני ט)סחרר
 6'זס יודע 6תס 61ין עסו כסגכגס ולחת ממזנח גני ע) 6חת יחק חרדהריוח

 מסי
 ס6ח ממוז 6)6 ג7ו)ס

 3כ'ל גסגס . עמו סדן גן גכגס 'עקנ כסיכגס )קנ( : נדויס סגו יואט 6תס מ% עד גיו)ס כ6ןקורן
 קסת מריחו דגר )ך *ן 'וחגן ל' 6מר נגדיו ריח 6ת וירח סס 6ית6 וכך יוחנן ר' נחס ג"כ 3' 6ותפס"ס
 גטסל קניו %6 יע)4 6ניגו ט:כגס גסעס 6)6 , ננדיו ריח 6ת וירח קמרת ו6ח עויס ט) סוס סטטףזון
 )( סס וטס , כ, כו )תוריות עס"ח נרס"י 610 וכן , ניסגס סמו גכנסס טסו סגכגס ונסטס עדן נןעמו
 ימסו )קנא( : 'וחגן" ר' נסס סקוס 3"ר ס)1' יסורס 4ר' סמ)וח חסרים ס6רמ6 ונכ"' , סו3 כ)קמ מו63וכן
 ים פ6רמ6 ככ"י . )ומר 17רסיס 'ט כו' סקסורת נמיו ריח 6תוירח

 דורסיי
 פס" ננ"ר . יוחגן ור' 6ח6 ר' )קנב( : כו' רע ריח 5ין קמר , 17רסין 'ס סס ג6מר סמ6מרנסתחית וכן . כו' סקסורח )ומר

 וכך , 6ח6 ר' נסס סו6 מכית מרתיח טסו ט) יניקתו רולס יחק ~tllnhs סמסטר , לחרת נירס6 נ'6וח
 עסו סגכגס נסעס 6)6 , 6תמס6 חרד גנגס וקחי יו65 6חד נניס סגי )1 סיס מי 'וחגן ר' 6מר סס6ית6
 רננו ני)שס.ש)לוח גוונך וכן , מרתיחים מנית טח3י סתח'6 6מר 6מ6 רנ' ניסגס עמו גכגסס 36'3561
 ' 113 נס נ6 רסע נכ6 קג5מר עש גיסגס גכגסס )כ4ג( : 6ח6 רנ' נסס נפן ר' סני' וסם נ"ר נכסקסיו

)ווט
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 wc~nan ת ו ד ל ותסררת132
 את ורואה הבית מרתיח עשו של בביאתו רואה יצחק , נ( יה )מצי חרפה קלוןועם
 0הו אפוא[ מי ]ויאמר : וגו' הרדה יצחק ויחרד שנאמר , וחרר מצעק התחיל ,גיהנם
 , היזה התנור בתוך נאפה מי העקמים רבון יצחק אמר )קנד( , איפה בו , אפואכה
 זה , ציד הצד הוא מי אלא , בנך יעקב ולא אתה לא הקב"ה א"ל , בני יעקב אואני

 : ציד יודע איש עשו ויהי שנאמר ,עשו
 את לברך בדעתו היה שכך , לגדול קודם לקטן שבירך על , הרד למה ד"א )קנה(]כג[

 הבכורה את לעקור , היחסים שלשלת לעקור הקב"ה לפני שקשה למה , מחשבהיה כך , ליעקב ואח"כ , גדול שהיה תחילה לברכו לעשו וקרא ,שניהם
 , יעקב את סברך מבקש שהיה אומר אתה מנין , לעשו אלא קרא לא והרי ,ממקומו
 עוד לה אמר , ברכה ולא קללה עלי והכאתי ]לאמו[ )ואמר( יעקב אומר שרבאסמה
 עון מה שאמר אלא , יצחק חרד ]לא[ , מברכני אינו בסוף לברכני עתיד שהואברכה
 שנאמר , למשה קודם אהרן , ליחוס וכשיבא , לאהרן קודם משה מקום בכסכיצא אתה וכן , הגדול כך ואחר הקטן את לברך ידי על היחסים שלשלת שנתקלקלהבידי
 אף גוברין רבית יוחנן ר' בשם אבא ר' אמר , 6( ג )ימוגר ומשה אהרן תולדותואלה
 ראוב; ובני שנאמר , ליוסף בכורתו אביו ונתן ידו על המעשה אותו כשהגיעראובן
 יוסף ,לבני )ליוסף( בכורתו נתנה אביו יצועי ובהלנו , הבכור הוא כי , ישראלבכור
 בנורתו לעקור יכול לא ביחוס אבל , ליומף שהבכורה מכאן , 6( 0 )ימה ישראל[בן

