
צה תנחוטא ץ ק מ ה ש ר פצרש
 תכלות וכל לההלך שם קץ זש"ה )א( 6( מ6 )גו6:,ק חלם ופיעה ימים שטים מקץ קהי]א[

 לרברי אפילו ולימים לרוח לגבעות 4רים קץ יש יכל , ג( כח )6יה חוקרהוא
 , 'נ( מ לסעיס בטאזנים וגבעות הרים בפלס ושוקל שנאמר , מנין הרים . לחשך אפילו ,דצאי
 לרוח לעשות שנאמר , מניןלרוח

 משי
 . )ס0( במדה תכן ומים , מנין ולכוים . כס( כח "'יג

 אם יטרין לו מתבנדמין אם והוקר יושב שהקב"ה , הזכך הוא תכלית דט5ל שנאסר ,ב' להם יש הימורין אפילו לאדם בא שהוא ודבר דבר כל , לחשך שם קץ , מניןלההלך
 שבאו הזה להא*ש נרם מי לקיש ריש אמר )ב( . חוקר הוא תכלית ולכלשנאמר

 משול שהוא הרע יצר זה אבן , ג( (ec וצלמות[ אופל ]אבן )ואפילה( )ג( יסוריםעליו
 הוא תכלית ולכ.ל שנאמר , להם יש קץ האדם על הבאין הייסורין כל , לחושךשם כה ד"א : וצלמות אופל אבן הוי , כ!( )י )'מ'ה6) האבן לב את והפרותי שניכמרבאבן
 לו והיה , שנימ עשר שם היה האמורים בבית שנאסר בשעה , ביוסף מדבר ,חוקר
 שבשעה , חוקר הוא תכלית לכל מהו , לחושך שם קץ הוי , עשרה באחתלצאת
 האסורים בבית עוד להיות שמתבקש )ד( וראה וחקר הקב"ה ישב , לצאת עונתושהניעה
 אתך וכרתני אם כי פעמים ב' לו שאמר המשים בשר שבמח ידי על )ה( , שניםשתי
 שתי עליו הבמחת אתה הקב"ה א"ל , )ס( פרעה אל ך1ץזכררזני )ן( , יד( מ)גושית
 ]חדןננץ

 סקי
 אתוו , "( י 4"' מותו נהיה עצב ל:1 ושרה ן,ן . עמסן ש;ת.ס

 יהיה עצב בכל , לגלע הן הנייח חמין אווזן שיעשו צונן אפי*רבותינו
 אדם שיצמער מה כל , תורה בעמלי מדבר , מותר יהיה עצב בכל ד"א )ח( :סותר
 )מס( לתדמור אך שפתים ודבר , לו יש ויתרון מותר יהא בתורה תבירו מן יותרעצמו
 אחד בתלמיד מעשה )ם( . למחסור אך בתורה ינע שלא שפתיו את חחטך שהואמה

 רגיל היה מה ראה , בתלמודו רניל היה שמו יעקב בן אלעזר ור' , וותיק ל(שההר
 בשביל )יא( , תלמודו על ועובר עמדו ש, עומד היה במרחץ מזיע שהוא עד ,בתלמודו
 , בשיתיו יודע היה שלא ידי ע5 לו נרם מי , תלמודו ושכח חלה בשפתיו יודע היהשלא

 יוסף היה זה , מהזר יהיה עצב בכל ד"א : למחסור אך שפתים ודבר נאמרלכך
 אך שפתים ודבר , השלים דכא ויוסף , יתרון לו והיה , האסורים בביתשנצמער
 הואיל חייך הקב"ה אגל , אתך זכרתני אם כי ואמר בשפתותיו שדבר ידי על ,למחמור

 ותקוניםהערות
 נ"נ :מ65 מס"ט ריס וננקר . טתנחומ6 3סס תחמיש רמז 6י!כ נפקוס מו63 . יחוסך סס קן o~nf .)א

 , קמ"ז רמו מקן ריס 31י)קוס , נ"ר פסס סס סיקוס נ"כ ומו63 , 6חר גיוון סוס סכחו3 ע)דרסס

 ע נשגכען כ"י'0, '*צ f'p. :י:ט", גנ1:נ ,פס"כ ::כץ :1:":4%*צצ
 בכ"י כ"ס . )קים ים 5מי ש( : נמנו6 אין , ס)סניט סוס נמ6מר מקן הס' ומתחי) 35!1 - 1י!5ד

 נכ"' וכ"מ . ולטפס )ג, : מינכען נכ"' וכגרי , 16מר Dtpb גן טעשן ר' רח"ס וכ"י ר!מ' ובכ"י ,פ6רמ6
 h~'D וס61 51)מות, 5.פ) 6נן 50") ומגסתי וניטווס, מינכען וככ"י פ6רמ6 וככ"י רח"ס וככ"'רומי
 : כ!' ס6נן )נ 6ת דוטסרותי מקר6 ט"6 גכ דף כמוכס bntb וכן , סרס י5ר וס 6נן דורס וס וע) ,דקרך
 ערדען ובכ"י . פ6למ6 ולק רמ"ס וכ"י לוש גב'" וכיס . סגים ג' כמעליס מגית עול )סיות ממתגיה)ד(
 נסר סנעח ע"י )ה( : נכסס ס)סגי:ו וסנ" , סגיס סחי כ6סורין נניח עוד גסתט6 )65ת סמתנקס ורסססנ"

 מזמור סונט ס"ז סטר כ' 16ת סס ב"ר , פעמים נ' )1 ס6מרסמסקיס
~up 

 כגיסם וכתגחומ6 , סוג ולקח
 ולמרו מנחר 'סיס ע5נ 3כ3 וס"ס )ז( : מיגבען גכ"' חסר וס . פרעם Sb וסוכרתג' 9( : ויסר פ'טף

 ע3כ נכ) י"6 )ח( : סגן )סומם חמין סוחט גזן כנון 6ג6 נר ר"מ 6מר סם בנ"ר . כו'רנוהיגו
 גן העור ור' תתיק רסיס 6חי נמהלי מעטם )ט( : מיגכען בכ"י "ot1D כהו סמ)!ח . )עתר'סיס
 ר' ס) 6חד בתלמיד מטסט פ6רמ6 ובכ"י , סס )ית6 ~מ!" מלת רק רמכם ככ"י וכעס , סמו'עק3
 מיגבען ונכ"' , יעקב גן לציעור )ר' מטיס וומיק 3ח)מיז מטפס סנ" ר!מי ונכ"' , 'עק3 כן56טור
 1כ11גתו , יסוט ק5ר , מרמויו וסכת חוס עד 3תגחומ6 כד6ית6 וכו' וותיק פסיס 6חד כת)מיןמעסם
 ותק ערך ערוך ועיין / וימיקץ בירז") מורנ) . וותיק )י( : ת)מוזו וסכח סמ)1ח עד סס נתנמנמוכד6'ת6

 סיס ס)6 גסמ3 פרמט וכ"י רחפי 31כ"י . רח"ס ככ"י וכ"ס כפסקיו, יודע סיס ס)6 נטנ') )יא( :י
 מו5י6 סיס ס)6 ע"י לומי ככ"י , נספת'ו יזיע סיס ס63 ע"' ס)6חרי1 נמסמר וכן , נכסתיו מו5'6)יניע(

נספחיו
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 שתי האמורים בבית עוד עושה שאתה הייך , כראוי שלא דברים בשפתותיךשדברת
 : ימים שנתים מקץ ויהי שנאמר ,שנים

 אמר )יב( . בג( מ )לאית יוסף את המשקים שר וכר ולא , העמן מן למעלה כתיב כמזק]נ[
 היה , וישכההו אלא נשואי והיה )יג( היה זכור , זכר ולא הכהן ברכיהר'

 לצאת קצו שהביע עד , וישכההו מיד , עליו פרעה אל ואומר אלך )יד( בחוץאומר
 ]ופרעה : ימים שנתים מקץ ויהי שנאמר , להוציאו כדי עליו עלילות הקב"ההביא
 ידי על שעה לפי אלא הל6 המה כלב חלם )מז( אבא בר הייא ר' אמר )סו( ,הלם[
 הצדיקים אבל , אלהיהם על מתקיימים הרשעים )יז( . היאור על עומד והנה :הצדיק
 כשהשנים )4ה( אלא , באהו מהו , באחו ותרעינה , ונו' היאור מן והנה : בוראם עלבמוחים
 הבריוה , באות הרעות וכשהשנים , לזה זה אחין נעשים הבריות , באותמובות
 שהיו , אחרות מהו , אחרות פרות שבע אומר הוא שכן , לחביריהן אחריםנעשות

 : מהם פניהם והופנין )ים( לאלו אלורואות
 בנבוכדנצר , רוחו ותפעם ד"א )כ( . הזה כפעמון עליו מקשת שהיתה . רוחו ררוכ~עמ]ד[

 פרעה למה , רוהו ותפעם כתיב ובפרעה , 6( כ (Sh';r רוחו ותתפעםכתיב
 אבל , אחד מירוף ממורף היה לפיכך , פהרונו יודע היה ולא , ההלום יודעהיה

 וו"ם שנאמר , מירופין שבי לפיכך , פהרונו ולא , החשם את יודע היה לאנבוכדנצר
 , הלומות אומר הוא ולמה , הלם אחד הלום אמר הייא ר' , )סם( חלומותנבוכדנצר
 : אילן של ואהד , צלם של אחד , חלם הלומות שני אומר יבאי ר' . החלום אתששכח
 שהיאה שלו ההלום שהיה למה , ממורפת ושנתו רוהו ופעפעם חלומות נבוכדנצרחלם
 לאשפים לחרטומים לקרוא המלך ויאמר : ):ס( עליו נהיתה ושנתו לפיכך , מלכותולו

 שהן אפו , כתיב לחרטםימ מימון ר' אמר )כא( , לחרמומים מהו , 3( מס הסולמכשפים
 ואין , המזל אח שדוהקים אלו , ולאשפים מהו , ולאשפים . טתים במימי )כב(שיאלין
 ולנוכשפים , י( ח המש אביון השאפים זאת שמעו שנאמר , דוחק לשון אלא הזההלשון
 כולם , מ:1 )ז"ל המלך לפני ויעמדו ויבואו חלומותיו למלך להניד : מכשפים ודאי)כג(
 הלמתי הלום המלך ויאמר שנאמר , עמהם לדבר התחיל , מהן לאהד להנייה שלאבאו

Dy~tWהיי לעלמין מדכא , ארמית למלך הכשדים וידברו , ההלום את לדעת רוחי 
 ותקוניםהערות

 נרכיס ר' 5מר רה"ס ובכ"י רומ' ונכ"י . hnlhD נכ"' גט כ"ס . מכסן נרכיס ר' 5מר )יב( :נספת'1
 רח"ס ככ"י וכן , נסוי וסיס גוינכען ינכחו . מסקו סיס גס5ו' סיס רומי בכ"י . גססי וסיס )יג( : כרניסכרין
 נך 5חר לק סיס סמור ומסרס ויסכחסו וכר ע6 )מון כס) )סברס קסם מסיס וסכווגס . hn~hoוכ"יי
 , )פרעם וקומר )כגס ט'גכען ונכ"' , (tPID מומר h(S רומ' 3כ"' . סרעס 5) וקומר 5)ך )יד( :סכתו
 מיגכען נכפי . 5נ6 נר מייק ר' 5מר )מו( : )סרעס וקומר גכגס hnlhD וכ"י רמ"ס ונכ"' , 6כנס5")

 ח)ס ממת כ)נ חלס )מז( : hjh" "נר סגלות סננעתיקססמיס
.. 

