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 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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"בתנחומא ב2 ש יךמדרום
 לחייל( )פי' שלו לאפסיין )ר( המיך אמר, אבי לביון ליהיר בא יכרם אחראעטה,
 למלאכי הקב"ה קרא , אביו זכית לתיריעקב נשבא כך , בני של לאנפמי ונצאבואו
 , אותן ראה עיניו יעקב שתלה כיון , יעקב של לאנפפי ונצא בואו להם אמר ,השרת
 מחנה ראם באשר יעקב ויאמר שנאמר , ישראל בארץ אותו משמשין שהת ממויעקב אותן כשראה , 3( ע3 )כווכח וגו' אלהים %אכי בו ויפגש לדרכו הלך ויעקבשנאמר
 כולמ ואת , המלאכים אלו קבוציך יצילוך בזעקך נאמר לנך א , ג( סס )מס זהאלהים
 ארוו יעקב מפני ארץ אל וילך שנאמר , ואלפיו עשו אלו , 'ג( מ )יט" רוח"טא

nsh~s)6 )1 , יעקב וישב שנאמר , יעקב זה סס( )'סע" ארץ ינחל בי והדרסה : 
 . סו( סע )לס"ד , אבותינו[ ככל ]ותושבים לפניך אנחנו נרים כי זש"ה )ו( . יעקב[ ביישב:]ג[

 אברהם , מפלין עצמן ששין והן , עיקר אותן עשה הקב"ה , הצדיים הןכן
 בארץ התהלך קום וכן , ג( 'כ )נ64סיס וגו' שסך ואגדלה ואברכך שנאמר , הקב"הגידלו
 גידלו יצחק וכן , ו( גג )0ס עמכם אנכי ותושב גר חת לבני אומר ישא , יז( יג "סוגו'

 יצחק ]וישב[ )ויגר( ואומר , י3( ט "ס ונוי ההוא בארץ יצחק ויזרע שנאמר ,הקב"ה
 אנחנו גרים כי נאמר לכך , אביו מגורי בארץ יעקב והטב יעקב דכן , ו( כו )ססבגרר

 אלופי אלה הענין מן למעלה כתיב מה , יוסף יעקב תולדות אלה , ונוי יעקב וישב]י[ : אבותיה 5נל ותושביםלפניך
 יוכל מי ואמר נתבהל יעקב אותם שראה כיון )ז( , עי( )1 )כהסיח ץשובני

 תלה , גמלאכחו ושסק יהטב' שההר לזהבי , דומה הדבר למה )ח( , אלו בפנילעמוד
 , אלו כנגד לעמוד יוכל מי לומר התחיל , תבן שמעונין הרבה גמלים וראה עיניותלמירו
 כיון אבינו יעקב בך בולם, את שורף יהא הזה הכור מן יוצא גץ )מ( אם רבוא"ל

 הקב"ה לו אמר , אלו בנגד לעמוד יוכל מי ואמר מתיירא התחיל , עשו אלופי לכלשראה
 ששורף מיוסף יוצא אחד אדם חייך , יוסף יעקב חולדות אלה , אחריו כתיב מהראה
 , ים( חוק "עד" ונו' לקש עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה שנאמר ,כולם
 להבה יומף ובירו וכיציב , 'ד( מו יכעיס שרפתם אש כקש היו הנה כתיב העינא ר'אמר

 : יומף יעקב חולדות אלה נתימר לכך , סס()סוגדים
 הוא שכך , מנין , ליעקב דומין יוסף פני שהיו , יוסף יעקב תולדות אלה ד"א]ה[

 ג(, )נו6סיח)ו לו הוא זקונים ביבן בניו ]מנל )י( יוסף את אהב וישראלאמר
 אזה הוי לו דומה איקונין שהיה אלא , זקונים בן אומר והוא ממת קטן בנימיןחורי

 אפרים שנאמר , שבמים העמיר יומף אף , שבמים העמיד יעקב מה . יוסף[ יעקבתולדות

 ותקוניםהערות
 , יח"ס תכש ממי צ* 1 פ6רמ6 ,צףי ומתת , 6קסס6רי גכ"י ממעתיק ~qf ח Sttns" "פ' 60 )6פוקץ)ר(
 ססס5 6ססיסץ ערך טיסי שץ , %ספיסץ 5ץ 61ומ ,, 3*איען מרס י וטף , )6ססקץ ' ק% ד%מוגל"
 , 6יססקסיטין hn'h כמירס ס)סניט 191 5ד סס)ס כערוך כתכ לנסוט ח"' טסר"ר סכו)) סחכםסגיו) סרג חדיד' , 1חט31 גככי 8פ0108טע8 נ)"ר ס" וכתג רנס( )שסתר סנכ)ס י%ססקיסץ סיס וסמסוק
 , )מרייגד,'ך( %) )נ ועוב ללוי במסומלת %" סתרוגס שבאוזו%" וסג 6'ספקיקסין וזעתו %לום1'ס
 נתגמומ6 ס)ס:יט מעירני 6לי כת3 6סר ונמככנו , 3%1י חסוכ פי Adspectatus )"ר ססו6 )ומר ים15
 53רכי 16 )ניח מסייך מי )6'( סור16ת נתי )ס הס ששא(זוה" ס6מ5עית מא' וסיט )6ססעיין )גתםיס

 , סנית 5רט ע3 6טר )מטגס סמקך 6מר סיעורו 61"כ , קנית ומדיג ומיגיע qtSh כממר נית גן ג'( .סניה
 מוכך . סמ)6כיס 6)1 קטעך ערוך צעקך ג6מר )כך )ה( : )קר6הו )65ת ורעו ומיודעו )6*ס1 6מר16

 ומונק סס"י ריס גח"ל סיטייס יקית נכנס וק , מתגשמה otnlpl וזנריו נ' *ת ש"ז נרמס"גמדת
 רק , ל 16ת פג"ו גלקסית נ%6ת מוכך . לגלגו נליס כי וס"ס )ו( : ע"ס ל"ר נסס כ"ט לעו ויסגט3וזס
 ונונע 6' 6ות סנ"ח 3ר6סית כלנדת מונך . יענך onlh סר6ס כיון )ו( : ע"ס 6חר נסננון סו6 ססססיוס

 ועיין , נהגמומ6 סס61 כמו סס נר6סיח כלנדת נ"ר מונך . רומס סדנר )מס )ח( : ס)סג'גו כ"ימסמגמומ6
 כסס , יעקב נית וסיס נפ' ת)ף"ס לס, עונדים והיוושע ffp לעו ויסב ניקרע ותו% ל 6ות רפ"ינכל
 כומס סדנר ))וס מס) 6' 6ות ויסנ סגיסס 3תגחומ6 גס ועיין , כתגחומ6 ססו6 ממס 6חר כלגנון3"ר

 לנן" ונמלט , תנן 16 נף 5") ססתן ונמורס , מאר ינריו גונעיס , כו' ססהן טעוג'ן מסיו סרנס)גמ)'ס
 ונתעלס , 6' )"1 ויסג עוג נ)קמ ושין , ויסנ ריע עס'א נפירס" ושין %טן", ס5יג ס% ותגטמ6ננ"ר
 טרי עיין , טון פי' . 6חד נן )ם( : ODסק

 לחרס וגכ"י , רהצ' כ"' ע"ס מוססתי . סגיו מכ) )י( :
ושת"י
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תטומא ב ש י ן5ררש180

 יעקב מה ד"א )יוד( : יעקב רולדות אלה הוי , 0( ממ שוסית לי יהיו ושמעון כראובןומנשה
 נ' ראה , היה אומר דכא אוטר מגןם כל יוחנן ר' אמר לוי ר' אמר לב( . יוסףיעקב תולדות אלה נאמר לכך , שנה כ"ב מאבי נתכסה יוסף כך , שנה כ"ב מאביונתכסה
 בא שלא עד בישובו העולס את ראה , ע( י )פ היה תמים בנח כתיב ,עולמות
 היה כתיב משה היה. בו נאמר לכך כך, אחר בתיקות אותו ודאה חרב, אוהו וראה ,המבע
 אותן וראו , השעבוד וראה , השעבוד ותחזק שלא עד ישראל ראה , 6( ג "טת וגו'רועה

 שלא עד אותן ראה , ס( ג עפר הבירה בשושן היה יוידי איש ]במרדניל*כוזיב[ ,כשנגאלו
 איוב . בגאולתם אותם וראה , עליהם שנגזרו בגזירות אותם וראה , המן יבידנשתיגבדו
 ואח"ם , בימורין ונתייסר , תם היה , עולמות ג' וראה , 6( 6 )6'1ג בארץ היה אישכתיב
 היה שנה עשרה שבע בן יומף יעקב תולדות אלה , היה בו כתיב יומף ואף ,נתרפא
 , עשו אותו רדף ביעקב , עו( מ מם גנבתי גנב כי ביה כתיב יוסף אף , )ט( )6 הסיום ננבתי כתיב ביעקב , ליוסף אירעו ליעקב שאירעו הדברים כל )יג( 8 נ( )ו )גלכסיתרועה
 לכך , במצרים נשתעבד ויוסף , לבן אצל נשתעבד יעקב , אחיו אותו רדפו יומףואת

