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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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עגתנחומא א צ יןטדרש
 דעתה מהו , מג( ס0 )ס0 בקולי  שמע בני hlW1 , מג( ס )גומית להרנך לך מתנחםשנאמר
 , שתהיה כדי לי שמע עכשיו , הברבות את ונמלת לי שמעת אתמול לו אמרה ,בני
 ואעשה הוא אף לי יאמר אם , אבא של מדעתו חוץ שאצא הדרך הוא וכך להאמר
 , ג( 6 כח )מס וגו' ארם פדנה לך קום , וגו' אותו ויברך יעקב ש יצחק ויקרא ,מיד
 אותך יברך עבדי ואל לו אמר , תייור( )פי' אכסימורין לי תן )ד( לו אמר ששמעוכיון
 יעקב דינא , ו( סס )סס ארם פדנה וילך אמו ואל אביו אל יעקב וישמע נוד , ג( סס)סס

 : חכם לעצה שומע נאמר לכך , '( סס )ססוגו'
 שהיה יעקב זוז , כג( 1 )מסי אותך תנחה בהתהלכך זש"ה )ה( , יעקב ויצא ר"א]ב[

 אימוני , )טס( עליך תשמר בשכבך , הניחה ולא אביו מבית כשיצא בתורהשמק
 היתה והיא שךכב כ6(,ךהיה גם ההוא[)ג"סית במקום וישכב מראשותיו המקומ]וישם מאבניויקח

 בהתהלכך ד"א סו(: סס )ני6סיח משנתו[ יעקב ]וייקץ טסג )מא' תשיהך היא ךך;קיצות ,משמררו
 משמרת ]שהיא עליך תשמר בשכבך , בחייו בתורה יגע שאדם בשעה )ו( , אותךתנחה
 מניגורין היא בדין הכל כשיעמדו לעתיד תשיחך היא והיצות , ותולעה מרימהאותו[

 : זכות עליו ומלמדתשלו
 את כשרדף אברהם זה , ט( נ )ס"6 ישמור חסידיו רגלי זש"ה )ז( . יעקב ויצא ד"א]נ[

 , ס0( )ס"6 ידמו בחשך ךרשעים , 3( מ6 )'טטיס וגו' ממזרה העיר כד שנאמר ,המלכים
 ד"א )ח( : ט1( 'ו )יי6ט'ח לילה עליהם ויחלק שנאמר , בהשך שהרג מלכים עשי ששהאלו
 עמך אנני והנה הקב"ה לו אמר שכך , לתרן לילך שיצא יעקב זה . ישמור חסידיורגלי
 , כ1( כ "',נ וגו' לצפוניו ממון חשך כל שנאמר , עשו זה . ידמו בתשך ורששם , עז( סם)0ס
 בעשר יעקב אחר לרדוף כשיצא Wy(nt פיסק לקש)טוגיץ עשו ובית ונו' אש יעקב ביתוהיה
 ,והיה '6 כת וגו')גו6סית במקום ויפגע ערב,שנאמר אותו ועשה הים את הקב"ה והכסה ,ורעות
 , ט( (נ ה'6 ידמו בחשך ורשעים שנאמר , הולך להיכן יודע היה ולא בחשך עומדעשו
 לעתיד ואף , גבור להיות מבור אתה שמא הקב"ה איל , )ס0( איש יגבר בבת לא כילמה
 צדיקים ואט ואומר , ,6( ,ו )תסוס לצדיק זרוע אור שנאמר , לישראל עשה הוא בךלבא
 ראו לא שנאמר , הזה בעולם נעשה כבר , אתה תמיה ואם , 'מ( ד )מא' וגו' נוגהכאור
 , אבי מבית יעקב שיצא כיון )ט( , ישמור חמידיו רגלי ד"א : גג( ' )סטת אחיו אתאיש
 אמר , "( )נ )נוכיח הזה הירדן את עברתי במיי בי שנאמר , ברבד בסיו אלא יצאלא

 ויתן שנאמר , לו אשר כל את לך נתן לא , אביך אברהם לך עשה כך ליצחקהקב"ה
 אשר בכל שהמשילו , המושל מהו )י( יצחק בר שמואל י' אמר , נ( כד )סס לו אשרבכל המושי ביתו זקן עבדו אל אברהם ויאמד וכן , ס( כס מס ליצחק לו אשר כל אתאברהם

 עשרה העבד ויקח . משם לבני אשה קח , לי שיש מה כל נותן רעעה אפילו אמר ,לו
 )שמר דיתיקי היא זו )יא( , י( ס0 הס בידו אדוניו שוב וכל וילך אדוניו מנמלינמלים

 ותקוניםהערות
 . 6כסיסורין )' תן )ד( : חולדות סוף ססנ6תי ננ"ר טמ65 כמו וסוף 6מו 61) 6נ'3pD' (6 1וכמע

וסמטתיק
~'DIO 

 ססונדף וספי , 6כס'סור6 )י תן hn~be וגכ"י , 6כסיעורין )י מן תתי ונכ"' תיור". "סי'
 , נטעות ונכונס , חכסיוטורין תן סמ"ס טס 3ר06ית ונפדח . סס )ית6 ס)סגינו 6קספ6רן ננ"'סמעת'ק
 ג)כש מלתו כספריו )רעמו 6יס ברכת ,סירוטס 9ס(קדן(4ש יונית עלס וסיף אגימפריון 3י תן51")

ttDOn), ודרסיס סרנם נטרתי ומס , קג"ח תערס מות ארי ססק6 3סס'קת6 טסעירותי מס וסיין( : 
 מסני ומיחור , סס7ר ממסך וסס , נ' 6וח סמ"ס נר6סיח נ6י.דת מונק . לותך שחס נסתס)כך וס"ס)ה(
 ו6חחנן ססר' ועיין ס)ו6מר, נסחח)ת סס נר6סית נ6נדת מונך כתורס. יגע ס6דס נסעם )ו( : נסתחיס סססו6
 נראית h3(m ומונק סת;חונו6 נסס פק ריוו סמוק) דיסקוס יסמור.מו63 חסין'1 רמי וס"ס ( 3ס:)ז ון3רת3ס'
 נ6נ7ח מונך יעקנ. ט'65 ג'ון )ט( סס: נר6טיח ונ6ג7ת טס נ')קוס מונך 'עקנ. ,ס וכו' 7"6 )ה( : נ' 6ותמו"ס
 ככarC 5('ID 1נ6ג"3 רומ' 1נג"' ס6רמ6 נג"' 1כ"ס . )ו 6סר נכ) 0סמ0')ו סמם) מסו )י( י': 6וה טסנרשית
 מחש סטר דית'ק'. סי6 וו )'א( '5חק: ר' 6מר 0ס סני' יחק נר ;Sblnt ר' 6מר כמקוס פ6ל)ו6 ונכפי )61סר
 סיסגרת' )וה;ס" "ססר וכמקת . 3י7ו סס1)'כס סס סני' ,נכ המקי מוקות ס)עס רווני נכ"י . נינוסוטך
 ך"הק' 11 טס 3ר6ס'ת 631גדת , 6קספ6רד נכ"' סמעת'ק כותפה ס'6 כ' ס6ר:61 3כ"' )'ת6 וכן טס,)'ח6
 , 7'6ת'ק' 11 6)ור ח)ג1 ר' 3'17 76וג'ו ס1נ וכ) '"6 6ות פרט 33"ר וכן , 3'7ו טסו)'כס 5") איוטס)כס
 ר' 00 סוג מקח וכן . )'5חק גת3 מתגם ססר כתל '( כן )3ר6סיח ערי"ח ורס"' , מט"ו 3פיר"6וכיס

ח)13
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 תטומא א שב ריפררש146

 העבד ישחיל , 0( כס )גופיית ליצחק לו אשר כל את אברהם ויוק , בידו הוליךכתנה(
 , כר( " )מסוי עוד ומסף מפזר יש זש"ה )י0 פגועות, ולי קשליות, )יב( ולזו נזמים, לזוטהלק
 , י6( כס )גי%'ת בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי שנאמר , הקב"הבירכו
 עמו שנדבר מוצא אתה ואין , שכינה ממט נכןרצלקה לך היתה ומה , סם( )מסז'למיטור אך מיושר וחשך הקב"ה אמר מד( , רקס הוציאו אלא ליעקב כן עשה לא יצחקאבל
 ולא ריקם אותו ראה , ליעקב הרשע עשו עשה מהל וראה בא , שמת בשעהאלא
 , הורגו אני ושם בדרך לעבור יכוו ואינו שדרך כנדבר הריני אמר אלא , עליוריחם
 עיניו ותלה יעקב ידע , "( 6 מטס וט' אחיו בה"ב ררפו על אומר הנביא שכךומנין

 יפניו הירדן ונקרע בירדן[ ]מיו בידו( מקלו %ו ומק )סו( , נסים ענע ועשה ,להקב"ס
 ולא , בדרך עשו והמנגין , י6( )נ יי6ס'ת הזה וצרדן את עברתי במקלי כי שנאמר ,ועבר
 עשו עשה מה )טז( , הירדן את ועבר ברח יעקב כי עשו והרגיש , בדרך יעקבעבר
 לא )יה( יעקב אמר , שבטבריא למרחץ דומה מכים במערה אותו ומצא )יז( אחריורדף
 הקב"ה א"ל מיד )כ( , מזדווג אתה כנגדו )ים( שבעולם רשע הקב"ה א"ל , בושימות בדי המרהץ את והקיף הרשע עשו בא , במרחץ ואחמם אכנס , בידי לחם ולאפת

 , עמך אנכי הנה מתיירא אתה מהליעקב
 ן

 הואיל )כא( , עולם של יבונו יעקץ א"ל
 : שבע[ מבאר יעקב ויצא , צאצא אבמח מבמיחני אתה וכך , בופח אניובך
 בעד ההופלל אל ואתה שנאמר , הפלה אלא פכיעה אין )כב( י במקום ריפ4ב131[

 ודא ינום לא הנה דוד אמר ועליו , ע'( ' מיס" בי תפנע ואל וגו' הזההעם
 , וגו' רע מכל ישמרך ה' , וגו' יככה לא השמש יומם , וט' צלך ה' שומרך ה' , וגו'יישן
 ששרתה במקום ויפגע ד"א : ח( 1 1 ס ל שא ~oflon שלם ועד מעתה ובואך צאתך ישמרה'
 1( נ )מ'כס השמש ובאה שכתיב מיכה בנבואת מצינו שכן , השמש בא כי מן דורש לזהיג( , מזע מסתלקת  הקורש  ורוה , לחטא ישראל שער4ידין וניבא , יעקב על הקודש תתעלה

 ותקונים ערותן
 , דייתיק' 0615  )סטר קרין  ךצףלואן5 גל"י סי'  סכתנ מיחק ערך נעלוב ושן , י"תק' 11 6מרחלט
 , דר3מיס אפותיקי לסר כ) נינ'ש עסג'גו .  זרטניס רתק* ניב %וניו יו3 ירוסלמי  תרכסוס3י6

 נבגדת . קטפות )יב( : 5סותיקיס בעריס וסריס , דייחיק6 ת"י כ' ג"כ 7ייתק כערך סכיםוסמתורנמן
 ככ"י . מפזר ים וס"ס  )יג( : קסל6  ערך  ערוך  עיין , ~סב סרסרת  Catella של"ר וסי' , קטלניותהרכסיה
 6ך מסטר והסך כקנס 6מר  לד( : מפזר יפ 5יות יסלמס סגי' 3ר6סית ונאגדת פ*רמ* ובכ"ירומי

 0רי"0 % לנור כרטית וכבנדת , )עחג6' ווין חס סקנ"ס 5") , מס31ט וחסון גופף רומי נכ"י .במחטר
 ככ"י וכש . נ'17 זוקנו לו  וגתן  (oe : למחסיר 5ך מייסר  וחוסר  מגביר ל, )מחטר סוס סכסכן מןחסכת
 וכן . כמיס מקלו  וגתן סני' נר6סיח ו63נדח רה"י, נכ"י  ססו6 קמו , ניר7ן מקלו ומק וסנפירי ,50רמ6
 . אחריו רדף טסו  עמס מס )טז( : נמיס מקבו  גחן סני' מס ונס  סוס כמכמר טפף מ6קסס6רר ג'בכ"י
mah~דוטס מגבס 3נוער0 סחו וגו55 )יז( : להריו ריף עסו[ "סס  מס 5"ל *תריו ררף מס נר6סית 
 למרחן רומס 610 מקוס למערס קרמו ומ165 למריו ררף רומי ונהי . ס5רמ* נהי וב"ס . סנסנרי6למרחן
 5מר קך 6ית6 ס' 6ות מט"ו ובנ"ר . סמרתן כמרוס למערס קדמו  סוג  סס נר6סית וניגרת . פנרי6סל
 לו וחתר סתו כפניו הטל  למס יטקנ 36יגו גככס נ3סלס  סגרינו נחמי  ירדן מלוות  המן סו6 6תר *יר'

 צעיר  סררע וסנדלן . יסעפוך ל6  ו3גסרות 5ט 5הן נטיס תעטר כי ססקר  ועי *הר 3טגךס התקלססקנ"ס
 0תגחומ6  רתוך לקותיס נר6סית שגדת וכנרי . ע'ע מרחן  וכקוס מסרס סס מסיס נר*סית 63גדת  לסייןסס
  ובכ"י , כמרחן וברחן הכגס ס5רט6 נכ", , כמרחן החמס הכגס נירי )חס ג6 פח )6 )יח( : ס)פגיטכ"'
 שגגנו מסונט סביון רונה גכ"י . מוות 6תס כהנדו לית( : ומרחן 6גי ומהמס  שכגיסן ך5"ל שנגיסרומי
 עימי ונכת פ6רמ* ככ"י . ליטק3 סס3"ס S~h מיד )כ( ן  תזדווגו *ת כנגרו *תת מלס 5"ל וגו' מזת6ת
 *גי מסונט  מסון גר5סית ונמרח ,  טסך שנכי סנר מחייר6 6ת  למס S~b1 יערף טל סקכ"מ גגלסמיד

 וים . יטקנ וילי כפוח 6גי  סמך טל לי  מסיתי כך מטס נ16תס יעקנ )י '6מר תו' עמך 6גכי סנ0 )1למרתי
 %י ונך סולע  )כא( :  סתגחומ,  מן  לקותיס 3ר6סית שנדת  דברי כי , מלפרגי סתנהומ6 טיפ ססלתקן
 D~a מנשר יטקנ וי65 6%1 נוטת תרעי סנעחתני  וכך סודי ר3ס"ע  יטקב 6") : כך סג" רוגזי נשי .נוטח
 ע"כ ט דף נרכוס נגלי ונגמר5 , טונ ונ)קמ , ט' 6ות מס"ה 3"ר . הפלס 6)6 מיטס  %ן  )בב( :טדכ

 שתחלת גס ויגיפ סייס ג' 6ות תגתומ6 נע סמ6מר כל  ססני6 5חר כריסיה וג5נ7ת . ב"כ 05 יףוסגסדרין
  טן וסר6יס , סי6 מיותרת כי וססנרתיס , תעייית מוססת סי6 . רורס ו~מ  )בג( : ויסגע ר"6 סר ר'5ות

 0נ" 1' ג' סיכ?)ט6ה
 נע)

 מתנחומי
34'1 מסרחי נמקיי ויסנט 4י"6 כך בגי' רומי ובכ"י , בשחריו נמ5גור
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עףתנתמא א צ יןמדרש
 יפגעו אתם ה' דבר יש ואםהם נביאים ואם שנאמר , נבואה( ומי*ק שרעטתשהיא
 מהו , השמש בא כי במכלם ויפגע . נבואה זו שפגיעה מלמד , ים( ס כימש בה'נא

 . המקום מאבני ויקה : ו( נ )מייס היום עליהם וקדר הנביאים על השמש ובאהשכתיב
 וישנזעאט צדיק יצחק , ורשע צדיק ומליד נשים משתי אברהם זקני בל"ו חשב)כד(
 , נשים ארבע שאמול אני )כה( , ורשע צדיק הוליד אחת מאשה אבא ויצחק ,רשע
 , י( ד הס"ט בך אין ומום רעיתי יפה נולך חי הקב"ה א"ל , ממני יהיו רשעים כמה)כו(
 , שלימה שממתו נתבשר , אחת אבן כולם האבנים את מצא בבקר שהשכיםכיון