 כסי ח)ס נסעות מיגכען ונכ"' , נתמיס
  6לסיסכ טל מתק"מיס סרסעיס )יו( :  ממקומס גסמטס וסניפה . ח)ס הכה כלב ח)ס 5") , ח)וסנסמת
 דרסטים  יוחנן 6מרור' ד' *ות D~DDt ג' ס"ט*ות גער פסו* כמו נכון גור6ס. טל נעותיס ס5דיקיס*3ל

 וסגי פנ*מר  עליסס מתקיים 6לסיסס ס1דיקיס 36ל סי16ר טל טותד וסוף תולם ופרעס 6לסיסס טל עתקיימין
 פס"פ 33"ר  וכן .  לוי זס 6תין נטמין סכרית 63ות עודות כסספגיס  )יח( : ית( )3ר6:'ת טלו 3%ס'
 סניף ולח"כ , 6הוס  למון 53תו סוג כלקת  וכן , לקלו 6לו פתין  נטסין ספריות יפוח ססס:'ס 3סטס ר'6ות
 ככ"י סמעתיק סכהיק כ6ן טד . תסס פגיסס וסופכין 1)יסז( : ctnh *הקלוס  הרכס תנורוכן סמדרטדגרי
 וושטס ד"6 )ב( : ס' 6ות  לסלן 3מ1ריס סגר ים כי 'טתנ וירץ סר , ;לסתריו סמ6מריס וספניי ,פיסוען
 ומו63 ס' קות D"DD בנ"ר  ועיין , נסיגו"ם 3' 16ת סגדפס 3תגפמ6 מו63 וכן . כו' כתיג 3נגוכרג5ררותו
 ע"ס, פי' ורכנן נתפיס וא' יסודה ר' רותו והפטם 3"ר, נסס ס'  6לף ודג'6לורמז קמ"ז רמז 3Tptילקופ
 ר' ודברי , סיימר  טס נלי סהמ6 נת:הימ6  מו63יס כמדרס יסודס ר' ודברי , TPn ניסר Or מו63וכן

 טס יגדסס ובתגתומ6 , סס 3תדרט סרטיי 3תדיסי  וסיין , 3תגחומ6 יגעי ר' כרכרי סו6  טס כמפרטגחמיס
 ר") . כת"נ )חרסנו'ס סימון ר' 5מר )כא( : סר5יון  3מ6מר סת)וס 6ת טסכם הטלור  חיי* ר' ר3ר'גכ)ל
 שקמר סמקת סס וחסר , מת'ס 3ט'מ' ססו5);ן 5)1 כהינ חסר )חרטמים סגיסס גתגמומ5 מסורס וכן ,חסר
 מת'ס כע'מי סגחר'ס חרעמ' t"s~D כרם"' וטת , מת'ט ס) טנמות ס" , מת"ס נט'מ' )כב( : סימון"ר'

 , ט1מוה מל6  שימיי מ)6 ססו6 נ'ת ס'"'( )לסרות ונעסיק , mh' נחסון ענמית מן ע'מ' ,ססו5מןובענמות

 ופסי., אטלס % סנול'6  סמכתיסין ולמשספים ובגרפס , 'רישלתי 3יסון מורג) .  ווו4 )כג( : 3מזרהייפ*ן
ס;
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צוהנתרס ץ קםירש
 אני יודע נבוכדנצר להם אמר , ו( נ 3 )יג") ננחוא[ )נתאווש ובשריה לעבדך חלמאאמר
 ותאמרו , כזבים של דברים 4 אומרים אתם לכם אותו אני אומר אם , החלוםאת
 שנאמר )כד( , פתרונו לי אומרים שאתם יודע ואני החלום את אמרו אלא , פתרונוזהו
 ,  י( ים הס  תהומן  ופשרה חלמא ]והן תהחוון( פשריה די ואנדע לי אמרו חלמא)להן
 ]ופשרה[ )ופיטריה( לעבדוהי ]יאמר[ )יימר( חלמא מלכא ~טלכא( ואמרין תניניתענו

 4 אומרים ואתם לי אמרו לכם אומר אני טה נבוכדנצר להן אמר , ;( מס )מסנהחוה
 להם והולכים )כה( הצהרים עד עמי מסיחים שאתם מבורים אתם כך , ]לנו[אמור
 מלדוסים )כו( , ס( סס "ס דתכון היא ]חרה[ )חדא( תהודענני לא חלמא הן[ ]די)דיהן(
 כדבה[ ]ומלה כזיבא( )ומילא , נהרגים ואתם עגליכם מוציא אני אהת נזירתכון(.)פי'

 כחשים של דברים , )סס( קדמי ]למאמר[ )למימר( הזדמנתון ]ושחיתה[)ושחיתא(
 אחזי לא ואמרין מלכא קדם כשדאי עם , ישתנא עידנא די עד , לפני לומרנכנפתם
 די קבל 5ל ]להתויה[ ~החוריא( ]יוכל[ )יכול( מלכא מלת די יבשתא ש ]אנש[)אינש(

 ואשף חרמם לכל ]שאל[ )שאיל( לא כדנה[ ]מלה כדנא( לא )מי )שליפ רב מלךכל
 )איתוהו( לא ואחרן יקירה[ ]שאל יקירא( )שאיל מלכא די ומלתא ]וכיסדי[.)ובשדאי(
 איתוהי לא בשרא עם ]מדרהון[ )מדוריה( די אלהין להן מלכא כרם יחונה די]איתי[

 שואל והוא דבר מבקש אדם היה , קיים המליש בית כשהיה )בז( . י6( י ע סס)סס
 והוא , דבר מבקש אדם היה בישרא עם דר עילם של אלוהו כשהיה , וחומיםבאורים
 , איתוהי[ לא בשרא ]עם בשרא( עם איתוהו )לא אמרו , בו ושאלו לכו לואומר
 , נבואה אלא יקירא ואין , צריכה היא נבואה '6( סס )סס יקירה שאל מלכא דיומלתא
 קדם יחונה די איתי לא ואחרן , 6( ג הא וע' ירך היה ה' ויבר אומר שאתהכשם
 )מניא( הקצף בנס מלכא ]ינה[ )דנא( קבל כל . לך השומר באורימיותומיםימת~טף אהרן של בניו מבני אחד לך היה אילו לו אמרו , ואהרן ואחרן )כח( , סס( )יג")מלכא
 יפה המקדש בית היה וכך להם אמר , הימה עליהם אתמלא , '3( סס )סס גיא[-

 , סס( הס בבל חכימי[ ]לכל )לחכימי( להובדה ואקר מיד שאחריבנו, עצה ליונתתם

 דניאל ובעו סתקמ4ן וחכימיא ]נפקף[ )נפלת( ודתא שנאמר , כן קלווסים יצאת)כס(
 דניאל ואיתבע חנינא ב"ר יוסי ר' אסר )ל( , 'ג( סס הס ]לרלעקמלה[ להתקמלא(וחברווזי
 , לההק'מלאוחברוהי

 התחי"
 נמרהצפה[ )מריצפא( דתא מה ש לאריוך אומר דניאל

 לו מראה אני דניא" א"ל , סו( סס )סס לדניאל אייוך הודע מלתא אדין מלכא קדםק
 , כר.( סס )סס סלכא קדם לדניאל הנעל ]בהתבהלה[ )בהתבהלא( אריוך אדין , הדברנען
 , ט( סס )סס ופשרה חזית די ]חלמא[ )חילמא( להודעתני כהל האיתך נבוכדנצר לואמר
 לו לפרש לפניו כשבא לדניאל אדל בלשצר בנו אבל , לו ופירש מיד דניאלהשיבו
 , 'ג( ס הס ונו' יהוד די לצותא בני מן די דעאל הוא אנת לו אמר אז , כחבא יד דפםמה

 מכיו דיה לא וכי , )ס0( דמאן הוא אנת כן א"י נטכדנצר שנם יוסי ר' דורשלפיכך
 , הן לו אמר , זה דבר לי נומר כח בך יש לו אמר אלא , דניאל דכא אנת לושאמר
 אדיין , לי המתן אחת לילה אלא , יום עשרים ולא , יום שלשים לא א"ל , אימתיא"ל
 שיתפנם כדי , 'ו( 3 )סס הודע ~תא חברוהי ועזריה מישאל ולחנניה א% לביתהדניאל
 אדין , ימ( סס )סס וגו' ]אלה[ )אלהא( קרם מן ]למבעא( )למבעי( ורחמין שנאמר ,עמו

 . 'ע( סס )סס שמיא ]לאלה[ )לאכ"א( ברך דניאל אדיין , נלי רזא ליביא די בחזואלדניאל
 ותקוניםהערות

 , ס' 3' נדג'36 6101 , נ:דסס ונס רח"ס וכ4 רומי נכ"י hto וכן . ח3גו6 )מן סג6מר )כד( : טססס3
 : תסחוגף 5"3 חיהוון נמוסס 3תק! יס נס . ו' סס 3דגי56 6101 , הסחין ופסרס ח)מ6 גטן ס5"3ותקגת'
 .פ" סמעטיק מוסיף . שעיכס ט51'6 6גי 6חת ק)ווסיס )כו( : )גן וסו3כין רומי נכ"י . 5סס וטעכיס)כה(

