
 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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פבפתפ ח ל ש יןצהב
 קערה, דבר אעוגבימל אשר מעטים שתו אסר שילמה ט לחגיגת דבורו אשי אתקהיתי
 ותבע חזר , הזה הדבר לך כשאעורה ונשריך אשריי הקב"ה % אמר אהטעיא ר'אמר
 אשרט יבהק בור הגינב ר' אמר , ש( ש )ש והשנותיך א9 , ג6( ש )ש בשלוםושבתי
 ההבמאית בל וו% , הבפיוס מבוראו שתבע מה כל ראו , מבוראו שמע שכך אשהליחד
 , כלב באוני p~.te ננטר יפה ריי : לעשו לאדני תאמוק בה ואימד משלח הוא%לו

 ,, 1"1, וינץ ננ1 מ1א41:ן"נון מ1אנ,%ק:גז קקנ חשלחננ[
 , 'י

 משמרין ישראל שבארץ מלאכים , ישראל בארץ שאדם בשעהאיטתי
 ויחלם כחוב מה לארק לחצה לצאת שבקש שבשעה , מיעקב למד אתה וממי ,אותו
 לוטר צריך דייה * , 'כ( גת )נגויס בו ויורדים עולים אלוים מלאכי והנה וגו' מולםוהנה
 אגל ויורדים, עולים אומר תזא עקה, ההא יורד משאדם ושלים, יורדיםאלא
 לשמור אחרים וירדו להן ע* ישראל בארץ אותו משמרין שהיו המלאכים אותן)ה(
 הטקום שם ויקרא וא' ראם כאשר יעקב ומשמר שנאמר , ישראל בארץ אותומשמרין שהי המלאכים אהען ימת ארם ספדן בא כשההר אלא ענוה לא , לארץ בחוצהאותו
 הראשומם %תן , סועות שתי , מחנים א5א כאן כתיב אין מחנה , ג( 35 )ש מחניםהר,וא
 ומאלו מאלו ומל , עשו אצל לשלח שרצה כיון , יעקב עשה מה , האחרוניםואותן
 , המלאך עם דיבר ביתו קמן שהדי רעזמה ואל , פלאכים יעקב וישלח שנאמר ,ושלא
 כתיב מה ז(, מ )ש וגו' וראה נא לך * שאמר שניון , יסף זה זה דואסי

 oe )ש וגו' מזה נסעו האיש ויאמר , לו אמר כפה , שע1( נסס ונו' אישושצארי
"' 
. 

 ששלח יעקב על תתמה אל ואתה , יה דת טשמר החלאה אוהו שהיה דתעינהמרו
 יקרא )0 כתיב מה , הטלאכים עמה דיברו הגר אפתי אלא , ביוסף ולא ,מלאכים
 , אמר לוי ר' 0( , עמה דברו מלאכש כמה , יו( כ6 )מס הגר או ]אלהים[ )ה'(מלאך

. 
 ורשתית

 משלח שהיה יעקב עם ההמה אל , המלאכש עם מסיחה השפחה אם ומה , נ'אמרו
 : מלמכש יעקב והטלת כתיב לפיכך , המלאכיםאת

 שהסלמת , המלכות את נופ'ל .דצא לפני , לפניו מהו * אהיון עשו אל ]לספניו]ד[
 ורוח )ח( , אחיו עשי אל , באחרונה גומל אתה אבל , שלו הזהבעולם

 ארצה ]מרצ )ם0 , אדום שדה כיעיר ארצה : 1Wp אל משלח יעקב אומרתהקודש
 , אדום ומאכ* , אדום וצא ף( , אדום שדה , אדם של שערות מעמיד שהוא ,שעיר[
 כנגדו שעמד ומי , אדומה נארש , אדומים ומנימו , אדום שבושו , אדומיםונכוריו
 אדמוני הראשת יצא , אדום היא . אדום בלבוש , אדום ממנו ששרע ומי ,אדום
 מק , אדומים הבוריו , 0 פ )ש הא האדום האדום מן , אדום ומאכ* , נס( ש)צ6ט"
 מק , אדומש מנינם , מש( מתקעים יל אנשי , אחם וקישו , 1( נ משם מאדםנבוריהו
 ההא כשדו שעומד ומי , אדום שדה שעיר ארצה , אדומה וארצו , )ס0( מאדםנבוטות
 תשם , בו כתיב ומה , '0 ט מא אדותני והחש ויביאדצ השלח , דוד דצא ,אדום

 ותקוניםהערות
 : וע' ממג %ק רמיתי 651 פירפר פרטגס 656 כעזנו 61ין פסף' רומי נכוי , פף עסית' 6ם 6סר עימאזנך
 שנ6 %ומ6 גג" ובקימי %סיס גתינ וגקר6 , רומי נקיי וגיס . ס' ע63ך י3ך6 )ו( : מנ"ע1רנס3,צ1 ונמרגוס סס ס1נ %קח rtD1 י ל 5ב גלכסית רם"* טון 013 . לשו מסמסן קסיו ר1מ%3'ס *תן)ה(
 סקס וגנדר גץ, ]5ץ תו' 6טחס ורטמיט ס' 6מר 15י ר' לופי 3כי, 6מר. יף ר' )ו( : %' ש6ר5גגק
 מיס גכ5  במטס %ר 0מ% נר יוסי ר' 3י מרוונו ot)hln כמס 6'ח6 פיס רמז נילחש h)lan  ז'לזת

 )נסמק ו'%ר סברס ד' ונתיג , המירס סניטר מגוס נג5 6רנט0 6מר חג'ג6 נר יוסי ר' נמדרס וקדו 6מר *' ו' נפטמ6 4ק ק יפט . מ3ש סג6מר פקס נ% היגסס פר' רנק , פ65ך המירסצ6מר
 ומזם '6(. * ס )סדוק פ65ך נתי ססמש ו%פ פ%מרמ%ך עלים נג3 הסס 6מף ותנגן י6(, * עמ

 כנר  ופירש"י , פפמש ס3ס פ63ך 3ס מיסו %6 ניח פ3 סס0ט מס פ"נ '1 יף פפעס ננמנםחר6ס
 6ר1ס מסו )פ( עסו: 3% מסל *פקנ א' לפרס סוןיפ זרוח %למ6 וכא רוש גג" . לצמרת0קיס י"מ )ח( : 6מר דרס נחונף ועקם סו גראפית כסריס מ65ך כתיג  נעמיס דם5ם ש%ש נ' 05פרפן
 נפט s,,p רמו רקח ט*1ע מז% וק רוגז גנ'" סגצ6 נפ תופתי %ס. ס5 ספרות ספמיו טס61פעיר

 5צת וסערך fw נזל . %וס ט6 ף( : %ס ס3 סטרותיסס מענוד סס61 סעדו סמו גקר6 5מסגתנחיס6
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 aDnin ה ל ן2 י דפזש164
 מגזה " )צעס פחואחם חף פצואתם, ייעשיע )םעסא, בצעתבאתם

 : נ( וסט וא' ללבושיך אדום מדוע , אדום נלבני , 6( סג )שי0 מאדוםבא
 מה ירמיה אמר אדוני, קראו הוא לעשו. לאדני תאויין כה לאמר אותם]צוייצו

 . כ6( יג )'יחס לראש אלופים שיר אהדם למדת הרע עליך יפקד כיתאמריי
)יאי

 רבינו וכשהיה , %ף שאין מה רבינו את מכבד הקו אנמונינוס פטרם ר' אמר
 והיה , בשלומך שואל יידה עבדך בה וכותב אגרת לו כותב והיה , אצלומשלחני

 איל , הזה נדבר עוד תכתוב אל א"ל , עבד עצמו כגרא שהוא לומר לאנמונינוםרע
 , לו אמר טה עשו אצל כששלח , אבא מיעקב מוב שאיני , ל מתב אני נךרבינו
 אחת הניעני לא , גרתי לבן עם , אינתימאי נעשיתי לא )ינ:( , יעקב עבדך אמרכה
 , הארץ ומשמני שוטמים ממל האלהים לך וטען ברכני אביך , אביך שברכני הברכותמן

 לא שאינו )ע( , צאן ואכיר שיר * ויהי אלא , מהן אחת בידי אין ואני , כס( בו)גו5סיס
 , הברכות בשביל אלא , אותי שונא אתה כלום , הארץ מן לא השמיםמן

 ן

 לא ]עדיין
 וחמור שור לי ויהי אומר שההר , לו היו אחד וחמור אחד שור וכי , אחת[ אפי*הניעני
 אומר שהוא כאדם , השיח ארץ דרך אומר יהודה ר' , נחמיה ור' יהורה ר' )יד( ,וגו'
 משפיל הריני יעקב עבדך ~ו *מר אמר נתמיה ור' , תרנגול קרא חמור הלך , הכלעל
 , יוסף ,ה ]שור[ , וחמור שור לי ויום לאו ואם , יפה הרי בכוצתה אם , לפניךעצמי
 נופל עשו שאין היא אגדה וממירת )פי( , יו( * )יכיס וגו' לו הדר שורו בכורשנאמר
 ירושלים בת הריעי ציון בת מאד גילי שנאמר , המשיח סלך זה וחפר , רחל שלבניה אלי , כ( מע )יימק הצאן צעירי יתחמם לא אם שנאסר , למה , רחל של בניה בידאלא
 צאן צאני ואתם שנאמר , ישראל אלו צאן ע(, 9 )גיס ההטור על ורוכב עניוא'

 : נ( קכנ ותסקס וא'עבדים כזני הנה בוק שנאמר , ישראל אלו ושפחה ועבד , )6( * )'פקע אתם אדםמרעיתי
 , אחיך בו טפר אתה מה )פז( , עשו אל אחיך אל בא% , וגו' "מלאכים וישובוני[

 איש מאות וארבע , היום כו מהלך דוא , לקראתך הולך פם , היאעשו
 אחד כל נחמני בר שמואל ר' אטר מז( , עמו איש מאות וארבע סבור אתה מה ,עמו
 יעקב ויירא כתיב מה , כו יעקב ששסע וביק , א"צ משת צמ ש עפיי דיהואחד

 ותקוניםהערות
ד'

 1)י
 1'%ח נצע ומעץ ס' %5ח סטנם ת"ר . כוי סגחס ר' 6מר )שפ( : סם" רמז יסטיס DIIS'1 טוס

 6טוגיטס מ3כ6 נמק סמי מן %ר6 מד כהוכ 6סס קרני 6מר רניט 6מר, נסגנן 6'ת6 נ"ר נסס ק?רמו
 וקרעם( וקרט ס6גרח )קח )פ" ולאריס וקריים גסנס , 6גסוניגוס מ6% )מרן גס'6ס יראים מן וכתגקם
 , כנודך ט3 מנוס 6תס מס מסגי רני )יס 6מר , tDlh('nD מ6% קמרן יסוזס עניך מן כת"נ )'ס6מר
 רומי וגכ'י . 116גתיס6' געסיתי )6 )יב( : 'עקנ ענדך 6מר כס 6מר כך % סני מן עג 6ג' מס 3יס6מר

 ולס , סס)ס ונערוך ק'"6 מערס סק)יס פסיקתת ושין , htpjn11fi 51") , למגעיו %למ6 ונג"' ,6ווגת'ס
 קניך נרכת ע) 16תי )סט6 כד6' 6יגך גר 6)6 וחסונ סר געסיתי 63 ס( )נ )וישח רם"' טוןסמ6מר
 3'ת 6נ6 ית' דנריך מס ומכן סתרגס מספמומ6 ס% יטש וכן , כי גתקיימס )6 )6חיךססלש נטל סוססנרכגי
 נרכת6 )' 6סגיית 7)6 )רטני ותגיס ~זירית ורמסן ועניין ע6ן וממלין חורין מטל )י סגו %מן ,שד'
 מס3 )י 6מר 6נ6 וושור טור )י מס' רס"' טון סמ6מר )וס . סטרן מן 1)6 ססמיס מן 63 סנט )יג( :ססי6
 . טומר יסוים ר' גרטיס ור' יסרס ר' )יר( : סטרן מן 1)6 סבר'ס מן 63 צ'נס ע סקרן ומסמניססמיס
 רמו ויסח ני3רוע ומונס ו' 6ות ס"ס %רשין

~ylp 
 16מר יסויס ר' ורננן נחמס ור' 'סויס ר' 6ית6 ומס

 סי6 דנריית6 3'סגסק 6מר גממ'ס ל' , מלנרי לדוריס י5* 6חי ומצמור סרנס o'1lla "ל% 6מ7מסול
 'סורס ר' חמר גסניט . )1 סיר עורו זכור סג6מר מהימס ממוח וס סור וערי לנגן , גם)%ממורתו
 כן ננזר סו6 %1סר , גאי לגגן ע) כמקמר hlo  3סג'ט גממיס ר' ומעמר ננ"ר גממיס ל' כמעמרסו6
htoמרכס סוורים ע) )ומר 6רן ירך נתגפמ6 ס)סגיגו יסווס ר' מקמר לק סנ'6 ורץ" , סוג נרקח גס 
 וכ"י . סי6 %יס ומסורת )פו( : סתלגנו3'ס קר16 סומר 61'ט סחוט% גך6 3%ס קימרו המר 6יס ,סור
 מסולת גחגק נר סמול) ר' נסס פחס ר' נסס מוני פפ'ק: נ"ר וסיין , סי6 חרת ומסורת נטשתרומי
 6ומ עמר מסיית רס"' כתן סמ6מר )וס . סו6 עסו פיך נו סטר 6תס מס )מז( : כו' (SD1 עפו פיןסף6
 עמרי מלכיס מ16ת %נע גחמני 3ר סמך) ר' 6מר י"ג 5צמ פס גנדר ועיין )קיפ ריס נסס ו' 6ותיפש כנ"ר עיין . ולחי כסלמי וממגי כר סט6) ר' 6מר )יז( : כעגלתו  עוזט , סלסע כטפו נוסג סו6 6נ)610