 נעשו הללו שהאבסם כשם חייך ז"ה א"ל , 'מ( כמ )גו06ית וגו' בבקר יעקב וישכםשנאמר
 השדה והית בריתך השדה אבני עם כי שנאמר , צדיקים כולם בניך כך , אחתכולן

 : סג( ס )*ינ לךהשלמה
 כמעם חבי בעדי ]דלתיך[ ומנור בחדריך בוא עמי לך כתיב )כז( יעקב. ויצא ד"א]ה[

 לא חצופה השעה רואה שאתה בשעה , ג( ט ולעיס ועם יעבור עדרגע
 נביכול בי הסתכלו , בחדריך בא עמי לך שנאמר , מקום לה תן אלא כנגדהתעמוד
 השיב שנאמר , מקום לה נהרני אלא עשיתי לא בעונותיכם חצופה השעהשראיתי
 , בידה נופל השעה כנגד שעומד מי שכל , עמי לך אתם ואף , ג( ג "'ים דנה ימינואחור
 פעמך )כח( השעה כנגד עמד נבות , בירו מפלת השעה , לשעה מקום שנותן מיוכל
 מה , נ( ס6 )מ"י ירק לגן לי ויהי כרמך ]את[ לי תנה אחאב לו שאמר בירה[ ~נפלבה(
 שנאמר , השעה ביד נפל , לו נעשה כ?ה , ג( טס )טס וגו' מה' לי חלילה אמיעשה

 אברהם . יג( כס )סט וימות[ באבנים ויסקלדו ונו' העם נגד נבות ]את בליעל אנטףויעידוהו
 חורג בידו ונפלה השעה וחזרה כשדים מלך נמרור מפני וברח )כם( , לעלעה מליםנתן
 מקום נתן ויצחק )4( , ט1( יד )נו06יס ליזה עליהם ויחלק שנאמר , מלכים עשרששה
 , 'ו( טס )מס יצחק משם וילך מיד , סו( ט )מס מעמנו לך פלשתימ לו שאמרו בשעהלשעה
 יצחק ~יהם ויאמר ונו' מגרר אפיו הלך  ואבימלך שנאמר , בידו ונפלה השעהויהרה

 ותקוניםהערות
 ורום חיטויין סין ט:תגנ6 , נרם ג6 יפגעו 6תס ס' יגר י0 ו6ס סס גנ'6'ם 061 סג6מר סקדס רוםעניו
 וכגס ; פיוס ע)'סס וקדר סג3י6יס ס) ]סלמס[ )ססמש( ונגוס טכתונ ממס[ ]5") נסו מחן מסתלקתשגויס
 ססדס 6נגי 06 כ' ומתמי) סחנמומ6 נסס חח5"ט רפו 6'ונ ני)קוס מונך . נקנו חטנ )כד( : ס6רמ6מכ"י
 כ"ס . גסים D31h ט6סע 6גי )כה( : כו' לגרפס ~טקנ[ 6מר 3מ9ס ויפגע סג6מר ניחקר מתרגרימך
 כמס )כו( : גט'ס טרנט גוס) 6גי *עו טס 31י)9ס , גסיס ד' סט) 6גי 6ף רומי 31כ"י , hnlhD וכ"ינס

 סטית ממנו '65 36רסס ]6מר[ כגיס 36גיס מיטוס 6מר רננן י"6 16ת פס"ח גשר . ממן שיור0עש
 ~uth 6גי 'ודע )וו 11 36גיס 3' מתאחה 06 61גי אופיו וכ) עטו מזוגו '65 ותחק לקורס נג' ע3יסמעח
 ממעתי 6גי מונעח )וו ע מח6חות 06 ולמר otuh ך' (SD וגורס וס ססמיס סס DWS'31 . ססו)ת סימנייו65
 ר,תגחומ6 נסס רהט רמז וי0עיס קמח רמו וגזות גי)קוס שנ6 . נחזריך עמ' )ך כתן )כז( :ט)מס
 רמי )ן ז"6 סמתח') 3ת:חומ6 )פגים ססגי כנאמר 6ת מסיר מספך ומס 6' 16ת f'S 3ר6טית גמזתוכן
 ט6תס "3סטס ס)פגיט ר4מ6מר סתח)מ 6ה מיג 61ח"כ , נסחח)חו ס5יג ט' )נך נחירי ס0הכ) נחזריךנ6

 0סו6 סס גתגחוגו6 נמ65 ;נבו קונן 6קספ6רז 0) סגי כ"י ונתגחומ6 . 63חרוגס מבוסס" סטעסר61ס
 ג' 6ות ס) סגדסס סתגחומ6 סגוחמריס נין ט' כמיריך 63 טמי )ך סזס סמ6מר כ) גורף סגדסס עםסוס
 , מדס וגפ) 50") תריחי . נס ועוזו )כח( : ס)סגיט כ"י סתגמומ6 מן ססו6 ככ"י סוססס וסוף , לולות
 ט6מר כיעס נס וגפ) 6קסס6רן 0) סגי ונג"י , ס0עס 3יד וגסו רומי וככ"י פ6רמ6 נכ"י )גנון ססו6כמו
133hnh כרמך 6ח מגס (ויעידוסו סטעס ניד וגס 'c)h (ססעס כגנד עמד גנות נ)סוגו קיר 31')קוע . 3)יע 
 )1 ט6מר ס)סגיט סמ6מר וספמיט וט' )11יעיזוס1 גטטס ומס ססטס כנני טמר נכות נל06ית ונקנית .הס3
 )רסיס ככתור מונק כ' 6קסס6רי ונג"' רוהר 3כק , כאדיס מטך נמרוד מפג' ונרח )כס( : כו'6ח6נ
 bJI(m , סכסזיס( מן וכרחו בזעוה סס רומי )וככ"י , כ( מס )יטסיס מכסז'ס נרחו מננ) 165טג6מר
 . )טעס ממס גתן 1'5חק )ל( : 'י( 6 ינ )3ר6סית וגו' לכרס וירך וגו' )ך )ך טג6מר סכהוכ סכיך3ר6סית
 מ9ס גחן ולהק מן חסר 6קספ~ו ק) ט:'נכ"'

 )0טס,

 , סמטמיק סססמ'ס )סטת מקוס גחן ויוסף עי
 ס0 וסרנ גילו ונפיס ססעס ~מורס כו' )טעס מקוס גחן 6נרסס 1כ5") סורות 6יוס חדרו כרכסייונקנות
 סטטס ותורס מן וסטנויט , מגרר היו סוך ו36ימ)ך סג6מר ריו וגסוס ס0עס וח,רס '5חק[ עלסוירך מיי מעמנו )ך פ)סהיס )ו סימרו נטעס )טעס opn גתן וי5חק , )יגס טויסס ויחנק הגימר מבכיסעטר

עד
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וצ'יפ א צדיכדיש148
 1 ים( גז ט ט )גרטיס תו' עמך ה' היה בי ראית ראה וחומרו טוס א* באתםמתע

 אחיכם *מר יכול היה לא קיצו אותו שמכרו בשעה )לב( , לשעה םגךם נתן ויוקף)לא(
 )מלפני( כחטה ויברח )לה( שנאמר ( לשעה מקום נתן מומה )לד( , ש( ג )ש לפניויפלו אחיו נם וילכו שנאסר )לנ( , לפניו ונפלה השעה וחזרה , לשעה מקךם צק אלא ,אני

 משה האיש[ ]גם )והאיש( שנאמר ~ו( בידו, ונפלה הצעה וחזרה ע1(, 7 ):טת פרעה]מפני[
 שנאמר לשעה מקום נתן ודוד , נ( " )00 העם ובעיני ירעה ]עבדי[ בעיני מאדנדול
 ,  %( כ לס"*  משיות דודויברח

 ללן"
 וכיציב , 6( נ )תס3'ס בט אבשלום מפני בברחו  וכתיב

 לו אמר ששאול , בידו ונפלה השעה וחזרה , 6( יי )סם במערה שאול מפני]בברהו[
 יעפכ וכן . כ6( נד )מא ישראל ממלכוז גידך וקמה רגסלוך מלוך בי ידעתי ]נא[הנה
 שנאמר , בידו השעה ונפלה , 'ג( 'כ )טסט ארם שדה יעקב ויברח , השעה מפנישברח
 בא עמי לך הוי , 1( 6 שינפח אחה יעקב מפני ארץ אל וילך )לח( נשיו את עשוויקח

 לפי שלא )מ( וראה לבך בחדרי המתכל , בחדריך בא עמ4 לך ד"א )לם( :בחדריך
 כל חופש שנאמר , כליות חדרי אלא הדריך שאין )מא( , ישורין עליך הבאתיעונותיך
 מדת אחר תגר ותקרא פיך תפתח לא ישרין שיי ב4צ ואם , כי( כ ומסז' במןחררי
 באין היסורין אין , ועם יעבר עד רגע נמעט חבי למה , בעדך דלתוד וסגור אלא ,הדין

 : זעם יעבר עד רגע נמעפ הבי שנאמר , הן ]עוברים[ )שברים( אלא )מב(לעולם
 של למירקען צדיקים של מיהירן בין מה רבינו ילמדנו . וגו' סולם והנה ףהלמ]ח

 של מיתתן דסכגין יהושע ר' בשם שונם בר יוסטא ר' אסר )מג( ,רשעים
 בארץ לארששם

 נביתו[ )בניו( אל ויצו )מד( באהיתופל כתיב שכן , בשמים ולא'
 , '( ז (1Wh המן את ויתלו שנאמר , בשמים ולא בארץ " המן יכן 1 כג4 'ו ""נויחנק
 , ובארץ בשמים צדיקים של מירקען אבל , כס( ע )צ בניו ואת אותו וחלו בניו וכן)מה(

  ויעלוהו , מנין בארץ , גט( כר. )טא החיים בצרור צרורה אדום נפש ודיתהשנאמר
 2 )ג( )נ )יס'כ ]במותו[ )במיחוזו( לו עשו וכבוד )מו( דוד בית קברי במעלהויקברוהו

 ותקוניםהערות
 נ עסף 6ת מטנ א קס יטשס ניכעס . )סעס ס"ס גתן ויוסף )לא( : נ'5חק ססעס ומורס עישנוסס
נכ'", 6נ3 6קספ6רי, 50 סגי ונכ"' ס6רמ6 ככ'" וכיס 6גי. איכס יומר יט5 סיס )tSh 6 קותו ממכרו נסטס)לב(

 מסמט36יס טוחו r~'D 6מיו tfon עקמו )50י) 15 53טוק יט5 סיס pnh כטמכרוסו יוסף וק סגי רומי
 סנ6מר )לג( : הכיסס ססו6 6ני הכיסס 4טמע36יס 5סס 4מר יט3 65 ורף , 6גי 6פסס 3סס *מר יכו653
 1'נ161 סכתונ רסון ט63 רצצי ונכרי , נרפסים ונבגית %רמ6 גכ" סו6 חן . קסמו ויסנן שיו נסולכו
 6מי thutt סכרמנ טנ6 %סס*רו ס3 טג1 31כ'4 , לסגיו ויסקו פחיו נס וילכו 5"ל  וט' )פגיו ויפקו זחיוג3
 נמן מפס )לד( יז(: מד )גר6סיח 6ר5ס רוציו וים* וט' ופחיו "צדס וי63 5"ל 6ר5ס, לסגיו ייס*יוסף
 מסה הכרס )לה( : ס6רמ6 ככ"' חסר וכן , נר06ית  נ6גד5 גסמס 3סעס מקוס גתן 'עקנ עד . 3טעסמקוס
 נ לומי נכ"י  לגטן ולא , סרממ מפני סגול כזקותי , *קסגארר סל ילי  ע"י מוגך ס61 וכ! . פרענימלרג'
 סנזיך כ3 וירזו  מכתיי w(h  %יאוייד  פל סם וגל" , חזץפ כן . מ% נד31 מטס סריס גס סג6מר)לו(
 . גגו 6כ0*ס מפגי ככלוצ וכתיב )לי( : ס3סגיגו כס 610 רומי ונכ"י , ח( י6 )סמור 5י וס0תחח 36י038
 מפגי 6רן Sh ויזך %ח( : רות ככ"י נס עטן 1גפ65 , *קס%לי ס3 פכי ונכ"י פ%מ6 פ"י חסלוס

3pP'ס6רמ6 ונכ" רומי ונכ"י , זחיו יעקנ מסם כנען 6רן 36 וזך מינך 6קספ6רי % סם נכי" . שיו 
 3סי ס)6 )כ0 : מסרק כסתחת נסם,  משטיפ אגדת  מונ6  ופ , עמ' 5ך י"6 )לפ( : 30סגיגו כפ610

 סגותיך ס3פ' ור% 3נן נמירי סאתכן סנ" יריספירר סל  פלי ונכ"י , מס נשסית  נאית נס כ"ס ,עוגותיך
 . כסוח חזרי blb חיריך טין )מא( : יכצרין עלך tnh~o טטת'ך 3פ' ס63 51"3 ישרין ע5'ך סנטתיא

 סבין סג" ונכ"י . סן טונריס ט5"5 תקנתי . מן סנריס 6% )סב( : כ3יוח 636 חדריך אין  נריייפנ6גזח
 עד bstD5 636 עומיין סיסורין  יבין ייספירר  סל  טגי וכג"' 1פמ,  יפוי  יד סג6מר סן עבריןנעויד מתעכנין כייסורין ס6'ן נראית ונ6נדמ רנע, כמעט מני 0ג6מר ק שגריס 6)6 3עו5ס נביןסיסורין
 גאי ואס . בגס 3ר יוסמל 'ר' 6מר )סג( : כו' סיסורין 6ין ססיוס חסר ס6רמ6 ונכ"י , אס'סנר

 , סיטי ונדור מממיסי נדור וסיס טגס, נר ג'ל  ביריפלפי  פפי ונמ65 נוגס, נר רומי ונכ"י ,%רמ6
 ,  ציתו יל פ5?  פסותי . גניו 36 וי4 )פד( : ט"6 ש יף סירח)מי טטrw  6 , מג6 ר' ס3 תרמיזוסיס
 נכ"' פס רומיגאי

~nlee 
 ונכ"י , ס6רמ6 נכ"' גס וכ"כ . גגי1 ו6ה לותו ות13 נגיו וכן )טה( : לגגון סו6

 . נמיחתו 3ו עסו וכנת )סו( צ תיו סמן גגי עפרת ו6ת כסן 0כתכ ונטרל גסמיס )6 נגיו ס5 מיחהן וכןרומי
תישתי
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עה הנתש ריבואטרש
'5א, הרשעים חלבות הרשעים., לחלומות הצדיקים חלומות בין מה רבינו עוד ילמדמ)מ(

 . 6( מ6 )נונס" היאור על עומד והנה חולם ופרעה שנאמר , בארץ ויש בשמים
(rD)בארץ לא היה שלא , נ( י סיג") ודחלילי ]הזית[ )הוא( חלם בחיב נבובדנצר וכך 
 הסף שאמר מוצא טעה שכן , ובארץ בשמים צדיקים של חלושת אבל , בשגוםולא

 שנאמר , מנין ובשמים , בארץ הרי , י( )י )גורסיי אלומים מאלמים אנחת הנהלאוטו
 והגלום יעקב באבינו וכן , ט( סס )מס לי משתףוים כוכבים עשר ואחד והירח השמשהנה

 : 1 ובארין בשמים הרי , השסימה מגיע והחשו ארצה ]מוצב (bO) מלםורנה
 . סמל עשה מנשה לו הראה )נא( דחלילי יומי ר' אמר , מולם והנה ייחלום ד"א )ס]ז[

 , ]יוהי[ )יומי( בן שמקון ב"ר אלעזר ר' אמר )נב( . סולם והנה ויחלום]ד"א[
 )ספק טובחי[ על במעלות תעלה ולא ]וגו' אדמה מזבה שנאמר , מזבח * הראה)נג(
 אלו )נה( , אלהימ מלאכי והנה , הקטורת ענן זה )נר( , השמימה מגיע וראשו , ט( גדג