 , כאן כתיב אין הבכור היה הוא כי , 'ד( 1 שמת ישראל בכור ראובן בני שנאמר ,ממנו
 צדיק שם שהיה ומפני , הגדול היה הוא יפת נח של בניו וכן , הבכור הוא כיאלא
 וחם שם התנה מן היוצאים נח בני ויהיו שנאמר , מגךם בלל ראשון אותו מונההוא
 הוא גם יולד ולשם שנאמר , נדול שהוא ליפת מזכיר ביחוס אבל , ים( ע )נפסיחויפת
 דער ללמור לך ויש תנהומא ר' אמר )קנו( . כ6( ' )מס הגדול יפת אחי עבר בני כלאבי
 , שנה מאות המש בן מוליד שנח מוצא את אלא , ליפת שני היה הוא ששםגדולה
 נח לחיי שנה מאות שש בשנת היה והמבול , )ג( ס )" שנה מאות חמש בן נח ויהיכתיב

 תולדות אלה המבול[,שנאמר אחר שנים(]שנתים )חמר שנים מאה בן הוליד בשםופ/וכתיב
 היה הוא אם , י( ." גסס המבול אחר שנתים ארפכשד את ויולד שנה מאת בן שםשם

 למד את מכאן אף , המבוע בשנת ארפכשד את ויולד אלא לומר צריך היה לאהגדול
 שאמר אלא , יצחק חרד לא כאן את , עיבורי שיעור שנים ב' משם גדול היהשיפת
 ונכנס יעקב יצא , המדר ושמתי הגדול לפני הקמן את שבירכת* בידי יש חמאמה
 התחיל , עשו נבורך ]בנן[ אס לאביו אמר )(, י, וגו')סס יעקב יצא יצא אך שנאמרעשו

 ותקוניםהערות
 סתטר בהוך ג6סס מי כעעמיס רנון יוחק 6מר )קנה( : סמגחומ6 גסס תר4"ו ימן מסג' נעק1ט'מוגך
 סקנסס )ו 6מר יעקב גגי 16 אני  כ6ן ליפעת עתיר סיו6 וס סוף פי bnh ר' כסס נכסרסס וגןסל~ס,
6(rh 6(1 מי טונ ניקח מונך וכן , 610 71 ס5י סו6 6% 3גך OD~" 65יד ס5ד וימר קו) נח '65 , ככ 

  סנרך ט) חרד )מס ך"6 )קנה( : לסיס )מון he~b וזרם עסו וס or ס" ומי 'וס נ% 5יי %ורסרני)
 למר יירק מרר לפס חכוימי  יפל  מסניי ט( כו לברדסיי עס"ת  הסירוסי  רס"י טון סמסטר לוס ,3גךן

 6נ'1 6") מעמיס וס ויטקנגי מ5עק עסו סתחי) סייס  סור ופגית'  גדול לפכי  יין  י3רכמ' 3י ים נגןימי
 )ככור טכסיו מזין סורח ע) ענרתי סמ6 וחרז מ5ר סייחי גטך 6מר )קח נטרתי 6ת Y'b )ך עמסמס

  3וכוי ועדן , יסיס ברוך נסכרכתי
  סכס3  לינרימ

  3ס:תופי
 ליתר  סלשיוו

~1nhto 
 כוון רס"י 16)ס

 )פי )ו' ר' 6מר כך 6ית6 )1( כ, )מלזות ע"נ לקח קס"1 רמו וילקוט סס"ו 331"ר . ס)פגיגו כ"')תגמומ6
 rfi סימר  כיון  נכור ככיר סלעי *ת  העסיתי כסורם עסיתי ס)6 תקמר 161מר מהפחז י5חק 6כיגומסיס
 יודעים 6ט  6ין וי  עות פל'ז  בנ"ר .  לצפור  לך  וט  ס:תופ* ר' ימר  לקבו( : דרכתי 'sth יפר לית3בורפי