 וס3י5 , זס סטתיס ואדפס , 6חת r'D~P סגי' וסם , פ6רמ6 וכ"י רח'ס ונכ"י רומי ככ"י ו)'ח6גוירתכו;"
 )כו('גססיס : ק3ן.ס עיך עיזך עמן )בערמה.( שווי NS~SUfftC גגי ק)ווסין וסי' . גסרגין %נס מחסיורק
 61מר עד , סחגחות6 נסס ס, 6נף רמז דג'36 ויפקוס טונף , לנר מנקם 6דס סיס ק"מ ר*מקדסגיח

 )כח( : %3 והכימי5סוג'דס
 "חרי

 ~(O'Dll '65ת )כם( : 03"6 61סרן קוריז גחים אהרן 3משס . ושכרן
 : 610 מיותר ונשמת , נ:יסס וכן hn~ht 3כ"ו חסר ווס . רח"ט וכ"' רומי נג"' וכפס , 5סהקט)6וחנרוסי דג'* ושיתנעו חגיגה 3"ר 'וסי ר' 6)ור )ל( : סגיפס סחגחומ6 מאזר נע) ססמיס וס . ויחק סג6ערגן

עיי
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הנחטא קץמטררש192

 אדם כל על הנבואה רטייה הבא לעולס אבל , מאלף לאחד הנבואה היתה הזהבעולם
 "(: ג )'") וגר ובנותיכם בניכם ונבאו בשר כל על רוחי את אשפך כן אחרי והיהשנאמר
 ]אוזן שומעת( ואוזן רואה )עין זש"ה )לא( 6(. מג )גורשם במצרים "ט-שבר כי יעקב וירא]ה[

 כל וכי כן, לומר שלמה ראה מה . 'נ( כ (fsrn שניהם גם עשה ה' רואה[ ועיןשומעת
 כל אלא , העין ועל האוזן על שאמר הקב"ה עיטאו לאהנוף

 האבריי
 ליחן עתידין אדם של

 והאוזן , אדם במובת שלא רואה הזו העין אלא לכזה , העין ומן האוזן טן חוץ ,דין
 לכך , כך והרגלים , נונב אינו רוצה אית אס הידים אבל , אדם במובת שלאשומעת
 היו לא יוסף שנמכר הזמן אותו כל וראה בא . וגו' שומעת ואוזן רואה עיןנאמר
 , ולאזנים לעתים ישות הקב"ה נתן הקץ וכשהגיע , קיים יוסף שהיה ובניו יעקביודעיו
 : במצרים שבר יש כי שמעתי הנה ויאמר וגו' במצרים שבר יש כי יעקב ויראשנאמר
 , ו( ע ה'ינ וגו' יזרח וקא לחרס האומר וש"ה )לב( . במצרים[ שבר יש כי יעקב ]וירא]י[

 השמש והנה שנאמר , בהן שנמשלו אומר בניו ועל יעקב על )אלא)לנ(
 יודע אינו ומי , איוב של חכמתו כל הרי , לי( משתחוים כוכבים עשר ואחדוהירח
 האומר שנאמר , זורחין שאינן , יזרחו שלא לכוכבים או לשמש הקב"ה אמרשאם
 הנה שנאמר בהן ]שנמשלו אומר הוא בניו ועל יעקב על אלא , וגו' יזרח ולאלהרס
 , יזרה ולא לחרס האומר , ט([ )ו )גו5ס'ת 4 משתחוים כוכבים עשר ואחד והירחהשמש
 ולא , ומבניו מיעקב )לד( הקדש רוח נגנז , מאביו חוץ במצרים יוסף שעשה שנהב"ב
 , היה שבמצרים יודעים היו ולא , ימימ ה' או ימים ד' מהלך אלא מהם רחוקהיה
 את יוסף להם שאמר כיון לידע רצונך , ובניו יעקב היו נדולימ נביאים לכןוקודם
 , הוא היכן יודעין היו לא וכשנמכר , ואחיך ואמך אני נבא הבא , אומר מהו ,החלום
 להם הודע לכך , מתנאים הנביאים יהו שלא , נך למה , יזרח ולא לחרם האומרהוי

 שאמר על , הנביאים בגדול מוצא אתה וכן )לה( , כלום שאינן להם והראה כחוהקב"ה
 , קשה דבר לפתור יכול אתה הקב"ה לו אמר , ין( 6 )טייס וגו' מכם יקשה אשרוהדבר
 מתקשה התחיל , צלפהד בנות של עסקן לפניו שהגיע וביון , לך מראה שאניחייך
 משפמן את משה ויקרב שנאמר , ה' לפני משפמן והקריב , לומר מה יודע היה ולאגו
 , וגו' מכם יקשה אשר הדבר אומר הייתה לא הקב"ה אי )לו( , ס( סו )נמוכו ה'לפני
 , ז( א )ס0 וגו' דוברות צלפחד בנות כן שנאמר , ירע אתה אין יודעות שהנשים מההרי
 אני ומהר חייך , הרואה אנכי אמרת אתה הקב"ה אגל , יט( ט ):'6 הרואה אנכיכשאול שאמי על , ואהרן משה כנגד שקול שהיה שמואל ואף , ממך יפה דנות אלוולז(

 ותקוניםהערות
 נר6סית 63גדת מונק . )חרס ס16מר וס"ס )לב( : חזקים ר' נסס וסחן ר' 6תר עד פח"ע נר6סיח%3ית ס,נ* וממקמר , 22 5ד מס ממדרס נכית וגדפם , מיגכען נכי" ל" h~w וס . רסס עין וס"ס)לא(
 , סגפני יוסי דרי מזות )")' מן כרחלית סדת נט) ~q'Dl וס , ניו) 6דס 6)'סע qh טד 3' 6ותפס"ס
 תחנקי רמו 6'וכוניטווס

 ימבוס סוככים ונעי יעקנ ,ס mrt 1)6 )חרס שומר ח") ממקמר מתחזת סניך
 פיו 1)6 כשריס יי651'ן גכגסין פסס ממכעיס יסרח6)ו

~lDStt 
 יעקכ וירך פס"ד )'עקכ וגתנ)ס קייס מיוסף

 , כ)) זיון נ)' ,. 6'ונ ס) חכמנו % סרי )חרס שומר מתהי) 61ח"כ ,;מדרס" סדו תרסס נמ5ריס סגרכי.יס
 וע) , מדרס נמשס "נ"ר" ני)ק~ט 51") . 6' 6ות 50"6 ב"ר מן )קות כו' '3pD וס סר6סון ממקמרוסם

 ססני6 מ"כ נס" מס מנ"ר וסיין , עחגחומ6" כזיון חסר 6'ונ פ) מכמתו כ5 סרי )מרס מזומרממקמל
 כי , ססנרתי . כסן הנמסנו סומר נגיז וע) יעול ע) 6)6 )לג( : מרס"פ נחדוס' סס וע"ן שעשעדגרי
 וכחג' ס6רמ6 31כ"י רמ"א וככ"י רומי ככ4 )גרון וסו6 סורסתי ופס , ס)6חריס מסורס גפמרנ3נפשת
 מיגכען ומכ"י ו3י)דךפ , רומי נכי" וכ"כ . ומנגר מיטקנ )לר( : ג' 6ות פשע כר6סמט ונ*גזפמיגכטן
 6ית6 ימס ס' 16 ימים ד' מסך ונמוסס . ומנג'ז מיעלן 5"3 מדכיו היהדס רוח גגנו 6ית* ("rtahונצנית
 דנריס נמסרי )וס מדופס מקמר ע"ן . סגנ'6יס גנזו) מו65 6תס וכן )לה( : ימיס הטח נר6סיתכ"נדת
 6גית ועיין , כספרי נסס ק"ח רש סמוק) נייקוס ומונק , מכס יקלס 6סר וכדגר סכתוכ ע) י'ו5ות

 מיגכען נכ"י . מכס 'קנס 6סר סדנם קומר מייתם )6 סקכ"ס 6") )לו( : ו' דף וסגסזלין 9"דטמון)
 דונרוח 5)0מי כטת כן סג6מר רומי נכ"י . ממך 'סם זטת )לט6פ קומר": חיית bstt סמ)1חחסרים
 מיגכען ובכ"י , צ0גיט כמו סו6 ס6רמ6 וככ"י רח"ס וככ"י . ממך ימס דטת תסיס 6") , כן מסו ,וגו'
 6')1 93 5י טמירט נניח 'ע))'געק מלר"ח סנדו) סרג 'ד'ד' ותיקן , 6))ר 'סס זעת 6'13 , מטונהסוסון

דכת
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צןהנחמא ץ קממדרש
 בית יאה אל TswN1] )בא( ולך שמן קרנך טלא שנאמר , אתה תאה אם למראה
 את וירא בבואם ויהי , כתיב מה שהלך כין , 6( ט (h'e מלך לי בבני ראיתי כיהלחכו
 , וחכמים נביאים היו מבניו[ יעקב ראף . ו( מס גסס ונו' מראהו אל תבה אל ,הרואה אנכי שאמרת הוא אתה הקב"ה אל , ו( ט )ש משיחו ה' ננד אך ויאמראלהשב
 , הקב"ה ]שניקש[ עד בו יודעים היו לא יאר שנמכר כיון , מהם נטמן דבר ההדללא

 : ונו' יזרח ולא לחרס האומרלפיכך
 ויושב וזקן נדול אדם ההושע ר' אמר , וט' במצרים שבר הס כי יעקב יירא ד"א]ז[

 מעשרה לחכם תעוז והחכמה הכתוב אמר %ח( , במצרים יש מה ורואהבביתו
 בנל ועשרת , במצרים יש מה ורואה יושב שהיה יעקב זה , יט( 1 )קסם וגו'שעמים

א ד""  על שניו ננוח .ע,נ מיאשמ2. ה'ה ןומ(:שמט~'ץי? 
 יעקב ויאמר : קיים יוסף שה" הקב'א לו וקראה , ס( קמו )תגויס אלהיוה'

 שאין , עצמיכם מצניעים היו מכם בבקשה יעקב להם אמר )מא( . תתראו למהלבניו
 , נשתברו בגדולה שניתנו יה על , הראשונות בלושת מוצא אתה וכן , הרע מעיןקשה

 ראה לא , כשניתנו השנים הלוחות אבל , ימ( ג (ner הקללות את תאים העם וכלשנאפר
 חרבה לא ירושלים ואף , ג( )ו )סס וגו' עצך יעלה לא ואיש שנאטר , כהה אלאאותם
 וט' הארץ לכל משוש יופי כלילת שיאמת העיר הזאת שנאמר , רעה עין מפניאלא
 אל יעקב אטר לפיכך , ג6( ג )סס עירי במת מכל לנפשי שללה עיני ואומר 19( 3)4ש
 , בצנעה מהלבין היו אלא , היתראו לכזה לבניו יעקב ויאמר שנאמר , עצמיכםרטושו