 הראה )נו( חלפתא בן שמעון ר' אמר . ומשמשין המזבח כבש על שעומדיםהכהנים
 הראה )נז( , השמימה מניע וראשן , )ג( עז )גמות פיה את הארץ ותפתח שנאמר , קרחלו
 מוצב סולם והנה ויחלום ד"א : 6( כד )כמוח ה' אל עלה אמר משה ואל שנאמר , "שהלו

 וגו' ירדתי הרים לקצבי שנאמר , יונה לו הראה עזריה בן אלעזר ר' אמר ,ארצה
 השמים בסערה אליהו ויעל שנאמר , אליהו * הראה , השמימה מגיע רראשו , ו( כ)יונס
 מ' , מימן זה , סיני לו הראה )נח( יוחי בן שמעון ר' אמר , ויהלום ד"א . "( כ)מיי
 מאה וסלם , ושלשים מאה הרי עשרה, י' , חמשים נ' , עשרה י' ששים,עולה

 )והנה( בסיני ונאמר , השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב כאן נאמר )נם( ,ושלשים
 סשה זה )ם( אלהים מלאכי והנה ד"א : י6( ד )יכויס השמים לב עד באש בוער]וההר[

 ותקוניםהערות
 ')מךט ועוד רומ' נכ"י . רטט שד צמיגו )סי( : )נכון סו6 ר1מ' וככ"י , סכהונ כרסון נמוופ 50"3תר4ת'
 , כתיג ג5ר נג3וכד וק לומי ככ"' . כחיי %ר גנוכד וכך )טח( : שמס סורס חסר ס6רמ6 ונכ"' .רנות'גו
 ד"6 )נ( : רומי ש"י וכעס סוססחי . 6ר5ס ש5נ )מם( : ויה)גי 5") , )נ3' ורך מגית ח3ס נעעוזו0ס
 0) סגי נקי נ"כ מו63 סוס סמ6מר . סגרירי 'וסי ר' 6מרויטוס

 סנועת'ק מן 0מס פגוסף 6קספ6רי
 סקס וסוף סם) ועולס עומד מקס )'עקה סק3"ס סר6ס סוקס ומגס ויח)וס "וענחומא" מכ"י ג6מ5עירפס
 כמו סונף ז6ח"כ , ליון ס' נ0ונ 'ר6ו נעין טין כי עד 0)פ:יגו סמ6מר כ) וסעת'ק כו' מונח )ו סר6סד"6

 )1 סר6ס )נא( : סוס סמעחיק ססמיס ס6ונוריס ממות ומנס , משכיו כי ס"ס יעקנ ו'65 ג' 16חנ;דסס
 סיגו) סס) 6ח פסס מסכתות סס:וס סס והסר . סיע ועורס עומד רומי וכש פ6רנ;6 גכ"' . סגך ש0סמבס
 . 'וסי כן למעון ר' 3ן שעור ר' 6מר )נב( : תגע כמו סקס ודורס ו( )ג )ול"נ ס~סיס ככיח ע0ס6קר
 סר6ס )נג( : יוחי כן ממעון 3"ר קעור ר' 6מר )נכון hn~he וכס רומי 3כ"' וכן , 'וחי גן 50")חקגחי
 מ,נח וס ס)ס שגס ויחמס מונח )1 סר6ס רומי ונכדי , פ6רמ6 נכ"' ב"ס . תימס מוכח 0נ6מר מ31ח)ו

 י"3 16ח סס"ח 331"ר . ממחי ע) למענות תעלס ו)6 ס63הריו סנוקר6 וסוססחי 6דמס, מונח0ג6מר
 ל )י תערס 6דמס מונח 0;6מר מגבח וס 6ר5ס מו35 , סכנת וס סו)ס וסגס 3"ר. 3טס קי"ס רמווילקוט
 וסכוו;ס , )' העק 6דמס משח 0;6מר מונח וס סרס וסגס גהגחומ6 )סג'ט כמו טנ" סס גס סיס)דעח'
 )דין'ג )כס6 3וסכ וכ03 מזקון כ0'"ן סכ03" "וס 53וו )ו רסס ולחך , למעקות תע)ס )6 סכחו3 ע)נ"צ
 , מדרגות ~nifinu 1)6 , 03סוע ועל לגריס פשוטם )גוע)ס 0ס וסד במונח לנס עכס וכמרוס 'ח(ס

 ד"6 סג" 6קססלד 0) 0ג' ול"י , נמענות תע)ס )6 סכהונ וסניף , סאונה כ3ס וס cSn דרסזסדורס
 6)1 ע"ס רם, oa וי)קוע 0ס נער , מקטורת עזן וס )נד( : נמעדות תע)ס 1)6 6:0מר מונח )וסר6ס

 ולויס כס:יס 6), פירמת ול"י לומ' ככ"י . כו' 0ע,מדיס סכסג,ס 6ופ )נה( : )תגויס clw מריחןסקרנטת
otinirc(ס) 0ג' וככ"י , ומסמ0ין ממונח כנס ע 

 סכ 31נ"ר , עלו סמסרהיס נדו)יס כסרס 6)1 6קספ6רי
 Ga ו3י)קוע , גכ03 ויורריס lD('O 0סס 13 ו'ורדץ עונין גדו)יס כסגים 16 כלסיס מ)6כ' וסגס סס1')קוס
 6)1 כנ,' 6' 6קספ6רד גנ"י Dlt('V . )ענידה נכנע tD('O ר.כסגוס כ) כי גד1)יס" )"ג "ס"6 753!;רסס
 ככ"י . קרח )ו סרוס )נו( : נד1מס געסית ו)ויס מתת מן וקווי , ו)ויס כסוס חתו רונוי וככ"י ,סכס;'ס
 hmbD ככ"י ונס 6קסס6רד 30 סגי ונכ"י , רוגו' נבק וכ"ס . מ0ס )ו סר6ס )נו( :  עדתו" "וכ) נוסףרו:ו'
 וטנכ"י טלסגיגו וסג,ס,וה , הוסס זס ססמ'מס  מגיע !ר6ק, , '!גס 6 סר6ס ד"5 ולח"כ נג'סי וס נהרוסק,ג6
 גסגס וכן , סיג, סו6 ס)ס סו6 גוסף ~hmb וכ"' רוני נכ"' . סיגי )ו סר6ס )נח( : )כעס יותררומ'
 מו5נ כ6ן ג6מר )נם( : סמ"ר גוסהת שחקותי וחר5ס מ' ו3סערס י"כ כ"ח וי65 טונ נלקח וע"ן ססכנ"ר
 מסר נתחחית ויחלנו 6ר5ס מי5נ סגר ט!3 ונלקח סס נכיר . ססמימס גוג'ע ורקס,6ר5ס

~wc) 
 יו( ים

ג:קח ומוס* 0ס בנ"ר גסגס . ולכרן מ0ס וס )ם( : ס0מיס )3 עד 063 נוער ומסר כסמיגוס נגיע,ר6סו
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הנהמא א צ יןפדרש150

 הר על ה' וירד , עליו נצב דל ההנה , ע( כן )סשה ואהרן כסשה ויעל שנאמר ,ואהיה
 בסיני רבאמך , ינ( כח )גו06ית יצחק ואלהי אביך אברהם אלרם ה' אני ויאמר , י( יע )ס6סיני

 ו 6( כ השת אלהיך ה'אנכי
 , הארץ לו שנתקפצה )סג( אדם בני מארבעה אחד זה )טב( , יעקב ייצא ד"א 4א(]ח[

 כיק )סד( , מנין אברהם , ואבישי ויעקב ואליעזר אברהם , הןואלו
 , עו( יד )נאית לילה עליהם ויחלק שנאמר , לפניו הארץ קפצה המלכים את לרדוףשיצא
 , בו כתיב כטה , לפניו הארץ נתקפצה , ליצחק אשה להביא שהלך כיון , מניןואליעזר
 , מנין ואבישי , הגיע ביום ובו יצא ביום בו )מה( , מכ( כו הס העין אל היוםואבוא
 דוד את רדף עשה מה )סח( , גלית אחי )מז( בנב ישבי עם נלחם שהיה כיון)ש(
 האיש י מה ואמר , עליו דוד של פחדו הקב"ה נתן שעה באותה )סם( , מגינוברוח
 אמר שעה באותה ע1( כ6 א"כ דוד ויעף , כתיב שכן וטנין , וגבורותיו דוד היכן ,הזה
 עם ונלהמימ , ממנו רחוקים ואבישי יואב והיו , באן אחהזי טבמ אהד לי יתן מידוד

 ותקוניםהערות
 מזקני ו0נעיס גידור )רסיס 0סני6 נכתונ כי , וקג'ס ו0נעיס "סרן מ0ס זס סנ" רומי ונכרי , טונעק"
shlaf, 6) עלס ותסס 61סרן מ0ס זס עסיס מ63כי והגס מז% עוב ולקח 331"ר o'tlh~ כ( ש )המות 
 גס . סטרן 13 0:תקס5ס 076 בגי מ6רנעס 6חי וס יעקב 651 7"6 )מא( : 0)סגיגו כמו סו6פ*רמ4 ובכ"י , מסר מן מ0ס ויין 0נ6מר 'וריין גופף רומי גכ"' וגס , יד( טס (Op מ0ס וירן מ0ס וסויוריין
 6קסס6רי ככ"' טטף ליון( ס' נטוי על ע' 81ות ח' )6ות סוססמ6מר

 כ"' hnina נון ססוסיף ג'
 ננמר6 עיין . 6דם נגי מ6רנעס 6מד וס )סב( :0)פגיט

 שסיריי
 0)טס לק מוגף ו0ס סד"כ 3"ס יף

 כוי ס5מתס 6רן סרעפת ךכתיכ D(bat עניך לנס 16סעי6 ירני f'V tfnSfn רמו מתחי) קג"ס רמוסוף עי משסכרין סגמר6 דגרי 0סכי6 לעם רמז סש6) ')זע וסיין , 36רסס חי0כ 1)6 , סקרן )מס0קס3ס
 סחנרד סכ"ר , סכינן עניי רנת 6ו0עי6 ירני מי)תיס כסמלות וכוונתו , י"6 6וח סג"מ מנ"ר סנו6מרוסוף
 עוד ומ65תי , נ' רק חויב 6יגו ובנמרט סטרן )סם 0קפ5ס ד' 0חוסנ סנמר6 ע) פ)ינ רני 6וטע'6ר'

 , סלינה ענידה 6)'עזר ירני מילתי nflh" נעלמות 6'0 וינע ר)"נ רמו מלכיס כירט סוס סוסוןספעס
 6ית6 ונסדרתם , )0עס 6)8 ממס חי 0י6 דמ0מע טסני6 מז י5 שמירין נמרה ע) 0פ)ינ פ3"ג )סדר"6כווכחו
 דרנ' פרק' נע) שיעור 0ר' סי)קוע 6מר )כן , )מוסת )חסונ י0 6"כ , נגיס וסו)יז ממס וחי לדיקטסים
 )מן סגתקס5ס 6וס נג' מ6רנע 6חד וס ס6רמ6 וכ"י רומי בכ"י . סקרן )1 טנתקס5ס )סג( : פ)ינשיעור
 0) וטיסי סגי וכ"י ,סדרך

 סמ)כיס 6ת )רדוף 0'61 כיון )סד( : ס6רל )סס 0קפ5ס מ6רכעס 6חי וס 6קספ6רי
 כ' 6קסס6רד וככ"י , )סגיו ערן וגחקס3ס רטתיט קמרו סלמך וכת רומי נעי . )פגע סקרןקס5ס
 ו36ו6 "6)יעור נק5רס סניך ס)6הריו סמ6מר נס )')ס" ע)יסס ויחלק שנרסס סמעחיק מן סוסוןנתקדר
.t~ottoמי) 6מר סימון ברני יסורס ר' מ')'ן 0)0 סיו מניט 6נרסס 0) מסיעותיו נ' 6ות פמ"נ ב"ר ועיין , 
 גנך5ס 6חריסס )רדוף כ0נ6 שנרסס ל"י מומיו- סוג סוחר מדרם עוי ועיין , הנרסס נימי 6רןסרע0ה '"* 6וח סרס וגוער , סכגסת )ניח מניתו סוגך 0סו6 טס 6)6 רג)יסן גח6נק )6 ר"6 נסס 6מרר"ג
 , מג( כד )כר6ס'ח עס"ח ונרסוק עס סנסדרין עיין . מגיע גיוס וט י65 גיוס ט )מה( : ועע"ס )פגיו סקרן)1

 ולך ויקם י"6 פופ  פג"י מנ"ר גורע וסול , סקרן * 0קפ5ס מכלן 63תי וסיוס עלתי סיוס סיוסו6נו6
 וס,וס י65תי סיוס בעין 6) סיוס 61נו6 י5חק דר' דעתיס סו6 , יומו גן 6מר '5חק ר' גסריס 6רס6)
 חרן עד סעגד % פעות ונסמן יום ע0ר 0נעס מסגך תרן עז 6רנע מקרית סס"ו נסיר"6 ועיין ,נשתי
 0ג6מר נשיתי וסיום י65ת' סיוס 161מר ~נו תמסוסיס

~ubl 
 סקנ"ס ר5ס 6מר שנסו ר' , itPO 6) סיוס

 : ע"כ )חרן זעות נ0)0 ונ6 סדרך )1 הקלס שנרסס ענד 6)'עור )סגי מ)6ג וסרח '5מק עס חסי*מג
 מרפס ניכיתי 706 נגנ וימני וכתיב סרו סיס כך בטנ ידני . שית 6ח' נגוב 'סני עס ג)חס לסיס טון)סו(

 3ס דף נשס7לין ועיין , ט,( % ש"כ דוד 6ת )סכותונו'(וי6מר
~up 

 . נ)ית 6חי )סז( : V";D סוף וננ"ר
 מסונן ס)סון 6קסס6רן 0) צגי ונכ"' . גנית 0) שמיו מ6קס%לז נ' וכ"י hmhe וכ"י רומי ככ"יוכן

 צמיו ע0ס מס גנית 6ח[ כגג ~ימני עס דון כ0ג)חס 51") , נ)ית ל) צחיו ע0ס מס נ)ית עס יודססג)מס
 : 6חי ג)ית 0ס סגס7רין נגמר6 וכן , גשת 0) 6חע סיס גג31 יסני סחגחומ6 יכרי וגסי , נ)ית0)

 0) 0)'0' ונב" פגי ונכ"י , רומי ונכ"י פ6רמ6 נכ"י וכ"מ . מניט נרוח רוד 6ת רדף ע0ס מס)מח(
 מס ושמר ע3'1 דון 0) סחפו סקנסס גתן סעס נ6ותס )סם( : נגוגיגו )דוד תגיפו סי' , קמין עטרממגיש )שחוריי 717 וקפן ננוניגיס S':h סג"מ נ"ר ושין . מניט נרוח יתש ג)ית 0) צחיו ע0ס מס6קספ6רו

 וסכרין , ננט 6מר הג" ו0ס , hmhD וכ"י לומ' גכ"י סגף וב"ס . עטרתו 717 סיכן סוס ~D'bק)
 717 ק) מס ~נו כן 6מר n~ho צוחו , נ)13 50מר ומכוונם , יוד sa נצנו סחיו סקכ"ס גתן ו5") ,מסונר
 סקנ'" גתן סנ" 6קסס6רז 0) סגי ונכ"י , גנורותיוסינן

 וסק ס6'0 וס sp מס ושמר יוד ס) נ)ט פמ17
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עךתנהו0א א צ יךטדוש
 , אבישי לפני הארץ את הקב"ה הקפיץ דוד שהתפלל ובית , ארם ועם עמוןבני

 את הקב"ה הקפיץ הוא אף אבית ויעקב . 'י( ג6 )0'כ צרויה בן אבישי לו ויעזרשנאמר
 רנליו[. יעקב 6(]וישא כס חרנה,)מ6ס'ח וילך שבע מבאר יעקב מצא שנאמר )ע( , לפניוהארץ
 , רנליו את נושא הוא יעליב אבל , אותם קובלות רגייהם אדם בם גל דבותינואמרו

 : רגעו יעקב השאשנאמר
 שנאמר , שבע מבאר , ברה רמהיכן יג(, ינ )פ0ט ארם שדה יעקב ויברח )עא(]מ[