כתריס
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ת 8נהנת"צרישלהמ
 הלגדש מזח , הזו כשעתו גוש נעשה רבותיה אמת )יח( , יעקן תירא דש מ(: )כ ויישםטאד
 אל 9מן הקב"ה אגל שומץ באותה , '( גד )מא' כחכה צר צרה ביום התרפיתצווחת
 מטיס ונף ומרתיך אף אטצתיך אלהיך אני כי תשתע אל אני ]עמך[ )אתך( גיתירא
 אנני הנה , הס( צדקי בימין תמכהוך אף , בגבריאל עזרתיך , במיכאל אמצתיך , '("6
 , עשה מה )ב( , מ( )ג )מס אחו אשר העם את ויתץ שעה באותה , 9י( ימ )ני%'"עמך
 טתמלה , דברים לשלשה עצמו ורפעקין )בב( , מבחוץ לבנים )כא( והלבישן מבפניםואנן

 אם ויאסר מנין, למלחמה סג(, )סס ונוי פניו עי המנחה ותעבור מנין, לדורון ולמלחכיה,ולדורון
 '(, וגוייס יצחק אבי השלהי אברדם אבי אלהי יעקב ויאמר , מנין nhianS 9(, )סס ונו' wpיבא
 'נ(, " עשו)סס מיד אחי מיד נא הצילני וגו', האמת ומכל החסדים מכל קמנתי אחריו כתיבמה
 אלי אתה אם יקראמ הוא שנאמר , מציך שאם איך , אותי קראת אתה הקב"האסל

 : ט( פט )שוס ישועתיוצור
 מאד יעקב ויירא הענין מן למעלה כתיב מה , נס( )3 )ייא'ח לבדו new, ויריבך]י[

 ארבע שלח ברביה ר' אמר , מיצר יעקב היה היאך הקב"ה שראה כיון ,וגף
 אמר ראשונה כת באתה , הללה כל עשו עם מלאמה לעשות מלאכים שלכהות
 מבני להם אמר , אוהו מהרישין והי , אנו יצחק' של בני * אמת , אתם למילהם
 , אם יעקב של אחי שאמרו כית , אאו מפגישין התחי* , אם אברהם שלבניו

 יעקב ויוהר הוי , אתכם נמת יעקב של כבודו בשביל )כג( לאותן מניחיןהתחילו
 שבא כיון אלא עשה לא , עמו עשה הקב"ה נסים כמה יודע יעקב היה ולא ,לבדו
 כתיב אח ראיתי אשר מ(, AS מש פגשתי אשר הזה המחנה לךכל מי אחיו, עשו לו אמר ,כבקר
 היה אלא , מלאכים הקב"ה לו ששלח יודע היה לא ויעקב , מנשתי אשר אלא ,כאן
 וכיון , )סס( אדני בעיני חן למצא 6 אסר לכך , לו ששלח המנחה עפקבאותו שהואסבור
 ן מ( ט גס % )% עו' שלחני האטר , וע'* יני לא כי וירא , ונו' עטו איש ויאבק שנאמר , רועה בדמות לו נדמה )כה( ,הטלאך * עפה טה , מריבה עם לעשות מיכאל לו שלח )כד( , מתיירא שהוא הקב"השראה

 ותקוניםהערות
 ס6למ6 ננ"י מוגך וא . 6מ 6תד גי חירק 36 )ים( : סשס )ס!ן חסוע 6) חסתע 6) מדרסו י"ס 16חסת"ם וננ'י , 6נרס תירך % סכחונ ע) ג' 16מ סמ"ז 3"ר ע"ן . גסעוס tDU געסס לטת'ט 6מר1 )יח( :נחריט
 , טרנס חסר לחנם וככ"י . 6גי עמך גי ס3") ותקגמי , ס'"ג רמו 'סטי ונעקום רח"ל נכ"' נס רומיוננ"

 ויה)"1ני
 ויינן עמס מרי )כ( : ט)סגיט רימ6מר 1ס!6 6גי 6מך כי פר6 6) ריקנ"ס 13 6מר א מחח')

 חסר רמ"ס ונכש סיע . )נגיס פזים )כא( : י,הגחומ6 נסס ר4',1 רש זק)ח נידפס פנ6 .מנסניס
 סק סתנחומ6 מן הימרמר af51 , סימומה גסס פס ')ליס . זנרש %' ע5מו וסהקין )כב( : שנגיס"מדח
 י"6 רם, ניקשט כ"י נריונרס סס ח:עירומי . סס ס!נ נ* סוננו !גן , ע( )נ )ויסיח עית גסירוסונקיי
 3גחוניט סגט6ר ני)טזט ס0ו6 מסק 6ין מוס טמן גמ65 )6 )הגיגו ונתגמע6 , 0תנחומ6 נטט וסמונ6
h~soסתורם ע3 נרס"י גס ססי6 סדרסט פג6 וק . חגחומ6 נסס סעיס מנעי נס סקימוגש נפי  
 מקת נסגרת ועמס . ע"כ , קר3 מכיי תכמס מונס נרסוק פ"ס נקס"ר גסגכ  וכן , מסתנחומ6 נ"בוסנט
 סמסטר  הניעו סילקוע 3טל ונס סו3 לקת וגעל ז"ל רפ"י גס כי הרקס סר6סוגיס לפגי מסיס סחגמומ6לסגינו

 קי פי' וימי ובג" מטיספס סכחב רח"ס נג"י . יפקכ סל כנודו נסגיל  לכנ( : 3נ* כלפגעומתגחומ6
 ע3 נגיו גני 3סס למרו[ ]5"3 6מר ,  מפגיסין וחיו 6גו ילהק סל נויו s~ih 6חס צתי 6'ע רצפותם כתנ6תס
 6"1 טיפ  %ו שר4 % צתיו 5-.ס  ס6מרון' ]5"3 ס6מר כיק rlh] ]5"3 לותו  מסניטין וחיו 6ט%רסס
sttsJ]פורו נסמל 16חן  s~s] 16ת1 מסגיסין סיו רניעית וכח םליסית כת פנית כת  וכן יטסנ סל כנווך , 
 סו' קותך גמם יעיך ס) כטיח ]5"3 ככורו נסגע  קמרו עותו סכיה 6ני יערץ  סל קמיו למס סימלכיון
 כתופ ר' נס פסיו -lDh1(O כת נו סנטי hn'b ג' 6ות  ויטיח מגיסם ונתנמומ6 . ע"כ )ניו 'ערןויותר
 סממתי קסם 6מר )מכותו סוסיסו ,  הנרסס  sa נס  כן ירכי סניפוכי לסם 6פר ,  וטברוסו סכוכו סליופ6
 טגעקי '5חק ס) גנו960

 ט' יטקנ סל התיו סיגי סרחוני לסם 6מר לסטר 1D'Dm ,  סמעח נגר ע)
 סטנת  0ס כנ"ר 6ית6 וכך , מ( )5נ טונ פקח ומונף פט"ח כנ"ר  וסיין , 6קסס6רד טל טוי נכ"י לית6ולן וינץ" ורסוס קוג0ע6גפינ6 סל סר6טוכיס גרסוסיס ולי"ש מ6נפו3ס רפס סמרפיס סיסיף  ווי . כו'מנימוסו
 סני6 וסמירת , ס"ס כו' יטש  363'ן  שנעין וסו כהות כטרת.נתות  מ)6כ' גערו 30'03 הותו כל י"66הז
 מישל. לו סלת  לבר( ממורס: כנרי סגיה עס"מ י רם"  וכן  וגמ"כ כפירס"י וע"ס , עסו ס) 63גסי1פסנט
 נימס )כוט : סיס Se'n  6ומריס  ים הנכיר מזרם מן ססניOD 6 ויחנק נס' קלש רפו ושלפ נלקויפיץ
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תנשף יישלחפירש1%

 אמר , בא דוד בן אימתי רבי ימי % לי אמרו , בפבריאמהמילין שהי , לתלמידם ישא בן יי י' 4ן( מק פק מה רביט, *דמ 0צ(י[
 להם אמ4 , לאו * אמרו 4צת, ממת תבקשו אתם לבמ אוטר אם אם יוסי ר'%ם
 אמרו , בא דוד שבן עד לבנוחו םספיקין ואין , ויפול יבנה ויפי יבנה הזה השערהרי
 , לדם תהפך פטייס מערת הרי להם אמר , ממך אות אנו מבקשים יוסי לר' רבותינולו

 ויקום מעשיה הקב"ה כשיראה עשו של למלכותו אוי )כח( : כדבריו לדםונהפכה
 אשור במחנה ויך ה' מלאך יצא , כתיב מה ומאשיך , גד( יד )סש0 וגו' הבוכךבאשמורת ויהי שנאמר , מהם פרע בהשכמה , מהם פרע כשהקב"ה במצרים מצינו , ממנהויפרע
 באדום אבל , ובניו משמיהו ידי על ביון , ואסתר מרדכי ייי על במדי , )ס( 'ע )מ34וגו'
 כה עובדיה חזון שנאמר , מנין , בה אפרע אני , ממנה ששרעת בריה אין הקב"האמר
 ברכיה ר' אמר וכם( , 6( שק ושגייס וגו' ה' סאת שמענו שמועה לאדום אלהים ה'אמר
 אחת ש לשונאיו , לאהביו נמול םשלמ שרקב"ה ראה ,  מ14רום לפרוע שבדיה ראהמה
 הנסה ויאמר התימני אליפז ויען , מעימני אליפז ע"י אומרת הלגדש ורוח , וכמהכטה
  שהוא אתה סבור ים( ) )מס ואפר כעפר ומממשל ילחומר דצרמ , אמרת כך ,כאברהם איני למה אומר ארטן הרי )לא( לאיוב אליפז 4"ל %( , כ( 6 י )*י3 תלאה אליךדבר
 , ואפר כעפר ואתמשל , ודרשהו המקרא סרס )לב( ברכסה ר' אמר , לו אותךמשוה
 , ג( '6 )נרשת וגו' לאבן הלבנה Dnb ורוי בהמ שכתוב , הפלגה כדור אותך דןוהוא
 , וגו' תלאה אליך דבר הנסה , הם כאברהם מעשיך וכי אליפז א"ק , לשמרהורני
 , תלאה אליך דבר הנטה , אחד בנסיון ורעעה , בכולן ועמד נסיונות בעשר נתנסהאברהם

 ותקוניםהערות
 ס"נ חזית מדרס וסיין רועס נדשת )1 גיבס 6מר חוגיה ר' נ' 16ת סט" נ"ר עין , רועם נזמות*

 סייסות מס ממנ' גע)ס . ותלמידיו קיסמיו נן עסי ר' גבן ימן מס רניט י)מדגו )כו( : שנס י% מיסמק
 רניס עמךט סתחי3 וסיס ס3ס מגמר פס מסר 161* ,  6%ן  סוס 3-רימ6מריפ

 וסמאי
 מיותר מס וסוקס מסר

 ערר , 6וס ממני תנקטי סם* 5ני מתייר* 5מר כ6  ריר  נן *יפתי hW'p  נן ימי רני 5ת ת*זידיוסקלו  ע"* 5ח זף סגסדרין נננ)י סזט סמובר 1מ65תי . סנטר מן חסר ועינך , יוסי ר' גחן טמן מןומתחיו
 נ*, דוד סנן טד לבנות  מססיקין  וקין וימול וינכס  סוס סיער  )כריש) 6") , 6ות ממך מננן'ס 6ט 6'ן13

 )ר4ס 6מר DPht"( 6ות ממג' מנקסיס 6תס סבין )י %רחם כך 1)6  נסס 5תר , 6ה? לי  תן רבינו  לו*מרו
 טסף 3תגסומ6 ו)סגיגו . 3מגחומ6 ס)סגיט ומממר YD . 6101 )דם וגר4פכו ידם פמייס מערס מי ימסכוכך
 יטמיעו .  ספר  16ת1 סיס  תכעיר עיר, 0) סוס מסטר בתיג טס 3נמר6 ונרס"י , נענרי6 מעקלןגסיו

 wfilnn כמו , סטער לשמו סיס רומי תנעיר , רומ' עיר 30 כח31  סיס שרפ* כי "ריסי" מלתימרפיסיס
 , מכונס סרטון סס בע"י נרגעי נס . "olh# מלת "יומי" מלת  כמקךמ סויגו נט'*  ונרסס , כחשנמ0רס"6
 גראס וכתב סמסרס"6 מעיר ולכן , סעס %ותם סיס מכרומי עם כחוג כסער אותו סיס רומ' תנעירונמשם
 ססער קותו סיס סיתומי רק רם" כתג ננמר6 סנ" )פי ohh . כרומי סיס ע6 יוסי ר' דר סיס0נ6"י
 בבייר ספורט סצרל מיס ביס קיים* 9 יוסי ר'  טרך  סדורות סרר  ט3טל תר06 ומוס , נרומי פיס )%66

o~lot(סמיה מערת כי 6ות )ת)מיזיו וגתן , נטנרי6 פיס סופגים מסתגמומ6 חר6ס וכן , ע"נ רפ"י ע 
 דר4ייסיגוס ח' 6ות פס"נ ונגפר ספ"ח מרומות 'רוסקתי שין , לסנריך סמוך ס"עס ופמייס 3זס,תססך
 ערך ערוך ע"ן , Paneas סגייס סי6 פמייס 01גס . ט' כגייס נסיך )יס וקעינ ט' סנריך נסדק ט'מ)%
 ומפס מערס )ו וסמוך נ6גיעוס ככמר סטת ע' נערך 715 ימזרח ס3י6 ע"3 קו דף 71ho וכתנובות ,סג"מ
 נן יוס' ר' )נז( : ט' ין עיר סיתס ומס סעס ונטרך מע ז' %מערט סמיקת מערמ h'ol ס'ריןיו65