 : יוסף יעקב תולדות אלהכתיב
 ומה , אחיו על הרע לשון שאמי , רעה דבתם את מהו , רעה דבתם את ייסףדיננ54

 מן אבר שהותכין עליהם אמר יהודה ר' אמר )יד( , עליהם אמר הרעלשון
 יורד אתה למחר הייך , השבטים על הרע לשון אמרת אתה הקב"ה אטל , ואוכלןהחי

 שנאמר , השחימה על שם אותך חושדים והם , עמך שיאכלו להם קורא ואתהלמצרים
 א"ק , בכנעניות עיניהן נותנין אחיי א"ל אומר מאיר רי , )3( מג )נוייח וגו' לבדו לווישימו
 אומרת והיא , למצרים ייד אתה למחר חייך , איך ל הרע לשון אתה אמרתהקב"ה

 : וגו' יוסף ויבא הוי , "( )ע )סס העברי העבד אליבא
 , לשלום[ דברו יכלו ולא אותו ]וישנאו אחיו מכל אביהם אהב איחו כי אחיו ריראך]ז[

 כך שהיה למה , אותו משיבים היו ולא בשלומם ושואל בא שהיות)סו(
 שואל ]הוא )פז( לשררה נכנס שלא עד אדם לך יש , בשלומם שואל שהיהמנהגו
 בם לשלום לשאול משגיח ואינו עליו גסה רוחו לשררה[ כשנכנס אבל , אדם בניבשלום
 בשלום לשאול מנהגו היה הוא לשררה שנכנס אע"פ , כן היה לא יוסף אבל ,העיר
 מתחל היית אתה יוסף הקב"ה אי , גז( מג סוויפ לשיום להם וישאל שנאמר ,אתיו
 מרצה אם הבא לעולם אבל , אותך שונאים היו והם , הזה בעולם אחיך בשלום"שאול
 אמר וכך , ביניכם שלום ועושה בשקה אתכם ומושיב מביניכם שנאה ומעביראתכם

 ? " יג )ת%" יחד נם אחים שבת נודם ומה אוב מה הנה ,דוד
 ותקוניםהערות

 )1'סנ סוג 53קח . 'וסף כך מגס נקג מלניו נתכסס יעקנ מס יא )יא( : סיסניט נמו 0ו6 ס6רמ6ונג"'
 , פנס סירס סנט גן ויוסף מנקמר סגס נ"נ מקמו נסרי יוסף 6ף סגס %ג מקניו :ירד 'טקנ מס נ'()"ו

 י"ג מסם 651 5"ס סרי רענ פ3 מניס וכ' מונע פ) סגיס וו' סרטם 3סמ כעמזו סנס רסיס כן תוסףוכת"כ
 ), וטנ עס"ח לס"י וט"ן . עכ") כ"כ:ס6ר

 סו6 6סר מקוס כ5 יומנן ר' 6מר 5י ר' 6מר )יב( : 5'*
 : )וי ר' ונסס 'וחגן ר' נסס 63100 מס נ' 16ת פ"1 רג0 וג6סתר ח' 5שת S"D נ"ר ע"ן . סיסקומר
 ל"ד מס כמגס 1' 16ת סס"ד נג"ר דנריס נסרחנח וס עיין . )יוסף הרסו )'עקב :6.רש סדנריס כ))יג(
 5מר י0710 ר' 6מר )יד( : סוס וניקח ט' 6גדס ומדרס טס"ת רפ"י ועיין , )יוסף 'עקנ שוסזגליס
 נירוס)מי ניגס טוס סמ6מר . נכנטניוח עיניסן טמג'ן סמיי 6") סומר מציר ר' ט' סמי מן 6נר סח.תכיןט)י:ס
 , סממן ור' olmt גר' מקיר ר' 6חר גסנגון סו6 ומס ו' 16מ DD"1 ונכדו מע"ז( סו )זף :"6 ס"6פ6ס
 , עגד'ס 5סס וקירין rinDat 3גי מבגין קומר יסורס ר' , סחי מן 6גר ע) 3נק- מן חסודים 6מר מצרר'
 וס"ס , 11DW ר' ט6מר )סני מוכבס 'סוזס ר' מקמר )סרגתי ס6לל נפוח עעי0ן סן חולין קומר כמעוןר'

 צנם 0קירגס גפעת 06')1 חייך 0ח' מן 6נר ט5 מיד חסוי'ס למרת 6תס סקנ"ס )ו 6מר גירוס)מי(ונכון
 נמגר 3ענז ק3זיס וקולין מפסחכן נגני מס מבגיס למרת 6תס , טויס מעיר ויפחסו 61,%יס סוחעיס6)6
 . tus  סיחיו 6סת ותסק , סמ3 6ת נך מגרס סני מייך סאן ננגוח עיניסס מווין גיורת 6ת: ,,מה
 רמ, מסז' גימשס וגס ב"פ fm ויפנ כע"ס פנחס נ"ר רימזרספור

 * סם" , n~OD ונרס"י תחגץ"י
 ר' נסס )טכ6 סמעון ר' ק) ומקמר מקיר ר' נסס 'פרס י % מלמר שנ6 מש כ"י כ.ת:חומ516טרט
 פקן 610 )פז( ; סהנשמ6 נסס h~np רמו ויפנ גי)קס גצ% . נס13מס ופוט % פסיס )טו(."הדס:
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צאשחם ב ש יןייש
 אב ושיא. ש: יש אם .וזע יאץ בשנת מפלת נ]

 ע,.ר, .פוך מה. ,א,,
 מיאנה. ]אזה,.ן ע,,1 נ,פירן לס, ,  ישיא. מק כנר. אק כת, רפק ח' ספק ,שם

 אלא שאינה המילה ומה עזריה בן אלעזר ר' אמר )כ( בשבת החי על מפקטיןרבותינו

  אהת,נד'וש"מייי שנת ע.'1 כנמייה.. :מש%ניצךזנך:%7ש
 "'נ מ , ייי'י "צ . אייש,-ימה . "%י אפשי ,יניס אוו סין שא. )נ,( :ן וי קנחת'נס.,'"י:,ן את פיתה אג' רנהשבתון

 דעי נ'עלנ
 נחג" .,דע אכש .עקגמ").חשה.ה

 "ב,
 ע4( ן ,א ,פינך ה. .,סף שינה

 אמר אלא )כה( . להתנהם וימאן ד"א : החי % תנחומין מקבלין שאין )כד( ,תנ%מין
 ורואה )כו( , שבפיט י"ג להעמיד יגעתי כמה , השכמים ברית נפרצה הרי אבינויעקב
 שבפים י"ב כנגד הקב"ה של 1tWyo 4 , הברית אותו פסקה הרי הלך שיוסף מאחרא%

 %"י;: ין(ו:" :נ ,:ן2:':י צ"%עיץי צגערה
 אתה אומרים טאתם א, 5' )ש וגו' בצע מה לבם אשתי אני אמר'להםם,

 שעה באחזה לפיכך , לד שומעים היינו לא לאביו ונחזית למ אמרת אלו , לרושמע%
 עעדה: תרד בענין שקראו סמה מנין , אותו ונידועמדו

 ותקוניםהערות

 5ו2ב ס6יכ 2נ ט ב,מ"ג:'2קב ןצג "יצמיג:: :םטצג
 סו6 כי כקרוס נרוח נדפ עקנ : ף ותסונתיינ'6 ,. :*5ס ט גגי 36 כיווניי :ס16מין:2י

 hwtr:an ) איי ו" 4ן7"ן):ש -ןמיש'קי: %'ה,:נ':

 'ימ6'3ת6 גנגס תז ן יחס ס61 ח*יט"ז
 ימק

 , ט"נ פז וף יום, . *מר מנסיג גן כצעון י' )בא( ן

 וננ5י 2נ62 ססו6 כמו . . 3הט ש %ן , עוסף נן3ן סמ6מ:' 6סר?נ6סכנמר26
 בם, :עה13::'ש:%1נב, צ,ע:ג::עאן:*ה 'ונ"

 וע"ן י,ה"ס, י עתה61'ן ': )ס( " )נרמסות עוג 31קח רינ"נ rmויסג
 סוג )קח סיין . ססנס'ס כריח גסר5ס כר' 6נ'גו 'עקנ 6מר 656 )כה( : עסית ונרס"י סכ"6 סוףסופרים

 6תכ 5ו למרו )כו( : ס6רמ5 ונכ'" רח"ס ככ'" נס 5נכק ו:מ65 , כעלוט5יה6
 רדיוס

 ן יגיאס סרטס כ5
ע,יז
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הטזםא :נ ש יןמדרש182