 , היה בחברון והלא , היה שבע בבאר וכי , שבע מבאר יעקבויצא
 המיוחד ממקום אלא )עב( , כו( 3ס )3י6סיס ויצחק אברהם שם גר אשר הברון הואשנאמר
 הנה באלהים לי השבעה ועתה שנאמר , לאבימלך אברהם נשבע ששם ,לשבועות

 , )6( סס )00 שניהם נשבעו שם כי שבע באר ההוא למקום קרא כן על , בג( כ6 )סטונו'
 אותה ויקרא , )3( ג. )סס וע' יצחק עבדי ויבאו שנאמר , יצחק נשבע ששםומנין
 את כשנמל , )ג( כס הס כיום לי השבעה שנאמר , ליעקב נשבע עשו ךאף . הס(שבעה
 , במרמה הברכות נסלתה שלא לי השבעה בא ואמר יבא אם ואמר בלבו השבבכורתו
 נאמר לכך , לשבועות המיוחד הזה המקום מן אצא אלא , לו לעשות יכול אנימה
 עשה נסים לקיש ריש אמר : ארס שדה יעקב ויברח הוי , וגו' שבע מבאר יעקבויצא
 : 'ג( כמ ):ס וגו' עליו נצב ה' והנה כתיב מה )עג( , ההלום את שראה בשעה עמוהקב"ה
 ויביאמ שנאמר , המקדש בית אלא זה אין )עד( , ין( )מס הזה המקום מרא מה ויאמרויירא
 שנאמר , המקדש בית אלא נורא ואין , )ד( עם )חס)'ס ימינו קנתה זה הר קדשו גבולאל
 בית אם כי , זה אין שנאמר , חרב אותו יאה , )ו( סם )סס ממקדשיך אלהיםנורא
 הקב"ה אמר אלא , ובנוי הרב בנוי אותו ראו הנביאים וגל , בנוי אותו שראהאלהים
 ואני . בעצמי אותו בונה אני הבא לעולם אבל , הזה בעולם הרב אותו ראיתםאתם
 : ח( גג )יא" ציץ ה' בשוב יראו בעין עין כי שנאמר , רואים ואתם לתוכו חתרבכבודי

 לכל וזוקף הנופלים לכל ה' מומך זש"ה . )6( כט )גי6ס'ת לאה שנואה כי ה' רירא]י[
 , הכפופים לכל אלא , נאמר לא הנצבים )לכל )עזו( , 'ז( קמם )תסקסהכפופים

 , ורם בשר כמדת הקב"ה של מדותיו אין חייא ר' אמר )עו( , זוקף( הוא לרשעיםואף
 ידו שממה וכיון )עח( , לו ונכסף בו נדבק )ען( עשיר אוהב לו יש ודם בשרמדת
 ידו שממה אדם שרואה כיון , כן אינו הקב"ה אבל , עליו מלעיג עני ונעשה)עמ(

 ותקוניםהערות
 0כע מניר יטקנ וי65 הגימר )ע( : יון ושף כת'נ סנריוי

 וילי
 רסס י"6 6ות סג"מ בנ"ר וכן . חרגם

 כיוס 13 סי65 גיוס בו ס" יומו כן 6מר, רכנן חרגס ותך ח' 6ות סס"ח ננ"ר נס ועיין , 'עק3 ניכויסנרים
 וינרח )עא( : סחורס ע) גרס"י )ע63 וכן , סתרן )ו סקפגס נמקוס יפגע cc סנהדרין  ונגדרת , נחרן63

 ס3ע מנקר יעקר וי65 מתהת 6קסס6רי ס5 סגי נכרי 16)ס , רוני וככ"י ס6רמ6 נכ"י גס וס"ס .יעקנ
 'ודן ר' סנט מנקר , ו' 16ת סג"מ ע"ר עיין . )סנ.טוח ממיוחד ממקס 6)6 )עב( : כי' סיס נחנרוןוסק
 ככ"י . ע)'1 ג35 ס' וסגם כתא מס )ענ( : סנועס )מון ס3ט וירס , סכ,טס 0) מנקרס 6מר יוין ר' ,ור"מ
 יוסב גימר 0)6 )מס ר06ו המה סקנ"ס סקיט)ס וגו' עלס ס,ככ 6תס 6סר סירן דקרך סיסי ס"סרומי
 6ין )עד( : עס"ת 1רם"י ד' 6וח פס"ס 1ננ"ר ע"נ 65 דף תוקן גכ5י 3גגור6 וטיין , טקס םיכנ 6)6עלס
 סריס h(o't ניח 06 כי וס r'h סזס סמקוס גורך מס  1'6מר ויירק סגי' רומי גג"י . כמקנס גיח 6)6וס
 %6 ויכייס סג6מר כמקרס כיח h)h זס ויין , זס 6'ן מיקמר , חרג שותי יסרתי , ינו' ממקדס'ך5לס'ס גורי סג*מר סמקדס 3ית 6%6 טר6  ישן h1D מס סי6מר נן' , ונגו' והרג וגו' סג:קדפ ג"ח סקנ"סלו
 גטתבפ 6קסס6רד ס% ונכ"י . 'סרס ני' וזכו . 6לסיס ניס 06 כי ס:6מר גנוי קותו ר6ו , ,ס סר קרסונגיל
 סמקדס ניח ליטקג סקנסס ססר6ס מלמד ד"bnth 6 ז' 6וח סס"פ וננזיר , ?ממתיק מגנת 'די טלשמן
 ?רי , זס  61'ן . ממקרסיך  *%סיס יר6 סמך"6 3יו' זס ~Or סמקוס מר6 מס ויעמר ויירגז , יניוי וחרגנטי
 כמר"ץ ל63 לטחיי ומסוכ%% 3נו' ססמיס[ סטר ~זס שלסיס 3ית oh כי . לחו דוס סיס זס טל כמד"ת .חר3
  לסלן  וטיין , וססנרחי . פ6רמ6 וכ"י רומי נכ"י וכיס . גומר ל6  סג35יס לכל  לעה( :  פטריך נריהי תזקכי

 וססמיפ ממ"מ נר6סיח נ6גדת מו63  וכן תתפ"ת רמז הסלים נילקופ מוט* . תייש ר' 6מר  לעו( : ס'?טרס
 מךנק ט61 נר6סיה ונינדח , גו ונכסף כו גדנק ו3י%קופ רומי ככ"י . לו ונכסף 3ו גדנק לעו( : ס6ומרכב
 : ידו סמפס רי6ס סס1*  כיון ו3ילקופ רומי ונ"' פ*רמ* נכ"י ירו,  סמסס וכיון )עח( : )ו .נכסףעמו
.ס ו3י%)ךט . טליו מלסיג 6ל6 טור ו6% ממגו סירס טיי ונטפס סגי' רומי ככ"י . סליו מלטיג טיי  .:טסס)עם(
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תנחוטא א צ יןמדרש152

 לכל אלא , העומדים לכל נאמר לא , הנופלים לכל ה' מומך שנאמר , וזוקפו יד לונאן
 , ליפי ינואו שאם זוכף הוא לרשעים שאף תאמד , הכפופים לכל וזו4 )פ( ,הטופלים
 , עמידה להם אין נפלו , ע( 6 )תס)יס קום יבלו ולא דורו און פועלי נפלו שם שנאמר ,לאו
 , ה' סומך הצדיקים אבל , י( )ס )טס דוחה ה' למלאך רוח לפני כמוץ שנאמרלמה
 אני היאך אמר , שנואה שהיא ללאה הקב"ה שראה כיון)פא(

 מחבבהן
 , בעלה בפני

 אשה עזובה את הוליד חצרון בן ובלב אומר ד"א וכן )פב( , לאה שנואה כי ה'וירא לשבך , בעלה בפני אהובה שתהא בדי , רשילה בנים לה ונתון זוקפה הריניאלא
 ברכיה ר' אמר )פ3( , ים( כ )יסא וארדון ושובב ישר בניה ]ואלה[ )העלו( יריעותואת
 נותן הריני הקב"ה אטר , כעורה "זובה שדיתה , עזובה נקראת ולמה , היתהאשתו
 : הכפופים לכל וזוקף הנופלים לכל ה' סומךנאמר ל , )סס( וארדון ושובב ישר בניה ואלה שנאמר , בהם נאה שחרא כדי בניסלה
 אלא בעלה( בפני שנואה שהיא ספני לא )פד( , לאה שנואה כי ה' וירא ד"א]יא[

 אל יעקב ויאמר . שנים שבע שם וישב מז( בו )גומית אחדים יסים עמוישבת אמו לו שאמרה , ברחל שנים שבע יעקב שעבד אותו שהוכיחהמפני
 כב( כ6 כע גסס וגו' בתו לאה את ויקח בערב ויהי , וגו' אשתי את הבהלבן
 אמר , לאה היא והנה בבקר שעפר כיון , כרחל עצמה עשה היתה הלילהנל
 לך כשאמר , אביך רמית למה ואתה לו אמרה , אתני רמית למה הרמאי בתלה

 ואביך , רימיתני למה אומר ואתה , בכורך עשו אנכי לו ואמרת , עשו בני זההארטב
 אמר , שונאה התחיל אותו שהוכיחה הלש הדברים ומתוך , במרמה אחיך בא אמרלא

 שנואה כי ה' וירא לפיכך , לה נכסף ובעלה , בבנים אלא זו של רפואתה איןהקב"ה
 : ו( קמו )תסרס לעשוקים משפם עושה מ* ודוד , רחמה את ויפתחלאה

 , כרהל יפה שהיתה אלא , מרחל כעורה שהיתה לא שנואה היתה למה ר"א]יב[
 , ובזקיפד; וביופי בנוי שוות )פה( , סי( כס )ני6ס'ת בנות שתי וללבןשנאמר

 ללבן נולדו , ויעקב עשו רבקה שילדה כיון אלא , 'ו( סס )מס רכות לאה ועיני אמרלמה
 את עשו שימול כדי , ביניהן והתנו לאלו אלו אגרות שלחו )פו( , ורחל לאה בנותשתי
 , רעים שמעשיו שומעת והיתה , עשו במעשה שואלת לאה והיתהי , רחל ויעקב ,לאה
 . רכות עוניה נעשו כך ומתוך , הזה לרשע גורלי עלה כך לומר נעה בכל בובהוהיתה
 שנאמר למה , )סס( מראה ויפת תואר יפת היתה ורחל )פז( : רכות לאה ועינישנאמר
 ויקח ישמעאל אל עשו וילך אלא עשה לא )פת( , )( ט1 )מס): עצמ תדשן סובהשמועה

 ותקוניםהערות
 6)6 היסגו 6יגו 01עגי 'דו סמסס וכטרז6ס נר6סית ונ6גךח , ממט שרם %סנ" עגי" "הטסם סמקת)'ת6
 . ווקף סו6 )רסעיס ס6ף תקמר סכפופיס )כ) וווקף )פ( : 3ר6סיח 6נךת 3ע) )מון וס61 5נן ע)'וגורן

 סו6 סומך יפקו 06 סרסעיס qh 6"כ סכסוסיס )כ) 6)6 ג6מר )6 ממכיס ו0 6הר גמ61 נל6סיח63נית
 : ס"ס סערם )עי) עיין , סמ6מר נסתחרת טססגרתי סמ6מר וסול , חקומס o~s 6'ן ;פ)1 ס6ס וסמם חסלותן
 סכסיסיס, )כ) וווקף ע) ~לוס פסח) סמ6מר למסך 610 . לגוסס ססי6 ))6ס סקנ"ס סר6ס כיון)פא(
 סו6 מסוק . ט' טמר סו6 וכן )פב( : מיותר 6101 )06" סגו6ס כי ס' וירץ "ד"6 סוסיף נר6סיתוכלגדת
 פרנוס . כ"6 6וח פ"6 סמ"ר . סימם קסתו כרכיס ר' 6מר )פג( : נטבח כר6סיח ונ6גדת , י"ח נ'3ךס"6
 ונבגדת . רומ' ונכ"י פ6רמ6 נכויי נס כ"ס . נעלס כפגי סגולם טסיך מסגי 63 )פד( : י' 6'ד"צ

 כי ס' ויר6 י"6 גורס ס' 6ות רמ"ח סס3ר6סיח
 טט~

 )מס נעלס נסני סגולת סירס מי נסני )6ס
 רנתם )ו ט6מרס מס 6חד'ס כימים כעיניו וימיו סגים טגט כרחף יעקב ויענד סג6מר ממחי 16תוססוכיחס

 טוה )פה( : סתגחומD~D 6 )תקן ויט מסונט וכשון , יעקנ וי6סנ 6חדיס ימים עמו וימנת6מו
 , ונקומם נימות 31'וסי מגוי צווח , ס6רמ6 ונזקי רומי ככ"י וכן , וכקומס 5") ונ,קיפס וגיוסיבט'
 נדו) וס )6 ממדורות סגי רס"ו 3סךר"6 דרסו וכן , טוות סמן מדמע נגזת סחי מ"ר מןודורס
 מסיו מבכיס רכות מסו נ' 6ות וסמ"ק ס, 6וח ס"ט ל"ר ועיין . )6)1 6)ו לנרות טוחו )פו( :מוס

 ם) נגור13 6סו) ט)6 רוון יסי ובגורת טכס וסיתם )קטן וסקעגס )ניו) סנדולך סחג6יס סיו כךקומרם
 6ות 0גדפס nt(hmn ,  עס"ת ורס"י ע"6 קכג דף ב"כ וע"ן יו( כע )נר6סיח טוב 3)קח h~w וכן .רצע
 'עקנ ט) לדקתו ;ומעת סיתם רה) 6נ) סני' רומ' נכ"י . כו' תוקר יפח סיתת ורם) )פו( : וינ"ע ות"יד'

 גג"' וכ"מ . עסו ופך 6)6 עסת )6 )פה( : ע5ס הדסן טוכס סמועס למס מרקס ויסת ת61ר[ ]'סחוס'תס
 שנק ")6 סמיהן Sh lbDnt' , 16 עטו וילך 636 )6ס 6ת )קח )6 ועסו ט5") פסק וקין , ס6רגו6 וכ"'רומ'

מ63
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עןתנחוטא 04 4ן יךטררש
 היה הברנות בשביל יעקב אמר , ט( סם )נו6ט'ת לאשה % וגו' ישמעאל בת מחלתאת

 , ישמעאל בת למחלת יניח אם יודע מי , אשתו לאה את וכשאמול , להרגנימבקש
 , ארומתי נמלת שד אלא , וברכתי בכורתי שלקחת דייך לא , לי ויאמר עליויבא
 שנומל אדם יש כן אילולי , מ( כס )מס וגו' ברחל שנים שבע אעבדך ללבן אמרלפיכך
 לשמו יושבת לאה שהיתה ללמדך אלא , הקאנה את ונומל הגדולה את ומניחאשה
 נותן הריני אמר , כך לבן וכשראה , וע' שנים שבע אעבדך יעקב אמר , עשושל
 , התנאים היו וכך יעקב לו אמר , וגו' בתו לאה את ויקח בערב ויהי , מיד הגדולהאת
 , וגו' כן יעקב ויעש , ונו' במקומנו כן יעשה לא לבן ויאמר , עמך עבדתי ברחלהלא

 חביבה שתהא כדי בנים ללאה נותן הריני הקב"ה אמר , מלאה יותר מחבבההתחיל
 : רחמה את ויפתה לאה שנואה כי ה' וירא , מרחליותר

 ט1( ס6 נשים)ו)י'ם שתי כי)תהיינה(]תהיין[לאיש לאה[.זש"ה שנואה כי ה' וירא ]ך"א )פס(]יג[
 , :ס( )יגייס נשים שתי , בו( כס )גר5:'ח תם איש ויעקב שנאמר , יעקבזה

 , )( גט )גו6:'ה רחל את גם ויאהב שנאמר , רחל זו , ):ס( אהובה אחת , ורחללאה
 וילדו , )6( סט )נו6:'ט לאה שנואה כי ה' וירא שנאמר , לאה זו OC) הגייס שנואהוהאחת