 לרע  סמ 5") 6ו3י , ותרנייו בקעור ור' קיסמך נן 'וסי ר' עק טמן מס סנ" חמי גכ', . )ח)מיזי1קיסמך

 סנהדרין ננמר6 16)ס , ותומריו 6)'שר 3ר' ג6מר %ומ6 וכ"י רמ"א ככ"י רביתי וכן , ותלמידילסטיר
 ר' גתן טמן OD רניגו  'ומדגו סנ" ס6רמ6 וגג* . קיסמיו נן 'וסי רו 6ח %מיליו 1lhc רק מו0063נ6תי
 קיסמה כן 'וסי גר' עמס סכגית 6יס יסו0ע ר' נסס סורס נ! יוסמך )ר' ומלמייל 36גוזר )ר' hW'p נ!יוסי

 נסס המרע"ה רמז  שגייס ניקמט מונק . עסו % )מנטתו 16י )כח( : ט' נסנרי6 מעיייין גסיוומ)מידץ
 . כרסס ל' 6מר )כס( : ממגן 3ע5מו טקס 0סר4"ס רביעית )מקטת *י גוס ס'95ט ונעי ,סתנטמ6
 : OtO d'P  סיתתן ספסור  טיוסיף דנריס ונטמעת הסק נר,לחגת 610 ועם , ש"ס נר6סיח נגנזתמונך
 6'ט )מס 16מר 6תס סרי ליק( : י4תגוימ6  נסס ת%'ש רצד *יוג נילקוי וונalth) . 6 קליט 6"ללל(

 מנצער %נרסס  15פך מסוס 6תס ל6יונ 6)יסז Yh פס ונעלמך , d'm וכ"י גזמי נכ"י וכסס .ג6נרסס
S~nnhtתרסכו סמיך6 סרט %ב( : ססמיע ספר ה% סיאנס כסור 116ך ק ורף , 61סר כטמר 

S~bnhl
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פךתנתש מח ש יןמיש
 והית , הא.ש ,איתי שליבא ערויעת מה ה הקנ' ",7'; היה,ה,.ג:גן,;מנניי

 ממחת היה מי חלונים למקהה רוצה היית ולא בטן בונה היית אם לו ואומרמנחמו

 ואונישנאמר "ג" ג:~';ו( י:ג 'י:ךעי::"ןן לשגשג ה"נ( ן~::]:ג4
 הנהי לו לעשות

 כד ' הבידד רילפטח )סס(
ד ל 'ידל הא

 .ואתך הלא ,, ," ע,' ;,תראין ),תיאה( אלךתבא
,Yely- .;, , ) צי'ק אזם שאבות 

 נב:; גן: ובן י:ן::ך'גה" :ח4ך:לג 1ןך
;גרי

 י:1 י:Mt~D % 4 ג% 2נ, נ2:ת י: :לם,
 )סטמ(' יםכסמו

 ססי(ן )6'ה שחל וקול יה ו , לעמוד , כל '(ומאף
 מן גכ: ו:;ש1 4';%:%, "י :.::עמיב:מ,:ן:

 %,נוש.4%ג'ן4י:ג4" ::קג ::ן';.4ג,ג ואלי , לך אתה מה ואתה איוב א"ל , אלופיו אלו , )סס( יתפררו . לביא ובני ,מעשים
/nI/l/1ulesI 

 "ךג.יש":הן:זבקין:7%גגךען:ו::ן"ב:ן
 יבא , שמעשיהם למד ולא רשעים שם בין דר ועובדיה , ממעשיהם למד ולאצדיקים
4 ,לקש, עש ובית להבה, טסףובית  צ שתו ,יה ולא הונלמ, 
 . ים( פ שפמת שלם יעעב רבאא

"( 
 , בשבת יתר דבר לדבר מהו , רבינו ילמדנו

 ;1;2 ,ב:יג4::י:'ץ%4נ::ג;ו 1: :יי ג:;ן' עי " ות ,חיבות שאס,. קבי צי.ן יאק , שא, השגש; !ציןשמן
 הפס עץ שאמי ,ה'ה, בתווה "" 'ית%. א'מ מס ומ,ייעש

 לשון מרפא שנאסר . מכאוב ומכלרע' א פרפא התורה תורה בןהיה

 כ:י:ח:1 נון : ך:ן מי,ז;';לג אר,.פ .ישב תפ איש2',יעקנ
 %r גמן ; :1:: ן::::י:;שיו4

 ע! צלע היה :לאלי oy יה%יגק
 ותקוניםהערות

 כ5 )לנ( : ממיס יטחת טס גיןל כן ולפר נעמר ת9?ל סמקתם 6ת סרס רומי 3כ" . וחפר כטמרו6המס3

 ר; נ"1 4גן:נן xtbtov נג'וס ;גי,;. 4 ;,ןי,מן ;י י; 1 ,:ו:;ן,

 סרי *( : ע"6 קנז זף סגת מסורי . רטמיט סעו כך )לז( ; סש סכחונ 36 פסגת 'תר יכר ~3יכיש

 ב טסגי6ו כחוי וע"ס , מג ט5 כד13רך טנמ ט5 לגורך ייסק לכלזסל6 ודגל סכתוכ מן לרטוסעי
 יס5 )לפ( : סם וננ"י ס" מ" ע"ח נעור ועיין טוס hn'h 3ש טס יוח6' ק סמעק ר' f,)Dשיגד
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הנחש ח ל ש יןמהרש168
 עלה מיד , 35( AS )3י6סיס ירכו על צולע והוא וגו' השמש לו ויזרח שמאמר ,יט
 יעקב ויבא בענין שקראו ממה מנין , שכם לעיר שלם והביאו ורפאו הקבתךעלי

 : תו'שלם
 , ח( קכ6 )תי.)יס עולם ועד מעתה ובאך צאתך ישמר ה' זש"ה )ם( . שלם יעקב ]ויבא]י[

 יותר רצונך אושה אני אף רצוני עשית אם , לצדיק דיבר הקב"ה , כק גג לועי ויקם אומר ותנזר )מא( : יעקב ויבא ובאך , ס גמ )גו06יס יעקב ויצאצאתך
 רד זך למשה אמר הקב"ה עשה מה , מעשה אותו כשעשו הדבר היה אטת . 5ךויקם הוי שלך ואקיים שלי את מבאל אני כביכול , דבר אומר ואתה דבר אומר אני*ריק הקב"ה אמר , לך ויקם מהו הכהן ברכיה רן אמר , וגו/ לך ויקם אומר הנגזר ,בהטלי
 בתפלה משה עמד מיד : '( כס וכס לי המהה ועתה כתיב מה , 1( )נ יספת עטך שהתכי

 וגו' ונחלתך עמך תשחת אל אלהים ה' , '6( סס )0ס וגו' משה ויחל שנאמר ,וברנחנונים
 בשם א"ל יכול, איני הקב"ה א"ל גע(, סס )סס. וגו' ונחלתך עמך והמ כו(, ע)יניס

 , 'ט( 'ד )גמיגי הזה העם לעון נא סלח , אותם סבול כך , הנה ועד ממצריםשסבלתם
 אוסר ותגזר , 'ו( 5נ (mc הרעה על ה' וינחם מיד , כ( סס )סס כדברך סלחתי ה/ויאמר
 לאמר נדר יעקב וידר שנאמר , מנין , הקב"ה לפני דברים נדר יעכב אף , לךויקם
 לצאת בקש אבי יצחק 14"ל , כ6( סס )סס אבי בית אל בשלום ושבתי , ג( כמ כורטסוגו'

 תרד אל לו ואסרת לו ננליתה , עולה שהיה בשביל , ארעו הנחת ולא , לארץלחוצה
 נטלתי , יהרגני שלא אתי לפני אלא , בטובתי יצא אים ואט , ג( ט ופסמצרימה
 לשמרתיך נ(, גמ נסס ושטרם ס( )6 )סס עמדי היה אבי ואלהי שנאמר , עמך שאנני שי"דת אתה הקב"ה אץ , ג( כמ )סס וגו' נדר יעקב וידר , תניחני אל ומאבי ממךרשות
 , ע( )6 )סס לי ויתן אביכן מקנה את אלהים ויצל , )סס( לאכול לחם לי ונתן ,%ק
 וגו' בששם ושבתי , 3י( ) הס וגו' התיישים את ההוא ביום ויסך , כ( כמ הס ללבושובנד
 , אור מה דרכיך וש לך ויקם אומר ותגזר הוי , 'מ( )ג )סס שלם יעקב ויבא , ג6( נסנסס
 לדבר וכשבקש לצאת כשבקש בעונתה שלא לשמש הקב"ה שהשקיע , פעמיםשחו
 )סס וגו' עליו נצב ה' והנה שם כתיב מה , '( כמ "ס שבע מבאר יעקב ויצא ,עמו
 כל ועל , )נ( )נ טס השמש לו ויזרח , בשנתה שלא השמש * הזריח וכשבא , יג(סס

 שנאמר , לרפאותו בשביל אלא )מב( , בלבד יעקב על אלא זורחת השמש איןהשכם
 לו ויזרח מהו הכהן ברכיה ר אמר . כ( ג )מ63גי וגו' צדקה שמש שמי יראי לכםוזרחה

 שלא * ששקע נשם ששת[, ]נ' בעונתה שלא השמש לו שהורא )מג(השמש,
 מה עושה אני אין ואם ועשאן, עמו הקב"ה התנה דברים ה' יעקב אקרבעונתה,
 כיין , ג( )ג )ניבזית ישראל אלהי אל לו ויקרא מזבח שם ויצב מיד , ושבתישדברתי
 , לבהו עשיתי יעקב עם שעשייתי דברים ה' משה , למשה הקב"ה אמר ישראלשעמדו
 , 0ס( )נובטח , ושטרני , כ6( יג מטה יומם לפניהם היך וה/ כ(, גמ )גישת עמדי אלופם יהיהאם

 יהושע ויחלש , עמלק וכן , הילו וכל פרעה ונערתו וחריריו מפרעה אותםששמרתי
 לחם לכם מטמיר הנני , סס( )3ר5סית לאכול לחם לי וטמן , יג( " )סטת עטו ואת עמלקאת
 , ו( ד )ינרס מעליך בלתה לא שמלתך , סס( )נו6ס'ס ללבוש ובגד , ד( 19 חטטת השמיםטן

 עליהם קבלו הם ואף , ג( 5נ )3ר6סיס ונו' מזבח שם ויצב שנאמר , מלכותו עליוכובל ואח"י , גנ( ים )סטי בשלום יבא מקומו על הזה העם כל נם , סס( )נוטת בשלוםושבתי
 בל ואמרו אחד בפה כולם ענו אמרו מה , נ( נ )%" אלהיך ה' אנכי שניאמר ,מלכוהו

 : לך ויקם אומר ותגזר הף , יו( כי )סס ונשמע נעשה ה' דבראשר
 ותקוניםהערות

 65הך שמי י זטש )ם( : מלמד מסגס וסי' , י2?41ה מנוקים סמ5ס רומי 3כק . ונמסנס גנוסרמתוק
 , ססתח3ס חסר 6גי . 5ך מקם אמר וממר )טא( : 'ח פ נר6עיס npbt atp , סט"ע בנ"ר מונך .וט6ך
 16מר ותנזר ד'א מזרם נסס מתקנח רמז 6יונ 3עשע 1*מ6 לכמר. ומנור וכמיג סנה %רמ6ובכ"י
 , סמך 6גכי וסנס , עמף 36סיס יסים 06 סכמונ 3סי דרכים סגי פ5 6ול ננס ורכז וע3 , 'עקב וס 3ךוינק
 ומורס 3"נ 5"נ ויישח רס"' טון סע6סר 3ום . לרשופו 3ס656 5'3 (ao) : ס5ס יעקב וינ6 , נעלוסוסכתי
 6 ססוריח )מג( : ננגסיס 1מ%4 5דקט ממס זתימ6 כמס 35פפו 6ח 3רפ16ס פרט מסמס ט ויורח6מס
 : זף5ס ס:ר.זרין חש"ן . גשגתרי 630 ממס 15 ספר1צס "ש כ"ח וי% עס"פ רס"י עיק . נטגנת ס%ר.פמפ
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פהתתחמא ד[ ל ש יןמדרש
 היך וגם % שאמרו בשעה הן , מאומה חמר "י" יכי , אים יעקב ויבא1"[

שהן ענים נווך התחיל , דורון ועשה עמד , ו( )נ )נלבטת עמו איש סאותוארבע לקראוקי
 אם לוי ר' ]א~ר )מד( שלשים, ובניהם מניקות גמלים אילים רהלימ תישים כך אחררכות,

 ואה , שלשים[ ובניהן הן מניקות נמלים מוצא את אין קרר אהלי ~כל מהורהיירי
 חוץ )מה( יצחק ר, אמר , עשרה ופרים ארבעים פרות נתן שוב , יעקב שלעושרו
 אבנים אלו ביד, הנמלין דברים 'ד(, )סס בידו הבא מן ויקח שנאמר ומרגליות, מוצותמאבכם
 כך אצלו שעשה הודש עשר שנים כל שלום ב"ר ההודה ר' אמר )סו( , ומרגליותמוצות
 , ]חכמים[ )פקהים( עיני יעור השוחד כי יעקב אמר שכך ,, יום בכל מכבדוהיה
 נכסי ואמר חשב ד"א )מ0 : בי יגע שלא מכבדו הריני 4לא , לרששם ק"ו , יע( 19)דגלים
 , אחד זקן לי אמר הושעיא ר' אמר )מח( , מבובזין היה לכך , ברכה בהן אין לארץחוץ
 להחזיר עשו  עתיד , משמי אותו אמור דורשו וכשתהא , מדרש של איבו לךאומר
 ישיבו מגהה ואייס תרשיש מלכי שנאמר , מיעקב שנטל טה כלליעקב