 מדו , "( כ )מ)6ג' בישראל נעשתה ותועבה יהודה בגדה זש"ה )כח( . יהודה[ ]דירך]ם[
 , יז( )מס בה בגדריה ארטן אשר אומר שאתה בשם , יהודה כיחש , יוודהבגדה

 , יהודה בגדה הוי , "( )ס0 ה' קודש יהודה הלל כי כיחש טה על , יתדה כיחש אומרהוי
 הוא וכאן 3(, זי )טויס לקדשן יוצדה היתה אומר הוא ולהלן )0ס( נכר אל בתובעל
 כנעני איש בת יהודה שם וירא : נכר אל בגז ובעל הוי , יהודה הלל כיאומר

 : יהודה וירד  שנאמר , מאחיו שפירש בשעה אימתי , ג( )מ )גי6י0 שועושמו

 ור' ידידה ר' )ל( , ש( 6 )מ':ס וגו' לך אביא היורש עוד זש"ה )כס( י יהודה[ ]צירף]י[
 וכל בניו כל ויקומו שנאמר , השבטים נמלו לאחיותיהם אמר חד ,נחמיה

 תאומים עמו יולרת שהיתה , היו תיומותיהם אלא , הבנות היו וכמה , לנהמובנותיו
 לא בן לך זה כי , יו( )ס )ני6ם'ח בן לך זה נם כי בנימן גבי אומר הוא וכן , נומלהוהוא
 )ס(, )י )סם וגו' בנותיו וכל בני כל ויקומו הוי , תאומה אמו שילדה , זה גם כי אלא ,נאמר
 ש5 שחתנו , כלותיו בטחיו תקיים נחמיה ור' , אחיותיהם את שנטלו למד אתהמכאן
 יהודה רבותינו אסרו . בתו לכלתו מלקרוא נמנע אדם ואין , כבתו וכלתו כבנואדם
 עד מכריז והנביא , יהודה שם וירא שכיריב , כנענטע נמל אביו בבית גדולשהיה
 : עדולמי איש עד וים ונו' יהודה וירד הוי , קי( 6 )מ'סס ישראל ]נדוד[ )קדוש(  יבאערולם
 )':ע': דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא כי זש"ה )לא( . יהודה[ ]וירך]יא[

 אמור לו אומר והדיין לאדם ודן יושב שהוא ודם בשר למלך בושל מ(.גס
 , הורגו אים הודה לא ואם , הורגו הדיין הרגתי לו אומר אם , הרגת לא אם הרגתאם
 )מ:)' ירוחם ועוזב ומודה שנאמר , עליו מרחם הקב"ה שמודה מי , כן אינו הקב"האבל
 כל עליך הבאתי מה על לירושלים הקב"ה אמר , אומר חלפתא בן שמעון ר' , 'ג(כס

 לא אמרך על אותך נשפם הנני שנאמר , חמאתי לא שאמרוד בשביל , רעלוהמשפתים
 לעשות יכול שמא , בבקעה או בהר שביל לו עושה ודם בשר ק2.רתה בן יוסיר' אמי . וגו' מחשבותי לא כי הוי , ירוחם ועוזב מודה שהוא מי אבל , OS) 3 )'ימ'סהמאתי
 מקום בכל , כ( ru "סוס רבים[ במים נושבילך דרכה בים בו כתיב הקב"ה אבל ,במים
 קצף ודם בשר מלך , מחשבותיכם מחשבותי לא כי ד"א : דרך לו עישה רוצהשהוא
 ולשקען להורידן בים דרך לעשות ינול הוא שמא , המדינה מן מורדן , אדם בניעל

 ושקען והורידן בים דרך ועשה המצרים על כעס אלא כן איט הקב"ה ]אבל ~ב( ,בחוכו
 המוציא מכו* גדךל וביץ סו(, מג נתיבה)':עיס עזים ובמים דרך בים הנותן שנאמר טניןבתוכו[,
 ו %ח אותו מכרו יוסף מחשבותי, לא כי ד"א מחשבותי: וא כי הוי ועזוז, חיל )לג( ומוםרכב

 להתקין יצטדה ירד ~ד( , יוסף ירד שלא עד , מצרים אל אותו מכרו והמדניםלמדנים
 אלף , כאן כחוב אין יהודה ולך המשיח[, סלך ממנו ]שיצא המשיח מלך זה אהרוןגואל

 ותקונים ערותה
 מז: סכתונ ע) סס ג7ר0 מס"ס ריס נ"ר עיין . יכוסס ננדס וס"ס )כח( : עסקת ורם* עוג "0שין
 : סס נמש ושע , נ"ר 3סס תרי"ס רמז מבפכי וניכעס קב"ן רמז ויסר נ')ק~פ ומונך , 706נסוס;
 עזן ]וס"ס[ 06יו מ6ת יסודם וירד ססי6 3עת גיסי מס"ס ריס ג"כ עיין . )ך 6ני6 סורס עוד ש"ס)כפ(
 ען יסר56 0) כנונו ינ6 עדו)ס טד יסר6) 0) וק7ו0ן מבכן ינ6 טדעס עד מרסס יו0כת )ך b'Jhסיורס
 . גחמיס ור' 'סרס ר' )ל( : ג6ריכות סה"נ נר6סית נ6גדח ועיין . טדו)מי 6יס עד ויט 7כחי3 י63עדעס
 וז"ל , לחמו 3טתיו וכי תיו כ) ויקומו ע) מוסדת סס'6 סדרסס כי העריס ג"6 6ות DD~7 נירעיין

 נלו ונכותו גט )חתט נעקרו6 כמגע 076 6ין 6)6 ק3רס וספוקי מוות חד6 )ו סיו נבות כמס : פסקמ7רס
 3ג'1 % ויגזמו סס"ו , ס0נס'ס :160 )6חיותיסס קומר יסודס רני , נתגחומ6( גחמיס מר' סמ6מר)זסו6
 סתורם בסי' ורס"י , הנ"ר )פגו סיס mnh סגוסח6 קמ"נ רמו 1'0נ ני5טס ושין , פ0ט גגותיווכ)

 Y'ng רמו יסעיס ניטוע מו63 , מחשותי )6 כי וסיס )לא( : 3תגוומ6 ססו6 כפו ס3'6 )ס( )1)3ר6סית
 610 0מ"נ רמו וב) שתגחומו. 51") "מ7ר0" נ5ךווברסס

  פפתותתזי
ut:DSn  וכן ל  haln בילקוי  

 רמו ירפיף

רס'"
 בסס סניי כמקמר SD )סגינו ו'ט גסמט תגטמ5 וס5יון 1 סתג0ומ6 3פס , ט' 16מך גוסס מגגי י"ס

 וניטווס פ6רמ6 ונכויי רח"ס ונכ"' רומי נגש שטן וטפר , טכסתי . כן *ט סקנ"ס 36) )לב( :סותר
 : סס 3י5רוס חסר וס . מחרטתי )6 גי סו' ועד, חי) )לנ( : פמוט עד נתוכו מן ס0מיס וסמעתיק ,סס
 6' 6ות ספ"ס 3"ר שין . ממסיח מל ממגו סי65 סמסי0 מנך וס לחרון נו6) )מתקין יסורס ירז)לד(

1נ6נדת
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צבתנחומא ב ש יןכדוש
 לירידת יוסף ירידת , לירידה ירינה נסמך יחנן ר' אמר )לה( , יהודה ויידאלא
 ביה אומר יעזה בדבר כיצא )לו( , יהודה וירד מצרימה הורד ויופף ,שעדה
 מדאה ודריוש , אחריו כתיב מה , )( 0 )יי6) כשדאה מלכא כלשער קפיבליליא
 בית למחויב בית מחדים , לקוצץ קוצץ נסמך , 6( 1 )סם טלכותאקביל

~rs) 
 והפסק

 : מלכות להפסקמלכות
 , שיחם מלך אותו שמיש למה , מגדולוי שהורידוהו וירד מהו , יהודה לירך]יב[

 , להתנהם ביקש ]ולא[ , לנחמו אביהם אצל נכנע יוסף את שמכרוניון
 ח"א יהורה.:. וירד שנאמר , אותו ונידו עמדו עשו מה , עלינו מקפיד הזקן עכשיאתז
 כיון , ;ע( )ג )כובשת הבור אל ראובן וישב , כתיב מה עטף אוש שסכרו כיון , יהודהירד
 , עמהם טעפזר יהודה ואף , ונתפזרו עמדו כולם אף , בנדיו את קרע מצאושלא

 : ידידה וירד]הוי[
 אחיך שלום ]א"ע ראה נא לך לו וייגמר , הענין מן לטעלה כתיב מה . יהודה[ ]דירך]יג[