 העמידה לאה שהעמידה ומה , לו ילדו שתיהן , סס( )יכויס והשנואה האהובה בניםלו
 וכן נביאים העמירה לאה , מלכים ]העמידה רהל וכן מלכים העמידה לאה )צ( ,רחל
 בנים לו וילדו נאמר לכך , רחל  וכן שופמים העמידה לאה , נביאים[ העמידהרהל
 ויקרא , דגלולם מן ליפטר שבא בשעה , טו( סט ):: בניו את הנחילו ביום ךהיה י :ס()וגלים
 כי למה , ליוסף , סס( )יכויס האהובה בן את לבכר יונל לא . 6( מט )3ו6:יח בניו אליעקב
 )נואית אתה בכורי ראובן שנאמר , ראובן זה , יי( סס ):ס יכיר השנואה בן הבכוראת
 כשיבא , ):ס( עלה יצועי מהו , ד( טס ):כ' תותר אל כמים פחז בזיתו שאמר אע"פ , ;(מט

 שעמד וכיון , אותו פודה הוא , ג( 'ט ):מוח האלהים אל עלה ומשה בו שכתיב ,משה
 , ימות ואל הקב"ה אמר , ו( )ג )יניס ראובן יחי שנאמר , רחמים עליו בקשמשה
 הבכור את כי שנאמר , שניהם[ מפי ]דימום שביהם( כפי )דמים נומל נמצא)צא(
 , הזה בעולם ראובן יחי , ימות ואל ראובן יחי '((, כ6 )יגריס שנים פי לו לתת יכיר השנואה[]בן
 : נ( מט )ג":'ת אוני[ וראשית כחי ]וכתיב אונו ראשית הוא כי ולמה , הבא לעולם ימותואל
 על ]וגו' ביער כאריה נחלתי לי היתה זש"ה . לאה שנואה כי ה' וירא ר"א )צב(]יד[

 ממנה לצאת שעתירין הקב"ה ראה , וזיאך , ח( '3 )'ימ'ס שנאתיה[כן
 אמון מנשה אחז יהואש יהורם הרשעים הן ואלו , שנואה אותה וקרא , רשעיםבנים

 , ים( מ )מ"ג אחאב בית עשו כאשר ישראל מלכי בדרך וילך כתיב ביהורם , צדקיהויהויקים
 שאל ישעיה לי אמר , נ( סו ):ס אביו בדוד ]אלהיו[ ה' בעיני הישר עשה ולא כתיבבאחז
 , משאול קרח שיעלה או המתימ שיתי , י6( ו )יטיס שאלה העמק אלהיך ה' מעם אותלך
 כח בו שיש אני יודע אסל , השמים מן אליהו שירד תבקש , ):ס( למעלה הגבה.או

 אשאל לא אחז ויאמר שנאמר , ידי על שמים שם שיתקדש רוצה איני אבל ,לעשות
 אשר ימיו כל ה' בעיני הישר יהואש ויעש כתיב ביהואש , '3( :ס ):: ה' את אגמהולא

 ]ואחרי[ אחרי( )ויהי שנאמר , רע נעשה יהוידע שמת וכיון , ג( 'נ )לג הכהן יהוידעהורהו

 ותקוניםהערות
 . תמיין כי ש"ס )6ס ס)ו6ס כי ס' וירק ד"6 )פמ( : יעקד 6מר טד ה.15:ית סוססס מן עט" ויל636
 רומי נכ"י גס ס)מגיגו נכ"י 6ו3ס , נרכיס ר' 3טס וס כנח וטס , יג 6וח סכו"ם כר6טית 63גדחמונק
 רומי ככ"י 3גכון כ"ס סוססחי ולסר . רם) וכן ולכיס סענויןס 63ס )צ( : וקומר סס נ3' סו6 פ6רמ6וכ"'
 ווו 6)ושס סעמידס זו ט"ו 6ות פ"ע נ"ר וסיין , פ6רמ6וכ"'

~ltnDo 
 סעמידס ווו )ו)כיכ סעט'וס 11 6)ופיס

 : ע"נ כו דף מוכס ועיין , סופעיס טמדו ומוו סוסטיס טמרו מוו גני6יס ענוךו ומוו ג3י6'ס עמדו מוומהכיס
 , ס:יסס גוסי דניס גנט) ג)ו65 רשי ונכ"י , פ6רמ6 ככ"' גס כ"ס . הגיבס כפי ימיס גוס) גמש)צא(
 וננסקכ"ס מממס טגיסס מסי וסכווגס , יוג' נסטון וס)יחס מחרס דימוס ופי' , סגיסס מס' דימוס גנט)חקגתי
 וגו' ס' וירק ד"6 )צב( : 3ר6טית 63גדת לכון סו6 וכן , ימוח ו6) )1 סס'3 וסקכ"ס ריכוכן יחי 5מרס)וסס
 נסס רק מונף רמג רמו ירמיס ו3י)קוט ד' 6ות פמ"ח כאקסית 53נדת מונק . גחנתי )י סקסוס"ס

 ומן : mfp15 יסויקיס למון מגסס 5חו יסו5ס יסורס רסעיס ו' 5)ו ססנטס יוקדת 6ומ))ס ד"6 סחגחוט6.
5מר
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הנתש א צ יןמיש*הו

 עשה אשר הסמל פסל את ופטם במנשה כתיב מה ראה )צג( . ק מ )י0"נ ונוי יהוידעמות
 אשר הפסילים ולכל ונו'[ ה' בעיני הרע ]ויעש כתיב באמון , " )נ נסס האלהיםבבית
 . ע( כנ )נ )מס אשמה[ הרבה אמון הוא כי וגו' ה' מלפני נכנע שלא ונע אביו מנשהעשה

 , ק 6 )% עליו והנמצא עשה[ ]אשר ותועבותיו יהויקים דברי ויתר כתיבוביהויקים
 כתיב בצדקיהו . שיצא בפתח ונכנס )צה( , הערלה את ומשך , במילה שמאס)צד(
 צווח הנביא לפיכך , רששם שבעה הרי . 'נ( ;ס )0ס ונו' אלהיו די בעיני הרעויעש
 שנואה כי ה' יירא לפיכך , ט( סו )'ימ'ס השבעה[ ליולדת שבעה( )היולדת אומדהואוטר

 : וגו'לאה
 עיקר היתה היא )צו( , עקרה ורחל אלא , לאה[ שנואה ני ה' יירא ]ד"א )צו(]סו[

 יעקב ויעבוד שנאמר , בשבילה אלא יעקב נשתעבד שלאהבית,
 . מודים לאה של בניה שכן , בית של עיקרה היתה שהיא מנין , כ( כע )גי06יהברחל
 כל ויאמרו נתיב ומה , לאה של בניה מבני , היו יהודה מבני שלו סנהדרין ונףבועז
 אשר וכלאה כרחל ביתך אל הבאה האשה את ה' יתן עדים והזקנים בשער אשרהעם
 , ו( ד )יית לחם בבית שם וקרא באפרתה היל ועשה ישראל בית את שתיהןבנו
 )בר( הכהן ברכיה ר' אמר )צם( , עקרה ורחל שנאמר , הבית עיקר שרחל מכאן)צח(
 ובניה היא אעפזכ , וגו' עקרה ורחל שנאמר , מיטרין עיקר לה היה לא]ברבי[
 אמר )קב( : רחל של בניה אלא בעולם ישראל מעמיד שאין )קאז עולם של עיקרו)ק(
 בניה ביד אלא נופלין שאין , עשו של בנים ביד היא מטרת )קנ( נחמן בר שסוקלר'
 לדון השכמים באים שאם כ( מט )'ימס הצאן ]צעירי[ יסחבום לא אם שנאמר , רחלשל
 יוסף את רדפתם אתם ]למה[ להם אומר והוא , אתיך את רדפת למה לו לומר עשועם

 , אחיך רדפת למה לו אמר , יוסף אצל בא שהוא וכיון , ממנו מושלים ואינם ,אחיכם

 שלסתר ואני , רעה לי שלמו אתי אף , רעה לך שעשה תאמר ואם , להשיבו יכולואינו
 שנפטר , עשו זה , 'י( מי (tturt כקש היו הנה שנאמר , שותק הוא מיד , סובהלהם
 שנאמר , אש[ ]שנקרא יעקב זה מס( )יכעיס שרפיכם אש , 'מ( פסוק )ט1נד'ס לקש עשווביה
 יוסף זה לא , וגו' להבה יוסף )ובית )קד( אש( )שנמרא טס( )ממיס אש יעקב ביתוהיה

 ותקוניםהערות
 ויחס נמנטס כתת מס ר6ס )צג( : סתגחומ6 נסס רט" רמו 'לעיס ג'מוס מונך 6ות 15 %0 'סעיף6מר
 ונו' ס' 6מר 706 גרית ט0ס 06ר olnfio ס% 6ת וימס 5מר כת"נ שנ6 גר6ט'ת %גיח . ססמ3 סס63ת
 ב ערגם 3ו טמטך 6מר מי ו' 6ות D"'D וי"ג עיין . סער3ס 6ת ומלך נמיהן 0מ6ם )צד( : כ6()פ"נ
 נתעסית ונ6נזת , גכגס בו 0י61 נסתת זכר ט5 כ))1 יוחק ר' 67מר סס נוי"ר . ~65 נפתם הכגס)צה(
 עיקר סיתם ס'6 )צז( : רומ' ככ"י 3גכון וס"ס מוססתי , ד"6 )צו( : 0'65" נסחח עוגכ:0 סמבותמטמיע
 3' 6ות h"DD וב"ר עקרם רני פסקך פ0יקת6 ועיין , סהגמומ6 נסס תר"ו רמו רות ניתקע ט% ,סטת
 כס:6 כר 6נ6 ל' 6מר י"ג 6ות ס"1 רנס ונרוח . וכו' ניח 50 סיקרו סיתס לח) יוחק ר' 6מר עקרסורחב
 רח3 נתחבר וכ63ס כרחב 0ג6מר ממס . סניח עיקר טרח) מכבן )צח( : נים 0) עיקרו סיתסלמ3
 פסיו 6)6 סיו )6ס מס3 מכינין עיקר 331"ר וכפסיקתך סס רנס נרות וע"ן , %סובת"כ

 טוסיי
 רמ3 0)

 וכtuu 3 סת:חומ6 סני6 3כך , 0ס מסיו מסנסךרין סוקניס וגס וסוקגיס tDU מסובין רוב ור"5 ,סיקר
 נרכיס רל 6מר רומי .יצל"' מיסרין עיקר 3ס סיס 63 תליותי( )כן גרני מכסן נרכיס ר' 6מר )צמ( :סנהדרין
 )6 בר' סטוי נרכיס ר' 6מר %רמ6 ונכ'" . 0)ס מונורין סנים עיקר סיס י6 ברני[ ]מ3 ג7ר'סככן

 61חל סמ)ס וגסתנסס מיטרין עיקר 3ס סיס % כמוג טסיס מסק ולין , ס"ס מ31ור,ס סנה'סיס'עיקר
 ג' 6ות סמר נ"ר תמ65 וכן , גכוגס רסנינו וסט0מ8 , שקנית" מקח מדניס עוד מוסיףסמעת'נדס

 וסי סקס מיטרין מתך ט"6( כנ שיף יוכור פסק6 נפסיוף6 וכן , )ס סוס 63 מיסרן עיקר 0' 6ותוסה"נ
 יקז~ו(נימי

 )נטבפראוטטס"
 ו50 גיח ע3 עיקרן רותי גכ"י . עורס 30 עיקרו )ק( : מקס נסערס עיט

 י"6 לומי 3כ* . גממן גר סמ61) ר' 6מר )קב( : מעמידין 60ין רומי (~ff . מעם? סטין )קא( ;סעופך
 30 נגיס 3יד סי6 מנצרת )קנ( : סתגמומ6 כסס ג"6 רמו סופעיס מהקוס ומונס , גממן כר 0מו36 ל'6מר
 לומי ובכ"י hmbD בכ"י : רח) ט) נגיס ביי 636 טס)ין סטיןעסו

 6)6 גוסה עסו 60ין סי6 הנדס מסורת'
 פגמם ר' 6%( כח )יף וכור ססק6 וכפסיקתך , גידינו סו6 6גדס מסורח 0ס וני3שמ , רמ3 ס) כגיסגיד
 וכן י"נ ונסערס ע"ס . כו' גופן עסו רח3 ס3 נגיס stsn הנדס מסורת 6מר נחמן נר טמ561 ר'נסס
 סי6 מטרה גממן גר 0מו6) ר' נסס סגחס ר' 6מר 3' שח וס5"ס ס' 6ות ופע"ס ז' 6ומ DD"(נג"ר
 מחריעי . שנס ייסף ונ'ת צקך( : 6%; נמרי יסהטס )6 6ס ס0"ז רח) 0) נניס ניד 6% גוסס עסוטסן

ותקותי
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עהששומא א צ יךמדרש
 : טס([ )עתי'ס. וגו' להבה יוסף ובית שנאמר , להבהשנקרא יוסף זדן , ו( מז לסע'ס להבה מיד נפשם את יצילו הא , ,9( פתק להבה(;טנן'כ יוסף וביתשנאכר
 מהו , רבינו ילמדנו . גג( ) )ג"טיס רחמה את ויפתח וגו' רחל את אלהים ויזכך]מז[

 עור עליו אין שאם )קז( , בו מקגחין אין לאו ואם , בו מקנחין אחיזה בית עור לויש אם מפוג רבותינו שנו כך )קו( , בספוג )קה( בשבת שלחן אדםשיקנח
 , יוצאין והמים נכובש[ )כונם( והוא )קה( נכנמין והמים ]בשבת[ לקנח בא הוא לותפור
 לאו ]ואם )קט( בו, מקנהין אחיזה בית עור לו יש אם לפיכך בשבת, מוחםונמצא
 הקב"ה של מעשיו' וראה בוק )קי( . יוצאין והמים עוצר יהא שלא , בו[ מקנחיןאין

 , יו( " )יגויס ממר יהיה ולא השמים את ועצר וכתיב , ט1( 'ג "'1ג ויבשו במיםיעצר הן שנאמר , יורדין המיץ אין עצר אם , כן אינו הקב"ה אבל , יורדין המים איןידו פתח , יורדין המים  )קיא( במתוג שעוצר בשעה  ורם בשר , ודם בשר כמעשהשאינן
 ארבעה יוחנן ר/ אמר יק , 'ג( כת )טס לך ה' יפתח שנאמר יורדין הן פתת אםאבל

 גשמים של מפרטם הן', ואלו בעולם, לבריה אותן ממר ולא הקב"ה בידמפתהות
 הקב"ה ממרן ווכשהוצרכו , עקרות של ומפרטם , קברות של ומפתח , כלכלה שלומפתח
 וקמר טל האלה השנים יהיה אם שנאמר , לאליהו ממר נשמים של מפתח ,לצדיקים

 מכל לך קח ואתה שנאמר , לנח ממר כלכלה של מפתח , 6( 'י )מ'6 דברי לפי אםכי
 אליהם ואצרך שנאמר , ליחזקאל ממר הברות של בפוזה , כ6( 1 )נו6סית יאכל אשרמאכל

 הזה למועד שנאמר , ל"לישע ממר עקרות של ומפתח , ג( )י )'"וק6) היבשותהעצמות
 הוא אלא , בעולם לבריה הקב"ה ממרן שלא ומנין , rp) י )מ"ג בן חובלת את חיהכעת

 של מפוזה , ינ( כה )יגויס לך ה' יפתח שנאמר , גשמים של מפתח , אותן פותחבעצמו
 ויזכר בענין שכתיב סמה , מנין עקרתן של ומפתה , ,3( )י )"יק6) קברותיכם אתפותח אני הנה שנאמר , קברות של ומפתח , סי( קמע )תסקס ידך את פותח שנאמר ,כלכלה

 : רחמה את ויפתח רחל אתאלהים
 עכד' היו ברבים גי לי מגבב נפשי בשלום פדה זש"ה רחל[. את אלהים יייכר ]ך"א]יז[