~fSon) 
 , י( עב

 , המוג הדבר זה הוא לו אמרתי , ישיבו מנחה אלא , כאן כתיב אין יביאומנחה
 , ליצול מבכלם היה שלא עליו ודחק מדעתו ל4 שנרק אם ומה א"ל , דורשו אניומשמך
 , באונס מישראל שנמלו דברים , מחזיר הוא , 9( )נ )יי6סית רב לי יש עשו ויאמרשנאמר
 על ממריה אהא מתי עד עשו אמר לו: הודיתי שעה באותה , וכמה כמה אחתעל
 כיון יעקב עשה מה * 0 )1 )סס וגו' נשיו את עשו ויקח שנאמר , לו ודלך עמס ,אחי

 , לארץ מחוצה בידו שהביא מה גל ומכר עמד ישראל לארץ וצאנו בניושהעבירו
 מבקש אתה ומה , המכפלה במערת עמי חלק לך יש לעשו אמר , זהב של כריהםששאו
 הסערה מן מבקש אס מה אמר עשו התחיל , עמי לחלוק או , והב של אלו כריותליקח
 , עשו ונמלו לארץ טהוצה שהביא מה כל יעקב שמכר ומנון , מבקש אני יה זהב ,הזו
 , ס( ג )ש לי כריתי אשר בקבר מת אנכי הנה לאמר השביעני אבי , אמר יוסףשכן
 כל את וינהג כיניב כתת ישראל לארץ לבא יעקב כשבקש אבין ב"ר הכהן הונא ר'אמר
 רכושם כל ואת מקניהם ,את ויקהו כתיב מה ~צרים לירד וכשבקש , ים( )OD) 6מקנדה
 מכאן אלא , הם היכן נהרים מארם שהביא ומה , 0 ט )ש כנען בארץ רכשואשר
 והחזיר חסרות הקב"ה מלא אלא . , דבר שחטר ותאמר , לעשו ונחנן שמכרן למדאתה

 : שלם יעקב ויבא שנאסר , הכל מידלו
 בתכשיפיה אשה שתצא מהו רבינו ילמדנו , 6( )ד מעסית לאה בת דינה רןשצא]יב[

 לרשות אשה תצא לא , רבותינו שם כך )מס( , הרבים לרשותבשבת

 ותקוניםהערות
 דח ויס3מ נ')קס מ631 1ק , רח'ש ונ"' רומ' וכ"' פ6רמ6 נג"' סמ6 נמו סוססת' . 3ו' י 6מר)סד(

",spתקח סס ני)קוס . ט' ניז סגסיין זנריס כו' ומרנ)יות עוטת מקנביס חון )מה( : סתגמ1מ6 נסס 
 5'ת6 חס , סתגפמ6 מן כסניך סמ6מר 56 5מט)ס טז פסנ וגס , ומרנ)יוח סוטת הנגיס ניזו סנ6 מן:

 סוטת "כגיס נייו 630 מן 6נדס ומירס 11"3 סכתי יד( )נ )ויסרח רס"י כוון מתגמולם 0מ6מר1)זס , י 6ת פלו נלר ט6 נ6מ3ע נעמיס ;ותן סו6 לעס משחריו ריע6מל ע3 מוקכ סע"ו ל'ל 1ס5'ק ,ג3"ר
 וכשר נ,ף' גסס '16ע "ש:ן  לין שנרסס ושר 3על וסרב . עכ"ל כידו  ומטקס 53רור 5ר  עריסופרגליות
 3מ6מר מוסכ נ"ל סטיון לק , .סתומות* נסס סעשט כן סגי*סנפתי

 ס63מל"
 : ט' גע3'ס פתן 60 וכמס ע3

 וססמיט סתנחומ8 נסס ק)"נ רם, ויס)מ נעוןע טנ6 . חזה עמר סגים כ3 סקוס נר יסוךס ר' 6מר)מ0
 סס וחסר מע"מ מנ"ר סט61 ז6רע6 טס חי עד , טס ני3קוט מו63 . וקמר חסכ ז"6 )מז( : ס16מרסס
 ונ6מ5ע וס ע3 נס שסג ס3שיו מלער סטיון 16 "כ"ל" סטיון נומסר נלפתי 6ת נ6 קם 6,3על y'~gרם, רס)ח 3'3לוס נס ומג6 '"נ *ת פלח וננגר . מירס ס3 טונ זנר )ך 16מר רומי ונכ'י , ס6למ6נכת נס רח"ס גכ"' גס כ"ס . מירס ס3 עיט 3ך קופר 6חז וקן 3י 6מל סוסש6 ר' 6מר )טח( : "נ"ל"סביון
 חד כך ו6'ח6 . נ"ל נסס תת"ו רעו תסיס שיקוע פנ6 וכן לו( סערם 3עע עיין , מתגפפה פ6מרסג'6
 סי6 מס S"h , סמי מן 53גור6 ימרת 6ת טנ6 .מי5ת6 670 ל mnh  6ין  סוטטיס לר' 5מר ר5רמ*פפ6
 וסק הפלת ע63 מ3ס חייך. 6"3 , 'סיט 6% כ6ן כתיב 6ין יגסו , יסיגו שמס וכוייס מלפיס מהכיעעמיס ע6י 3נ6 )שיי סנם'מ 3מ)ך יסמויק סעו)ס שמות עת'יין העסו יטקנ הניט סיחן סזורוגוח לזמןג3
 שכת סרנש נקרסות וסמקת , נמסגס h"u מ דף סני רטתיט, ספ נך )סם( : 5ס *מר 6ניסמך

רוש ונכ'" . נכנע 63 מתחע 61ח"כ וט' אר נשס' א 6ס0 מ65 65 6ית6 ומס , נמסגס 5ית6גתכעיעיס"
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תנוומא שלדץרימררש170
 תכשים דמין בקמלא )נ( ולא והב של בעיר ולא בכבי ולא , בתכשימיה בשבתהרבים
 במחם ולא , חהעם עליה שאין בפבעת ולא בנזמים ולאהוא(

 ן

 צריכה אינה בחול אפילו אומרים ורבותינו )נב( , הרבים לרשות התכשימין מןבאהד תצא לא אצל .הבית, בתוך בהן שיצתה בזמן )נא( , נהמאת[ חייבת אינהיצתה ואם , נקובה שאינה
 , הכשר לפני פירצה נותנין שאין , ביתה בתוך בהן מתקשמת שתהא אלא ,לאשה תכשימין הקב"ה נתן שלא )נד( , בה ממתכלין שהעם למה )נג( , הרבים לרשותלצאת
 בתולה על אתבונן ומה לעיני כרתי ברית אמר איוב וכך )מ( , הגנב לפני וביותר)נה(
 , בה להסתכל רשאי אדם שכל הבתולה אס ומה , איוב ,של צדקו וראה בוא , 6( )6)*1נ
 איוב היה לא , מקרוביו לאחד או )נז( , לבה ישאנה שמא או , אותה ישאשמא
 , בה להסתכל רשאי שאינו איש אשת על וכמה כמה אחת צל )נח( , בהנפתכל
 עצמה דהצניעה עשתה ראם , יו( מס )שפס פנימה מלך בת כבורה כל כתיב לפיכךמם(
 לובשים שהם נהמם שתעמיד זכתה לוי ר' אמר , שס( לבושה זהב ממשבצות ,וזכתה
 משבצות ועשית שנאמר , כהונה בגדי אלא משבצות ואין ; גדולה כהונהבגדי

 ותקוניםהערות
 כקטנה 1)6 )ן( : יטרם ג" ווו , סחיטר וי"ו נזי , נכס) )6 נסכת סרניס גרסות .06ס ת65 )6 בגי'רומי
 . רח"ל וככ"י ס6רמ6 .וככ"י רומי נכויי ועיתן ממעתיק סוספת מן סססנרתי סמכות סי6/ תכסיס)מין
 כי כ% מוכן )וס 6ין . כו' סכים כתוך כסן עי5תס נומן )נא( : קע63 עלך ערוך עיין , רומיתוסמ)ס
 , חט6ת חייגת היגס סר3יס ירטות' ט'65סהע"פ

 וכיוץ,"
 , ע"נ סד דף טס מנח ננמר6 פ)ונח6 זיככו) כחזר

 )6 "6ג) נתגחונ;6 סמקת וכן , סרניס גרסות הסיגו 3יכ5 חע6ת חיוג 6נ) , עגם רני י"ס נתוס'ועעס
 . סרנ'ס )ראת נס! 'ו65ין 6י1 )מעכס המור ככר כי , מיותרות סן סרניס" *מות סתכ0יטין מן נ6חית65

~)haol
 סח) מסגוסס סזס סמסדר רק , ס' 6ות ויסרח סגיפס נחגחומ6 גס גמ65 לנעו יקמיט גס)כס

 6סס ת65 )6 רטתעו סגו כך 0ס וסת10נס , נמסגס סס:ו"ס תכטיעיס ס6ר וממח וסג ס3 נעיר רקסס6)ס
 ח"נת סרגיס )רסות נסן י65ס oht גינס ס6יגס נממע 1)6 חותס טיס סיט כטכעת 1)6 וסכ 0)כעיר
 מיסך ~htO ג;6ד, מותסס סם ס6)ס תנריט , מסורס ח5ירס )תוך 6נ3 חיינה" ט6יגט מיירי ק6 "גחכתחטמה
 סיירי ק6 נקטנת סמ)ות ומגס . חסלת חיינה 6ינס גזנס ט6ינס וכמחס וסי ט) דנעיר כמהגס סטגו'סיין
 ור") , לס"י 163תיות מ6;טונס כרסוס סמיסיס מוסיף מיינת"60יגס

 ט6':ס מנוקר נמסגס סגת נגמרי
 ס) סג' 1נכ"י וויגע" וזפוס קוגסע6גסיג6 כדפוס ו3ית6 , סחגחומ6 דגרי ע) fntp~, כעין 6101 ,חייכת

 ס) ממיט' ובכ"י6ד~פ6רי
 נמחט 1)6 5"3 וכך ס"ס ים סנךפס גנתגחומ6 סמ6מר כעיקר רק , 6קסס6לי

 קכ יף )טס ס)6חריס נמסגס מנוקר וגס ,סגקוכס
~F/D 

 חיינת חותס עלס סיס וכענעת סגקוכס יכמחע
 דט"3 ע"ג( גט דף כטס ננריית6 מקיר דר' 6)יג6 סס)כס דסחס 5"3 , וס3 30 נטיל 0סני6 ומס ,חע6ת
 עם סגמר6 דנרי 6ת יחד עלן סגיסס מתגחומ6 סוס ס6חרון סמסןר כי , וסב 0) נעיר חע6תדחיינת
 כגמרי 0סכ'6 ומ6חרסמ0גס,

 חוהס ע)יס סיס סנעח עס זס ערג , וסכ נעיר חע6ח מחייב מריר יל'
 ונענעת לנמלים , וסלוע נכון מיוחל 6101 ,ס ירך ע) י") 16 , חט6ת חיינת נס03תס וב)) סיאנסומחט
 מסמטנס )קח onnsa , חסלת חיינת שגס 5") מעטת חיינח וגטקס חותס עמס טען 5ע חומס ע"ססיס

 6תיין כוס אס מותרת סכווגס רק שווקף )16 סעורם סחיר )פך %6 סכתנ ומס , ע"6( גז )יףסר6סוגס
 11 ס36ס כי ימן ס)סג'גו ל"י סתגהימ6 עס סגדסס סתגחומ6 ינלי 3סטוות כד' זס וכ3 , כריקדגליו
 מסר נסס סט6 'וסף נענף ורפיתי . טיגויס 6',ס עס כ"י מתגחומ6 גונעת ס' 6ות ו% רניטעמזט
 : טס ממעיין יר6ס כקטר יחוקיס ינליו כ) 6נ) , סניסס סמגחומ6 דגרי ע) סי' ~"כ י0ר36תפרת
 , קמלי רם! סנ" סגלסס נתגחומ6 . טרניס )רעות )65ת 5ריכס בגס נמ31 6פ'13 6מלו 1רנותיט)נב(
 חתקי"ח רמז sl'h נ')זס מונק סזס וסמ6מר , סרניש )לסות נסו )65ת יסור נחק qh מס סמ'נס
 נעולט מונק 6יוב ס) 5יקו ורקס 63 וסמ6מר , כ"י נחגחומ6 כמו סוe'Joc 6 סרטון וכ3 , סתגחומ6נסס
 6ף כתכסיעיס )65ת פסס ס6סור .מו"ל סמרו )ריכך , נך סקגח,מ6 נסס סם סנ'6 זסמזע , נסתח)ת1עס

 ונכ"י רומי בכ'" כס, מסתכ3ין 0סטס )סי )נג(גפ3:
~mhp 

 ססעס נחמס )6סס מנס "וסו6 נוסף
 . onhl תכסיטין סקנסס גתן ס)6 )נד( : )6סס סו6 ושגס 3ס מסתכ3ין טסעס )סי וגידפו נסןמסתכ3ין
 , סנגנ 3פג( וניותר לנה( : פסס תגטיסין כחט 0)5 ופקסס , רפס ונג'" ס6רמ6 זגגתי רוש 3כק נסג"0
 6יונ וכך )נו( : ספג 3פ4 ומע"ס סנ" וני)יןס רח"ל וכנע רומי ונכ"י נגיסס, וגס %רמ6 ככ"'כ"ס
 : שמציגו נכ"' כמו סו6 וכעקוע , ט' 63יונ כתיב מס ר6ס גחמני 3ר סנוו6) ר' 6מר נגיסס .6מר
 6י" מסת כגדפם 6'ש. 06מ ע) וכמס כמס 6חח ע3 )נח( : ושחיו 16 3גדסס . מליוניו פחד 16)נז(

 ע)
 עומס תכסי סי6 3רפכ ת65 ו)6 סכים כתוך יוטנת )ס'ות 6סס 5ריכס שפך סס טסף נס , וכמס גסס5חת
eslנם( : *ט" נ"מ מסת%ין ונמי* %ס )נגן מכסוי תגיל( V'D) סג'מס מיך גת כנמס נ3 נתיג . 