 : מ( י 4'% אלהיך עם לכת והצנע וגו' טוב מה אדם לך דוידשנאמר
 חקמם יחכטו רבים לא זש"ה . ונו' במצרים שבר יש כי יעקב וירא דץ* )סב(]ט(

 אלא , מתחכם הוא בתורה ש" שהוא מי כל לא , ע( פ "'ה משפםיבינו
 בשעה אימתי , אמרו אביהוא , הזה הפשק אסר כ!י , מ( סס )סס באנוש הוא רוחאכן
 ראה , איוב שסילקן כפן )מג( , פשיבן והיה אותו סוכיחין איוב של אהביושהיו
 באורזה , ס( סס )טס וט' מענה אין כי אליהוא וירא שנאמר , להשיט יכלו שלאאליהוא
 ההש תת אכן אלא מתחכם, בתורה מהעסק מי כל לא , השכסו רבים לא להם אטרשטעה
 רות אכן שנאמר , בתלמודו רגיל שיהא כדי רוח הקב"ה בו נתן כן אם אלא ,באנוש
 של שבדו כל הרי לו אמרה חלפתא בן יוסי לר/ ממרונא שאלה )מד( . באנושההש

 ותקוניםהערות
 געסית רנות מן , ממך יסס דנתם 136 ס)סניט כמו סס )תקן ים 316ס , ]6מר0 6מל יסף נזס0הופ
 ססמיס זס . ס)יסיס מעסרס ומכס תפז וסחכמס סכחוכ 6מר )לח( : אמר געלית סמך העדעה,
 בכ"י . קיים 'qDI מסיס סק4"ס 6 סר6ס קסיו ס' ע) סנרו נעורו יטקנ ס36 לסרי וס"ס )נ0 :ישמין י651ין ס6רמ6 ונכש רח'ש וככ"י רומי ונכ" "ויו65ץ", מקת סוססתי . נכגסן טיו )לפ( : מינוען ככ""ממעתיק
 . סמ6)'ת נסית כמו ימנית נסי"ן סנר ודרס . ק"מ סנרו מסיס סקנ"ס )1 סר% מישען נכ* וקרומי
 , %סין ס' ע) סנרו נעורו יעקכ ס6) 6סר' [ja:ct במגריס לנר 'ס כי יעקנ וירא %'א ריס331"ר

 עולס SD ספו יוסף ,ס )קים ריס 6)ור 46.,, ס' ע) סנרו o~nf ס3ר יס כי ס' 6ות סגדתםו3תנחומ6
 hJ(m ועיין , וגו' סנר יפ כי יעקב וירק מנקמר נמאיס סופרו )'עקכ סקנסס וסר6ס נמ3ריסטסיס

 רמו מקן ני)קוט מונק . ע3מיכס מ5גיעיס סיו מכס ננקסס יעקכ )סס 16ר )מא( : נ' 6ות פס"ע3ר5ט'מ
 כלכס תכנסו 36 סי)מדגו נסס tf)ein נמרמר סס סט6 וכ! , שפגינו 1nhw וסד , סתנחומ6 נססקט"ח
 6חד נשלי תכגסו 6) נוכס ננקסס י' נקות ולסלן , נ' 5וח h"b ננ"ר סו6 וק , מעין מפגי 6חדנפחס
 3כס יסקס ס)6 6מי נמנןס חענ:7ו %1 6חד נסער חכ:מו 6) ח' 6ות סגיסס ובתגחומ6 . סרט עיןמסני
 יטקנ רר6 7"6 ס' 6ות מן מנ"ר סינרי סס סרי") ריע'ר OD'1 , ו' 6ות פ5"6 ננ"ר ט6 וכן , ירעעין
 וטין , נ"ר משדרס % 6חד אוסיף סג7סס סהגחומ6 מן )גץח ננ"ר סוספס סו6 יוסף וילל ו' 16מעי

 רמו 6יונ ני))ץס מוכך . יחכמו רניס )6 וס"ס וגו' יעקכ ויר6 ד"6 )סב( : ס' מ"כ מקן סתולס ע)נרם"י
 מקמר עד מחחכס נתורס p~D 6100 מי כ) % מן סורות 6'~ס חסר סס וניקשט , ריחגתומ6 נססתתלן"ס
 94( 5ר סמררם לדית מיגכען בכ"י חסר וכן , ממחכם גרורת polun מי כל ל6 נ,כ סמסייססל6חריו
 ס' 5ות פ'א קטר ונמורס . טס נילקוע ג"כ מו63 . מטרוגס ס6לס לכור( : ססי%4 51"ל 6יו3סנדליך  כית נטעות מיגכען נכ" . 6יוכ סס')קן כיון )סנ( : פ6רמ6 וכ"' רח"ס וכ* רומי נכ"י גס )נכוןאקמר
 כמסל תם וס מובל Sh Oto הלכיס otls כלגרסא(

 3סגגי
 נ' לית וקיהל סגרסס ונהנהימ6 , 6חר

hllD
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הטימאמקץמם4פ1
 לא , א( נ )ינ") לחכיכרן חכמתא יהב בהאמר קטה( , חכטה להכטים מתן שהואלקב"ה
 לו אמרה , קוז0ין )סו( לך "4 לה אמר , למיפשין חכמתא יהב אלא לומר צריךהיה
 לו אמרה , לו אותם את כהגאלת , שלך עךזמין לשאול אדם בא אם לה אמר ,הן
 לה אמר , שלי l~DnP לו משאלת אס , 'הכח( אדם )פי' אוקם אדם יהיה אם)מז(
 , למיפקדן החכמה את יתן הקב"ה , איקסס לאדם אלא משאלרנ את אין שלךכלזמין
 הוא מבקש שהוא מי כל לא אלישע אמר , לחכימין חנטתא יהב אמרלכדכד
 יחכמו[ רבים לא ד"א : באשש 'הוא רוח אכן מלא )מח( יחככו רבים לא הוי , *מתן

 ואני עשרה שאתם , תחכמו רבים שאתם בשביל לא , לבניו יעקב אמר ,מדבר4ביעקב
 שנאמר , שם שיוסף ראיתו , באמש הוא רוח אכן שנאמר , שבר שם שישהירש ברוח אני צופה )מם( , לירד מבקשים אתם ואין , למצרים רדו לכם אומר שאני ,אחד
 הארץ את וכבשו רדו , לכם היא ירידה . שמה רדו : במצרים שבר יש כי יעקבוירא
 לפני כס(, מז )ני6ס'ת אכל מעם לנו[ שברו ]שבו בהזם( לט ושברו שמה )רדו , בניכםלפני

 : ו( 1 )יגויס העמים מכל המעם אתם כי , בהם שכתיבאותם
 ע: '4'נ:נ:ינ:,4נל ':ן צ( ן 1(:יונ:ךיב21:';י:ך בפולי תכנסו אל )נא( מכם בבקשה יעקב להם אמר , עשרה יוסף אחי ריר41ך מ(מ[

 מה אומר היה הוא , עצמו בפני ואחד אחד כל יעקב בם שנכנס וכיון ן שטתם* נ.""
 ושם שמו כותב מהם ואהד אחד כל וכן , יעקב בן ראובן לו אומר והוא ,שמך
 בשוק ומצאום הלכו , אותם והביאו לכו להם אמר , יוסף אצל הכתבים והביאו ,אביו
 , אחיו את יוסף ויכר שנאמר , יוסף הנירם מיד , יוסף אצל והביאום זונותשל

 ויתנכר , להם חלל אשר החלומות את יוסף ויזכר שנאמר , החלומות את מזכירהתחיל

 ותקוניםהערות
 'ס3 דכחיכ 5") חכנוס יסג וכתג מיגכטן נכ* . חכמם שנ סנ6מר )טה( : סם נקס"ר ססו6 מ,ימ%1
 קוס, עלך ערוך ע"ן , )סמוק( תכ0'ע'ן ס" 4ס,וסטצ XOff~LOY יונית וסלמס , מערוך ע"פ מוסיףונס. תכעיעין". שי' 53דו גרסס סס 3עעע וכן tOttTD~ תכסימי "גו' גרסם מיגבען לכ"י . קוומין )סו( :מכמס
 וכ"' רוני נכ"י וכן חכם". olh "סי' היקנוס 6ךס יסיס 06 )מז( : קוומין 51") קודמין נסעות רחשונג"'
 , הקזוס מ)ח )סרס "חכס" מקח טסף , 16ק:וס חכס %רמ6 ונהרי , חכ0 *וקנוס 6דס יסיס 06רח"ס
 כמקמר ובח"כ . 8וו4וס מ)ח חסר , )1 מט36ת 6נ' מכס [Dtwth] %ס 'סיס 06 סס 6יונ היבקעוכן

 :ו :בוש, גז 4ן נוען:ן2נ7, :עי?,ש(וש'::ן טט:2
 סנר pD1'(O , וס נמס) עסיר ג6מר וע,ס3 ריס ונת;חומ6 ח' 6' ומקסי . עמיר גס 61ח"כ נעגמומספיק
 "חכ0" 6יוכ ו3י)קוס כ6ן ממפרט ומס , )6חריס גריך והגו )עגמו יי 6סר 6) כזוטר יקטם סדי 36תרנס
 כ% נסכות )ו 6ין נעגמו מסטק אפי' , חכס סמ)ס ססור6ח מסמע DO(i )פי 6ו)ס . עכ"ז . 610עעות
 6' ונקס"ר ויקס) gtg גתגחומhattn 6 מס כי , כ)3 מוכן 03 6ין , עסיר גס 61ח"כ ססכי6 מס גס ,)כ6ן
 סנ)סן סנדו) סרג ייייי גס . ע"ס 6חר נסננון ממס) סוכל סס כי כ)) רסס 6'ן עסיר כמקומםח'