 את לו שאמר שלום מהו , יודעות הצאן ובי , 'ד( )ח )נימשח הצאן[ שלםואת
 , אותו משביר שהוא מי על )לח( מתפול שיהא אדם צריך איינו ר' אטר , הצאןשלום
 , בשלומן לשאול נצרך לפיכך , הנז לובש החלב ואוכל מצאנו משתכר יעקב  שיהיהלפי
 שרף מרוף אמרו הם , דבר והשיבני . הצאן שלום ואת אהיך שלום את נאטדלכך
 , ד"א עליה כולה והלא , בחברון עמק יש וכי , חברון מעמק תשלחהו : פ( סס גססאקף

 ועליתם בנגב זה עלו אומר הוא וכן , כנ( יג )נפינו חברון עד ויבא בננב ויעלושנאמר
 nlpeJ] )מעינה( יוחנן ר' אמר )לם( , חבתן מעמק אומר הוא וכאן , 'י( סס )שההר
 איש וימצאהו : אברהם עם הבתרים בץ , עצמו ובין בית הקב"ה שנם?עשקה
 את אגל , לתעות הולך רואתה יע ' אתה ואין המלאך א"ע . תועה והנה : מלאך)ם(
 הן אותה רואים שהם כיון , מזה מהו . מזה נסעו האיש ויאסר . וגו' מבקש אנכיאחי
 המלאך שהיה רבותינו אמרו דהונה מהו , דחונה נלכה שיטרים שמעתי כי : אכזריםנעשין
 : מיל רחוק שהוא עד . מרפוק אוהו ויראו , וט' איוו אחר יופף וילך : יה דתמשמר
 לכו ועתה בא ה"ה ההשמות בש הנה : ושי שמעון הם מי . אחיו אל אישהאמרו
 הם אלא תראה אמר מי , דרשת לך אומר המקרא יצחק ר' אמר )מא( . וגו'ומהוגהו
 .כהוא , ונהרגהו לנו אמרו הם , שצתם ונראה אומרת הקודש ורוח , ונהרגהו לכואמרו

 ותקוניםהערות
 ומו63 3' 6ות ספ"ס גכ"ר . )ירידס ירסס גממך ימגן ר' 6מר יה( : ג' 16ח סה"נ נוייח,נעמת
 3סס סס 31עשט , )סכר סכר יסמוך כדי 'ומגן ר' 31טס סקטור ר' 3טס וס מונף קמ"ר רמו ויסגפי)שט

 6סה )גזעעס תמר מעמס )סמוך גדי תגור יעור 1ר' , )'רי07 ירייה )סלעך כדי 6מר 'וחגן ר'3"ר.סני'

~D'UID
 ושין ,

 3)די
 יעזר מר' י*מ*ר נתמ)ף סנ')טס 3' כשיערס סס ז0עירזתי , 6'( )ח )זיסנ סו3

 גמדרס כמו 0ני' ופס מ"ג 6)ף רם, דגו) ניבוס נס מונף סוט ו0מ6מר , )סיפך וכן יומגן מר'3מ6מר
 גי)ד4ס וגגון וט62 , חמל מעסם )קעזו כב' 6מל[ גחעגי 3רסמי% ר' , ג6 אכר ג6 סגר וימוך. נקיי קומר אעזר ל' ס)ימס סיס ממעתיק 0סמיט סס ויסג 31')ווס ,נ"ר

 ?ל~
 6ת0 נכנר גיזא )לו( : סס

 סס נאי וסיין , 3ר'גחמן טמו56 ,ר נסס זס מ%1 סס נ3"ר . מוטח 1סססק 1%( : 3' *ת פם'ש ניר עיין ,16מר
 ממנו, מסתכר 6100 מ' ע3 רומי וגג"* , hn9he גכ"י ת"ס . *תו עסלר סס61 עי ט) )לח( : מנוגס ססוסוסון
 ס6דס 6מר טונ.0ד6 %קח .מזנך י"נ 5וח סס'י ננ"ר )שט.ת"ן ש  6ומון%א מסטל סרן6 מי ע) רח"סז3כ"י
 נסר 6)6 גחגס חנרון 6ץ וסע תנרון מעונק ויס)חסו י"3 16ת פס"ד וגלעך , רח'ש וכ"י hmhD וכ"רומי נאי )נכון וס"ס , חקרתי כן . עמוק: מטקס יוחנן ר' 6מר )לס( : ממט אייס 13 מש י3ר וסקוס )ס6עכריך
 נחנרק קגור פסיס סג06 חגר ונין צ'ט סיאנס סגתן סעעזגף 0ע03 6ותס )כסריס סכך 6מ6 ל,5מר

 0מקר6 '5חק ר' 6מר )טא( קמא: רמו 3')גץס ס7ר"6 3סס נ"צ סמונך כמו סןר"8, 5") מחגמומ6,ססו6 סס גיערת סכחנתי ומס , גנריntbot (6 סג6מר נכריס ,0 סניף עס"ת 31רס"י , פ"נ יפולס סס סוג%קח .שין , ט מטונז מ)6כש נ' יגעי ר' 6מר '"7 5ות סס געל עיין . מ)6ך )ט( : ג"6 נסתרס ופס ,סס סיב וג)קח h~np רמז ו3י)נךס יי( )ז )ויסג ע0"ת ונרס"י ע"3 י6 דף פסס 51'ין 46חס., וע;1וטנל1ט
 *מרת סשיס רום דרפגי קומר זס עקלך יפוק ר' 6מר : המורס ע) 3פירוסו p'gg ז") . דרסני )ףקומר
 , %י 6ו ס%ס 16 יטס ע' 7נל גר* חלקותיו יסיו מס וגרפס ממיש וסכוצנ גסרנט וכמריס סס ,כן
 0חגחומ6 36 נוס יוכוון . עכ") ח)המוח'1 3ס)1 פיסרגוסו סמכיון ממשתיו יסיו מס וגל06 סס סי6מרו לסטרופ'

ס)סג'ט
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יסתמא ב ש יןסררש
 ראובן א*הם ויאמר : ש* או שלכם עומד מי של ונראה אלוטותיכם ותצבינה והגהאמר
 היה אילו )מב( , ונו' מידם אותו הציל למען אומרת הכךדש שרוח למה , רם ונשפכואל

 אל מוליכו והיה שכמו על נומי היה , הזה הפשק עליו כותב שהקב"ה יודעראובן
 נחשים אבל בו אין מים )מג( . מים בו אין רק והבור הבורה אותו וישליכו ויקההו :אביו

 מצווה שמעון היה הבור לתוך אותו שנהנו כיון שמעון עשה מה בו, ישועקרבים
 זורק יוסף ההד יוסף גיל הוא כשנפל אבל , למדרגו כדי גדולוו: אבנים עליווממוליכים

 וגו' לפומיפר לשבים אוהו מנרו והם וגו' מדינים אנשים ויעברו : פמומות )מד(עליו
 בעה ויהי שנאמר , ווי צווחין הכל הלנחילו שנמכר כיף , אוניות שלש עליו נעשו)מה(
 כל , יוחנן ה' בשם אבא בר שיא ר' וטז( ירד. חמייא איזה על )מו( יהודה וירדההיא
 בר יהודה ר' אמר )מח( , הירה[ 1ושסו : יהודה וירד שנאמר , יהודה היה זה , זההוא סי , לירידה עצמו וגורם ובניו אשחז "בר לעצמו גורם גומרה ואינה במצחה שמרט(ילמי

 השצפ את אל"נ הוא ומימיו , שלמה בימי ודרם הוא , יהורה בים* חלה הואסימון
 כי אוער הוא לרען העדל4י, רעהו אותר הוא שכןהזה,

 אהל-
 כל לדוד חירם היה

 , והפ44 שנאף ויש ונשלר שנאף יש )מפ( . יהרדה שם וירא ד"א 169 ס )מ'6הימים
 ובפסיד שגנב יש , פנחס זה ונשכר שגנב יש , והפסיד שגנב ויש ונשכר שגנב יש)נ(
 פרץ עמדו שממנו )נא( יהודה זה ונשכר נאף , זמרי זה והפסיד שנאף יש , עכןזה

 ישראל, את לגאול עת4ה שהוא ן המשיח ולסלך להוד להעמיד עתידן שהן )נב(וחצרון
 שכתוב אותו , למודה המשיה מלך העמיד שלא עד הקב"ה הביא עלילות כמהראה