סעיפו
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פדתנה1פא ח ל ש יןטדרש
 בשוק מהלכת אשה רטהא שלא בתורה רמז הזה הדבר מן נאמר וכבר 'ג(, גח וסטתוהב
 , כח( 6 )גידפת וכבשהי )טא( וגו' אלהים אותם ויברך כריב שכן )ם( , מנין ,הרבה

 אם אבל האשם את כובשת האשה ויזין האשה את כובש האיש כתיב[]וכבשה
 מוצא אתה %ך , זנות לידי , קלקל לידי באה סוף , לשוק יוצאה והיתה רגלהרבתה
 כיון אבל , בעבירה נתקלקלה לא בבית יושבת שהיתה ומן כל )סב( , יעקב בתבדינה

 : קלקיה לידי לבא לעצמה גרטה לשוקשיצאה
 רעע מבזה שהוגש מי , יכ( '6 )מס' לב חסר לרעהו בז זש"ה . לאה בת דינה רךצצאמג[

 דעה בעל מתבזה שד"א האיש אותו היה ואם . לב חסר נקרארעהו
 לרעהו בז )מג( , )טס( יחריש תבונות ואיש שנאמר , ומחריש פיו על ידו נותןותבונה
 , 0( )י )ש6?ת בבתכם נפישו חשקה בני שכם שאמר שכם אבי חמור זה לבחטר
 , ס( סס )מס בואס עד יעקב והחריש שנאמר , יעקב זה , יחריש תבונות ואישלטד(

 : לאה בת דינה ותצא הוו 'הקלקלה ידי על מהמתוך
 באמה לאמר ימשול עליך המשל כל הנה זש"ה )מה( . לאה[ בת יינה ]דתצאמד[

 נאמה אומרים אתם מה חייא לר' שאל רבינו )סו( , מל( Shprnt) rwבתה
 אתם סה אמת אסור א"ל , הרבה רבי עליו המריח )סו( , כהניו כן כמזבח א"ל ,בתה

 ותצא , בלאה כתיב מה , דינה וו , בתה כאמה ד"א : הדור כן כנשיא א"ל ,אומרים
 : דינה ותצא באן ואף , ט,( ) )נוצית לקראתולאה

 , שכם אבי חמור היה זה , ט( יד 4'נ בלבנון אשר החוח זש"ה 4ח( , הנה[ ]דרצצאקמו[
 יפרח כתמר צדיק שנאמר , יעקב וה , )סס( בלבנון אשר הארז אלשלח

 הגו אומר שהוא , ש( )מיכ לאשה לבני בתך את וצנה , יג( 5י )"סרס ישגה בלבנוןכארז

 ותקוניםהערות
 ט מסי ונפסס , סתגתמ6 גסס סנימס מלר גת נטדט % י"ס תס"ג רמו תסיים כעקיט שנ6 סוססמ6מר

 ומך . שימס מלר 3ת כנוזס ג) ,ס"ס דיגם 1ת65 סמתחע 1' 63וח זכריס כמוטסת לח"כ הטכ'16 מכלןזס
 )סנס6 ר6ויס מנית נהור ט5מס 6ת מ5געח כסס6טס יוסי ר' נסס סס סו6 סניך לף ר' נסס )סגיטסמ1נ6
 וינרך כחיב סכן )ס( : מכסן פגהס ל' נסס מלמד סס טסף נס . ט' ניעים כהמס ותעמיז נזו))כסן
 ט0ו6 כמו סויפתי . כתיי וכנסס וכנסוס )מא( : פוס 3ר 'סודם ר' נטם וס מונף נגדפט . 6)0יס6ותס
 נכיל גס 610 וכן , ע"נ ס0 יף כיכמות 610 וכן , נגיפם וכן )יח6( hmbD וכ" רח"ס )ונכ"' רומ'מכ"י
 )רכס) פסס 3ס1ק סיו65מ 6סס סכ) )ס~ק תל6 ס)6 לטחו כונס ס6'ס כת"נ וגגטס יגגסוס '"נ לאחש"ח
 ועמן ~t"T1h 6ח כוכבת ~otb 61'ן סקרן 6ח כונס othew רס"' 3*ת'וח סמ6מר 63מ5ט מ6גסונסיפט סמדסיס סוסיף ונמוסס . עו' סכס 6ות0 ףרftOO 6 גכט) 1)נסיף זיגט 1ת65 סג6מר ייגס מן 5ןמ%

 נמרה מן נ"כ ט6 כי , מסכה 6מר עסף ר' סמסטר ע) חגחומ6 שיון סס מסיע ונסעות סתגחומ*,3סס ס" רמו נר6ט'ת שסם מ1נ6 ט' הטחו 6ת ט3ס סרס ט)סנ'גו ,סמ6מר , "ס ונכיר '"כ 6וח גםנמגמומ6
 ימן כל )סב( : קטתו 6ת כונס ס6'פ ט) מוסג תגחומ6 סטיון רק , סיגיו נמסמר ס0ני6 %נ סס זף'רמות
 נגדסס ' . קקטוס 3זי )% 3עגמ0 נרמס )סוק סי65ס גינן 6נ) געכירס גהיק)ס )6 נניח 'ובנחסכימתי
 %ועתי מונן )0 6ין סדרנית מ5ח . )%מס תקנס נלסס סדרג'ת רנעס טס'ת0 נסנ') 'עקנ נת ייגססלרי
 תס6 פ)6 עמדנו נסס סניך סרסם סרך נערוך גן , 3' סרי ערך ערוך עק , פררנית ס5ץ )חקט

  3י5ץפ h~e . יפקס וס  צנונות ו*פ פטר  וס )נ מסר )רעמו כן )סג( : סריפת ס"6 וכ"כמרפיות
'scn3ל'ר וק . יעקב וסחריס סג6מר יעקנ ,ס יחרית חגוגוח 61יס )סד( : טחנחומ6 נטס תתקמטי רמז 
 : ממור וס יכ חסר )רעסו 3ו יקלק ריסיס סס וחסר ימר'פ חנוטת 61'פ סס"ד הצקם וסתרט 1' 6וחג"פ
 מימו?.) סוס סכתונ ע3 גילם 5"ס ליס ננעל נס . נחס כלמס StVn1 טויך סמס3 % י"ס וט"מ)סה(

 טסית כפרוטו רס"י כיון סירפ קוס , 3"ר נפס פנ"1 רמו Shpmt ניפוט נס ומונם , זנריסנרירמנת
 נסקס 'ודס רני סו* . מיי6 5ר' ס6) רניגו )סו( : עכ"ל נגהס כלמס סמם) מסלו ועייס 6( )ז)נ%סיח

 נירוס)עי ה! טס וננ"ל . מיי6 ר' ס3 תרנייו סוס גסי6ס 'וזס ור' , סקיי רניט ס) נגז Sbtlm לק ע33פ
 0נט'6 3'מ גני נענרי6 נכניפת6 מטני 'וס' סדרם זנריס ונתססת 6חר נסנגק וס סו% ס"נ נאףקנ0זרין
 , חא6 %' סס6) טס גורל 65 536 , 61יסייס יעפ וריס יוחנן יר' )יומין סמע גס"ס .הדס וע' חדיסדוריס
 , זורו DS' סורס. 6מר ומד , לסרגם מס' זור 6ער חי , ורננן גסי06 'סוזס ר' h"D י, דף ערכיןופיין
 : גסי% יס1ד0 ר' זכרי 610 זולו )פי סרגת יקמר חד כי תסתיים ומכלן , דכ6ן ohte קריודס יוסוט
 דלג מדוח נ5"נ מיין , נינגון 6סר סלוח o~nf )כעת( : כטייס יסויס ר' ר"5 . סרנם ר3י SD'1 ססרמ)סו(
 מס וכי גלופן 6על לחוח כ"1 מרס סנפירי יונד ר' sg נגושיעזר

 גסותיי
סכס נפי 6% ? נ6ל,יס כשח יפ
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תטומא שלחריפררש172
 שהיו )טמ( השנפט א* , א יד )מע השדה דות ותעבר , ש )י )נ%שס לאשה לו אוחהנא

 , סו( סס )מס ימרף זאב בנימין , ע( מ9 )3י6יס ההודה אריה נור שנאמר , בחיותמשולם

 , ש( 4'נ ההות את ותרמוש , יי( ש 4ס גרם חטר יששנר , כ6( סס )סס שקורחה אילהבפשע*
 בכו. , לאה בת הא ותצא שנאמר , הנה " ש חרב לפי שהרנו בנו הרכם חצצרזה

 שהתחילה אלא , באמה נפפלת היא וכאן , בזכרש התייקת נפפלתמגךם
 : באמההקלקל%

 , '6( )נ )שגית החמדים מכל קפנתי יעקב שאמר חפיהש וגק . דינה אצא רפא]פז[
 , קמפעי כצמד ואתה ממעשיהם אבותיך את האכלתי אחא ר' אמר)ע(

 רקבתיאזל
 אלא , קפנתי אומר שאתה הללר הנסים כל לך למטעי בצדקתך יעקב '

 : דינה ותצא , זכותך לך העעמוד יוצאה היאהרי
 , כס( 6 4ס)' אביתם לא ותוכחתי ~צתי כל ותפרעו ישגה )עא( . דינה[ ]ררזשב84]יז[

 בורא אני אם הקב"ה אמר , לבראותה הקב"ה כשבקש , בהוהמדבר
 , דברנית תהא מפיו , סוקרנית מעיניו , עליה גסה רוחה , אדם של הראש מןאותה
 שלא עד נמלוזי הודוע העצה כל הקב"ה אמר , פרטנית תהא מרנליו , ננבח תהאכדדיו
 , עליה במה רוחה מראשו אהנה אני בורא אם אמרתי מהם יצאתי %א , אותהבראתי
 , עינים מפיות ומעינון , עו( ג )'שיס וא' צין בטת נבהן כי יען הן ויאמרשנאמר

 , 6( ינ )נמוט מרים ותדבר , רמציו , י( ים מיקס שומעת ושרה ומאזנים , מס(נסס
 ותפרש הוי , דינה ותצא ויוצאה נכנסת היא ומרגליו , ש( א )כלאית רה5 ריחנית: ,ומידיך

 : וא' עצתי%
 , באשה נתלה הזכר לעולם , אבא בר חיא ר' אמר . לאה בת הנה רתצאמח[

 , זכר עיטרה עיקר שהיה )עב( , באמה תולה זו ולמה , באישוהנקבה
 , זכר לאה עיברה ", הרי , ב' וזלפה ב', ובלרון ששה, לאה שילדה בשעהאלא

 , באמה נתלה היא לפיכך , נקבה מעיה תוך ונעשה , רחל על מעפללה שעהבאותה
 : לאה בת דינהותצא

 שההן לכו , דומה הדבר למה )עג( , *ראות ליאא , הארץ בבית לרתות]יפ[
 אחריה מהלך וההר אחד כלב אותה ראה , בידו והחוכה בשוקמדיך

 לראות ד"א . ותמפה שכם אותה וראה לראות יצאת דינה היתה כן , ממטוחפפה
 , ונוין ועשק כחן מראין ומזחילו ישראל לארץ שקב בני שבאו כיון ,- הארץבבטת
 ן ש( )ו היאק זכרן ש ויהרגו ונו' חרבו ]איש וגו' יעקב בני שני ויקרצ כחןמהאץ

 ק, פ )ש מוכות עקה יםקנהו בית * ויבן סכחעה נפע יעקב עחטךןמראין
 וירא . היראות לראות לאה בת דינה אצא , מנין ונויין , אפיקן פותח התת%)עד(

 ותקוניםהערות
 רמז ויס)מ כ'3ריס ומונת ז' 16מ סגיסס ונמגחומ6 , נ' 16מ ס"ס ננגר ממס ונק . ע"כ , יגעו יי4שם

 כממר ידיק סכחונ מ! י~ר6יס סס מסר יעקנ וס %מ סס שנ"ר , נכר נסס ררנ רמו מ3כיס2ר3עס
 נכש . 6מ6 ר' 16ר )ע( : י' 6!מ P"s ג'י שין . נחיות מסו)ין מסיו )מם( : 'מנס נוקטן%ר;