 תתקי"ע רמו 6'ונ סעקוס נסס סוס ר4מ6מר סניף 6קיס ערך סט)ס נערוך למסוע ד"ר מסרח"יסנגרם
 סור6ס עוד סיס כותי מעיר 6)י במכתנו 16)ס , יע5מו ממסיק txawdc ירי )מון מן כן יסתור ג"כוריס
 t"DSI , חכס 610 סיעורו קפי 4טםייד( , מנהיג )רי5טי4 כברון וכע) מומחס ספירוסס ניוג' סז6ת)ממיס
 רח"ס וכ"' רומי ככ" ונכון ססו6 כמו tnenta . נטוס 0ו6 רום 6כן 6)6 )מח( : חב% %" סנדקויפס
 סס סיס סקודס נרוח 6גי בוסס )מם( : יחכמו טד יחכמו מן סמעת'ק וססמיע , מיגכען וכ"י ס6רמ6וכ"י
 ס'וסף רחיחי נ6גוס ס'6 רוח 6כן סנ6מר סנר סס סיס סנץךס נרוח 6מ רולס סג" מיגכען ונכ'" .סנר
 יוסף וס נטוס ס'6 רוח 6כן נורם ונ'3קוט . סנר יט כי למעתי מנס שמר מס 'עקנ וירק ס:6מרסס
 פס ושר 50"8 ריס נ"ר ועיין , יוסף ס) סנרו זס סנר 'ס גי טמעתי סג6מר סס[ סיורך ר6'ת']5"3
 . 'וסף 6חי וירדו )נ( : יוסף וס 610 61יוס גמ5רס מסגרו סר6ס סכר 6)6 סנר 'ס קורץ תסי sh 1'לות
 סי' . מרע עין מפגי 6חד כסו)' הכגסו Sh )נא( : רחמש )כס יתן סד 61) עי זס נעתק 63 מיגעךככ"י
 , ו' 6ות h"iD %ר כמדרס וכן ת' 6ות סניפם נחנפמ6 תמ65 וכן , מ"6 לערס (StD וסיין , סמרשבי
 סתגחומ6 מן כנ"ר נוסף , 'וסף וילך ו' 6וח עד נר שגע כתא יערג וירך י"6 ס' 16ת גק ס3"רוינר'
 כסס ר4:"ח רמו ונשנע ו' 6ות h"5D ונ"ר ח' 6ות סגדסס תנחשל סיין . יוסף עמס מס )נב( :ס:דסס
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צחתנחמא ץ קמירש
 שאסה כיו; , באתם מאין להם ואמר להם מתקשה התחל , סערת אתם וידבראליהם
 שעשיתם כשם אדם בני את בוזזים להיות אתם למודים וללוי לשמעון אמר , כנעןמארץ
 לא והם , בידו כשנפלו , אחיו את יוסף ויכר מג( : קשות אתם וידבר וצי ,בשכם
 נ( פ (etsen יוסף בצאן טהג האוינה  ישראל רועה  דור אמר )נד( . בידם כשנפל ,הכירוהו

 . שניס רד"ו )נה( במצרים ומשתעבדים שיורדים  שראה שמה רדו תנחומא ר' דרשכך
 יומף אחי וירדו ,' לו היא ירידה השוק מן תבואה הלוקח שכל ללמדך רוד ד"א)נו(

 עמו נהגו לא שמתחילה לפי , יוסף אחי אלא , כאן כתיב אין ישראל בני )נ0 ,עשרה
 , לאביה יוסף אגע ונחזור למצרים נרד אימתי ואמרו , נתפרמו ולבסוף שמכרוהואחוה

 וירדו כתיב לכך , להחזירו אחת בדעת כולם הלכו למצרים לירד אביהם להםוכשאמר
 לכך , הגזירה את ולבמל הפורענות את לכלות בהם שהיה , עשרה ימה , יוסףאחי
 שתק , עשרה מצא שלא כיון , עשיה עד מחכוכים אברהם שירד במדום מוצאאתה

 שם היה לא כי , טצלו לא עשרה המבול בדור היו שלא ולפי )נח( , הצדיקאברהם
 : שמונה דהינו ונשותיהם בניו ושלשה נחאלא

 תפלות כמה עד )ם( רבינו ילמדנו . 'ג( מג )כיהית וגו' רחמים לכם יתז שדי ~אל )נם(]יא[
 יותר מתמללין אין , רבותינו שנו כך )מא( , ביום להתמלל אדםאויב

 ותקוניםהערות
 זו9 6מר )נד( : 13' ר' כסס ו' 6ות 50"6 נ3"ר מונק . נידו כסגתו טחיו 6ת יוסף ויכר )נג( :נ"ר
 "כך נר6ס.כי.סמ)ות רומי ככ"' . כו' סמם ררו ת:חונו6 ר' ירט נך יוסף כ65ן גוסנ ס6זיגס יסרק)רועע
 ט'ורד'ן סריס סמס ריו י"6 סם וסני' , סלהיגס יסרק) לועס ע) , .)מעכס מוסכ תגחומ6" ל'זרם

 . יסרך) רועס ע) סדרסס מסרס וס ותסי . חדת מרמר רדו י"6 מן מתחי) 6"כ . נמ5ריסומסתענדין
 נסני סעו)ס 6ת סגן יוסף זס מסעיר )ר6ס ונרכס ס' 16ת פ5"6 וננער ו' 6ות סגדפס 3תגחומ6וסיין
 רענ כמסיס 'qDI כ65ן גוסנ ס6ויגס 'Sh~fi רועס יו9 6מר עניו , 65גו 6ח סמגסינ סוס כרועםרעגק
 . רענון נסני סעעס 6ת סגן כיוסף 65גך 6ת גסונ O'nSIDt רנון וקמר סקנסס נעסגי רחמיס נקם63רן

 ר' 6מר גמ65 פס סמסטר נסיוס נס , סוס סכחונ ע) 6חרח ךרסס גנו65 ס' מוטור טונ סוחרובמדרס
 רשת קותך נמוגו 6גו 6ף עונות[ )סס גם) ]וסול רטוח לחיו קותו נמנו יוסף מס קנין ר' נססהבחומץ
 סדורם תנחומיך ר3י סו6 וט6 , יוקף כ65ן טסנ סוי טונות )גו נמו) 6תס 6ף נסוחיך ט) סענרטכניט)
 , וט' ס6ויגס יסרך) רומס יו9 6מר סנ" ס6רמ6 ו3כ"' רח"ס וגכ"' . סלעי מן כ6ן חסר הניקר ,ס)פג'ט
 , כו' סמוון ע3 )נרך סתק'ט מגין רנ'ט ')מיגו , סקס )סג' רחמ'ס )כס יחן סי' Sht חגחומ6 ר'ירע
 וגס , י"ר 163ת )סגינו גמ65 לסר רניט ')מיס נמ6מר ומתמי) , טס )ית6 ריי ש )סג'גו 6סר סמ6מרזג)

 6ף סכ"ע רצחי 3ססיקת6 ועיין . נ"ע מערס lSr5 עיין , סס )ית6 י"ג( י"3 י"6 )*ת ססוססתיסנו6מריס
qDhנסערת נס ועיין ס"3, 31ריטלס נחמו ססק6 3סס'קח6 ועיין , כו' ס6ויגס יסרך) רועס 6מר סגנה 
 . פגים רד"ו ')נה( : סס כמעלס סעירוחי 6סר ע) ג"כ סס וסע'ר ו' 16ח סרי7מ6ן מסר"ס סגדו)סחכס
 , ריק מגין .לגס ל"י סס העסות טחייין ocn יסרס כסט נר 636 ר' נסס מונף נ' 6וח 50"6נטר
 רי: מסו מ' 6ות סגדפס 3תגחומ6 מו63 וכן , סוכ ונפקח עס"ח ונרס"' קמ"ח רמו נ')זס מונךהן

 7"6 )נו( : רי," "כמגין סמלות גסמסו 1' 6וח 50'6 וננ"ר . רד"ו כמרן נמ5ריס וגסתענזו סמססירנו
 ו' 16ת %"6 נטר מונף וכן . )1 סי6 ירידם סמוק מן ת3ו6ס ס)וקח סכ) ))מ9ךר9ו

., 
 סגיסס ונתגחומ6

 וע"ס , )סגס תטיס ס)וקח וס מגני )ך ח)ו"יס חייך וסיס סכחונ ט) ע"נ קג דף מגחות ועיץ , חן16ח
 6נ3 , ויומס )יגס 'סחו )כן סכ6ס )סגס כסף )1 יפיס )6 וכן )ורע קרקע )ו ס6ין כיון סכתננפירס"י
 יפחו 6נ) , )קנות כסף 'מ65 )6 מן חמו ססחד כ' לסתר יוגרס נריח עוף 'OD 3ע) עכתנ כנע גנוןיותר
 6וח h"iD וכ"ר ח' 6ות סגוסס תגחומ6 . כ6ן כחיכ 6ין 'סר6) נג' )נו( : כקרן ושורת סדסון יסיספן
 סדי 61) )נט( : רומי ככ"י )ית6 סמו:ס יסייגו סס'וס עי . עסרס סמנו) כדור סיו ס)6 ו)ס' )נח( :ו'
 וכן י"6 מקות סוס סמ6מל כ) . גיוס )סח%) 6דס חיט הסגות כמס עד רכים יצמיגו רהמ'ס )כסיתן

 6קסס6ר ככ"' )יח6 , וכמס כמס 6חח ע) סנוס'.ס טסו טד י"ג 61ות י"נ 6ות מן ~vlrh5סמ6מריס
 )כס יתן סדי 61) מן סר6ס;ן מסופר סטנויט 161)' , רומי מכ"י ומוססתי , ס6לנו6 .גכ"י רח":ונכ"'
 נכ"' סמעת'ק למוסיף * , י"ד 163ת רכינו עמדנו רחמיס )כס יתן טדי 61) עד רכינו י)גודגורחמיס
 וסול מסגןסס 6חד מלמר ססמיס' סוס ממעתיק רק , וס ע) סמס ג:מ6 ק' , סגדפס ח:חונו6 ע"סרומי

 61) מן וסח) , י' לוח 6נו5ע עי , חסיד כ) יחס)) rhr ט) וס"ס רח:ויס )כס יחן סוי 61) י' 6ותסתח)ת
 וע) .' ע"nthe 1 י"ד 6ות טיט בכ"י )וס 0ךומס .מטנור ג6511 כי ותלעס , )נרכס יעקב ר6ס מספדי

 נכ) סגר ט' 6ות 3גדסס . כיוס )סת0)) 076 חייב פסגות גמר עד )ם( : כן:ערות כורן ע) תעירססיט"ס
 כן' )סא( : כיוס מחס)) 6יס תפלות כמס סס וטרם , הזו סס6)ס ג"כ גמ65 ס' 6ות סי' מרסס ונגדסס ,זס