 -' : ג( י6 ה'מטא עלייוח ונחהבו

 ותקוניםהערות
 1ען דרסם, לקמל וס מקר6 יחק ר' 6מר מס מונ6 1)6 6הר גסגטן י"י 6ות סס"ז וננ"ר .סופלה
 6כל כ"ס, צחרת ננ4 צחק ר' ניס זס מטמר כ3'6 רס""נחותס סכחכ סם נ"ר גמזרס מסרוקנ40
 ססקג"ס עיע רקען ס'ט 6לו )כנט כתגחומDD ,6"' 03כץ 'ס תג"ר , סתגהומ6 כינל' כנע רמשגלמה
 נשג; סיס d'bn ח' ,6ית סעד כף"ר 6ניSh .4 מתיכו וס"ס סכמו ע) טסט סיס rr~ מפסוק ט3'1כיתכ
 )ךסנ ט1נ נרקח ועיע . 6נע 56) ח4)עו עועי סיס מייל פלסו רצתן רפמע עקץ מכת'ג ססקג"סעדע
 6ות פס"י נ"ר . נו 'ט .עריניס גהיס 6נ) נו 6ץ מיס )כג( : ס"ק נסערס זע"ס , 31סערס כ"ג()"1
 , עסית וככ"י 'לש ותלעס / ויסכ סניסס ותגהומ6 סו3 )קח , קמ"נ רמו יטע , עי6 ח"נ דף סגת ,ס"ו
 עוטת וסי' hmhD, ונכ* רמי נג"י יכנס מסומות. )סד( וניסקה: נחיי וגרנעו סרמנן נסי'ושיין

 . לוגמת ס3ס פיו געסס )כה( : לסבכינו כוי עליו זורע מא סם וסגי' סמ)ס חסר רח"ס וגכ"' .מטטמות
 ר"מ 6רגעס 6מר יוק ר' :כתגו 6יגיות כמס קמ"ג רמז סף רסנ נ')זע ומוש ה"נ 6ות סס'ץ טףוננ"ר
 ויסמע36ש )'סמע16ס ימכר o~nPo ד' 6( )1 שסג סוד נ)קח וגן סרו,, 3ס" וע"ס המס,6מר

 3יסמע6)יס וימכרוסו כח( )ז )ויסב סחורם ע) רס'" חציין . למירש ומדיגים שחימס O'"nlDtלמתריס
 , סעמיס נ' רק סגמכר 3תגחומש ססו6 כמו רם"י סג" 61"ג , עכא ימ5ריס וסמזיגש (ouf~nוסיסמע36יס

 %יקים סנר נסס פסנ.6 סס ס:ןפס ן יסורס נמגחת וכן יוסף 06 וימכרו 3ס' ס0ורס ע3 ראשם נגמלייע"ז
 ועיין , ס)פג'ט כקנחומ6 )דגרי ונוע ט' 6העח נ' עצו נעמס תגחומ6 כמדרס רפ"י )ינרי רסיסס6%
 ע) )מו( 5וניוהן 51") 6וחיוה 5)ס טלו :עמס רח"ל ונכ"י , יוג'ת וסמ)ס מכירס, סקיי דוגיות וסי' .נרופק

~r'b יסודס ר' דנר' 30'6 ולתיל 6טתווכגיו, 4ז סק3ר 15 כי6 יידס , 'סודס ררי נ' 6וה סכ"ס נגזר יז.וטייק : 
 סימון נר יסודס ר' ag3 זס מונף נ' 6ות ס"ס גמ%ט.3נ'ל סמהח') מ' כ) יוחנן ר' נמס %6 נר ח"6 ר')כז(
 6( )ח )1'סכ סוג וניקח ע"ס גחמני Shlnn 43 רג %ס 6"6 ע'צ( 'נ )דף סועס ונננ3' . יוחק ר' גסס חגין1רנ'

~gpitji6% גר[ ]ח"6 ר' לנור 5ע עמגן ין נסס 6ג6 ר' 6מר רח"ס 31כ"י , ס16מר סס נ)' זס מונק קמ"ר ריסו 
 נג"ר סלמס. גימ' הירס סו6 כו' סימון 3ר יסורס ר' 6מר )כום( : ס6רמ6 נכ"י נס );טן וכיס , יוה:ן ר'גסס
 ס' 16תספ"ס

 6חר חקדס מונק סמון גר יסודס ר' ונסס , זוז כימי מסיס חירם elo חילס רננן נסס וס גננני
 : פי"ח עימס משר ע"ן נ"ר, נס? קלס רמז מיכיס וג')קוע קמ"ז רמז 1'65 נ')קוס ומוטסיס,
 , סלת ימה טת ור.פסיד ?רנ ים ן וטססיז סרג 'ס ונסכר סרג 'ס נוסף רומי ככ"י . נסכר םג5ף 'פ)מט(
 גס כ"ס . סגמס זס תסכר סגגנ יס )נ( : hmen ונעי  רלס הכ"י  גם  )ית6 יגס . טגחס , מסתגר סרנ'ם
 , 'ס( 63 )גרופית רח3 ותגגונ פג6מר ע רה) וס ונסכר נגב , רומ' נכ"י )נכון ססו6 כמו 51") , רח"ס3כ*

 3כ'" סרן. עמזו הממט )נא( !. שחס זס וגעחגר סרג יס סס סהטר מסמ6מר ומתרננו סגחס" "זסוסמכות
 : סופגים כמו סוhnlhD 6 וכ'" רחל יגע"' , ומגרון פרן ממט יעמדו טוכס ט3 עיקרו סממטרומ'
 ססו)ידו סני' יומי ונג'" , ס6רמ6 ,כ"י רמ'ש נכ'" גס גרס . סמס'ח קמל 3זוד )כעלז עתייין סק)נב(

נטן
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שכןחנרעפא גנ עש יןמדרש
 , המשפם בעל תקרא שהוא , משפט אהב הקב"ה לווה , גה( )1 )תגויס הסידיוי את יענוב ולא משפם אהב ה' כי זש"ה )נג( , 6( )ע ונופטת מצרימה יסיד ויומףניד[

 ד"א : מ6( )נ ננויח ידי במשפם ותאחז ואומר , ימ( ) (tDat~* ה' משפם אלהי כושנאמר
 רלי נתיב מה ראה  ירמיה ר' אמר ,  שימור  צריבין רבידיו וכי , ושידיו את יעזובלא

 את נודרין אומר ההדיום משל אלא , שימור צריכין הם דכי , ע( נ )ס'6 ישמורהסידי
 אנשים ויעברו כתיב מה ]ריאה[ , שטרו ואינן , ביוסף מדבר . נשמרי[בעלעולם משפפ אהב ה' כי ד"א )נד( : הסידיו את יעזוב לא הוי הפרוץ את ופורציןהגדור

ן
 למעון גמלים של דרכן אין והלא הה( פעונין היו רמה , סח( )ו )נירית סוחרים מם
 )הס)'ס נכרת רשעים וזרע . חסידיו את יעזוב לא הף , פוב ריח לו אזמין אלא , רעריח בין נתון זה צדיק יהיה הקב"ה אמר אלא , ולום צרי נכאת כתיב וכאן , עפרןאלא
 , גו( כנ )!יי6 יכרית נוק ינתיח ומשו שנאמר , סירוס אלא נכרת ואין נכרתרשעים וזרע הוי , סירסו הקב"ה עשה מה , אחר לדבר אלא לעבוד נפלו שלא , פוטיפר זו,מס(

 : 6( )ע )נו06ית פרעה סריס פופיפר שנאמר , הקב"ה וסירסו סריפ דיה שלאומנין
 זה י(, )וא.י סוסים על עבדים ראיתי וש"ה . מצרימה הורד ויוסף ד"א )מ(]%[

 , מתירא שהיה להשכו נכנס שלא , המקדש בית את  שהחריבנבוכדנצר
 אומרת דקודש ורוח , הקדשים לכךדש והכניסו , בסוסו ואחז ירד מיכאל עשהמה

 ןח , "ס( הארץ ש כעבדים הולכים ישרים , נבוכדנצר זה , שסים על עבדיםראיתו
 וצרד ויוסף : הטף נמכר אלו ובין אלו בין , קונים העבד ובן מוכרים האמה בן חמאבר הלוי אבין ר' אמר )נח( , 6( )י )נווית מצרים אל אותו מכרו והמדינים , במדיניםמיבר , סוסים לל עבדים ראיהי ד"א )נו( : כ6( י )דג") שרכם מיטייל אם כי שנאמר ,מיכאל
 מבלוטים שהיו לפרה , דומה הדבר למה )ס( , למצרים השבם הורד לנם( ,מצרימה
 המזבח( )לבית בנה נטלו , עשו מה , ליכנס מבסוטת היתה ולא , למכךלין )מא(להכניסה
 יעקב כך , בפובתה שלא אחריו אמו ונכנסה , גועה בנה והתחיל , למקוליןוהכניסוהו
 ז לוש סוררה כפרה כי שנאמר , רמזרה היו יבניואביט

 ק"
 , למצרים חולה ירד ויוסף ,

 יעקב דחיה , ינ( עו )ניכסס וגו' אותם וענו ועבדום שנאמר הזקן על שנגזרה גזירהלקיש
 סלך , בפובתו שלא לאביו ומשך , למצרים יוסף הוריד הקב"ה עשה מה , לירדמתירא