 % 1תסרש וס"ס )עא( : סימון גל מיי6 ל' שמר ס6רמ6 ועכ"' , משק 6מ6'כר ל' '6מר רפש וכ"לוזי
 ס' ויק סס'1 שחי כ5 ומפרעו ממח 13י ר' כעס 'מוסע ר' *ת6 ס' 16ת ס"ס ננ"ר . נמוס סינר תו'%חי
 כנר סמ6מר וטילך "וט'" מינת %1ינ סמטתיק ק4ר . וט' )נרסס מסיכן סמ3וק וינן ס%ע 6ת36סיס
 סרנה מן 1)6 וס"ס סמינר כ3 י"ס 6מר 3וי ר' נסס זסכג'ן ישוסע ר' נ' *מ פיסח ננ"ר 3מע)ס6שר
 נהגחומ6 סיג!ייס נקות מוכל !כן , 3"ר 3סס רס"מ רמו יסעיס ויפקוס כ"ד רמו גר6סימ נירקעמונף מלי !סמ6מל , ייט hSnt ע) 6%ן סמ6מר % איניק זס ונעכור , דיגם הה65 סימר פרסנית סי6וסרי
 1"6 )ש) עיין . ט' וכל שטרס ע')ך ססימס )עב( : ע"ס , 0דגריס 6חר פסי נסי 1' 6!ת ויסגסגיסס
 מונ6 ס' 16מ י" נ3"ר דומתי, סדנר נמס )ענ( : סע"3 סי ונ"ר , סע"6 דף ברכות ועיין י'ש,45ע
 ממט וחססס סעוף 'רד 6חעס סג)ס וכיון כסר ס) )יסרך כידו סריס )6מז 6מר 6' ל' נקם נרכיס. ל' :כן
 . לסכין סוחח סממך )עד( : חשל גן מכס 6ותס ויר6 . מיי )06 בס ייגס ו655כך

 וכ"י רומי נכ"' וכ'"
h1h9. ל *ת %3ן וכן , נכצף %קמ"ך אפלים 51'צ Sen~ נלי !כן , 6יע)יסין שמח D"#D *וימן 1' לש 
 כס4 פווען 6ס)יסץ ס" וכתג 6מ3יסין גורס וסטרוך . גז!) ומוכר רשס)'סץ יימחי)%קמיד מעיר פגי6מ

טעמו
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פזהנומשו ה ל ש יןטורש
 עיניהם תחשכנה דוד אבו , 0 % מט חטר בן שכם אוהה 41רא , 0 גס )4%3יה עשושדא , " נ )114 המן חרא , חשש הרשעים )עה( , הארץ נצא החף חשר בן שנםאוהה
 , וקיל עלה בא ההיא ומאיוו . ףענה צתה וישכב צתה יקה : פ( ש )41סמהשת
 אמם יעקב ושהיה בשעה אלא , 'ו( 1 )6'ה יקמוב שדי יראת חטר טדעדצ למםכתיב
 אל אחיך אל באס לו ואמרו המלאכים שבצ ביק עמו, דעה ליחה עמו חיטב8יםבא
 הוא , מתוקנת ריא ערל לאדם חיך סטת אותה חטכתה הקב'" איי , לאשהאותה יפי עשו אותה יראה שלא , בתיבה ונחסה דינה יעקב נמל )עו( , ו( % )נוגרסעשו
 , אותו כציירת היתה שכזפ לקהלו ניבאת היתה אלי )עז( ,. חמד מרעעי למםדכתיב
 , בפדה בא מאירה בן הה אוהה חטאתה לשכך , אותו נירה לא איוב כשנמלה)עת(

 : חצר בן שכם אותההרב
 כשנאין ארם מפרן בא , ימ( % )גל6יס שלם יעקב ויבא הענץ מן למעלה YfO תוץ]כ[

 צתת התחיל )עמן יעקב, עשה מה כקום, חימה לא הקב"ה עמושהתנה
 עמדי אלופם יהיה אם אמרת כך %א , שבזיז לפס שנדרת הקב"ה אסל ,אים4מץ

 )ש( .הוה בדרך , דמים משפיכות , )ש( חומרני , זרה עבודה אעבוד שלא כ( 0מ)ש
 און פעלתי לא ואמרה פכו ונחתה אכלה מנאפת אערה דרך כן שנאמר , עריותמגילוי
 , גת( נם )3י6יס תלך אשר בבל ושמרתיך אומר, יצא שכן , ושבזה שמרו , ג( 5)פסיי
 כ3( מס גסס לך אעשרנו עשר לי האזן אשר כל , דללו הדברים מכל שסרחני אם יעקבאמר

 לשמיך שאמרת הדברים בוכתן דויך הקב"ה אמר , נדר אותו שבח לארץ שבאביה
 בידם אשר הנכר אלרן נל את יעקב אל ויהנו שנאמד מנץ , בעץ ננשל אתהבוש
 שכם אותה הרא שנאמר , סדינה , מגץ alaa- nf~p' , ט( 5ד מם תוי חרנו א"צדינה אמי ולה שמעק יעקב בני שני הקרי שנאסר , טנין דמים בשפיכות ד(. % )שוגו'
 , סאחה מלמזה דברים למדת אבוא ר' אמר יעקב, בת בדינה נפשו ותדבק הגררבן

 דקב"ה אטר מלך, שתהב אבותי אגי סן(, 64 מם פרעה צגי *וסף אסרפרעה
 מוק ואחד אחד לכל לנצלם שקצויך אגי , דם אגי שעושץ ומצחה מצ" % ללישראל
 הכסא רק אומר 4צזה בדבר וביצא , וכמה כמה אחת על ה' אני ומצחה מצוהש עז וכאמרתי אני דלדולה, לכל אבהי העלה , שיעה אני עמ5םר ודם בשר ומה ,שברו
 של וק ומה' ע( ש )דפס למעלה רק והית לישראל הקב"ה אטר מ(, ש 4ט סמךאגדל
 חשק באהבל מיב : וצא כמה ש" ש הקברה על רק , יוקש 4צן נידל כך ודםבשר
 9דע אתה השין , ק % )נראים וצעדה את ויאהב וכתיב , " י 4ט בנם ויבחר בכםה'
 הקליה אחלא[, ויתה טה ידע את עקה אני שנתן סמה נאלא האהבה, היההטה

 ותקוניםהערות
 , ומופ6יס פ" . ר41ס האפיס )עה( : 4פ)י0ץ הגת %%ר ש"ס פג" . נמקי וע"י , ע5 %שקיא
 ש , 13גס ח"שס דש יזקף ע% ' )ש( : צ*ס mt)tP מלאננס נפותק תפשנ מם ot~s עליםפיץ
 גוץ סי6 סיכן וזיגס פר ספמות'ו פפי 61פ סדי מסי 6פ יקה ס5 נ3י3ס רלף ש ס' 6ש סערנשר
 רקס . פמג* one' מנקף ah9~ one שמו שיי ט% ס'om 6 עיט סוס סרסר , 6מר , גפמס וע%שיגס
 מטחיך מסיך פנפת מסו פועך מגפת מסר פרפה 5פפ OtwO * 6מר 1Db נרי% כנסן 6% רכטס
  1026) ייסירו נפספס % ?(  3יש1ס גיירתיס 46 ל6יונ ישסנס )נ"%  ינתס )6 5גנר6 מעשונתז66
 שנ6 וק . יינו וח84 סס.1 ליטר ירך do 0ה סהר ירן מספי% גערת 65 , 5שר) ספקת גף6עצי

 ניירס 63 145נ גפש5ס %6ש מניירפ סשס 3סצצ ש6ת 1סס 6י* )עז( : גזר כסס p~m רפו 6יו3נענוע
 10% מגיירם סיתם ושש מאס *6 ונחר אפון ומיש 0תגשמ6 גסס תמ"ק רש *1נ ני93ס נט% .5צוצ
 עגן , 3*ונ זיש סטרת סצש68 ומם  נהסס.  16. גי01 % *ונ גפשש )עה( )5אכ: ולחרסגפם

nbiv~tש  6ח11ואי3 י0ס )תיש עומס אי %נ ינ ש 9 נע ומ%י fs) י )9 סא ס" 
 וננסי 6נ6, י' נספ 14 פצ6  ו3יוזסלפי . גיפר% עפם מלס מ אתיג , פידר סצשם 06תנ"צ
 ק"3בפם3ץר. וייוצג ו3י6ןפ ני %ס %r ננץר סוצנ6 נפ סא6 נר 6% ל 3ימם%י %ע י"ל,5סס
 פ"נ.  רוס זפ% *נור רהך סט% מצי סשר דון לססי6מ נקסם % ארל ס61ם סי6 וסכפ סי6 5פוי פסד פושט ממר פחצן לפגו סצ4ז 46פאך נר יגשו 6כ6 ר' נמס פמנ6 ו6 ו" 5ופ ס"ט ננו 4vwשיז
  ופס נררל6. %*מש ו" נסם סו)6 רי פס נזקך יט מפז. נהר 3מם  פ"ס WW03 פסנתרי סם6שראצח
 stns ע4ן . 5ס*סףן םא0 סממע )עם( : סש ספ6מר 4"ס טסף ט'"  43צ nw)s 4יא שנ"ר פסס1צנ%

מערס
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פ ח ל ש יןוהם174 א
 אין , בכם ה' השק , וכמה כמה אחת ש , נ( 6 )ממעי אתכם אהבתי לישראלשאנו
 בת בדינה ששו ותדבק בשכם כתיב , .סרוחה מליחה נלמד אבהו ר' אמר , מ( %)נישק בבתכם נפשו חשקה בני שכם שנאמר , משכם למדין אנו אלא , מה יודעאתה

 : 7( ו )יגויס הים נלכם חיים אלהיכם ברו הדבקים ואתם בישראל וכתיב ,יעקב
 , רבינו למדנו )פ( , 6( )0 )גי6סיח אל בית עלה קום יעקב אל אלהים דיאמך]כא[

 , רבותינו שנו כך )פב( , לבו את שיכוין צריך הוא איכן )פא,המתפלל
 , אומר יעקב בן אליעזר ר' )פג( הקדשים קורמי בית כנגד לבו את שיכוין צריךהמתפ%
 ישראל לארץ לבו את ]יכוין )פד( לארץ דראמההמתפלל

., 
 יכוין ישראל בארץ ה.מתפלל

 מתפלל היה , המקדש לבית לבו את יכוין בירושלים המתפלל : ירושלים כנגד לבואצן
 כוזיב הלוי אבין ר' אמר )פה( , הקדשים קדשי לבית לבו את ימין המקדש[בבית
 , בו מתפללין הפיות שכל לוזלפיות כהו , ד( ד האס לתלפיות בנוי צוארך דולכמגדל
 הפנים שכל , לפני מחו , 'י( 1 )מ"6 לפני ההיכל הוא כתיב הלוי יהודה ר' ]אמר)פו(
 עלה קום , לשם הולך אהה אין , לביתי ומתאוין הולכין הכל הקב"ה אמר , בו[פונות
 אלבית

.: 
 שנאמר , עמו שיעלו השבמים את nspl] המל התחיל מיד יומי ר' אמר

 עלה קום , יוצרי לי שאמר למקום שהם שמר , לאיבן א"ל , ג( סם )ארסית ונעלהונגלמה
 , השבמים בזכות אלא נבנית ירושלים אין אהא ר' אמר )פז( , 6( סס )סס וגו' אלבית

 ששם אחריו כרזיב כדת ג( ק"ג )המיס יהדו לה שהוברה בעיר הבנוהה ירושליםשנאמר
 : ד( סם )סס וגו' שבמיםעלו

 אלא יצא לא אביו מבית יעקב כשיצא . יו( : )ת0)'ס תודה לאלהים זבח כךזיב]כב[
 נדר מיד , י6( !נ )נו6סי0 הזה הירדן את עברהו במיי כי שנאמי 'בלן
 וכל , הענין בסוף כתיב מה , ג( כת )ש נדר יעקב וידר שנאמר , הקב"ה לפנייעקב
 , מג( ) )סס מאד מאד האיש ויפרץ שנאמר , שהעשיר וכיון , סג( סס נסס לי הוזןאשר
 וניצל , כג( פ ):כ עמו אחיו את ויקה שנאמר , לבן את בו נירה מיד , נדרו אתשכה
 , הזאת הצרה כל יודע יעזה אין איל , המלאך עליו נגלה מיד , עשו בו ונתגרהמלבן
 נא[ ]הגידה )מה( יעקב איל , נדרך את שאיחרת על , עליך באה למה הצרהכל
 שנאמר , רוח נעשה שהמלאך פעמים . )סס( לשמי תשאל זה למה אי , 0 )נ )ששמך
 ברים ההשלה שנאמר , ברק נעשה שהוא פעמימ , ו( קו )ת0)יס רוחות מלאכיועושה
 זה למה למנוה אמר המלאך וכן )פח( , עצמו עושה הוא הנמים ולפי , OS) )ה )6יעוילכו
 . :ס( )גואי: שם אותו ויברד שנאמר , המלאך ברכו מיד , ים( יג )מהטיס לשמיתשאב

. - - - ך -
- - - - - - - -  

 ותקוניםהערות
 גפס'קה6 נכ :(:rhi 0וו 0ס%ס . רנינו יצמיגו )פ( : 6יס)'סין irn"w'b ("5 %רמ6 וככ"' , ע"דתערס
 , ?61 ?,גן hmhc ,נ"י רוש 31נ"י , רוס מ"י וג"ח . סו6 בנן )פא( : %גי 6גג' ססקY% 6גנחי
 אנד )כו מרס 'כוין רנותי;1 סגו כך וברנתי , ע"נ כח דף נרטח מס;ס . רטחיט סגו כך )פב( : 610נסיכן
 וט"ן , נרנת' גס מונק כן , קומר יעקב גן פיעור ר' )פנ( : סס כמסגם וכרס , סכךסש קיס'ניס