 בנו אבשלום שחלק בשעה אמרו דוד , הזה הפסוק אמר מי , ,ט( מ)הסרס
 לו ואמר , י( ק1 ת"נ בחברון לה' נדרתי אשר נדרי את ואשלם נא אלכה לו ואמרעליו
 דבר ממך אני מבקש אבשלום לו אמר )קים( , ט( סט )סט חברונה וילך ויקם בשלום לךאביו
 , עותה שאני דבר כל פיהם על 'עושה שאהיה עמי שלכו זקנים שני לי שתתןאחד
 הולך והיה האגרת את נמל , שירצה עיר מכל זקנים שני עמו שילכו ]אנרת[ לוכתב
 , האגרת[ ]את להם מראה היה שבעיר ובחורים זקנים שני ורואה , ועיר עירבכל
 מבקש אני , הרבה אתכם מחבב שאני בשביל אלא , אבי לי כתב מה ראו להםואומר
 אבשלום ואת שנאמר , זקנימ מאתים שנמל עד , ועיר עיר בכל עושה היה כך ,אתכם
 אמר אבא בר חייא ר' בשם הונא ר' , איש מאתים מהו , '6( מס )טס איש מאתיםהלכו
 , סו( '6 )נמונל איש שבעים לי אמפה אמר דאת כמה , עמו לקה סנהדרין ראשימאתים

 ותקוניםהערות
 axoyyeat יונח מנס סי6 . נסס1ג )קה( : סס נ')ק1ט )גכ1ן 1כ"ס , ל1גו' ס6רמ6*%1י כא' 1D'tDתקגתי
 : ע"ה ק"ג דף מנח מסוס . רנותיט ס;1 נך )קו( : )0יי"""ס( רניס טיס והוקע חורים מ)6 לגנחמין
 סג') חקיתי . כפס 1כ61 )קח( : סמטגס ינרי )כ6ר סהגחומ6 )ס1ן 610 . )ו מפור עור עלו 6ין ט6ס)קז(
 טס61 כמו מוספתי . נו מקגמין 6'ן )16 ו5ס )קבו( : כיסוס 1סו6 ס5רמ6 ונכ"י , ככ"י סס61 כמו ,כובס
 מונף . ודם כפר כמעסם סרק סקנסס ס) מעסת 1ר6ס נ6 )קי( : פ6רגו6 3כ"' גס וחסר , עוטימכ"י
 , ס5רמ5 ככ"י גס כ"ס . יור7ין ממיס )קיא( : סה;חומ6 נסס יעפר מן ד"ס הבק"ו רמו 6'ונ3')קוע
 מ631 ע"נ 3' דף הענית 3גמר6 , ;וסתה1ת 5רנעס יוחץ ר' 5מר )קים( : יו65ין סמים סני' רומי31כ"י
 סג6נור , פרנסם ס) מפסח 6ף 5מר 3תער63 סס וס"ס , ר*ר4"ס ס) נידו מן טסתה1ת סיס 'וחק ר'3סס
 פר;סס ט) מסחה טס61 כלכיס ט) ממתח נס סחוסכ סחגהומ6 )דהרי 3וס טוגו 161)י , ישך 6תמותח
b'~ct;6מסהח 6ף 1'"5 כ1' מפהחוח ס)טס ציני ר' 3סס מבמומך ר' ד' 5וח מע"נ 33"ר ורקתי . 3גמר 
 חגי מנקט 6נט13ס )1 5מר )קיג( : גתגח1מ5 6100 כמו ס3י6 כ3( ) )3ר5טית 'ל1ס)ט' ונתרטס , מלגססס)
 סטוק) נ')קוט מ1נ5 סוס וסמ6מר , ס6רנס" עיר 4מכ) ג1סף רומי 3כ"' . זקג'ס ג' )' סמחן 5ה7 דגרממך

רמו
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תנחומא א צדיטררש(13

 היו היכן יודעים הע ש" )קיק , י6( סו )סיג דבר כל ידעו ולא לרצממ ההלכיםקרואים
 מאותם ואחד , זקנים שני יושבים והיו )קמו( , סעודה אבשלום להם עשה ,הולכים
 , למלך אבשלום נאה מה , אומר שניהם בין שרביץ אותו והיה , באמצע עמושחלקך
 מתפללין היו לא , עמו שהיו אע"פ , עושין היו מה , עמו לנו ונלך דוד אתננוח
 ולא דוד ביד שנפול אלהינו ה' מלפניך רצון יהי , מתפלים היו ובהה , דוד עלאלא
 , נפשי בששם פדה ד"א : 'ע( גס )"ס"ס עמדי היו ברבים כי נאמר לכך , בידינו דודיפול
 ברבים כי , בנים הקב"ה לי נתן מה בזכות נפשי בשלום פדה רחל אמרה , ברחלמדבר
 : רחל את אלהים ויזכר נאמר לכך , עלי מתפנקים ולאה יעקב שהיו ידי על , עמדיהיו
 , ביהושע כנדבר , נ( " )חספס ואמונתו הסדו זכר זש"ה , רחל[ אגע אלהים ויזכר ]ך"א]יה[

 , )מס( אלהינו ישועת את ארץ אפסי כל וראו , רחל של בניה מבנישהוא
 חסדו זכר ד"א : 'נ( ' )'מטע דום בגבעון שמש שנאמר , יהושע שעשה ישועהאותה
 ישראל בית את ]שתיהם[ )שתיהן( בנו אשר שנאמר , ישראל לבית רחל אמנוזכירת

 : רחל את אלהים ויזכר הוי , "( דעגת
 ילדה לא כי רחל וחרא , העמן מן למשה כתוב מה , רחל[ את אלהים הזכר ]ך"א]ים[

 מכאן רבותינו אמרו )קמן( , 6( ) )ג"ס" אנכי[ מתה אין ואם ]וגו'ליעקב
 , ו( ג )ט,6 ומחיה ממית ה' בחנה שכתיב , כמת חשוב בנים לו שאין מי שגל למדאתה
 נמניתי בן לי שנתן עכשיו , המתים מן הייתי בן לי נתן שלא עד , חנה אמרה כךאלא
 ברחל יעקב אף ויחר אנכי מתה אין ואם בנים לי הבה , ליעקב רחל אמרה , ההייםעם

 לרחל יעקב אמר , 3( עז הסג רוח דעת יענה החכם אומרת הקןךש ורוה , נ( 6 ))3ו,סיס
 א"ל , מס( )גורסיי ]אנכי[ )אני( אלהים התחת , אני הקב"ה % אנמידיסר וכי)קיז(
 ואומר עומד בנה בלשון בו , ]אנכי[ )אני( אלהים התחת שאמרת בלשון חייךהקב"ה
 אמך, לרפרפך עשה אביך יצחק היה כך לו אמרה 'ע(, ג "ס אני אלהים התחתלבניך
 אשתו לנוכח לה' יצחק ויעתר שנאמר , זה כנגד זה ומתפללים עומדים שניהם היולא
 אמר , לשרה עשה כך לא זקנך ואברהם , ה' אל עלי תתפלל אתה אף , נ6( כס"ס
 , ג( ? הס אליה בא בלהה אמתי הנה כן אם , לו אמרה , לביתה צרה הכניסה שרהלה
 אלהים דנני רחל ותאמר , וילדה עיברה מיד שפחתה לו שנתנה כיון אלא , עשהלא
 וזינני דנני , בן לי נתן שלא וחייבני דנני , וזיכני דנני , וחייבני דנני )קיח( , ו( טס):ס

 אלהים נפתולי רחל ותאמר , לנפתלי וילרה עיברה , דן שמו ותקרא , בן לשפחתישנתן
 שלי נפתולי , נינפי( לכלה קורין הים שבכרכי נינפי לשון )פי' )קים( ח( סס )ססנפתלתי
 נפתולי לפיכך , לאה ונכנסה להכנס מקושמה היתה רביעי יום שבכל , החופההיתה
 , נפתלי למה , )טס( נפתלי שמו ותקרא , יכולתי וגם אחותי עם , אחותיונכנסה
 יפי יי המליס צופים  ונופת מדבש ומתוקים בה שכתיב את.התורה עטרים הם שמגבולם)קב(

 ותקוניםהערות
 מס ע) יו7עין סיו 63 רומ' ככ"י . סוככים סיו סיכן יו7עיס סיו 630 )קיד( : סת;חומ6 נסס קמטרמו
 סגי גורכי3ס וסיס רומי ככ"י . 63מ5ע עמו סח)קו מדוחס וקחי וקגיס סגי יוסניס וסיו )קפו( :סו)כין
 : נינסע עגנו סח)קו מלוחן וצי זק;יס טג' מר3י3ין וסיס ס6רנו6 ונכ"י , עמו מסיו ניגוחן ותחדוקגיס
 , 6גי סק3"ס ס) 6גטריסר וכי רומי ונכ"י . 6גי סקנ"ס ט) 6גטיייסר וכ' )קיז( : עס"ח ותרס", סידף גדריי ועיין ו' 6ות סע"6 ל"ר עיין , כגיס 13 טלין סי ממן ולחד כמחש חסוניס י' . ר3והיגו 6:)רו ()קטז

 Antic~sar כקיסר מסט סי' , 6גי אנטיקיסר וכי 51") , נסעות וכונס ,' 6:סטירסר פ5רמ6ו3כ"'
 ז' 6ות סע"6 ב"ר . ו,יכג' ]י:;'[ וחיינ;' 7:;י )קיח( : 6גסיקיסר ערך סס)ס ערוך עייןק""ו"איזעם

 סוססח סי6 זו . גיסי )כנס קורין סיס לנכרכי גיגסי )סגן סי' )קיט( : סה.רס ע) ורס"' טובקקה
 וכ"' רוגו' נכ"י וניתק ס)ס;י;ו 6קסס5רן נכ"'ס),עת'ק

~nlbD 
 יוהבן ל' לגור ח' 6ות b"DD ננ"ר וט"ן ,

 ננוגס גגוסס וסגי , מהגחומ6 סמעחיק כן סוס'ף דבריו וע"ס , ניגפי )כ)ס קורין סיו ט"6 כו ר"מנתמרס וסני , קמותי )סג' )עטות )י סוס )ממס וגורס גמפס ערך נערוך ומו53 6הות' )פ:' rlc~S 3' סיסגי:סס
 סיקס סגי גסתו)י מסו סני' ס6רנו6 ונס" רומי וגהקי , כ)ס וע' ~ש%עע ניעי גס סו6 כן כי , נכונס'והר
 סני' לווני ונכ"י סתולס, 6ת מטטריס ס6רמ6 ככ"י ' . סתורם 6ח עטריס סס סמגנו)ס )קכ( : וכו'סה~פס

 )6 עגמו גופת י"6 , נ"ר 3טס קכ"ו רמו וקיט ח' 6וח סע"6 נתו ועיין , מתורס 6ק נועמיזיןסגוננו3ס
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*גב!הנחופא 44 צ יךמדרש
 יעקב עם הקב"ה דיפנה כך אמרה , בנים ששה שלדה לאה שראתה כיקךקכא(
 הרי ד' השפהות ושתי בנים ששה ילדהו והרי , שבמים עשר שמם מעכידשהוא
 יאי, אמרו; , מעוברת היתה זכר רבותינו אמרו )קכב( , טעוברת לאה והיתה ,עשר
 ;ל יתט,ם מבקשת התחילה , לאה עשתה מה , ילדה לא רחל ואתותי , משברתהריני
 אדר בן, מלהוליד רחל אחותי תטנע ואל נקבה מעיה שבתוך מה יעשה אמרה , אחותהרחל
 .ה וזוכ )קכג( נקבה ryfD שבתוך מה עושה הריני , אחותך gy ריחמת את חייך הקב"הלה

 , 1 ט בג טכ ):ס בן ותלד ותהר וגו' רחל את אלהים ייזכור אח"כ כתיב שכן בן, רחל שתלרמנת ':י בן מלהוליד שדיינה דינה, מהו כ6(, ) )גיתית דיגה שמה את ותקרא בת ילדה ואחרבכך,
 ש"ז: לידהה אף , בצער שלא עיבורה מה , לעיבורה לידתה מקיש , ותלד ותהרמהו
 האשה שאין כיון אלא , אסף מדד , )טס( חרפהו את אלהים אסף ותאמר .בצער

 יולדו~
, 

 , לתלות לה יש במי , ביתה בתוך כלי שוברת כיצד )קכד( , ביתה בתוך מצויהחרפה

 : חרפתי את אלהים אסה אכיה לכד , בבנה תולה שיולדתבזוז
 ללבן נולדו , ולעשו ליעקב רבקה שילדה בשעה אלא )קכה( . אלהים אסף ר"א]ב[

 שומעת ימהל ובוכה, עשו מעשה שומעת לאה והיתה , לאלו אלו ניתןבנים, שני ואני בנות שתי חילדת פרטה לומר לוק זה אגרות ושלתו , בנותשחו
 , "( סט ):ס רכות לאה ועיני שנאמר[ , בוכה לאה שהיתה ]מנין )קכו( , ושמחה יעקבמעשה
 ר' א"ל , ענילות( )פי' צירניות )קכח( רכהז מהו , יוסי ר' של מתורגמניה תרנם)קכז(
 הי הקב"ה לה שנתן מה שכל )קכמ( , ארוכות רכות ומהו , יפה תרנמת לאיוחנן

 ותקוניםהערות
 . hS:; :ר5הס כיין )קכא( : נסחטי % נמרקו ג6מריס י0ץ O'Dli ונוסת נסס טג6מר חורם ינוי מ6,יר'
 זין )6ס סקס )6חר רב 6וור 61חר מסו , דיגס ממס 6ח וחקרי גת ימס 61חד ע"6 כ4 דף נרכותעיין

 ,ס  06 ע:רס טרי  סססחוח מן ו6רגעס ממגי י165 סס0 , מיעלך )65ת עתייין סנעיס י"ס 61מרסנע5מס
 נפירוטו רט"י 1ע"ן , דג0 טמס 6ת ותקרץ טג6מר )נת ג0סכס מיד סספמות כלחת רח) לחומי תס6 )6,כר
 דנית נסס רני b~vo) יד )דף ס"ס פ"ע נרכוח ירוס)מי . רנותינו למרו )קכב( : כ6( ) )כרסמיתעס"מ
 סד6 גקנ0 געס0 רח) סנחפ)) מ6חר סיס זכר דיגס ט) עינורס עיקריג6י

, 

 נת י)זס וסחר ]דכתיכ[ סו6
 סיהס וגר נרייתס עיקר PD"3 סי ניר ושין . נקנס געטיח רח) טגהס))ס מלהר ייגח טשי* 6הומקרץ

 rDTSI , נירוס):ו' ס0ו6 כמו סם )חקן וים , גקנ0 געט0 6חר גן )י ס' יוסף ס6מרס רמ3 ט)ומתפ)חס
 כנד )קבר( : רומ' נכ"' ססו6 גמז גנן 5") . נכך וווכרס )קכנ( : רח) ע) מחסמת )6ס חימססתנחומ6
 סס'""1)ית לק )ה)1ח גש )ס *ן סכ4 6ת סינרח 6ס כיש סני' hmhD ול' לומי ל"י . כ4ס1גרמ
 מונך ימן גה)ס,גס ססרהון %סס ת"י ט)6 עו ס' 16ח פע"נ %ר וסיין , ננגס תוש %י סונרח ו0י6נן

 ע) pvnir סס'תס עלא קכג דף נ"נ ננמר6 ע"ן . )יעקב רגק0 סי)דס נסעם 6)6 )קכה( : עסיתנרס"י
 ועין , רימי כ"י ע"ס תקנתי . נוכח )6ס ססית0 מנין )קבו( : '"נ 6וח )עע ועיין , a"p כו' דרכיםסרסת
 , יוס' ד' סג 6מיר6 תירגם hn~he וכ"י ת)ו' נכ"י . יוסי ר' ס) מחולגמג'0 חלגס )קכז( : י"ג 16מפושי)
 , "משרגם:,?" מקת וס5ינ "hllnh" סמ)ס ססמ'ע 6קס%רי מכ"י התעתיק רק , סנירס6 עיקר סי6וכן

 רירן רוו )06 ועיג' קודמוי חרגם יוונן יר' 6מור6י ע"ז 6ות ס"ט ננתר וכן . מה1רנמן פירוס611מור6
 סמח,לנמן יסהקו מעליך פי' פ"ב( פר )ח1)'ן שמס (ot~tnh 4סמע1ס וכן , יומק יר' 6מור6 נוכס61"כ