-
 : מצרימה הורד ויוסףנאמר

 ותקוניםהערות
 חס)"6 רם, תס3יס נלעס מונ6 . מטמע 6סנ ס' כי וס"ס )נג( : )טמור סמ0יח מ3ר עתיד וממטידוי
 רמו נרפט סס הסריס נ'))יס מוכך וס גס ניוסף. מדגר תו', סססס 306 ס' כי י"6 )נר( : סתגחומ6גסס
 וס63 )נה( ; viDSn י*רמ, נכף עם 5הי מצמר 6101 , סתמו 6ת ססרידו גטן 631 , מתגחומ6 כ"ג וסוךתע)"3
 פ3  ירכן 6ין וס)6 כסגך 3ר %6 ר' 6מר י"ג 6וח פפ"ד נכויר . עמרן 6)6 )סעק נמאיס 0) דרכן6'ן

 סקיס , סעס %והם 75יק 63וח1 סר4'ש וימן מס ר6ס 6)6 , ועמרן עורות ")6 סעדיה וציוחי0מע6)יס
othlnל"ד( )" )1'טנ סחורתי ע3 נרפ" וע"ן . ערניים ס) ריחן מפגי נסס מגסני סרוח סתס6 כדי גסמיס : 
 עד סחגחומ6 נסס תתקשר רמו קס63 נפקוס מונף . עניים ר6יחי וס"ס מ5רימס סורן ויוסף ד"6)נו(
 חמ6.וק נר ס13י ~ין ר' 6מל )נח( טס: כניקוע ג"כ 3מ7יג'ס.מונ6 מכנר וגו' ראיתי ד"6 )נו( : נומןחוסר
 , סדורות ונסכר נ'וחסין וכרו נמ65 ט'631 מענד ונין מוכרי; סלמס נין שי' וסם סהגחומח גסס סט גי3שעמוג6
'S,hl3"5 'מי מיי6 גר נק ר' וסוף , ח"6 3ר סלי לנין ר(ור' ועהה6 ר' ס3 ה3מייו נירוס hSta : )מלריסס0נס סורי )נט( Sh 16ת ספליו כנ"ר גו'. )סררי יומס סדנא )מס )ס( : ע"כ( 'נ דף )סוטם מוריד 6)6 סורר תריי 
 נסס קמ"ס רמו ויפכ ונשבס . סימון נר 'סורס ר' נסב נרכיס ר' נסס 6הר נסנגון וי4ת סמם) ,ס מו363'
 סכמן פנחס ר' נסס טי 36 מט' ויתרטט כססתן ק"ס מותור סוג סוחר וכבתרס , ס6!מר סס וססנויער"ל
 ומ) רנס" "כרשית סס נרסס ונסעות , רעב ויקרץ גססוק הקסים רננו תס)יס ויפקוס ומזגם . חנט3ר

 סמנקסין )פרס רומס סינר 3מס חגהו)ו6 ר' 6מר וו") סנט 7' 6!ח ויסג ס:דפס ונהגחונו6 חספס""מורס
 משם )רוחו 16ת1 ומסכו  מלתריס  גגך 6ת גועלת tru מס , 5ו6רס גון סער מצעק וסע 53!6רס ש))יחן

 ל' *6מר כהכ סגךסס תגחומ6 מסיר טנע) 56)י מסק 5ין . כו' טעס סענ) וסיס יחרום נוסמנקסין
 טססנרתי המזנה" .4כ'ת סמקת )ס:'ג1 731עת' . כערוך זעמן , )מ1ייפב"גק( hlacellum ג)'י ר.מענחיס3יה גלילי כן . )יוקו)'ן )מא( : 6חר נסגגו; ס!6 סמכ) כ' 5ף ט)פג'גו, כ"י ת:ח!נו6 )מדרס וגורתוח:הונו6"

 : )נוק!)ין מלח ע) פ" וסוך , ס6רמ6 וכ"י רח"ס וכ"י רומ' 3כ"' ו)'ת6 , תקסט6רן 3ג"' סי,עתיק תוססהמן
ס)6
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תנהוכא ב ש יךטררש186

 , למקום ממקום המצרים את ממלמל שהיה , הורד ויוסף מהו , הורד ויוסף ר"א מז[ו
 משאן שהיה , כ6( מז )נוטיה לערים אותו העביר העם ואת אומר שאתהכשם

 וילקהו : נלוותא בני נלוותא לקרותם לישראל מונים יהו שלא )סב( , כאן ונותנןמכאן
 למה ד"א : זרה לעבודה פרים מסמם שהיה )מג( , פומיפר שמו נקרא למה ,פימיפר
 , עשיר( אפי' שמינוס ביתו ונעשה )סד( פרעה של לביתו שנכנס פוטיפר שמונקרא

 אבהו ר' אמר , יוסף את ה' ויהי , כן אעפ"י . המבחים שר : פרעה של לביתושהבהיק
 אל ויתנהו אותו יוסף אדוני ויקח כתב הרי , בצער אפי* מנין , בריודעה אלא ליאין
 לך יש אברו ר' אמר . כ6( ש ):ס יומף את ה' ויהי כן אעפ"י , כ( )ע הס הסהרבית
 הקב"ה אבל , יודעו אינו כאילו עשה צרה לו הגיעה , ברווחה חבירו אוהב שהואאדם
 בצרה כ6( טס )טס יומף את ה' דיהי , ג( טס הס הסהר בבית שם ויהי אלא , כןאינו

 לי מוונ לו אומר ואדונו )סח( מתניו חוגר היה . מצליח איש ויהי : עמו היהוברווחה
 יין לי תן לו אוכ'ו אדונו , כלי מאורע לו נותן והוא צונן לי תן , מוזג והוא המיןכוס
 הן ויהי , למה כך וכל , משונים מעשיו ראה . אוץ ה' כי אדוניו וירא : מצליתאיש ויהי נאמר לכך , מתמתק ההע ומאליו , לו נותן הוא משולש לי תן )סו( , * נותןוהוא

 : יוסףאת
 בגדי ותטר וגו' לאמי לתנור ויונד , תמר מעשה הענין מן למעלה כתיב מהמז[

 וילדו בצעיף נתכסו שתים )מז( . 'ו( יג )מ )3י6:'ת בצעיף ותכס ]מעליה[אלמנותה
 וילדה , מס( כד הס ותתבט הצעיף ותקח כתיב רבקה , ותמר רבקה הן אלו ,תאומים
 נתכסית תמר , כו( כס )מס בבטנה תוכים והנה שנאמר , ויעכב עשו ,תאומים
 , לוי בן יהושע ר' אמר )טח( . עינים בפתח ותשב : וזרח פרץ תאומים וילדהנצעיף
 בפתח , עינים בפתח ותשב ד"א : להקב"ה ומקוות בו תלויות העינים שבלבפתח

 י(: ן )יכויס הארץ בכל משומתים[ ]המה )משוממות( ה' עיני שנאמר , בו מביטשהקב"ה

 ותקוניםהערות
וסול. , פ6רמ6 וג"י רח"ס וא' רומ' נכ"י )ימ6 וס . ג)ווה6 הג' ג)וות6 )קרותם )'טר6) מוג'ס "hst 6)סב(

 יכוין י63 )עריס קוהו סעניר ר,עס ו6ת טס סכתו3 ע) 'רוט)מ' חרגיס עס"' ממעשק ססיסיף פוקסס
 )6 נר מבון סי' , מוגין יסוון 637 כח3 טס סחרגוס ונפי' . ני)ו)6' 6כסג' )מון ולמרין .7יע,קנ )נגו'שגין
 י)מדגו כסס סס3'6 ס' נ) ערך נערוך ועיין , נ)ו')6' 'תקרון ד)6 סס וכת'נ"ט . דנריס 6:16ה )פוןתויס
 16הו סעניר סעס ו6ת DD"3 ס' דף חוקן יכן , נקות מרסון נ)וות6 ותכון נ)ו"6 נר ג)ו"6 ד"רומדרס
 . )ע"ז סריס מפסס פסיס )סג( : מתורס ע) נפי' רס"י ועיין , ג)וות6 )6ח'1 )'קרו 7)6 נ"ע מ6י)עריס
 : )ע"1 סריס מפסס ססיס נ"ר 3סס קמ',? רמז וניזקות , t'tDS עג)יס מפסס מסיס ג' 16ת ספ,ונגפר
 סירן כיון סס ונכנר , DtD(I1 פ6רמ6 וכ"' רח"ס ובכ"י , סוסיגון רומי נכ"י . סוטינ1ס גיתו וגוסס)סד(
 וי"מ עס'ר פ" כתונ סי)קוע גנז , iup'1n געטס (oc יוסף מירד כיון וני)קוע , סויעגון געסס )ססהסר
 מת"ס וכ"י רומי ככ"י )יהמ וזס מסיר" "פ4 פוסיגוס ע) כתב היסויגו 6קסס6רד נכ"י סמטחיק וכן .סריס
 ססונ* מרי וס מ)סון חוזי ממוספי כתג ,ס וע) . כגוסו סגסתרס סרעס סריס סועיגון געסס )סססרר סירי ג'ון ]סס"ו[ )ספה( נאר ,ו") מפרס 1)6 מנ"ר ר,מ7רס 37רי ס3י6 מסיטן ערך ומערוך , פמרמ6וכ"י