 סגים יפת 6מי  11") סניי כ6( י )כר6טית טס"מ נסירוסו ורס"י , סניו) 610 'סח  סוי  ~Sun  *סרסלסיימ  6רפכסי 06  ויוניי מגס מ6ת 3ן סס oa תו)יומ 6)ס זכחינ מס מן לגדת 0ו6 'סח 06 סגיו) 610 פס06
 יפת יומר סוי סמנת 6חר סגתייס וגו' סגס מ6ס כן סס 16מר כססו6 סס 06 סנדו)  'מפ 06 יוזטעגי
  ת"י  3ן  פסדי ,סנזע

  33רו  סינדל 3י5*  מבת  פיוס מפ  3פבת OtO  והמביל  ליוליר  לסספתיל לת סיס סוס
 כ' 5ס ור"3 סתגחומ5 )ינר' וכוון . עכ"3 , סמנו3 6מר סגתייס על )מ6ס סגיט )6 יט0 מיי פ5ן 3ךכיס
slTJO-רגמנו) 5חר סגתייס פד טום 3ק' מניע % וטס סגס ק' סמם) 3טמ סיס סננגץ VnD דיסת מינרי 

סיח
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עבתטזפ ת ד ר ל 1תירש
 א'9 , דוא יעקב הקודש רוה א"ל , הברכות את ונמל שנכנס זה הוא מי אומראמו
 ברפוית ימי בששת הקב"ה ברא אשר מכל יצחק ר' אמר )ין( , )ג( כו )יסית מכלואוגל
 הקב'א שברא מה כל יצחק ]אזל , התבשיל באותו יצחק טעם לבא לעתידלצדיים שצפון ממה אמר אייבו ר' בשם שלום ב"ר הלוי יהודה ור' , התבשיל באותו יצחקמעם

 יצחק א"ל , התבשיל אותו הוא טה לי[ ]אמור אבא עשו איל תבשיל[ באותומעמתי
 א"ע , עיקר לי אמור אבא 1Wp אי )קנם( , בו מעטתי פמיאנון את אני שואל)קנח(
 אמר , פניו על מופח התחיל בן עשו ששמע כיון אם- יצחק ב"ר חנניה ר' , היהבשר
 , )ו( )מס וגו' ומרה גדולה צעקה( ]ויצעק זעקה( )ויזעק שנאמר , האיש לאותו לואוי
 את צריך , בשר האכיל לאבא , בכורתי לו ונתתי האכילני עדשים של נזיד עשואמר
 מיצר הייתי הזה הדבר על יצחק אקל , בכורתי את לקח כבר א"ל , לך אעשה ומהאביו אי )ו( סס )מס וגו' יעקב שמו קרא הכי ואומר מצעק התחיל , בירכו ברכות מהלידע
 שכבר "נם"( עתה , הגדול לפני הקמן את וברכתי הדין מצות ש עברתי שמאואומר

 : יהיה ברוך גםברכתיו
 בא אלא )קם( ח"ו במרמה צדיק על אומר היה , וגו' במרמה אחיך בא ריאמר]כד[

 ריש אמר )קסא'( ברכה, )קפא( לי[ אצלת הלא ויאמר ברמיות:עליה
 שניט היינו אילו עשו א"ל הקב"ה', על בעקיפין שבאו אדם בני משלשה אהד זהלקיש
 נתמלא כן אע"פ , לזה מברך לזה מברך כשהוא ולא , שבטים ןשר לשנים מברךיעקב דיי , פיך יסכר הקב"ה ליה ואמר , שנינו את לגרך ברכות לאלהיך היה לאצדיקים
 ואומר להתפ% התחיל )קמג( , ממנו שכינה ונסתלקה )קמב( לברכו בא , רחמיםעליו
 עתיד , לברך מבקש אחה זה א"ל , )סס( צדק למד בל א"ל )קד( , '( כו נכעיס רשעיוהן
 נכוחות בארץ שנאמר , והממונית הארצות את )קפה( ולערבב ביתי את להחריבהוא
 לבא לעתיד )קפו( , )סס( ה' גאות יראה ובל , הזה בעולם לו תן יצהק א"ל , הס(יעול
 , ובכה למעלה עע* את עשו תלה מיד , שכבדני הכבוד לו לפרוע , לי הוא שאנבקי)קנז(
 אמר )קרח( . לו התניף רשע שהוא אעפ"י הקב"ה אמר , ויבך קולו עשו וישאשנאמר