 T~e 1נהזית ט"5 ) דף נרכות וגנניי סע"נ( ח )דף ס"ס ס"ד גרכוח ונירוס3מי Y'D נרותחגפספת6
 , סס רנתי גפסיקת6 עין נמ6יר וע"ן , ס"ס , מגך6י )0 ויקף סר,מ6 05 חג' ו0הס , יוי כמגייפסוק
 וכ"י רומ' ננ"י )נכון ססו6 נמו הוססתי . lb1P 63רן 3נו 6ת יכוין )פד( : מסחגחא6 ינריו ס6נולניגפי
 50י' 6כי; ר' 6ג:ר נרגתי , ס6'  %ין ר' 5מר  )פה( : רחם 3כ'9  גס  ומסר , סוייטתי נמלומחץ וקס5רע6
 סיע:? :ור? הכר . 13 פורס י.פיזת סכ) ח) )ח)סיוה מסו ימ)פיוח נטי 717 כמגק) סני' וסם ,קרני
 יו( 1 (hvn 5סג' ס0יכ) 610 כתיב סכוי '0ודס ר' 6מר , 13 מתס))'ן סוגיות ]סכ3 ס3 5ת93ות פש%1"3
 פכ) ת) )ת)סיות נכוי לנין רני 6מר מגין בטרנט , ננג"גו ככון עד . 13 סולן ראציס סכsst0 3יסטס יו( 1 )מ"6 )סני 00יכ) סו6 רי3") אמר ע"נ( ח )דף סס נרטת ונירוס)מי . ט פהיס יאפיות ס% 5צי[ט10

nPD~סה"כ , ?ט' '0ו7ס ר' 6מר וגעית נירוס)מ' 0י0 כחוג סני מדעתי . גח,ית וכ"מ , ע3יו ממ3%'ן 
  צלן  סרך  ויסרוך . טוית  ופררי  וסירופלמי י~זגטומ6 גאפ נגפי נגמל* גס )מלא 'ע וכ! , לינתן ל"תדנינו

 ct:oc סכ) ה) )פגי סיג) סו6 יכוייס . עגיו מת%)'ן סיגת פג) שיטחת 3' קס יתרסס סקטורסכיי
 נמקוס נערוך )הקן ים גס , וירוס)מי נתגשמ6 כסו טפו מ5ם))יס 3גמר6 מגורס )0שר ש . עכ"ז 6שטפ
 נכ"' )גכון ססו6 כמו 0וססת' , 0)ו' 'ס1י0 ר' 8מר )פו( : ירוס)מי )גמרך וטסתו , יוס)מי 5"5ירוט3'ס
 רמז הטיס גי)קוט מונ6 . 6ה6 ר' 6מר )פז( : ס"ס נ0ער0 3עע ועיין , רח"ל וכ"י פ%מ6 וכ"ירותי
 תס56 ו0 )מס )מטם 6מר כמאך הן )פה( : .6מ6" מ3מ וחסר ,6"ר" סס ונעים , סחגחומ* נעםמס"ס

קסמי
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פההנחמא ה ל ש יןמדרש
 אשר %וב , נדרך את ש"מ לך איל עמו דיבר מה , ק ינ ט1א וגו' ויוכל מלאך אלוהסר
 ולוי ]שמעון יעקב בני שני ויקחו , ולוי שמעון עשו מה מיד , ז( ס )ירתת וגו' תדורלא
 קום , רשות לו שנתן עד עמד וזא , פניו ?ל נפל סיד , ונו'[ חרבו איש דינהאחי
 אתה למה לך קום יהושע אל ה' ויאמר פניו[ על ]ויפול , ביהושע וכן , אל ביתעלה
 פניהם i?L בשקים סכומים והזקנים דוד ויפול , בדוד וכן , '( 1 ו )'טסט פניך על נופלזה
 נאמר לכך , ים( יי וי"ג ארונה בגורן מזבח לה' הקם עלה , לו נאמר ומה , עז( כ6)יסא
 , מביכותיו כל על אימתו הקב"ה ומק , ביתו 'וכל הוא נסע מיד , אל בית עלהגנם

 שם כי הארץ עמי .כל ךראך ונאמך , ס( )ס )נרוויח וגו' אלהים אתת ויהי ויסעושנאמר
 : י( כת )יגויס ממך ויראו עליך נקראה'

 אבל בית אל %כת מוב זש"ה . ט( )0 )נרמסים , וגו' עוד יעקב אל אלהים דיך84]כג[
 אתה אין ידיך לתוך ביחד שתיהן באו אם , המת ואת הכזה עם חסד לגמול ,חסדים גומלי של הן מדות שתי אבא בר שמעון ר' אמר )פ%( , כ( 1 )קס)תוגו'

 , וגו' אבל בית אל %כת מוב ופירש, שלמה בא , תחלה לאחי מהן איייודע
 לבית הלכו אדם ובני , שמותם נה8רשו ולא המשתה לבית שהלכו אדם בני מצינו)צ(
 שהלכו אלו היו ומי , הקדש ברוח ונתנבאו שפתם ונתפרשו מגיהנם ונדחודציבל
 , מ( כ6 )גו6ס'ת גדול משתה ' אברהם ויעש , ויגמל הילד ויגדל כתיב , המשתהלבית
 אלו אבל , שמותם נתפרשו ולא , ואבימלך ועבר שם שם שהיו מלמד , גדול מהו)צא(
 ושררות )צב( , מגיהנם ונדהו , וחביריו( )איוב שמותם נתפרשו האבל לביתשהזכו
 ושרתה , הנעמתי וצופר השוחי ובלדד התימני אליפז הן ואלו , הקדש רוחעליהם
 לשון אלא ושן ואין )צג( , 6( ו )*יכ התימני אליפז ויען שנאמר , הקדש רוחעליהן
 בטע אל לסכת מוב הוי , 'ט( 'ט )חמות בקול יעננו והאלהים ירבר משה שנאמר ,נבואה
 כשמתה אימתי הקב"ה אומר הוי , ]לאבל[ תחלה פנים הראה ומי . וגו'אבל
 טד יעקב אל אלהים יירא וכיניב , ח( )ס )גו6סיס וגו' דבורה ותמת שנאמר ,דבורה

 : ט( מס )מסוגו'

 ותקוניםהערות
 וס )מס 6") %ר מסחגס %י כר כייף סנעסס סגסיס טסי טרף רח"ס ונכת פ6רמ6 וכ"י רומ' נכ"י .%מי
 . %6 נר המעון ל' 6מר )פט( : י3מזט נסס ססנ'6 עם צ"ע רמו nwbt PDDtn ועתן , 3ס%"תם%
 )ניח סס)כו 6יס נג' מסיט )צ( ן יעקב Sh 6)0יס יר6 עד סתנחומ6 כסס ע"ג 6)ף רמו קס)ת נעיםמונע
 %6 ניח SS Sh(StP n גפכיק ד' 16ח ס" קמ"ר ובמדרס . סס ג'3קוס מונק . סמותס גתסרסו 1)6סמסתס
 , מטמן התסרסו ס%6 )טת , ממותן גתפלסו ע6 ממסתרי קנקן סס3ט מצ'ט IttfP ר' 6ער : כך6"6
 נדחס ו% 6נרסס נמסתס סיס סב , מגיבוס  וגיטו S~ho )ניח וסיגו , מניסגס שחו 1)6 סמסת0ינית סס)ט %יגו , ממוחן התפרסו 3360 )ניח ס3ט 6יונ רעי ס)סח , סמו גחסרס ~6 36רסס נתדחס סבךעם

 . 61טמ)ך ועכר סס סס מסיו ע3טד נים טו )צא( : ע"ס ט' שניגס טחו ס%6 חגית סס1% 1361 ,סגיסש
 מסתס גי% מסתה סימון נר טויס ר' 6מר י' 6ומ סל'ג ננ"ל וגן סס סיס שנ עקס"ר ססג5חי יש)שין

 וסכר סס סדור ניו3' סס vw גדא מסתס ח' כ"6 ויר6 עס'א וכרס"' , סס ס'1 נז1)'ס וכ3 טנ ,נן%'ס
 וכ"מ . e'5h ויען סג6מר סקיס רוח עסיסן וסלתם )צב( : מאיט נמגחומ6 סט6 כמו 0נ" זו%'מל
 ררפוכ מגיסנס וגיחו סס גר4"ל ומסורס , סגיסגס תדחו ע) סר6'ס חסר זס ומגי , %רמ6 וכ* תמ'נכויי
 גריס סנתנ5ר ממיקס מעקומו 6יס 6)6 כ6ן כתיב 6ין מ6ר% 6יס מעירו לוס tfsn 6הט כ( )6'וכ ממניכם 6יסוינ6
 otolhal ידגר עמס ע:6מר גנ"ס %ון 6)6 ויען 61ין )צג( : מסלו"1 נסי' סס וטין , ממט ת'5ופ טחוהנימס
 מקיר ר' נסס חג' , נשד ויען 6מסו 1'ק סס"ז סקיס תם O."'SD וערתם כך מונ6 סס מרס"ר . 5VSמגט
 נשק 1% סמ'ע ולתג . מיגר ט6 סקיס כרוח סקדס נקטן 6)1 ככס כס 61מירס עסיס פיוטר oweכ3

 המירס עג'ס פג6מר מקס כ3 חוסנ כשר כי מונן )סס 6ין  וינריו . ע"כ סריס טסת מ6 06סזזס
 סקיס רום ס3שס ססרתס רייס וק 0גי6 סס כי , סחר )רכס 6ץ ממדרס דגף גס . סץףזס נגסת סו6נהדקי
 רק , גנוסר 6% וינק 6'ן נתגח1מ6 1)פג'גו , מזנר סזיס נרוח ענש כ' סג" זס וע) , ושןמדכחינ
 סי ע) סג'מס הח"כ ו0וכ6 נהיו 6חז רסס 6סר חעו:קע סוססס סי6 סקודה" "שטון סמקת סהר5וסח'
 ומס . %כ , נקוי 'עגט 1ס6)סיס יגר מסם סנכו)ן 6נ ננץ סקוס %סגן 610 סר' 1כ0 ככסשהירס עגי סוס מסת עג6מר מטס כ3 'וים י נטם חגי ע"נ( כ6 )זף ח"נ ריס ס"ז מוסס כירוס)מ'מלמרס
 נסס ע"כ 5") *)' מהר ל' נעם חג' מע6 נעדרך ר6ס ג6סר הכן , 0זדט נקטן 05'ות %רכין מ%6עזגר
 , סגץיט' "כ)עון כעזו 0,ס'ף , מזכר סו6 סקץיס נרוח ויגס כס ו6עילס עגים סג6מר סיס ג) טדסד'
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 תטזמא ה ל ש יןמדרש170

 , נטז שכ.ן איל יתקו .טננ יני חי שיה . SfI עקנ ל א,ממ %א]"

טנ 'ששנ,- ל ]אבי ,צח( כשהיא( )אנ. , עקר, ;;י.ה ה.א נפיהנ'א י(ר!י'ל.םטלה
 אשר שנאמר , מומאה "ון ם יקר אק ד( כנ )כשנר בלעם אל אלהים קר

 :ג:ן ג,.:;גןג.נ:גד::ייש
~yhSU 

 ננק'ג2"
 ב( עץ ש(ישויגגןי:נ: ;,'גן ג:ג: ןי:נג,]ה:נם":גי:ג בק

 : עוד יעקב אל אלהים וירא כתיב מה הצדיק אצל באנשהוא
 , ,, י, (otlw ,ט' וניר שמעת אלה'ם אהה נ' ושש ;יי[  ינתן א. א.;דם ]ירא]גה[
 עמו אבידבר כוה סם( )סס5'ס שמך יראי ירושת ע הוי , לאביו המה פניופרצפן

א אה ע 05 )כו6סיס ורבה פרה שדי אל אני1"קב"ה  , שדי באל עמו דבר 
 : שדי[ אל נאני 'תה עוד יעקב אל אלהים ויראשנאמר

 עי',ייו",, נב,אך ני,ן"הה ש.ה יניואש[. עיי שץ "י "," יראי
 ג( כס)כ"טס

 )צח( , ברכו אבלים דבריות' *י א%ז' )צז( , ;רכו
 למועלהבמו ר י אל

 עם נחמן בר שמואל ר' אמר )צם( מ(, 5ס )סס בכות אשן ש% ויקיא ונו' דבורה ותמתהענין

 שמיא, י אמי דרנקה. ואחת יג,יה ש. ארת ,ננסת
 אל;סמ' .שח ם יימן 2י

 ו 11 ייעקג אזהיב ףוא שואלי , פקם . שאואר נדן הק2.ה שיאלש

 ותקוניםהערות

 ; ייייש י' .ן: :'י' ~ג:ן : ;ן'ןי",יייין'ך'; 00 י'" !"י,:,,י~גין,י,נ"י::ששץ,י;י.
נשוך

 %1שי
 pnsa~t3"OSD גו%. גטיסו":'ת6כ%ם "ג"5' %: "%פ6ית6"יע "ח'ן4ת סי %י

 כר?% חמ6 ר' סעורן דומות 5גנ'6י יסר36 ננ'6'בם(ןננ%םיצ%'גטמיסטו,סס"יכין
 בביב,(: %' 'hSh שן :ם,::'קה::; ,% ;%71ק;גהן:ןןגג

::נ;':"
 .:,: ן 'גגי:י:.:;נלעג"ך , ך,נ;ן ;:: %:' :;:ל":.:גי,בי ,:

 %:'ע גע'צסובטדצד)צט %ן כא וקעי'1 ג אנא DW~ ט'י16מר
 נפסיקז6 . גרס 6נ3יסנרכת

 פסי"
 ר' נסס 6ה6 ר' נסס וס טנh"DD 6 סוף וכב"ר ע"6( כי )דף נטר

 ממיי טס משעו נר סדם י' %5ר לובו( יהש
 גססיקז6 יענם . כנירתי ן י.