 הקת ומעירותי . עכ") סריסים ctlP ס.ס סי' חסטגיוה גן ענד יגעים סדנריס כ3 מרסס קס)חגמ7רס
 ספי' ס1ה נגופו אסתרס פרעם סריס מערוך מסייס מס מסב כי עעס ממוספי ס' נסערים )"ע ויסבטוב
 36) סנוירס )סון h'JO ותערוך , )מעלס מוסב ודייגו סס נמדרג עלמו בסגי מלמר וס ונצמח 0ועי;1ןע)
 סג") גראס סו6מ סמא ובעיקר , שטיגון מזת )סרם)6

~ltaa 
 פערך סערוך ססנ,6 סיוגיה סמא וסיף ,

 שסדוh'VID 96 מווניח 16נור ס6ת טורס המעסיס סס6יר סוסיך) )תו33 ממס ויקמר ני)מיגו : וו") כ'סע
 . חגרן כוס 3' מוונ )1 16מר ו76וגו )סה( : פרעס ס) )כיתו ססנסיק נתנמ1מotfDC 6 תר6ס ומוס ,. גרפי'

 וסיו רותחין מו"נ )'ס 6מר סוס 1'ו65 מלחס ונכנס כלחס לנור 6ה6 ר' נסס ר"מ ס' 6ות PD~331"ר
רותחין

 סותריי
 צוג סיס , נייו 5)יה ס' עומס מ6 6סר זג) ומס ח' 6ות ס:7סס ונתגחונו6 . פ,סרין וסיו

 פסיגחסון וסיס רקס 6ני itDniDD ש לזמר קוגייעון להצר סו6 )י מוגת מס )ו 16מר וסו6 שכריסון)רגו
 פסיגט,ן ס5") )תקן וים , מנוס) וסיס רולס 6גי מ13ט) יין 6וגור סו6 , יין וסיס רוכס 6גי "ן 16מרסו6
 , 6ססגחין ערך סט)מ עייך עין )ייעי"וטהוו"ן(, Absinthium )עגם 3ו ססורין יין וסוף פסיגתון16

 סס)יעי 3חו7ט פסקך כסגך ירנ פסיקתך עיין , מטוייר)ט( ומטכס סלקת "ן Conditum קנ7'טוןוס"
 וי)17 ~עיף נתכסו "פס )סו( : ,'ן אהד מ'ס חנקים סגי , מ,ונ יין פי' . מסקס )' חן )סו( : ע"3 קנדף

 6ות פנס 3"ר .תשמים

 ס-

 בסתת )וי 3ן ידומע ר' 6מר )סח( : D"p רמו חיי ותקוט ו' 6ות זסס"ס
סכ)
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צךתטשמא 2נ ש יןמדרש
 ייצדה ויראה : קנאן לכאן מביפות עיניו לדרך יוצא כשאדם , עינים בפתחד"א

 בבית שהיא עד פניה שכסתה יוחנן ר' אמר אלא )מם( , פניה כסרטה כי לזונהויהשבה
 זו יהודה אמר )עא( , כלתו מכיר להיות אדם צרוך , רבותים אמרו מכאן )ע( ,חשה
 אמרה , להקב"ה עיניה תלתה לו שהלך כיק , ל4 הלך , בה איכפת.לי מה , זונההיא
 מיכאל הקב"ה שלה מיד , זה צדיק של מגופו חנם יוצאה אני , עולם של רבונולפניו

 ותם וגו' ה' מלאך את האתון ותרא התם וכתיב , אליה וים כתוב שכאן מנין ,והחזירו
 ויאמר , היא כלתו כי ידע לא כי למה , וגו' נא הבה אליה ריאמר . בג( י3 )גויהאתון
 ויבא . וגו' חותמך ותאמר , לך אתן אשר הערבון מה לה אמר , עזים נדי אשלחאנני
 אם נכית אשה חדשים ג' בת שלוס ב"ר הלוי יהודה ר' אמר )עב(' . וגו' חדשיםכמשלש ויהי בו, כיוצא מלכים שילדה אלא , לו ותהר ומהו , כלום המקרא המר לא , ותחראליה

 לזנונים, מהו )עג( לזנונים, הרה וגם כלתך תמר זנתה לאמר ליהודה ויוגד : לאו אםמעוברת
 והיה , מלכים טעונה שאני מלפני עברו לחברותיה ואומרת למרחץ נכנסתשהיתה
 דיני יוחנן ר' אמר )עד( , ותשרף הוציאוה אמרו ויהודה ויעקב יצחק שם בדיןיושב

 ולמה , בנדוף וגומרין , הקמן מן מתהילין נפשות ודיני , הגדול מן מתחיליןממונות
 , תהרג אמר ולא תשרף אמר למה , בקטן הקלקלה את חולין שכן , בקמןאומר
 לפיכך היה כהן ושם , היתה שם של בתו אמר מאיר ר' בשם מקשאה אפרים)עה(
 בה נוררין והיו , ותשרף הוציאוהאמר

 ומוציאיי
 היא שנאמר . בפובתה שלא אותה

 תל,;ה שעה באותה , אותם מצאה ולא הערבון את בקשה יוצאת שהיא ועם ,מוצאת
 עם שלום ב"ר הלוי יהודה ר' אמר ד"א : אחרים הקב"ה לה שלח מיד , לשמיםעיניה
 :?~s מציאה שאין , שאבדתן מאחר אותם ומצאה עיניה הקב"ה האיר יוצאהשהיא
 לאיש , יהודה אצל שלחה מיד גג(, ס )ייקי6 אבדה מצא או שכתיב אבדה,מכלל
 באותה , יהודה ויכר מיד , בוראך את נא הכר יהודה לו אמרה )עו( , לו אלהאשר
 ואחד , האור מן נפשות שלש לי הצלת אתה )עז( יהודה הקב"ה א"ל , הדברהיה ממני הודה כז ואחר , תשרף שלא[ הרה נסמני תאמר לו ואמרה קול בת יצתהשעה

 ותקוניםהערות
 ג) ע) ח,ר:ו 6:ו' ר' חגור שניס נפתח ותסג ו' 16ת פס"ד גהר . גסקנ"ס ומקוות נו תגויד סעיג'ססנג

 c~nhl נו תלויות סעי;יס סכ) גסתה עיגיס סת3תס מנמד 6)6 עיג'ס nrc מסמו מקוס מ65ג1 1)6סמקר6
 סט"ד( ט"ו )דף ע"ד פ"6 כאש ונירוס)מי , ריקג'ת סוס מנית מן 656 ט)6 עסי ס' מלסגיך רזון'סי

 6)6 כן פוסס הגט לניתוח נונס 06'13 כן ו6ססר עיג'ס גסחח וחרג מע"נ( )"ס )דף 0"6 מי"גוכהונת
 , סזס מניח מן ריקם 636 6) סעעמ.ס כ) רנון )סרו למרס )1 מויסות סעיגיס סכ) )סרח עריסטח)ס

 וכן נירוס)מ' ססו6 כנו )סקנ"ס ורע )1 שסות 5") )0 ווספות עיניס סכ) נטרח ס"ו S~lnrונתכרס
 6)6 )מט( : ע"6 י' דף מוטס ככני כגמלם ועיין , עעס סם סנוור) נמדרס וסמטרס )סקכ"ס ומקוות3ת:הונ:6
 6דס זריך רכותינו סמרו משן )ע( : " דף מניס וכן ח' 16ת מס"ס גיר . כו' טיס סכסחס יופגן ר'6נ:ר
 ע5מו )מוסר olh זריך ונדק 3ר חייך ר' 6מר יסוים 1'ר6ס ח' 6ות מס"ס ת"ר . ככתו מכיר)הות
 3פי' וע"ס . וגו' 'סודם 1'ר6ס מיסוזס )מד 6ח ממי מסם 63חת יכסף ס63 ונקרונושס קסתוג6חוה
 . יסוןס 6מר )עא( : 03 יכס) ע6 יפס סיטרג0 ונקרונתו שהו גחמות עקמו )סרגי) וגורס )רס"'סנויוחס
 6מר סרס מכסס סיתם זו;ס סיתס 6עו 6מר O(ot סכסחס ג'ון ססניח )6 יסויס וירפס ז"6 מס 3"רעין
 מסיכן סוגך 6ת0 סיכן יסודת )ו 6נ:ר 0ח6וס ע) ממונס ססו6 מ)6ך סקנסס )ו וו.):ן )עגור נקם 'יחקר'

 b~DD ב"ר ע"ן . חיסיס ג' כח טויס 3ר סכוי יסויס ר' 6מר )עב( : עומדים גזו)יס וסיכן עומדיטמ)כיס
 ט)טט עד blh ס6סס למעי ג'כר סעוכר סאן מגין מצר לני נסס 6מר סומכוס קמ"ר רמו וינקוט י'6ות