 ותקוניםהערות
 6'ת6 נ' 6ות פס"ו ננ"ר . י5חק ר' 6מר )קנז( : סס גמר )ו סנויוהס רס"' נס" נס וע"ן , סמו)610
 טיב מ% קומר גחמיס ר' , נר6סית 'מי מטסת סגנר6 נוס מכ) שמר '0710 ר' גחמיס ור' 'סוים ר'כך

 נסוחן סיס fnf n'Chll ממסח 0ק3"0 סנרך מס מכ) י"6 6ות סוף נ;דסס וכן , %" tDS'1 מתוקןסמ6
 '0710 ר' יכרי וכן , כו' 0פ)ג0 ירך רק וס 3ר6סית ימי כטסת ס;נר6 מס מכ) סכהכ נילפת ושין ,תנסי)ין
 ערך ערוך ועיין fasano עטר עוף מין ס" . 13 עעמחי סס'6טן 6ת 6ני סו6) )קנח( : טוב npSJמוכך
 4 6מר י 6ומ סס"1 33"ר . סיס נסר %) עיקר )' טמור 6נ6 עטו 6"3 )קנם( : "ס Y'ma 031ערתמסיון
 חגטס עעס יניס עעס 3טר עעס פת טעם פייתי טועם hlh יטע עגי )ו 6מר ס6כי)ן מס 7נר ס)עיקרו
 60כי3מ טיסיס ס) 6חת קערת 6גי 6מר 3כ0 מיד 3סר סמוכיי כיון במכיס ר' 6מר , סנעעס עעיג'סכ)
sp'1גרכתי שנכור עתם ז5") גראס )קנט*( : וכמס כגוס 6חת ע) כסר ס60כי)ך  6ת0 ככורמי 6ת 
 6מר יוחנן ר' 7' 6ות סמא נכייר . כרציות עגיך 63 6)6 )קס( : ג4ס נתעלס )עי3ושין
 וכש ערמת סכנתי חכמי 6גי ח( )מסקי כלס נחכמח6 סרן"3 כתג וכן , תורתו נמפתחנ6

 נע) 30י6 וק נחכמי, כמרמס רמש 0ני6 וכן , 3מכמת6 נת"6 וכן . עכ"פ נ' כ"6 3סומסס7רסוסו
 : 6' נ0ערStDS 0 עיין ,נרכסת מקת מן ומחחי) 6קספ6רד נכ" חסר כ6ן עי . נוכס )קפא( : עוב)קח

 6מר ס6רמ6 31כ"י רומי 3כע' . סק3"0 ע) tDPD3 סנ16 076 נג' מג' 6מ7 וס )קקי ריס 6מל)קסא'(
 ט63 כעפעף טנאו וסירסת , ומגסס עסו קין 0ן 6)1 נע)')ס 163 ס)טס ט"נ ק6 דף סגסירין ועיין ,רסכ"3
 ג6ו 636 נטפיס סקכ"0 3סג' 03קסג6ו

~S'SD3 
 ונסתנו: )קמב( : מסורס )סס טלין גי13ח ס) 7נליס ט6מרו

 f/~D 33"ר , רבע דחן ועמי מתפ33 סתח'3 )קסס : ממם טקיס רוח וגסחיק0 רומי נל'י . ממטסכיג0
 רב* נטם )0 וקמרי טמ)6י ר' נ"ר כסס ר5"1 ריוו יסעיר וינקוט קסם רמז חולדות דיסקוס ומונך ס'6ות
 3יק )מS"h (3 7 סו6 רסס 6") כו( )'סעיס יוחן htO'h 3"6 עכס קומר היית כך 0קנ"ס )ו 6מרלנסו
 סקס 13 למסיע 6"כ 6"3 , ננסגףק יזו )סלוע סו6 עתד יעז) גכומוח 63רו Po 6") טוריו 6ת כינר)6