 ק6ס1ט 7ר' מ0ר"6 סגדו) 0רכ ידידי ססכי6 מס סחדט נערוך וסיין , כסוכה ס)6 טלורה דנריסטמתרגס

משסדריי
 גניך 'סיס לחיך ולסרן סס"ח סמ"ר ק וכן . נ6מור6 ע)י0 שם זר") עתורנמגי0 ע"ג 1' דף

 'והגן יר' 6מור6י מנ"ר כמזומר )סוכוף ויס , ועע"ס . )סגיו תומר וס6מול6 ורולס יוסג. סס7ולטכסס
 יסוך , )'ת6 ס6למ6 וב" רומי ובכ"י , למעתיק מן ~ODDI סי6 עגונות". .סי' נירגזות )קכח( :ססנ6תי
 נטרך ו0עח4 , מהרופות 'ותר עגונת ושרס"' , 1נ'רניות חרוסות עיג'ו h"u מד דף בכורות תו")ע)ס1ן
 ונתקי . מנכיס רצוח רכות ומסו ,  רכייין טוו ר6)ן טיכוסי 5'ץ  רכיכין 0וו 0% ופיני קורמייתריס  יוחנן דר' 6מור6' 5הר נטגן  5יה5 ע"נ 16ת פ"ע ובנ"ל . נו מוגת סמן מרוס חומו מעגו) פי' כמג%ן

 תרנס , יעסו תיטק'גמז04 7)6 ומ5)6 נפ6 ד0וות ע) , רכיכין סזון ד)06 ועיני בלנס יז( כס)נר6טית
 )עסו )0 יזין 7)6 ס' OTp מן htuat לנכסף 5ילמיחן כוון צ6ס ועיגי חרגס סס ונתיכ"ע , ננ"י סמוכךכמו

hutn1, 6גדו)ס כ0ו;0 6רוכוח 0יו סל4"ט )0 סגתן מס סג) )קכט( : נתגועמ6 ססו6 כמו תרגם ו0ו 
 ' ום , 6תכוח סמתגותי0 שעור ר' 6מר כו' רטת מ6י ע"6 קכנ דף כ"3 נגמרנו . סמטח0 ועמןומדכית
 ונע) : מיס1י0 ומנגוח , כויס וניג'ס טממגו ממגם '65 7*י , ומקטת ופיך נכסוגס ניו)ות nDllbסרסג"ס
 ומ);,ת )עיכס כסרס נמחגותיס ג7ו)0 )06 סג7ו)ס וטס כגמונ ע) ע"1 6וח סוף ל"ע נ"ר D'tPמוסיף ווי ומנכות" 1)1'0 "כנוגס וסוגוף , 6רוכוח סמתגותיס 6)6 נ"נ מגמרני מלמרס 0נ'6 קכ"ס נרמזט)טע

)כינס
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 , ליעקב לאה שילדה וכיון )קל( , המשחה ושמן , ומלכות , גדולה כהונה ,אישות
 שילבה וכיון , בן הולדתי שלא מאחר עשו ימלנה שמא לומר , מצירה רחל היתה)ללא(
 היא חרפה כי שנאמר , ערלה אלא חרפה ואין , חרפתי את אלהים אסף אמרהליוסף
 ברוח צפה , אחר בן לי ה' יוסף לאמר יוסף שמו את מעקרא , יד( )ו )גומיתלס

 לקיש[ ריש אצר , אחר בן דלי ה' יוסף ד"א )קלב( : אחר בן אלא יולדת שאינההקודרת
 מחויהו למד אתה ממי )קלה( , העיקר מן גדולה )לד( הקב"ה של תוספתו)קלג(
 שנאמר , שנים ם"ו לו הוסיף הקב"ה לו שהוסיף וכיון , שניס י"ר מלכוחושהיתה
 אתה וכן , העיקר מן גדולה תוספת הוי , 1( כ )מ'נ שנה עשרה חמש ימיך עלוהוספתי
 שנים רחל מן הקב"ה העמיד נחמן בר שמואל ר' אמר . שבמים ב' יוסף ומןשבפיס " ממנו לה הוסיף )לו( הקב"ה אף , אחר בן לי ה' יומף אמו לו שאמרה בבנימיןמוצא
 , בנימין של בניו שהיו ומנין )קלו( , מיוסף ושנים מבנימין עשרה , שבטיםעשר
 הצעירה ~ומשפחתי ישראל שבטי מקטני אנכי ימיני בן הלא , ויאמר שאול ויעןשכתיב
 ]וישלחו שאול( )וישלה אומר אחר וכתוב )קלח( , ג5( ט מ" בנימין[ שבמי משפחותמכל
 הנביאים שראו כיון )יפן( , יג( כ )טפעיס לאמר בנימין שנמי בכל אנשים[ ישראלשבמי

 ה' אמר רבינו משה , ברצמפת ישראל את לברך שמהילו , העיקר מן גדולהשתוספת
 ועל עליכם עליכם ה' יומף אמר דוד נאף , י6( 6 )ינוימ ככם עליכם יוסף אבותיכםאלהי
 , ישראל של גליותיהם מקבץ הקב"ה הזה בלשון הבא לעולם אף , 'ד( קטו )תסקסבניכם

 : '65 '6 )שעיט עמו שאר ]את[ לקטת ידו שנית ה' יוסיף ההוא ביום והיהשנאמר
 ג(, )6 עמך)ני6ט'ת ואהיה ולמולדתך אבותיך ארץ אל שוב יעקב אל אלהים דיאמך )קם(]כא[

 מהו , בתוכו דרין כוכבים עובדי ונכרים ישראל של חצר , רבינוילמדנו
 בתוכה דרין כוכבים ונכרימעו9די ישראל של הצר רבותינו עירוב,)קמא(מךשנו עירובושיהא
 בכל שכתיב למה כוכבים, עובד נכרי של רשותו ומיקח עד בתוכה, להשוזמש לישראלאשר
 ע"ז, עובדי בתוך )קמב( שמו מייהד הקב"ה כו(,דאין כ )סמנת וגו' שמי את אזכיר אשרהמקום
 הקב"ה שאין )קמנ( הרשעים, בתוך תתחבר )נ(,שלא כ3 לקיר ישראל בני ?תוך ונקדשתיאלא
 יומי ר' בשם )קמד( פרת בן אלעזר ר' אמר , כן שהוא לך תדע , בתוכן שמומייהד
 שנתייהד מוצא אתה אין , אברהם עם דבוק לום שהיה זמן כל ]זמרא[ )קטמא(בן

 ותקוניםהערות
 , 3עתגות'ס קטע רם) סנטוס נסס . עד טדי מנוחתי ו6מ תתיג וט' ת0נ )ש)ס ויכוזס ינת'נ ,)עורס
qDI'ו'65 3')קוט )ו631 . מגירי רח) סיתם )יעקנ )6ס סי)דס וכיון )קל( : )0עס וסיקס )0עס ס6ו) )סעס 
 יוסף ד"6 )קלב( : כ3( ) )3ר05ית עס"ח רפ"י עיין . מיירס רם) סיתס )קלא( : סחגחומ5 003 ק'ערמו
 . כשקר מן ג7ו)ס סקנסס mDnin (0 )לנ( : רומי כ"י D"U מוספתי . )קי0 ריס 5ער 5חר 3ן )יס'

 רמ"נ רמו כלכיס 3י)קוע ומונף 6מר, קפר6 3ר סני' ו0ס , דנריס נסרחנת 7' 6ות סס"6 כנ"רמונף
 יתירס סגי' רומי וככ"י , ס5רמ6 ככ"י וכ"מ . מעיקר מן נטווס )קלד( : קפר6 3ר כסס )קים ריס סגי'וסס
  מנטתו עיקץ ננ"רטט )ן53 .  ממוקיעו 3מד 5ת מא' )יה( : סטנך ע3 מרמס מס ונח"ל , יסמינךע)
 עסרס מעמיד סו6 תוססת 13 טכתונ ע"' ו3ג'מין 33"ר . מכעיס י' ממגו )ס מוסיף )קלו( : כו' חיקיסו0)

 ס6רמ6 ונכ"' , רומ' 3כ"' וכ"ס . כג'מין 0) 3ג'1 מסיו ויוגין וקלז( : וגו' ונכר 3)ט נג'מ'ן ונג'יכתת
 , htlhD וכ"י רוש ככ"י גס כ"ס . ט5ו) ויסרח 6מ:ר 5חר וכתוכ יה( : עטרם כג'ין ס) 3ג'ttoe 1ומגין
 כיון )קלט( : ינ( כ )0וסטיס )5)ור כניכוין טכסי נכ) 6ג0יס '0ר36 סרטי ויהמו 51") , 3קר6 כן גמיו)6
 כמאמר סייס ~h"p סנ"ר דברי אסניף 6חר סתגחומ5 גסס רמ"נ רמו ממכיס נלקוט טכ6 . סגנייססרקו
 וכן . '3pP 6) 5)סיס וקמר )קם( : ט' מעיקר ע) יתר סקנסס neDlna סגנ'6יס 0ר5ו כיון קתגחומ6מן
 יעקנ, 6) לבסיס ויאמר מונף י' 8ות כנדסס וכן יטקנ 5) ס' ויאמר כתיב ונקרא h~1hD, בכ"יס61
 6ת מגוע י0ר5) טיד3'ק מסו ע"ז גורת עלו סיס גר 5מר נסנגון נס)כס 60)ם סנה ס,ס ממסור כיוע"ס
 ע"כ 60 דף טירונין מאגס ע"ן . רנותינו סט כך )קטא( : 0)פגיט מתגחומ, )נך כ~7ס ומלמר , כו'סגר

 30 ראותו טיסכור "עד 0ס גורס נכרי" 30 רכותו רקח "עו )סגינו נטקוס סג" רומ' וככ"י . ססופיר0"י
 שימז סקנסס 60ין )קכג( : ע"ז 3מש0 רומי ולכ"י , פ6למ8 גכ"י וכ"ס . ע"1 עונדי כחוך )קםב( :)כרי"
 : לתוכן סמו מ"חי סק3"ס 6'ן סרטעיס 3ין פסיו 3סעס h)h רומי וככ"י , ס6רמ6 ככ"י 1כ"ס . נתוכןסמו

 , ומרי 3ן סני' י' 6וח 3גדסס נס רומי ונכלי , קיסמין 3ן ס6רמ6 וככ"י . קיסמי גן 'וסי ר' נסס)קמר(
 גן יוסי ר' נסס סדת 3ן שעור ר' 6מר ססמיגי כיוס ססק6 פ"נ רנתי גססיקח5 רבתי וגן , הנקתיוכן

ומרי
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פתנחמא א צ יןנדרש
 אל אמר וה' שנאמר , "דיביר שיי נתייחד טמנו לום שפירש ניון , אברהם עלהדיבור

 שהיה ד.נימ ,1 , שזה '(לשי'מ ס,ך:י""יןמה'( נ(י:"יכעןזיו,115
Q~y, 
 ~"ייי4יי יי -"%ית"ש~עישי"ייי 1י, ב
 "יץ

 . ,ל , מבההל; ה;. נ"נ )יןמ( . 1DP] שה.ח 1,;,' .עק: א. א,רינ ]ישמך ע[,

 ד.. . שגו ,נם נ,תן א;. י;,' ,ן;.ש ושיט . ג'צמבס תזנבי ,א אם 1,יה;כ.'ה
 ן , כמ יעמים בת'ג.א;י', ="הוה י %("ן ני" יאה ,,ן, : ה.העמים
 אם , המובות בורר הוא אם אבל , הרעות על לחזור סו% אין , היפות מן הרעותהוא

 חכו ]ד"א : יזנןתבסמתקום :יכג,ןנ:צג גגדןגג%צנ%ךם

 אע, , א':טאפ.נא מתן ,מ!1 . מינה, ממחה )פ" ג:?גךק:"נ.חבא2מ:ןןן
 ישנה :.זן'ג,%תן בצז חאשגנ,מה,

- 

 לם ב ונז

 ותקוניםהערות

 י' "'ב on~h י' י1'"נ'וי -.ס'ימשט,'ז%"""גינ"":נם'יץבנניע
lh1~h ב: ינהל 

 כנקם 6תס י,ל4"ס 6"3)קסז(
 ס6סי?עמך 06 מנקי 06 וומ' ונכ"' ס6רמ6 נכ"י על ס6סיוק

 5 ::י:"',י"ינן"י;"ןף:::ימוג%ש '~":(י"ייןי:ןץ'"נ בונ:י
 )מגמר סרמז ר6ס ע3 מ1סנ תנח1מ6 סטון tfJDl~ , 1p'DI' 3ע6מר ממק1נוו גסמע מגמומי וסניון ,סתגמזמ6

 מגנז סר.61 ייי וע3 מנית נע) עם מ63כס ע,סט olh-יי"41 מס 6'ח6 הד , במקמר ~su י.א6"

 בובב,עומ ב" צן ש עשב::"":ייןש:ן'"עיהב '::;:נ:י ::ה:צ ::ו%ץ5וי: :ך(:ילוינגצ"!לען1ן:":;;י:
 ,q'~lot "6ימ66'ןענג"נב1צ5ב:ץנ ןמ'נגס'ןימ,מ:נלתספ%

 5ק זלג גבובי

 שן.(ין;:ו rtn'h 'ין (PhPDhttt ךש;
hlrc 5ש':ך;ןך,י;::ו:;ןפ 

 1',;,ט"נוק ו'ננ ו.נמ" ננץ% וק וטן,שטטנ,
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 ואת הקב"ה אמר יוחנן ר' אמר )'קנג( : ממתקים חכו הוי כס( סי )הטח יומים[ להםהששי
 במאכל , משמרו אתה ובמה , שכר ליתן נאמן אני , ג( 'ט מיקיר ה' אני תשמרושבהותי
 שנתן לשון ראה לוי ר' אמר : ממתקים חכו הוי , שכר נותן ואני נקיה וכסיתובמשתה
 אשר פשעיו כל הקב"ה אמר , כ6( ית (Shptnt וגו' ישוב כי והרשע כתיב אדם,מה לבניו;קב"ה
 חכו כ3(,הוי 00 )ש ימות( )ולא )חיהגיחיה עשה אשר ]בצדקתו[ )כצדקותיו( לו יזכרו לאעשה

 רשע ובשוב כתיב מה , מזו גדולה לשמוע לך יש לקיש ריש אמר )קנד( :;כמוחקים
 כאן כתיב אין דחיה , 'ט( )ג הס יחיה[ הוא עריהם וצדקה משפם ]ועיטהמרגיעתו

 : ממתקים חכו הוי , בהם חי והוא זכות לו אותם עושה שהקב"ה , יחיה הוא עליהםאלא
 חלה ואם , מחבבו הוא אוהב לו יש אם ודמ בשר מלך )קנה( , ממתקיפ הכוד"א
 יצא אם שמא , ומבקרו הולך ד"א ביותר מחבבו ואם , ומבקרו משלה האוהבאותו

 , ליעקב אוהב היה הסביה המלכים מלכי מלך אבל , עמו המלך שיצא יכוללאכמביא

 היה לאכממא וכשיצא ; לבקרו ובא דבררה ומרזה , נ( 6 )מ)5כ' יעקב את ואהבשנאמר
 אלהים ויאמר שנאמר , עמו היה וכשחזר , ש( כס )3י6שת עמך אנכי והנה שנאמר ,עמו

 : ג( )6 הס עמך ואהיה וגו' יעקבאל
 מחסי אתה אמרתי ה' אליך זעקתי זש"ה )קנו( . וגו'[ יעקב אל אלהים ]דיאמך]כג[

 חלקי , אמרו דוד , הזה הפסוק אמך כוי , 1( קמג "סרס החיים בארץהלקי
 בשם "יש ריש אמר )קנז( למה , החיים ארץ ישראל ארץ קורא הוא החייםבארץ