 מסכיחזס'ס
 , חדם'ס מג' מחוח 6מו שטי ;יכר סעונר סאן נויכן alw 1נ3קח , חדסיס כמסת וים

 כמס עד ע"6( מס )דף ס"ד מ"ח גדע ע"6( ' )דף סים ריס פ"ר 'נמוח וכ'רוס)מ' ע"כ ח דף )דסוע"ן
 ויסי ס;6נ:ר )ןכר זכר )ד3ר רייס סאן. 6ט"ס הזסיס נ' עד נ:6'ר ר' מס01 6::ר סומטס סע1נרסכרה
 oa נרסס ונסטת קמ"ס רמז ויסג ניכעס מונ6 . )מרחן גכ:סת סס'תס )1;ו:'ס נ:17 )עג( : ח7סיסבמסוס
 דף גיס'ן , 3מסגס )כ דף סנ0דרין . סגדו) מן מתחי)ין מנטגוח דיגי 'והן ר' 6מר );ד( : .מדרס"נגדו
 מקט6ס לסריס 6'ה6 ומס " 6ות פס"ס ננ"ר גסנס . מצר ר' גסס ))קט6ס ולסריס )עה( : fi~uנס

 , נ"ר נסס שפס רמז וניטוס עוג וניקח , מתורס ע3 נרצי מונ6 וכז ר גו6 ר' נסס מ6.ר ר' ס)ח)ת'17
 יסורס 13 ימרס )עו( : מסרוק ונפי' ונמורח' גרמ3"ן ועיין . יחומם 7"ס וגרס"י ע"6 י דף כטסושין
 ממגי עיניך תט)יס 61) כוריך סני סכר ממך 3כקטס 3'ס למרס ע"נ ' דף מטס שין . טרקך 6ח :6סנר
 תטר פ3ת 6תס 61מר0 ון3 3ח 0651 טס מוסס ע'ין . (nlrD ג' )י ספת 6תס )עז( : n~rc נרס"' עוניק
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תנחומא בןישמירשתחן

 מכבשן ועזריה מישאל חנניה הס מי *שהצלת. כשם לך אציל אני אף הייך , הבורמן
 הגניה דניאל יהודה מבני בהם ויהי בהם פתיב מה , אריות מבור ודניאל ,האש
 , מה ידי על , יהודה מבני אלא , כאן כתיב אין חזקיה מבני , 1( 6 )יג") ועזריהטישאל
 %ר יהודה, שהודה ראובן ששמע כיון הבור, מן ויוסף ובניה תמר שהציל יריעל
 וזה לי שמע אחוך לאיוב אליפז אמר , אבי יצועי חבלתי אני אף ואמר הוא גםעמד
 לבדם להם לפיכך , ויהודה ראובן אלו , ימ( יי 9י )6"3 יגידו תכםים אשר ואספרהחזיתי
 טה , לברכן משה כשבא , ):ס( בתוכם זר עבר ולא אימתי , 'ט( :ס ):ס הארץנתנה

 : 1( 1 )ג )יגויס ליהודה וזאת , וגו' ימות ואל ראובן יחי ,אמר
 י(. ', (~scl אהבה בעבותות אכשכם אדם בחבלי זש"ה )עח( מצרימה. הורד ויוסף ד"א]יח[

 , לבבל שירדו כשם ובקולרין, )עם( בשלשלאות למצרים לירד ישראל היוראוין

 בציון כתיב ביוסף שכתיב מה , לציון אירע ליוסף שאירע מה כל , יוסף שקדםאילולי
 , 19( נ "'כס יופי כלילת כתיב בציון , 1( )ק )נראית מראה ויפה תואר יפה כתיבביוסף
 יהיה גר כי תדע ידוע , אברהם על שנגזר לפי , למצרים לירד מתיירא יעקב היהלשכך
 , לשור שנדמה יוסף נמכר לו ואמרו באו , כנען בארץ לד וישב , 'ג( 19 )נוגסיםזרעך

 כן יעקב ששמע ניון , במצרים נתךן הוא והרי . יו( )ג )דנליס לו הדר שורו בכורשנאמר
 ישראל ויאמר מיד , אב.רהם של שמריו פורע שאני אע"פ , למצרים יורד אני הריאמר
 שירד להם נרם מי , עמו השבמים כל ירדו נויד , נח( מס )גו6:יח חי בני יומף עודרב

 : טצרימה הורד ויומף , יוסף זה , אמשכם אדם בהבלי , יוסף ,למצרים
 אהנה , ,( מ )טכס אהבה כמות עזה כי זש"ה . מצרימה[ הורד ויוסף ]ך"א )פ(]יפ[

 כשאול לוטה ימ( ס9 )3ו6:יס רחל את יעקב ויאהב לרחל,שנאמר יעקבשאהב
 עזה כי ד"א : קנאה בצד אהנה תעיטה ומה , באחותה רחל שקנאת , ;ס( )טס':קנאה
 אהבה תעיטה ומה , בדוד שאול שקינא , קנאה כשאל קשה , 6( 'ח )61 כנפשויונוק ויאהבדי דוד בנפש נקשרה יונתן תפש שנאסר , ודוד יונתן אהבת , אהבהכמות
 וישראל שנאמר , ליוסף יעקב שאהב אהבה , אהבה כמות עזה כי ד"א : קנאהבצד
 ?,הבה תעשה ומה אחיו, בו שקיניאו קנאה כשאול -ה ג(, )י )ני6ס'ת יומף אתאהב
 : טדאי יותר אביו אותו שאהב שהאהבה , שנאה לידי לבוא ליומף גרם ומי , ל*אהבצד
 אהיו ואת , ונביא , תורה בן , בו היו מדות שלש . מצרימה הורד ויוסף ד"א]כ[

 - יבאי , ג( )ו )נווטים לו הוא זקונים בן כי כתיב שכן תורה בן )פא( ,מכלכל
 והוא שנאמך , נביא שהוא ומנ15 , ו( )נ זינוים לך[ ויאסרו ]זקניך )פב( ויגדך אביךשאל
 , י6( )נ )סטת וגו' נער נון בן יהושע ומשררם וכתיב , נ( )ז )גופיית וגו' בלהה בני אתנער

 ועתה שנאמר , אהיו את זן שהוא ומנין . ג6( נ 6 )סש6) שמואל הנער ויגדלוכתיב
 : ג5( : )3י5:ק וגו' אתכם אכלכל אנכי תיראואל

 ידו כמשיב ויהי , הענין מן למעלה כתיב מה . וגו' מצרימה שרד ויסף דנ"א]כא[
 , 'מ( ד )י1ט פרץ תולדות ואלה , מלכות זה , כס( וה )3י6טת פרץ[ שכו]ויקרא

 שבישרן אלא , מצרימה הורד ויוסף כך ואחר , כהן זה טס( )3ו6ס" אחי יצא בךואחר
 , וכהן במלך במצרים כיצד , וכהן במלך משתמשין הן הולכין שהן מקום שכלהקב"ה
 ביד עי כצאן נהית וביציאתם . מ( 1 )סטת וגו' אהרן ואל משה אל ה' ויאמרשנאמר

 וישב פריטת ךזמלת : כ6( rD טס)'ס ואהרןמשה
 ותקוניםהערות

 : וטזריס מיסף) חגגיס ניגסו מ6ן , ס16ר מן מנגיך נ' נוכותך מ5י3 ס6גי חייך שור מן נג'סחג'
 3')שס 1מ631 כ1' 'וסף זס 6מסכמ 6וס נחנf'D 6"7 '3 ריס %ר ע"ן . 6טטגס 6לס כחיכי וס"ס)עה(
 . ונט)ר'ן )עמ( : ג' 6ות סס"1 גלקסית קנית ועטן , נ"ר נסס תין"ח רמו ס1סע pp)'t קמ"ס רמזויסר
 ohtlin סניי 1.1סף ל"6 )8( : )המ11קטטטט( ot~ttwt ססטייס נ5ו6ר סגתון סגר ט' Collaraנמר
 3פכצק ס"מ חזית כמערס גסגס וכן סמגח1מ6 גסס מתק5"נ רמז מס"ס 3י)ק1ט מ631 . כמות ע"ס גיוס"ס
 מכיס נר 6וגק5וס סתלנס 1וס . 13 כ61 ושניט 3ן כי כמיק סכך תורס 3ן )פא( : וגריס ו03למכמסוס
 לכי בסס פק"ל ממ"ר וס61 )ו נוסר וסנר מסם ס)מ7 מס % וסייס ר~ת1רס ע) נלס"' מ631 וכן , )'ססו6

 דף קרוסין ננץ גגמר6 ועין , סחגטיס 156 ונויך מס ופ,רס"י , .מוספתי . )ך ויימרו ינסיך )פב( :גחמיס
 : חכמם סקוס זס 656 וקן 6ין וקן סי וסטתלנ
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