סט
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הטוש ץ קמסחהש196
 שנאמר למג( ; שהוית התלת תוקן אברהם לסב( העולם, אשת שתק% תפלותמני
 'עמ' "יעקי"ה"%.נ"גגר:%! ן :י נה:י%נ:י(ןוה ית קן 'י . %'עי':,, 'משהום ,'מ :נט "י(:ס,
 מה )עא( ממנו, 'בזבל בכיבשן %% צ %4:ג:: ן 'ששיים%:י % ן% ץ%ביג:ש ג, ןןןןנ:גנך ,:גונבג
t"WY%'י::ייעיעןיג npw~S, י:ום"וה ס% 
 יני:בנקהןט זחם עיבענ :גהץ:נו
 הם עתים אומר חלפתא בן יוסי ר' )עת( ן עת בכל מטריח יהא שלא )ע0 , וכמהכמה

 ותקוניםהערות

 ל"י" י.!2
t1~tttSS 'ב "י nSDn ג :עי:; ,O)anttD)Ot 

 א ו ";%
 )פרט כתגחוע, פסו6 כמו ט' מלכרפס מסחר תשת , ופיוס מקטת תפלות 6מר )1' נן יסוסער'

 ר:בץיגהבסב :%1:4:צ צצ? ?זיע צו:גשקב
Dt',~Vסריס יריך וסיכך יוס נכ) פעמיס נ' מעתגס SSDtk~l 'נרכות סירוס)מי מן )9ח עם 3כ) מעמיס נ 
 וק סנחות, ע) .מסתגס ססיוס סעטהס נ' כגגי 6מר גחמני גר ;shet ר' הסלית נ' )מדפ מליכןמס

 . סניסס סחגחומ6 מסיר מן סו6 מ" סנפ' תר6ס ומוס , מסירוע3מי 93ח 6י נן יסוסע מל' סססמ6מר
 סגדסס נתגחומ6 . סס ם למיס% 6נרריס ויסכםסנ6מרצרמי
 DP'1 *י9

 ,pns סתמם )סד( : ל, "
3%4 

 ' הסיס 6)6 מיחס וו6'ן מסף )ת30'סנגדסס
 סג6מר

 נתג*יימ6 ד י: :ם צם%"
 i1hw11 מזשו

 יעד יחחפ)י 36 וו6תס סג6מר תפקס 636 סניעס
 Shnn יכו)'תס6 סס DnSbt(" SDnt~ ט' בש נתין דג") 61ך)סו(

 DSa~t' ס)3ננ)'
 : ידגי6)1,1צ ס

 טרכ גסס מגמור מו"ס ונמדרס , ע"נ כ דף נרכות נננ)' ועיין , וכסריס ונקר ערג יוי סירס כנרפירנס סעי 63י3'כ) ט6)צוו6::ן יכש :ן:ן3יוצם:ףסן יין . עי%:ןצ%:2'ץקע)31יכיי

 6יס(%' סי::3) וקודי סקסן )סתסץ נגעיו" :עק?':א(%
 נננ)י נפמו מונד וכן סיום,,

)6כ
 "ט)ו"ן 3'ת66מ3ת סען'כו4חינגופס ע -ומעך %ס 2) זו)סם(יו66' ססבך)סת%) עת כעינוייך
 ,' סיוס כ) 6דס SSDn'n ו)ו6יוטרוס)מי

 . ססנ תס6 ק" )ע( : כעז סיוס כ) 6דס טיתס3) וזוטי ונננ)י
 נגדסס ני6 קירי Ots 6מר )עב( : סקיוס רניט עסס מס נגיפם . ערס מס )עא( .. 'גסנ ס)6נגדפס

 , עליך סקוס נעי ש' , כירי קירי )'ס 6מר TPn מרסס י3מיפ( .נסס סחנחומ6 6תושכגס
 וסמכות וכונ

 נגדפס סמפטת ע3 מנוס 6תס מס )עד( :מוס) Imperal סמ)ס וסין גגדסס כגטןאמ65

 . עת נכ3 מעלית bOt 630 )עז( : גכ'" ססו6 כמו 3תרא ים מנוס, *מר 6תס נגזסס . ט' ממ"סמקנזס
 )זף פונס פסקך נססיקת6 וסגיי ח3סת6; נר 'וס' ר' י)עח( : סעס נכ3 מסריחו Olh יס6 36%גדסס
 סס י_ססיקת6 ועיין , סכותס נס' 6יכס ומירס , o"e מושל ומו"מ , ס"ס י"ג מטח וגירוס)ע' ע"נ(קט
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צםהנשטא ץ קמטררש
 בשעה רבצן עת אימתי י(, א (Psw רצק עף ה' י תפלתי ואני שנאמרלתפלה,
 , -התפלה מן גדולה י שאין , לתפלה לדרכים ארם צריך לפיכך , מתפיליןשהצבור
 , בתפלה שהרבה ועל )8( , לראותה הטלא , לארץ יכנה שלא עליו פזר מוטה שהרי)עם(
 יעקב ואף , הגזירה וביפל נתפלל חוקיה זנן , 6( )י ורגיש ונוי דט5רץ כל נען ה/דליהו

 : רתמים לכם יתן שדי ואל , עליהן נתפלל למצרים בניוששלח
 שהרבה )פא( %מדך , שדי באל לברכן יעקב ראה מה . רחמים[ לכם יתן שדי נרכולצבן

 ויתרושש שנאמר , עמו מריב עשו אמו במעי שהוא עי , שיי גאוישוק
 )טוס רחמי ושחת אחיו בחרב ראו ש אומר הוא וכן , גג( גס )כיפרח בקרבההבמם

 ביום הייתו , צרות כמה ראה לפג( , ללבן עשו מפני ברח , כתיב רחמו )פב( , י6(6
 [twae~] להורגו לבן אחריו רדת שיצא היאך )פד( , מ( % )כוייס וט' רברבאגלני
 להורת בקש עשך בא ממט במלם כנ( )6 )ש ימים ]שבעת[ )שישת( דרך ארסיווירדוף
 צית שיי באתה מעשו יצא , ש( % מס וגו' מאתוס עזים דורון איתו כל עליוהפסיד
 שבאתה עד )פו( , קימעא לטח בקש , הל4 הצרות ואח"כ , רחל צרת ואה"צ )8ה( ,הנה
 , יסף של מכירתו אחר שנים עשר שמת אביו יצחק צרת ואח"כ )פז( , יוסףצרת

 עלו באה אח"נ , ט( ג לסיג רונו ויבא נחתו ולא שקטתי ולא שלותי לא צווחוהכתוב
 שאמר כי ואומר )פח( שדי ואל כעעפלל הזה לפיכך , בנימן צרת ואחטב , שמעוןצרת
 ומיכין נמשתן ולארץ לשמים הקבים כשברא לפי , די לישרי יאמר די ולארץלשמים

 : שדי ואל כתיב לפיכך די הקב"ה להן שאמרעד
 דומה שהיה שמח )פם( , ג9( מג )כורטס אמו בן אחיו בנימן 4ען וירא עיניו דישכןניב[

 את מלא לאמר ביתו על אשר את ויצו מיד , אמו בן כתוב שכך ,לאטו
% )ס0 וגו' הכסףגביע  נביעי חשת , אמתחות 4ען מלא , למנשה אמר )צ( 6( ט )ש וא' אוכל האנשיםאמתחות  שלוץ לא למה )צא( , ג( מס נסס שלסו והאנשים אור הבקר , ג( 
 , 'ו( מט )נונסק נחש דן יהי , ג3( )ג )יקש אריה גור דן , 9( מע )כיחסית יהודה אריה נור ,לחיות שנמש* לפי , להן הצלה בריה כל PM , בדלה אורץ משלח אני אם יוסף אסר ,בליזה
finaiלא העיר את יצאו הם : ין( ש )ש ימרף זאב בממן ג6( סס )סס שלוחה חדלה 
 רדוף קום : להחזירן יכולה בריה כל אין ירחיכן אם יוסף אמר )צב( , ו( מד )ססהריפקו
 שוגצ הוי . הס( משנתם : שיק נכרך[ )בר'ך( שאימת )צג( יומן כל , )ט( האנשיםאחרי

 ותקוניםהערות
 וע3 )פ( : מפס חסרי  תרע נגזרת . פסס ססר' )עפ( : תמס% גר יוסי ר' נירס6ומ סיס י"אהיתערס
 י' 163ת נגדסס . טסיו 1% ישרין ססרכס )פא( : ס' וירכסו מ כתוב נגיסס . ס' ויר6ס1 גת%סטסר3ס
 גג )דף יושר ססק6 ונסכדקת6 . נגזסס גסמס וס . נתיג רחמו )פב( : יעקכ SP עברו ישוריןססרנס
 סס"ז תלד ס)6 סקס מיסרון סחך 6סו ממטי '651 כססה 6מו ע) עסו 0ס6 0טא מסע"6(

 רכש.
 נחרר

 , כתיר רחמו רחמיו החח 6% וכתג0ומ6 כרמ31י 3כ"' מעירותי מ"1 נסערס וטס . רחמיו וסחתלחיו
 כסרחן סגם טסריס סס וסיס כגוסס . סרות נמס ר6ס )פג( : ממהרס ט) וחונק כן 6יט פ3טו3ססריס
 עליו oh3 ניגס מ5רת , '65 אנוסס . רח) 5רח שח"כ )פה( : ס'65 הרו נגדסס . סי65 סיקר )פד( :רטב
 6ניו ירחק 1רת ולח"כ )פז( : יוסף %ת ע)יו כ6ס גגךסס . יוסף 5רת ע)יו סנ6חס עז )פו( : ר5%רח
 . ט' זי והרן )ממיס ס6מר מי שומר )פח( : נגזסס גסמע וס . 'וסף ס3 שכירחו 6חר סלים עמרממח
 סי6 )לרותי זי '6מר ז' )עלס ס6מל מי ומדלסו '"ז( %ג )מקן סחולס נסי' רס"י טון ר,מ6מר)וס

 : נגשין 5רת , כמטון 5לח , יוסף 5רה , זיג0 5רמ , רח) 5רת , עסו %ת , )גן 5לת , מנעוריסקסתי
 , לניו ס) דיוקנו זמות 13 סר6ס נו טמח נטעות נגדסס . 6מו נן כתינ סכך )4מ1 יומס מסיס פמחלפא(
 הסס ית וסקר 6' מז מקן ינ"ט 3מרנוס וכן . )מנסס 6מר )צ( : 6מו" ש3ן סכתו3 )טון ט) זורם סככי