 ב;הג,4ת ן נד:;," 1י"י4%1: יש,י,'. ,:ך הגבבו I,oaנגמק,
~DD"ld
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פטתבחנה ח ל ש יןמרש
 גג )*ינ לך ויקם אומר ותנזר זיפ"ה . עוד[ ייגקב אל אלאם ]ףךא]נו[

 , ביעקב מדבר ג"
 נגלה אביו מבוע כשיצא , דרכים שתי על[ , )פ( איר ננה לרביך]ועל
 וירא כתיב מה ךכשחזר , ינ( כס )יפח מאמר עליו נצב ה' והגה , כתיב מהטבעה
 ע*ך, נגלה אס אחת אם שד אטל יהודה אמר'ר' עוד, .'מ"צ קוד יעקבאל
 ואל , חן ואלו , אביו שבירכו ברכות חמש בנגד , הקב"ה עליו נגלע פעמיםהמשה
 עליו וצלה , ברשת ה' הרי י( נ גם )גי6ט'ח ונו' אברהם ברכת את לך ויתן ונו'שדי

 אל שוב לבן אצל ואחת , יג( כ" "ס עלו נצב ה' והנה שנאמר , אבע מביתכשיצא
 , עוד יעקב אל אלהים וירא ד"א י(: ש גסס עמך ארד אנני ואחת , ע( )0 "סיד יעקב אל אלהים וירא ואחוע , 6( )ס )סס אל ברע עלה סלם ראהת , ג( )6 )מס אבותיךארץ
 : עליו נגלה אני אחרת פעם עוד , יעקב ואלהייצחק אלהי אברהם אלהי אלא , אדם על שמי המייחד[ )מייחל( איני עוד )קא( , עודשהו
 , '6, סס )סס ורבה פרה שדי אל אני , אחריו כתיב נעת , עיד יעקב אל אלהים וירא]כח[

 אצל וכשאבוא , ברכות מעון באתי אצלך כשבאתי לבניך סימןאתה
 אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום בכל שנאמר , ברטת מעון אבאבמך

 אף אלא , לבד ליעקב ולא . וגו' יעקב אל אלהים וירא הוי , נד( ג )סמ,סוברכהוך
 הקב"ה )קב( כביכול , 6( 'מ )ניטפח וגו' ה' אליו וירא , כתיב מה , אברהםלאבינו
 מה , לצניך סימן אתה חייך , שב הקב"ה לו אמר לעמוד בקש , השב והואעומד
 יושבים בניך אף 6(( פג (otson אל בעדת נצב אלהים )שנאמר , עומד ואני יושבאתה
 , אל בעדת נצב אלהים שנאחר עומד ואני בביכול , מדרשות ובבתי כנסיותבבתי
 המשכן שנעשה ניון ברבות, טעון אהא עליהם כעגלגלה בניך אף ברכות,משן באתי אצלך אני כשבאתי אתה מה , לבניך את מימן , ליעקב הקב"ה אטר כאןאף
 , מלאכתו וכשצמרה , 6( י )ומדגו המשכן את להקים מוצה כלת ביום rP1~ , כתיבמה
 הקב"ה עשה מה , ברטת משן אבא עליהם כשאנלון עמהם התניתי הקברהאמר
 ה' הער וישמרך ה, יברכך , כהמם בברכת כתיב מה , עליהם נגלה כך השחר ,ברכן
 ביום ויהי כך ואחר , ט( כס כי 1 )סס שלום לך וישם אלך פני ה' ישא ויחנך אליךפניו

 : המשכן את להקים משהכלת
 , "( )ס )נימת יצאו[ מחלציך ממלכים וא' ורבה פרה שדי אל אני אלהים ךיאמך]נפ[

 , שאי בן משת איש את והמליך אבנר דרש מכאן חכמים אמרו)קנ(
 עכשיו ועד , )סס( יצאו מחלציך ומלכים * שאמר , מלכים שני ההע-מיד עתידשבנימן

 אלא זד ולא )קד( , שאול בן בשת איש את המליך לפיכך , שאי אלא עמדלא
 שחלקו בשעה נצתו כךבו מכאן נחמן בר שמואל ר' אמר . ]קרבותי[ בגבעהבפלנש

 ותקוניםהערות
 מ5ח וסורקת , י"ס סערס רם ולטות סו3 וננקה ג"ס מערס סס נססיקת6 ס0טיר91 מס נעיץ ,5ייישטר(
 לך1 ע"נ % זף ס"6 פ"י נילעס 3'רוס)טי ומוס נר'כיס( , )הש,טגים , יום סטת סי' וזס(יךגגש 3מי36גסט'
 ונכש , 16סתין ערך 0ס)ס נטרוך וע"ן , יוני כטסת סי' . 6)וגיטז~ןסמע

~mhD 
 גוסטוי שון קטון 3סעוח

 ו36סי. ילהק 6)סי 36רריס שסי 6)6 6דס ע3 סמי מייסד 6'מ עזי )קא( : 6)ומססי קטוןז5")
 פור קצקכ

 כלכיס ר' 6פל שי o~dh 1'ר6 מ 16ת פס"נ ונגדר . רומי נכ'" )גגון וכ"מ . ע)'1 גג)0 6נ' mnhסעס
 6חר ע6 יעקנ 61) '5חק 6) 36רסס Sh 6761 טג6מר 6חר ע5 ע6 ע)'ך 6)6 לריס ט) סמי מימי פנישז
 סק3"0 )קב( י;(: [1ffe וינס נסזר וזס . ט"כ , עליך גסס 6מ לחרת סעס שד יודן ר' 6מר ,טמס
 סשיס פסקך ופסיקתך 1', 6ות מט"מ נ"ר שין . ט' )עמוד' נקם יוטנ 6101עומד

 וגמ'"
 f'p נסערס

 tvsts 1מ631 ל 16ת סס"נ 3"ר סיין . 36גר דרס מכלן חכמים למרו ')קג( : 6' ירח 3ר6טית סוגונרקח
nsattמירט 6)6 יוד 3ימ מלטח ט) חקק וסול לזיק 6דס 6כגר לסטר למרי ריגן , 3',ך 3טס קי"1 רמו 
 כסקנס ברחק ))ךנ ר6ו ומס , טסת 61'ט ט16) וס '165 ממ)5'ך ומיכיס סס"ד נוסת 6יט 6ת 01מ5יךזלים
 סמדרט וזנרי . )"נ 16ת רגס ד6יכס hnntnel ע"נ( נט )יף סי' פקד סעגימ 'רוס)מ' וט"ן . ט'נגנעס
 כסירוס רס"י נס כוון סיזס סתגחומ6 כמקמר וכן , ססס6 ד"ס ע"6 כ זף סגסירין כחומסות מונ6'סרנס
 עוד hSt 5") 16 , קרנסו טעי חקגרף . נגנעס נס)גס 6)6 עוד 631 )קד( : עזם י' )"ם ויסיחסתורם
 ממעיך ומע"ס , סומן נר טסו% ור' חנט גר' נרכיס ר' סס שנ"ר . ט' קומו )ךם נגנפס נפ)גט6%
 ירנעס וס נמק 3ר ספ36 ר' 6מר 5"3 נחגחות6 נס 161)י , כו' קמרי רננן , 1'סו6 "רנטס זס ,'161
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ת178  תנתן יישלחן

 ואחר , אותו שנידו , 6( כ6 היפעים לאשה לבנימן בתו יתן לא ממנו איש ואסרועליו
 אומר הקב"ה הקר לא , השמים מן מעולה שהוא אלוף אמרו , אייצ יקב* חזריקה

 : אותו קרבו מכאז הרי , יצ*צ מחלציך ומלכים , לארץ מחוצה בא כבוהיה אבינוליעפב
 : מעשיו לפי אדם לכל לשלם אני נאמן , עקילמ תירגם יקה( , שדי אל אני ד"א]ל[

 וקהל גוי : שבטים ותעמיד הערבה שתפרה מצפה הייתי לך , ורבהפרה
 שבעים בניך אף , שבעים הגוים מה , כגוים נעשין להיות עתידין שבניו בישרו ,גוים

 בישרו , גוים וקהל נוי ד"א : טו( '6 )גמדנר איש שבעים לי אספה שנאמר ,סנהדרין
 וירפא , כתיב מה , אליהו בימי אימתי , כמים באשרה מזבחים להיות בניושעתידין

 להם שעשה , הסובה לדרך והביאן אותן שריפא )קו( , )( ים )מ"6 ההרוס ה' מזבתאת
 האלהים הוא ה' האלהים הוא ה' אמרו, מה אחזו שראו כיון הנמים, אותןכל
 הוא ה' האלהים הוא ה' אמרו מצוי ע"ז עמדתה ידי על הזה בעולם , )ק( מסהס

 ה' והיה אומרים ישראל כל ועל עלינו הקב"ה כשימלוך הבא לעולם אבל ,האלהים
 : ע( יו )יכויס אחד 'ושמו אהד ה' יהנה הודא ביום הארץ כל עללמלך

 וישלח פרשתחמלת

 וישבפרשת
 האלהים אם האלהים הוא מעתה אם יודעים אנו אין ירמיה ר' אמרין , כ,( )ג )ינסס קדם אלהי מעונה זש"ה , 6( )ו )נר6ס'ת אביו מגורי בארץ יעקב דישםנא[
 נהוי 6( ) "סייס אתה מעון ה' האלוהים איש למשה תפלה אומר כשהוא , מעונההוא

 לא עולמו הקב"ה שברא אעפ"י )ב( ן מקומו[ עולמו ואין עולמו של מעונוהקב"ה
 זרועות ומתוות שנאמר , העולם את מעמידין הן ובזכותן , צדיק אלא בארקישב
 וכן , נראין הצדיקים אין , בעולם שרשעים ימים שכי וראה בוא , מס( )יגויסעולם
 עבר , ליראות יכול יעקב היה לא , ישראל בארץ עשו שהיה הימים שכל מוצאאתה
 ויגרש יפיכך , יעקכ וישב מיד , 1( )ו )3י6ית וגו' נשיו ra עשו ויקח שנאמרעשו

 : )ןס( בדד במה ישראל וישכן , שעה באותה , סם( )יגריס אויבמפניך
 שניתנו המלאכים אלו , מהו , יג( נו )'יע'ס קבוציך יצילוך בזעיו זש"ה . יעקב[ ]רישוף]ב[

..
,L~rt בארץ המשמשין המלאכים שאין , נהרים לארם לילך עדצא כשעה 

 ראה יעקב כך , ישראל בארץ לארץ דיצה של ולא לארץ בחוצה טשמשין ,ישראל
 לאותן הקב"ה קרא לחזור וכשבא , לארץ להוצה עמו לילך אחרים ויורדיםעולים

 ונצא צאו , הוזר יעקב הרי להם אמר , בארץ אותו משמשין שהיוהמלאכים
 *קח הים למרינת בנו שיצא למלך , דומה הדבר למה , תחום( )פי' שלו לאטימ(

 דתק1נימהערות
 : סס כ"ט כ"ח כ"ג ונסערות י"6 )"ס 1'0)מ עוג כלקח וסיין , כו' 6ננר ירס מכון ומרו ומכמיסושא
 6וגק)ופ סמ)ס , עקי)ס 6ונק)וס חירגס ס6רמ6 31כ" , עקי)ס סחרנס סמלות חסר סס . עע)ס מירגס)קה(
 נערוך גתן ורניגו . ושקוס 6כסיוס עק')ום תרגום סד' 6) 6גי נ' 16ת פמ"1 ובנ"ר , ממעתיק סוססחסי6
 6סכ'וס נתרס )תקן וים , ולגרוס 6קיוס 33"ר גורס 6קיוסערך

~t)pht 
 נערוך ועיין , ו6קגוס 6קיוס 16

 ע' תרגוס ג'ל וסניו , ודעת סעס נסוג סמכות סמ"רר ק%6ט ל"ר ח"י מור.ל"ר סנדו) סרג מייידיסס)ס
 רי"ד רמו ממכיס 3י)קוט מונו . כו' ססונס )דרך וסנפן לותן סריסם )קו( : עקעס ותרגוסוקרס

 ,,, : סו' 6ומריס עזינו סק3"ס כסינו)וך סגי' וטס סחגמומ35סס

 6מר 5' משור סו"ט ולמדרס , י5חק ר' 6מר סגי' ומס , ס' 6ות סס"ח נהר ט% . 'רמיס ר'6ער)א(
 ולח"כ פנ"ו נר6סית נוגדת מונו מתגחומ6 סמ6מר ההחקת , '5חק רני 16 ירמיס רנ' 6מר 5") ,ר3י
 סנר6 5ל"ס )ב( : )רון וכרחפת דכריס מוססת 6ה6 ר' 3סס סגף וכן , ד3ריס סר3ס טנ)סלרמוסיף
 עסי סקו )6;פע' )ג( : 5ד'קיס עס כקרן יס3 )6 פ6רמ6 ככ"י . pts5 6)6 63רן יסב )6 ע1)נווסק3"ס
 ונכונס , ס6רמ6 וע"י רח"ס וכ"י רומי ככ"י עיח6 , 6רהס6רן נכ"י סנועהיק מוסיף ספירוס זסתחוס".
 נסעות '"6 6ות 3ס)מ נפ' גס כ"י 6ות נהמות גס , ס)6חר'1 נמרמר וכן , לאפנאי 51") )6:סס'נעעות
 ופנתי ערך סס)ס נערוך ועיין , )מ;טגסגען( סגיו )1ך6ת 401 ע0(זעיצ4 סיחיה ס%ס וסיף ,)6גפט'
 : hr?h 'u:eh5 3"5 'D:ch5 ס6ימ6 ונכיס , מפונסת סמ)ס מקטת 63יוס כישם כנסתסעיר

53סס.ק';
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