 % סגך"ס 6") רומי נכ"' . 75ק 3מ7 ג) 6") )קסד( : ע"כ . )63 )עת'ז ס' גלות 'Oh1 %1 סוסגעותך
 ונכ"י . 0נג0 גךס וכממוגות וסמאן , מסונפות טמ4ה נכ"' . ו0ממוגומ 60ר5ומ 6ח )קסה( : 5יק)מד

 4ט)ס עמ' בל" . )נ6 )עתי )קסו( : ספסרות 6ת ו3ערגנ סס 6'ת6 60רגומ 6ת ו)ערנכ כמטסס6רע6
 )י: 610 ס16נק' נעעות רומ' ונגפי , 61ונס נומק וסי' יומת מלס ט'6 . )י 610 ט6גגקי )קסז( :סנ6

)קסח(
 6מר.

 ו0טגרע סתגחומocs 6 גף" רמן תו)דומ לעיס מונע . עסו סורית ימעות נ' יועזר ר'
סס
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 נסתלקה ואחת , משמאלו ואחת מימינו אחת , עשו הוריד דמעות שלש אלעזרר'
 מיד , ריקם מחזירו אני מה הייו על בוכה היה הרשע הרי הקב"ה אמר , עינובתוך
 . ו( ס )"1)'ס שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם האכלתם זש"ה , שיברכו לאביואמר
 ומה עולם של רבונו הקב"ה לפני ישראל אמרו , אחא ר' בשם אבין ל אמר)קמם(
 שדמעתינו אנו , מיד להמים עליו נתפלא )קע( דמעות שתי שהוריד על הרשעעשו
 ולילה יוממ להם דמעתי לי היתה שנאמר , וכמה כמה 14וקת על כלהם ובלילה ביוםתדירה

 תפלתי שמעה דוד אמר , רחמים עלינו שנתמלא הדץ הגיע לא עכשיו עד , ו( מג)מס
 לעשו אפרע הקב"ה להם אמר , 'ג( )ט )סט תחרש אל דמעתי אל האזינה ושועתיה'

 ]לכם[ )להם( ופורע , אתכם ומרומם בא אני כך ואחר וארוממנהו אבותיו כבודהרשע
 אלא , "( ש )טס גארץ ארום בגוים ארום שנאמר אבותינם שפעלו ומה , שפעלתםמה

 אתם ]תהיו[ כי וכיציב , 'י( מת )גי"ס'ת הארץ כעפר ורעך והיה ליעקב הקב"השאמר
 , מברכך אני במה יצחק איל , אבי אני גם ברכני עשו לי אמר , ינ( ג )מאטי חפץארץ
 , מברך אני לו , מברכך שאני מה כל לך עשיתיו אדון לו אמר ברכיה ר' אמר)קעא(
 ליעקב יצחק שאמר לאחיך גביר הוי . מסגל הוא לאדונו , ממכל שהעבד מה כללמה
 שמתיו גביר הן אלא לו אמר ולא שבירכו ברכות עשר הגיח ויצחק , היא שביעיתברכה
 שהעבד למה , לו אלא מברך איני מברכך שאני סבור שאתה מה כל לו אמר אלא ,לך
 נוטלין הן בצאתם , להמ שניטתעבדו אע"פ במצרים כך , הוא לאדונו לו שיש מהכל
 ואף , ממונס ונומלין מארצם אותם מגלים ישראל מלך ואחד שלשים וכן , מנולתםכל
 והיה שנאמר , לה' נסגלים הם וישראל , ישראל את בחוים עכשיו העולם אומות מהכך

 יהיה ה' לפני ליושבים כי יחמן ולא יאצר לא )צבאות( לה' )קעב( קודש ואתננהסחרה
 תולדות פרשת ך,1רנ : ימ( כג )שע"ס עתיק ולמכסה לשבעה לאכולסחרה

 ויצאכגישת
 דכתיב , הרשע עשו זה , ט1( '3 )מס' בעיניו ישר אויל דרך זש"ה )א( . יעקב רשא]א[