 ירתיע 06 יוסף 6מר )צב( : נגדיה גסמס "ם . נג'וס סלחן )6 )מס )צא( : כיתיס ע) 6סוסרוסוסזמ)וג6
 מלחיט )6 מעיר 6ת י165 סס וזוע מירס נסס ~b'X מקן סוף נקיט , )סחויק יניס גרס כ)6ין
 נריט כ) 6'ן 06י מע IS'Dh סעיר מן יתרחקון 06 6מר 6מס כ6)ס'ס וניט נעיכם יסיס רחוקכמ"י
 טס ני)קוס מונך וכן , l~SD סעיר הימת וכגדסס , תקלה כן . עסיסן כרך ס6ימח )צג( : 3סחזירןיכעס
 6ומס סגנ כתיי כסי"ן וססגתס מזרם נסס סס 3עקוס מונך וכן , ע)יסס כרך סיימת 3טוד מדרסנסס

 חק רך סרי ט 6יהץ יסתס ,ס ס)6 , קלס וס עורס תחת רעס ט)מחס ומס , קס0 ופחד רך 6חז3ינריס
 נמזרח כי סעירותי 352 % ר3יטיט תגס ונסתחר . ט"כ נדנריס 16חס מגג טרייה וידגר ויסיגוסעמס
 נאוצך סדנרש עיקש גנא"ך יימלץ נסי, כחוג )מס היסס וקמרת וססגתס גמ65 0: גד ויתירמעג-

%%י
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תנוזסא ץ קבןמדרש198
 אביכם בנדי וקרעתם אתם )צד( הקב"ה להן אמר , יג( ש 3סס ונו' שמלותםויקרעו ,  0(  פר )גינטית ונו' בו אדום ישרטו אשר זה הלוא : רכה ואחז קשה אתת בדבריםשצתם
 , (er) חמורו על איש ויעמום , חנם של בדבר הקרעו אתם כך )צה( , חנם שלבדבר
 , לו ואומרים כתפיו על לבנימין ומתבמין שמדין והן , לחשרו מהן אחד הוצרך לא)צו(
 , אבינו את )אמך( ביישה היא כך , את אסך בן ביישתני דננבתא ברה גנב אי)צז(
 כתפיו על שהכתוהו המכות אותן בזנתז , כ( )6 הס התרפים את רחל חזגנוב)צח(
 ואחיו יהודה ויבא : יכ( )נ )יכויס שכן כתפיו ובין שנאמר כתפיו על שכינה ושררנהזכה
 אלא , בבימה לדון ' יוצא ויום יום בכל והלא , יוסף ביתה S-lO , 'ד( סו )נרשית יוסףביתה
 ויאמר : ע( מ )סם לי טשתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש הנה שנאמר מהלקיים , )"ס( ארצה לפניו וימלו : המצריים בפני אחיו לבייש'את שלא , יצא לא היוםאותו
 לכם אומר אני יוסף להם אסר , סו( סם "ס עשיתם אשר הזה המעשה מה יומףלאם
 ש נצמרק מה , שני כסת על נדבר ומה , ראשון כסף על נאמר מה )זבו!( , 19( סס)טס לאדני נאמר מה יוצרה ויאמר : אחיו היכן ולידע בו לקסוס הזה הנער גנבו מהמפני
 אין לשלם , נוציא אלא מצא תקרא אל , )סס( עבדיך שנ את מצא האלהים :הגביע
 בערוגה כולנו נמצאינו ואנו , העין מפני )ק( ביחד המשתה לבית נכנסין אחיןשני
 , שעה באותה עמכם דיה לא זה אחיכם להם אמר , בידינו שהיה אחד באוןאחת
 גנב שלא הראשון אחינם ומה להם אמר , עפו נתפש הגנב עם הנמצא כל *אמרו
 , וכסה נמה אחת ש אתכם וציער שגנב זה , צורף מרוף אמרתם , אתכם ציערולא
 : [ מץ( וכמה כמה אחת ש ידיהם % הקב"ה שיביא זמת , העולם לכל מחיה היתהצדיכךם ידי על )קב( שבאה תלה ומה ק"ו דברים והלא , מורף מרוף לאביו אמרו לכו)קא(
 על לברך וחזקינו מנין רבינו ילמרנו )קה( . רחמים לבם יוון שדי ואל ]ך"א[ )קד(מד[

 לפני , לאחריו הרי , '( מ )יסרס וברכת ושבעת ואכלת שנאמר ,וזמזון
 מלמד , כז( 'ע (,hlpt לה' הלוקם קודש עקיבא ר' בשם חייא ר' שנה )קו( , מנין.המזון
 ולהשיב גשמים להוריד זקק שאני כשם הקב"ה אמר , ולאחריו לפניו ברכה ם~וןשהוא
 רועיה תהא לא , לפני להתפלל וזהיר , לברכני זקוק אתה אף , מללים ולוורידרודות
 עומד תהא הצרה שהגיע וכיון , התפלה את לבזה אז( הרווחה בשעת עצמךאת

 ותקוניםהערות
 גי , סס6)ס נומן 50'ג סוס כקטן סע7רס 6ת 0עו"3 נער3';ער י"ר סגדך סחכם 0רנ גיזי , )04"מי
 3סס 5") מפרס 3סס נססחר WnS וים . נלכריס טקסס ]פנס[ ויתר חסר נמדרס 51") . סס63מיסמ6מר וסי , Tpn נ')שט 0מ6מר מ65ת' כ' סס נמסחר ו0שרות' , ימספר מן חסר ונציך . שק נגזיר4טעס
 לקרוע  נרמתס 6תס נגלעת . הניגס נגזי סליעחס 6תס )צד( : %ימס וי7נר 5"3 ואיריס ו'זנרעורס
 ע) קרט 0סנטיס יוחק רני 6מר נוסף כגרפס . חוס סל נל3ר תקרעו 6תס נך לצה( : 6ניכסנגדי
 6ת מרדכי תקרע געסס 6סר כ) 6ח ירע ומריכי סג6)ור יסרה) ע) סיךע מרדכי ממט '65 )סיכך3גימין
 נסובן )1 שרע וסיכן )קרוע )סנס'ס גרס גגימין 3' 6וח ספ"ן כנ"ר נס גטגס וגס 6'( ד' )הסתרדלייו
 : )נגימין ומחיטין עומדין ודיו )חברו )מ"ע 6חד סו5רך )6 כגלפם . )כגימין חההכטין טומדין אןיפטרו מ0ן 6מי 510רך 63 )צו( : פ"מ ריס 037 למכותר נס ואס , 3נ7יו 6ת מרדכי ויקרע טג6מר0נירס
 מן 0ר6'0 . סתרפיס 6ת לח) ותגגנ )צה( : "6'" מקת געמעס 3גלסס , נג3 )ך *י פי' , נג3 6י)צו(
 מיורט עם ~שין , ע' 5ות J'eD נ3"ר  נס גנגס .  ריטון  כסף על נקמר מס  לצט( : 3לופס נטתישכהסב
 ר(ה),ח חסריס ונגןסס . סרט שן מסגי ס" , מעין מחג' )ק( : כו' תמר נמטטס )לדוני גימר מסעוד
 ידי ע) )קב( : סקי 6חר 0חנ) 0)ך נוסף נגרפת . טורף טרוף 63ניו למרו 3ט לקא( : סעין""מסג'
 . ס7' 361 ל"6 )קד( : רומי עגת 0וספ.תי כ6ן עי . וכער כמס 6חת ע3 )קנ( : ~'ק ע"' נגיפם .5י')דס
 ס'וס ועי , ס6רמ6 וכ"י רח"ל נכ"י נ"ך מתחי) וקינך ומכסן , רומי נכ"' ססו6 כמו מוססתי שי"6"מקח

 : י' 6ות ניתמרת סנט מז0 ק5ה רק , פס )ית6 עיי sfil ד"6 ומן נגדפס, גמttssn 65משמקמל
 נסס חי'6 ר' סג0 )קו( : 91( 5ד ח"ו סס סעלרס )בית מיגכען נכ'" נ"כ עונק זס . לביט י)מדגו)קף(
 עעון ט610 מלמד 0)1)יס , )ס' ס)1)יס קיט גל נ' פרסס קדוסיס כת"כ . )ס' לגיס קורס עקיצהר'

 ע"5 05 יף וננלטת . סינרך קוים כטוס 6לס יטשס )6 גומר ערונ6 ר' סיס מיכן 1)6חרי1 )סגיונרכס
 משגס 05ססיעז6 גסערות' מקשת נ6'וס סכתכם )מס סעד מרקס ומזם , רננו חט oa3 וסמונף

 , חייט ר' עשי ססס"ר נקדר וס תסי , כססר6 סט6מריס תמ165 פי6 ר' מם נסס שנ6 מקמותטנלרנס
 . ריתמוס 6ת )טס )קז( : thJW' טס אופיס 3ספר6 גמא 610 חייל 3" סגם גחגפמ6 סמוג6 סמסטרוכן

נף

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



קתנחומא ץ קמטדרש
 , ומתפלל מקדים )קחי( תהא הצרה שתבא קודם אלא , תעשה לא בני לאו )קח( ,ופתפלל
 יעקב שהרי תדע )קפ( , יט( )1 "תג כח מאמצי וגל בצר לא שועך היערוךשנאמר
 , ולמתפלל להכרים התחיל , להניעו עתיד מה יודע ואינו , עמו בניסן היהאבינו
 , בממן ואת אתר אחיכם את לכם ושלה ראיש לפני רחם'ם לכם ירק שדי ואלשנאמר
 דלא עד להביא אוקיר המשל אמר וכן)קי(

 תצמרי
 שכך , כח מאמצי וכל מהו , ליה

 מצא לעת אליך חסיד כל יתמלל יושת על זש"ה , רהם'ם[ לכם יתן שדי ]ואלנפי[
 לוי בן יהושע ור' פיטרס בן יוסי ור' לוי בן זבדי )יא( . ו( )נ רסיסוגו'

 כל רישמהו יא דאחך , כ( )6 )מס ליראיך צפנת אשר מובך רב מה קרא אחד)כלב(

 ותקוניםהערות
 מעור ר' 6מר דנריס נסוססת גגפ6 ונגךסס , סתס)ס 6ת )נוס 51") סחפכם 6ת ונוס נעשות מיגכעןככ"י
 ענין ום))יס otnrl )מוריד ,p'p ט6ג' כסס סק3"ס 6מר , )סתפ)) ס)6 סרוחס נסעת נוסר חס6)6

 טס נריוח 6גי ח6מר 1)6 מעס' מעין קוהי וצנרך קונך )סגי )סתפ)) ,p'p חס6 כך צנריות )סחיות5מחיס
 . כל  לשו  לקה(  ומתפלל: מקריס סו' ס5רס )ך חנ6 ס)6 עד 6% הכת%) חנ6 5לס )ן וכמתניע מתפף6ני
 מקדים )*קח( : כגי" ")סו סיומות חסריס פ6רמ6 וכ"י מיגבען ונכ"' רח"ל, ונכויי , רומ' נכו,יכנס