 כזרא הוא לפיכך , הכהטיה לימות תחילה חיים ישראל ארץ שמתי מפני הקפר אלעזרר'
 כי אלא , סניהני שאול ואין , בתוכה לישב אני מתאוה דוד אמר , החיים ארץאותה
 שלנשיתו ידי ועל , דל אליך זעקתי לפיכך , יק( ט חטא ה' בנחלת מהמתפח היוםנרשוני
 אביו מבית כשיצא , ביעקב מדבר ה' אליך זעקתי ד"א : ישראל על מלך נעשיתינך
 אתה אמר להקב"ה עיניו תלה , כ( טה )3ו6ט,ת וגו' עמדי אלהים יהיה אם אומרכהו
 לארץ לחזור מקוה יעקב שהיה , החיים בארץ חלקי , וגו' עמך אנכי הנה א"ל ,מחמי
 אמר , הוזר איני רשות נופל איני אם , יצאתי ברשות יעקב אמר )קנח( ,ישראל
 אלא באתה כלום , אבותיך ארץ אל שוב , בידך הרשות , מבקש אתה רשותהקב"ה
 )זכות( הרי )קנפ( , רה5 בשביב אלא ברעעה בלום ד"א : בידך הם הרי , השכמיםבשביל

 ותקוניםהערות
 מס"ס ודיסקוס , יקרך סיפך ומוססתי , רוגו' ו3כ"' 3קר6 ו)'ת6 מסגרתי 6ת מזת . ססנת 6ת )כס גתן ס'נ'
 6ה סנ4"ס 6מר 'וחגן כ' 6מר )יקנג( : ססנת )כס גתן ס' כי ר6ו וכתיר מסגס )חס )קהו 7כת'נ סנימס

 61ת 'וחגן ר' גסס מייל 3"ר תגחוס ורנ' 6מ6 רני 7' 16ת סגו טס חוית כמדרס , ס' 6גי תסמרוטנתות'
 סי6( 6ות )כי 7כחי3 גקיס ונכסת ונמטתס נמ6כ) ק7טס1 מקרסו 6ת נמס כ( כ )ימ,ק4) )ףטסבתותי
 וסל6 מ6 ממות מן טכתונ מונך )ו3סשת , סס( )סס ,.6)0,כס[ ס' 6גי כי )יעת וניניכס ניני )6וח[]וסיו

 ונכ"י' : ע"כ )כס עוג סכר )סקס גלמן 0' 6ג' סו6( 6ותכי
 סס מונק 'ומגן ר' נטם סופגינו סמ6מר רומי

 מרי סמ6מר יסר סס טא"ס וני)ק1פ . 'וחגן ל' 3סס סס סו6 )וי ר' 3סס ס)סגיגו 1nhnoI , )וי ר'נטם
 : כו' ימות )6 יחם מיס וגו' מע6חיו מב) יסוג כי וסרסע כחיב מס ר6ס 'וחגן ר' 5מר סס 61ית6 ,)וי

 נ"כ ומוa'pi , 63 ליס ט) מסמרו חסר טס וגי)קוט , )קיא 3ן סמטון ר' 6מר רומי נכ'ק . )קיס ריס 6מר)קנד(
 גי)קוע מו63 . 6ו0נ )ו cf 05 ו7ס 3סר מנך גו):הקיס חט 7"6 )קנה( : ע"ס 60ומר oa סס ומסל ס"ו ריסבחויה
 מסכי) גס' תתפיח רמז תס)יס Dplt1 גוונך . זעקתי וס"ס )קנו( :טס

 6מר )קנז( : 0תגחומ6 נסס )17י
 )ק'סל,ס

.. 
 )דף מ"י D"D כנג'ס נירוס)מי סמ6מר גסגס וכן , )קים גן ממעון ר' 6מר טס וני)יןע רומי נכ"י

 מת"ס נ6ר15ת 0' )פזי לחסדך 6מל )ע" גן סמע1ן ר' ( ע"נ )ס )דף סיג ש"ג כהונות וירוט)מי , ע"נ()נ
 ר' , hpJln הנון h~lr חמן וחנלותיס וק'סרין והנרות,ס גור h(h 0חייס לרצוח 6ין וס)6 ס( קעו)תסקס
 , ע)'0 )עם ג"מס גוחן סעס ומס כמסיח )ימות תהדס חייס סמתיס 6רן 5מר קפר6 נר נטס )קיט נןיטבעון
 כאסון סנה DD"1 ריס נחר וכן , 0תייס 63רן הצקי מחכו 6הס קמרתי 5מקר6 כן דרסו 3תגמו)ו6ו)ס:יגן

 .יעקג 6מר )קנח( : 0/ 5ות סג"ו 3"ר ועיין , סחייס כארן ח)ק' מהסי 6תס סמרתי 0כתוכ SDסירוס)מי
 טר3 ו3ילווע . סתנמומ6 נ3כ3סס ק") רמז 6511 3')קוס וכן , סס otion הילקים )מנ*  זס נס . יצאתינרט1ת

 נ"נ 6ות ס)סגיגו סו6 סקג' סמ5מל , כ' מקות hlo שסיס 5סף רקבון );5מר מסתג0ומ6 הכמריס ג'סס
 . כ6ן כת"נ 6'ן מלנס מקנס )1 ו'ס' כ"י מקוח סו6 סט3'ט' וי,מ6מר , 'pD(6מר

 ע"י
 : ""ע סערם )סגן

 סר')קיט(
 : סס ו'ג6 ונ')קוע פ5רמ6 ונכש רומ' גכ"' ו)'ת6 , וכוח מזח כבפרת' . נידך רח) וכוח.

על
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8אתנחש א צ יךייש

ש,ש,%1,115'"1ש41
 , ס( )סט נחשתי וגו' לבן אליו ויאמר . ונו' ואלבה שלחני לפיכך , הרשע מעשו ימרעשד"א

 הגי,י'ם מ, נ וא;. ה;ק,יש ;יט. אחה א'. שביך. נקנה .בן אסי הו, בצוך ה'יביננ' , .י דינית ייה ,ייע היה .א "י,.קנ )קוהן %חש ינן ניחה י' אסי ד',קסוןב

 ליתןאלא ע , מולידות היו כך צר שהיה וכשם הימזג%ע;1
Qhi,לבן. בי הד לפנ',. וכתנינו ת"י, נשסה PID את ,דיחף 'עלב אפי שנך 

 בשר נושכין שאין המזרח: בני את אני אוהב דברים בהבלשה גמליאל בןשמעוז

ם~עט:::י7:4:ם
 :ג'::':דג:י,י

 ק:
bm~י:5:ס7:1יה אמי נוסח( '%נףגגיטהיסג מב התיגנדעןנוכז ואתנה וגוי, אביכן פני את אני רואה להמ ויאמר : מרווח למכןם השדה וליאה 
 ;שלשי ywln~" יקןקן,ם'ו' שתום 4 שם%

 %א%;,,
 יעקב אבינו של' צאנו אלא , וזהב כסף אומר שיצא , צאן אלא *היה ו" גלבן היו ייייסף טכסף סימון דלקף4ק7' ' %זם*עיצ

 משונ"
 היה

% %  ?י:נאפיי,טףיייע עשיב:בג נבעוגד:ו, יא,"גיון 'ק" ::ה ,4ע וףע ::נוגסנ
 ותקוניםהערות

  1' *מ מע"נ 3"ל עיין . טסו ס5 טענו סיעי עי)קם(

 ביי
 6% לקפא(  סלפטו: ספפ נולד יוסף יפלר

 6רמימס( ג בכ"י ליפף ומ .למל
 ססו6 )קסג( : נ' מס ערך ש"רוך ,

 ם וי 1ע ט" קייוו;,"ן ; ג ן :,י:(5ש,נבי,,("=;.;יגע,...
 נרכיס ר' 6מר רומי גכ'ק . כלכיס ר' 6מר )קפח( ר ס)ח("' 6ת 6גי *סנ סס סג" ינס ן עקינ6 ר'גסס

 ;יילך,נהםיי:ג' ב:b~D 1 1(ב;וג ; ?לויל%נן;:', קם
ויכדירי

 sb~. % )ו וקוקה יקריס גימיס 65גו  מוכר לו  1han ורמח סרוח רנות '65ן מג( ) )גר6ס'ת

 ינר'1 360 ורס"' , ס)סג'ט כ"י מתגחומ6 )ולמיס סי*וע סקרי מרקס ססנ6תי ומקטר , 5upכרמז

 ש* ופר *  5פר *ושסנו'
 tabfue"  %ף:ט::3ק , י'  י.: 6  יתו

  פפרסיו '%י %) כנת
 בכה וגמ65 , סוססהי . 0' ריגוזן ס' וסם ט' רנות ת"כ 636 נר מהחומה ר' 6מר * סיס 5ק ונמס)קעב(

בכ"י

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



 הנחומא א ןיצמדרש2ט1

 העם וירב מאד במצרימ כנאמר , פג( ) )ולאית מאד מאד האיש ושרוץ שנאמר ,דיה
 . רבוא[ ק"ך הרי מאד מאד נאמך וכאן , רבוא פי ]ךהם , כ( 6 הטפ מאדויעצמו
 , ותשעה מאוגל שלש כהנא בר אבא ר' אמר , * היו צאן של כלבים וכסה)קש(
 שפרץ )קער( , ויפרוץ מהו , דרויש ויפרוץ , ההריבון הרי ר/ ו' ב' ?Li מנין תנחומא ר'אמר
 שנאמר , הבא לעולם בניך לבני שרץ אני כך לו ואמר , עולם של גדרו הקב"הלו

 ויצא פרשת חמלת : יג( 3 עיכס לפניהם הפורץעלה
* *  עטקוו ו שועפו יף*אי~יק %ירק%

 מם צדק טשחת וסקי רפש מעץ דעי; )א( . ט פ מתשת מקרמם יעקב nbe עי]א[
ל הסpw- 4לפס  וכמקור נרפס כמעץ סימק ב"ר יהוחץ ר' אמר , י( 

 אפשר , משחת עמקי נרפם למעץ אפסו יא . רשע לפס מם כשצדק כךמשהת
 ושסר משלח מהו ארם מפק כשבא יעקב זה יה הוא ומי , רשע לפמ יטשלצדק

 : וגו' מלאכים יעקב וישלח הוי , וגו' לעשו לאדוני תאמרון כה ,לעשו
 לו לא ריב על מתיגנר עובר כלב באונת מחזיק וש"ה )ב( . וגו'[ יעקב דיקעלךז]ב[

 מה אביו מבית שיצא כיון , יעקב זה , זה הוא מי )ג( 'ו(, גו)מסי
 השיבו בך , )מס( עמדי אלהים יהיה אם אמר מה , כ( כמ )גו6סיס נדר יעקב גיררכתיב
 , הפרנסה מן חוץ השיבו הכל על אמרו רבותיט , 19( סס )מס עמך אנכי והנהדקב"ה

 אם אשר עד אעזבך לא בי שנאמר )ד( , השיבו הפרנסה על אף אמר אושעיאר'

 ותקוניםהערות
 גסר5ס סיס ויסרו7 , סס )רם" ממיוחס 3ס'ר1ס '"6 לית בע"נ 3',ר במדרס וכן , ס8רמ6 ונכ"' רומ'נכ"'
 וירכ כמסריס טמר נתגחוגו6 ומפרס יפיגו 3'עקנ )1 ס'1 65ן רג61 ת"כ 11") סנ4 סנ6 עוקם מעין סרוס)ו

 )יגר. וכוון . עב") ת"כ מסיו )ומר פעמיס נ' מ6י מ76 כת"נ ושק רט6 ס' וסיו Thn ויעלמוסעס
 וסול מנ"ר 6מ7 מלמר סנט )פ;יסס מסורן ערס נפ' מקג"ב רמו מיכס ניקטע וכן , ס)סגעו כ"יסחגחומ6
 'וס ר' ונסס , כסגף נר h~b ר' 5") רק , חנע6 ר' 6מר כסנף נר יוסי ר' ונסעות ס' 6ות מס"סגכ"ר
 ד"6 , סס כניך וס והחר . סס שנ"ר ע"פ סי)קוס 6) )מוסיף וים 6חר מהמר סס גנ"ר מונך חגיגהגר
 , )ו סיו ג6ן ט) רט6 ב"כ 5כ6 נר תהומך ר' 8מר נ1' ע31ס "3 גזרו סר)ת' 010 נעומס ספורןע)ס

 רנו6 ק"כ כ6ן 6ף נוקד וכת"נ רנו8 ק' )סנן מס מ76 ויעלמו וירנו וכת'כ מ76 מ6י סקס 1'פרו4סגממר
 ס'1 65ן 0) כהמס וכמס )קעג( : .ווג6ומ6" ס5יון טס ומסר 3חגחומ6 ט)פניגו סמ6מר וסוך , מ8י מ6יוכת"כ
 , רומ' ככ"י וכ"א , סחסכון סלי ק'ב'ז'ר' מגין תגחומ6 ר' 6מר וט' מקות סקס כסב נר 6נ6 ר' 6מר)ו
 3ר3'[ ך)'יל 3ר' תיחורך ר' 6מר ,  וס' מהות ס' ]כסג6[ כר 636 ר' 6מר ot)yn 6יוס עם 6ית6ומס
 )יח6 8קספ6רד ס) סקסי ונכ"י . ע"כ חסנון סרי מ6תיס ר' סנעס י סתיס[ דב' מ6ס ק' , זר קבמנין

 ססמס 610  ומס סמל ס,ס כמקמר 6ין 5נ3 , %רמ6 בכ"י נס 1גמג6 , מטמן עס תגחומ6 מליסמ6מר
 8מר כסגף 3ר hh רני , כך מוט נ"ר נסס ק") רם, וניכעס '"6 6ות מע"ג כנ"ר רקתי 6ע . . .עף'ם
 חגחומ6 ר' ונ6 , נת:חומ6 5") וכן , יעקב )6כיגו )ים מזו עדרין מהתן o'elh מכעס רכוון ותרתיןמ6ס
 ור") מהתש ס" מתתן ר' ז' רנות, וחלותן מ6ס ור") תרתין ב' מ6ס ק' , ר' ז' ב' ק' סימן )וומק
 נמינר מסרסת יכת'נ ממגין כס) וסיס מ6י מ6ד מדכתינ סי' ח") סני6 ממס וסידי . Q'Dih otnhnlטכעס
 רטי מ6ס עעס וס מגץ ס) וסכפ) , וחממים מ16ת וס' ofDlh וסרסת 6)ף מקוח ספ סממגות פקידיכ)

 שלס ס) גציו[ 51'ע  גדולי רוש נכ"י . ש"ס ט3 נזרו סקנסס T1DV 5 )קעד( : ומשחן רנויותרתי;
 : סס מרכס נילקוע ועיין .סוס

 לספין 5פסר ט6י כסס תו' מטחת ומקור פטפט מטין פתם  סימון כרני יסורס רני , נ"ר3טס חתקס'י רמו מטלי ועיךפ ויסלח ריס נילקוע ומץנ5 3' *ות תמ"ס בנ"ר נרפס.  מטין o~ctלא(
 כר מסחת וכמגשר ;רפס וכמעין , רסע )סג' )מוס )טייק "מסר 6י כך )ססחית וכמקור)מרסס
 7"6 סני' רומי ונכ"י , ג' 16ת ויסרח סגיסס נהגחומ6 מונף וכן . רטע )סגי עלמו ממיסלדיק
 4צי טישע )~יק 6ססר 5י כך מלמת נטיות )מקר 16 גרפם )סיות 3מעין 6פ0ר 60'כסס
 גחען גר סמוך) כ)נ rh(' מתויק פתח ר"ס ג' 8ות פע"ס נ"ר עיין . כ)נ נבגי מחניק fcr )ב( :רגע
 נבגי מח,יק פתח נחמן 3ר סמור) דר' גריס סוג* רנ תתקס"6 רמו מס4 סימפט ע"ס )חק! ויל .6מר
 וכה רומי וככ"' . 'עקנ וט ,ס סיס מי )נ( : )מסיס )6דס מט) כמעות וני)שס , )6רכי)ססיס מט)כ)נ

 ומתענר שנר 0ג6מר נתוכס עממו ונותן וסוגך מרינס 0רו6ס מי כ)נ נבגי סמחויק וט סו6 מי סנרס6רע6
 % כי סג,מר  )ר( : סלמס טורכ למעי וחסר , יערץ  וס ,ס סש מי %נ נ6,ג' ממייק ד"6 , )י )6 רינע)

תוגו
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