 )יי6ט'ת וגו' ישמעאל אל עשו וילך וגו' כנען בנות רעות כי עשו ויראלמעלה
 שנאמר )ג( , יעקב זה , מס( )מסיי חכם לעצה ושומע , צרה על צרה הוסיף )ב( , ע( מים
 , אותך כשיהרג מתנחם אימתי , מג( כי )ניבטים הגדול בנה עשו דברי את לרבקהוינד

 ותקוניםהערות
 ר' ממדרס 3סס התכ"ח רמו חספס 3')קוס ומונק פ' הומור סו"ט 3מירס גס גסגס וסמ6מר , 1nlhbסס

 נפורט וסקירת , סטמ6) מעיט וטחת מימין מעצו 6חת מע';'ו סרטע עטו מוריך דמעות סוס 6ו)ורשעור
 כתוך גת)ח וקחת בגי' רומי ונכ"י . ילין 5לת תומר ,יכו  סלט  יליט, נרמעוח  והקאתו ט;6מרגיע';'ו
 וקחת פ6רמ6 ונכ"י .עציו

~pSrD) 
 והת 6מר 36ין ר' מו"ס נמזרס . 6ג'ן ר' 6)ור )קשט( : עריו נתוך

 רחעיס עלו ;חמש (pp) : 6מר 36'ן ר3' ל"5 6וגור ר3' הסייס ונפקוס , ס)ל6' ילנ' מסמ'סד6מר'
 )רעת )כסתתך , סוס כעולס חוס )ו וחת נעורס 3כ) חתו סס)עח דמעות נ' מוכות א"ע ממפרס .מים
 )ך עסיה'ו שון 6") כרכים ר' 6מר )קעא( : כלחס סיורס ודמעתם יום נכ) וו)גות טעיגיסס נג'ךעתון
 החרס ט אוגרס סו6 ולמס סמעית נרכס )ך ממתיו נייר מן נרכיס ר' 6מר ס' 6ות סס"ו 33"ר וכן .כו'
hlh5נ6ות( 5ס' )קעב( ; עס"ת ונרס"י טו3 ננקה מונק וכן . כו' מן סקו ונרטתיך עמך עסיתיסו מנך 6"נ( . 

 : )יתhnlhD 6 ונכ"י רומי נכ"י וכן , נקרך )ית6 כי , ססגרהי 5נ6ותסמ)ס
 נוסמר ומו63 , נכסי DSt:'(l וי65 מס' סייסות גנ16% 65 ס;דפס 3תגחומ6 . נעיגיו 'סר 16') דרךוס"ס)א(

 מקת סו6 כי נעימו יסר 6יס דרך נטעות סס וני)קומ . סתגחומ6 נסס תתקמ"ע רם, מסקי נעלטוס
 בנ"ר בטטת טמ65 כמו סעת'ק ס')קוט רק . 3עיג'1 'סר 16') דרך סכהונ ע) דורס וכלן נ' כ6נמסכי
 , כו' כ6( )מסג' נעי;יו ימל 6יס זרך כ) סס"י 6מו 61) לניו 6) 'עקכ ויטמע ינ( )6ות תוכיות פ'וצף

 ירך ס5") )תקן יט וגמדרט . ויזך קניו 361 קניו 6) 'עקב ויטמע יעקב זס ינ( )סס מכס )ע5ס,טומע
 עטו מס 3עעיו יסר 16') דרך סה;מ1))6 ע"פ 3מזרט )הקן 'ט גס , סרס"ס ססניס כמו נעיגיו 'סר6וי)
 נר6סיח נ6נדת סמ6מר ,ס מוגך גס . מטומרת סוססס סוI'cnc 6 וס וסנו6מר , גה:הו)ו6 ססו6 כמויכו'
 , כ6נ ע) כ6נ סוסיף טני' ונינקם , נר6סית נ,גדח וכ"מ . 5רס ע) 5רס מוסיף )ב( : 6' 6ותלע"ס
 : ת36 ע) כ6כ נטיו ע) 6)6 סיס ימס סר6טו;וח סו5י6 6)1 ר"6 יגור יג( )6ות תומדות סוף מנ"ר כפוןסנה
 ס;,: יעקב וס ככס )ע5ס ומומט סייס סס וני)קוט , כר6סיח נהגית נס כ"ס . )רנקף Taft טיהור)נ(
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