 וכ"י לחרס 3כ"' סני' וכ"מ . 36יגו יעקם מסרי חזע )קט( : ע"נ מי זף נסגסירין כ"ס ._ומהם))
 סיערוך סכתו3 ססני6 6חר , סזס 3::6מר צחרת נ" רומי נכ"' 16)ס , מיגכען ו3כ"'סמרמ6
 )יס, תצטרך ס)6 עד תפיך תוקיר גוס) פעור ר' 6מר סס מתחי) , כח מצלפי וב) נ5ר )6מועך
 טד לניט 'עקנ טמרי )ך תדע o'nlp כח מ8ג:5' סיו סכך 'וחגן ר' 6מר , כח גו6מ5' כ)מסו
 יעגין סקר16 ממס מגין ע3'סס וג:תפ)) מלויס כהחיל  ליניטו טייר מס יורע ויינו 5)לו סיס  בנימיןעכשיו
 6מר וכן )קי( : כ"' נתגחומ6 )סגיו סיס סכך מטמע י' 6ות סגזסס ומתגחו:ו6 . רחמיס )כס יחן סדי61)

 ר' סס סננ)' מצמר שסייס וצחר , שועך סיערוך סכחו3 ע) ע"כ[ מי דף ]5") " דף סגסדריןמגמיל 6חי מצמר סניה תתק"כ רמו 6יונ וניקשט . כו' Snno 610 וכן מיגכען וככ"י . )6סי6 6וק,רנמסי
 , מלמעלס 5ר'ס )ו 'כו ו)6 כחו 6ת מ6מ5'ן יין) סמו רחמיס[ ]נגמר6 רעיס 6יס 'נקט )עולס 6מרייחגן
 סו6 וגס )'ס. תצטרך 7)6 ען )6ט6 6וק'ר כח )ו6מ5' עוס'ס כ'ו סכך כח מ%6' וכ) עידסנט

 ונכ"י . וס ע3 גס מוסב Of ס63חר חנחוגו6 כטון 161)' , "חגחומ6" סטיון וחסר ט)סג'גו כ"'מח:חונ,6
 צויר סירי 3ן נספר כחוכ 36עור רנ' 8מר י' 6ות ונגדפס . 6ם"7 יוקיר מס) יעור ר' 6:;ררומ'

~h'Dh)
 ע"ד( סו )דף סרו מ"ג תענית ונירוס)מי סירך" גן נספר "כחוכ q'nic , )יס חוסרך ס)6 עד

 מוס . כח מ6מ5י וכ) 753 )6 סועך סיערוך עעמ6 גוס )יס תוערך 7)6 עי י6סייך יוקיר )עור ר'6מר
 ונטמות . 3ירוס)מי כסמו ג"כ סמונך וכמו גכוגס ג" סיתם לסייר 16קיר 6)ע,ר ר' 6ג:ר ססגוסח6תרפס
 סמס) סדת נן פעור ר' 6מר כן מסו 753 )6 סועך סיטרוך סס"ד 6)' תזעק מס ד"8 ז' 6ית h")Dרכס
 ונססיקח6 , פךת" שנן ומוסיף ענריח נ)סון סוס סמסלר סגיך , )ו ת5טרך ס)6 עד רופך 6ת ענדלגמל
 ס)6 עד רופאך 6ת כגז אעור[ ]5"3 6)'עור רני 6מר מסוגך ס' 6ת כגד 7"6 תעמר עמר ססק6רמחי
 ונמסר . )ך מתנעץ )6 עד fi'Dh 'קר סורי נתרגוס 6' )"ח סירך נן ונס' . ע"כ , )1ת5סרך

~e5h 6 עד )6סימ אוקיר גמ65 כארץ ינןניתש(תצטרך ד Ots : )ככ"י . סיטרס כן 'וס' ור' )ו' כן ונד' )קיא 
 ור' סערם כן 'וסי ר' )ו' 3ן ונדי , סש)ס מן ס')וקן נטעה ססוק'ס ג' צמרו 6זס גגי ג' נוסףרומי
 כן וניי' ע"ג( )ונ )דף ס"6 פ"נ ע"נ נירוט)מי חר8ס וכן , )וי נן 'מוסע ור' סס )תקן יס , )ו' נן'סורס
 ע3 ג' 6וח 50"3 נג"ר וכן . דמכין מי ססוקין hnSn למרין )וי נן יסוטע ור' סיסרס כר 'וס' ור')'61י
 כד קריש פין למרין ח)תיסון פטרון נר 'וסו ור' )וי כן 'סוסע ור' )וי נן ונדי חסיד כ) יחס))ו6ח
 סרטך 3ן יוכו ור' סנ" נ' 6וח סה"נ ינוצל . סעעס מן כטגססרו מקרצות ג' צמרו ס)סהס ס" ,דמכין
 נן יוסי ר' נ"ר נסס תסייט רמו תאביס וני)קוט , מסריס נן 'וכף ר' נ"ר נטם ק"' רם, וני)קוט ,נטעות
 סמ"ר  ונמירס . סמדסיסיס תיקון וסוך , פנחס כר יוס' ור' כניך ס") רמו 'טעיס נלקוט 18)ס ,פטרם
 מן כבדוקן כמעת ממן 61הד 6חי כ) קרשו )וי גן 'סוסע ור' מסרוס 3ן 'וסי 1ר' שוי כן זנד' נ' מותסג"נ
 , סיטרס 51") מיסוי נן 'וס' ר' סניך וסם , ס)סג'גו 6קספ6רד ככ"' כנוו סג" מיגכען ככ"' תם .סעו)ס
 כן 'וסי ור' h~1hD ונכ"י , מעלוס נן מ) פיעל כן יוס' ור' מונך וטס )סג'ט כמו סגי רח"ס נג"'וכן

hP"e. 6נר יוס' ור/ 3וי 3ן ונזי כסמם 6חי מקמר גנו65 ע"6( קנח )יף מונס פסק6 סימנס ונססיקה 
 ר' ונסעות מונס מסכוקח6 סמ6מל מונק נ' 6ות פגז וי"א סנמדרס כ"ט נסערס וע"ס , ורננןסייטרס
 מנמור ש"ס במירט וכן , סגחס 3ן יוס' ר' סגיך סמרור ונמגורח , טרסס נן גוסח16ת ו,ט , מרסס נןיוסי
 סגינו ע) ממרמק לפס ~ני6 )מותר 6ך olth , )וי כן 'מוטע ור' פגחס נר יוס' ור' )ו' נן גנייס'

 )ך6. 6חי )קיב( : וני)גץס ובסמ"ר ונבער נירוס)מי נע5מו סוס סמ6מר שכש כן כי רק ,פסרוס
נירוספ:י
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ה%ש ץ קםמיש%0

 המיד גל יחמול זאת על שיא השחד , יט ס )4%ס עלמו הכטד ירנט לעולם בו%י
ן

 , מצא 4שן דיש 4ץד( : העם מיצוי 6עז )קינ( מצא, לערו בעזו , ו( )י )מס מצא[ ]לעת . ך
 ספינה של בנקב אותו שטושכין בשעה החבל )פי' ושם בפי היוצאת כפיטוריאמר יחנן ר' )קפז( , יוצאה היא היאך . נפש מיציאת ללטה דבר ץך שאין , הנפשיציאת על מתפלל שההא אדם צריך ישמעאל[ ]ר' ייפשע( )ר' אמר )קטו( . הנפש מיצוילעת

 , כותך ים עד ]בעצמך[ תאמין אל , רבהעינו שנו וכך )קיז( , נותו ידם עדבעצמו לרבככן צריך אדם שאין , האדם מן יוצאה שהיא בשעה הנפש כך , בו(לקשרה
 , מותך יום עד בעצטך תאמין אל השומר שונה רבו שהיה מין אחד באדם מלשה)קיח(
 נשה , לו עשה מה , הדברה על לחלוק בא זה הקב"ה אמר , רבו דברי על חולקוהיה

 ותקוניםהערות
 שסי כ) ויסמזצ 6מר וחד , בו' שיך חסין כ) יתש) ו6ת ש 6מר מיגיען מי סג" סם ע"3'רוס)מ'

 61ה ע) 6מר משון חז 3' לות סמ"ג 331"ר . בו' 5יר'6ך רסנת 6פר עונך לב מס 6מר וחך , עו'נך
 ,וערוך 6מר 161חרג6 , כ6( )ג )סס )נט 'רמח ט כי , 1( )נ )חספס מ615 )עת קיר מסיד כ)יתפ))
 נחשיך יום סונ כי 6מר ו6וחריג6 , ינ( ס )סס גן חוי % יקמש ס( גג )סס 15לרי ;גי יחןופל
 גנ"ר 610 וכן , כ( )6 גסס מונך רנ ס0 קמרי ורגנן , י6( פד )סס 6)0י[ נניב 0סחוסף ננחרתימשף
Y'5Dוים סס סני' 6מר' ורננן נמשס רק נ' 16ת ollnth נמילם גלצסש כי 456 ספק וקין . עונך רנ מרי 

 גס , חד ספוק רק גךTnh 6 ג) כי , גולף" עי ס)חן )סגי "תערך וק )נט" 'סמח גו "כי0פסוקיס
 וכך , סס סוקס נמדרס (othin )6 1כ6מח , סנתז )6;י תערוך )ססוק מוקזס נך שסי כ) ויסמחוסססוק
 עוב כי 6מר 61ידך , %'ך ח"ז כ) יתפ)) ז6ת ע) 6מל וחז , נר חוסי כ) ויסמחו 6מר חי , סססגוסח6
 ו6ת ע3 גך6 6מז נך 0מ'  3טע'ד elth , )'רשך לסגת 6טר סונן רנ מס זימר nthe , מטף נח5ריךיגס

 וסכתוג . ע"כ , )גגו 'סמח בו כי קר6 וסלחי 5סנח 6סר סונך רנ מס קר6 ושחד חסיד כ3חס%
1tlnboמישי קעת )קינ( גדר: ע"ס 6חי סוסיף 6סר ירמו לעולס נך חוסי כ) ויסמחו נמקוס נוסף 
 מ6% )עת זא )קיר( : ק15 ססניע ר") )עלונ פיוס מגיע 3עת ופ4 , 3' 6וח %"נ ננ"ר גס מונך .סיום
 ית3% ו6ת ע) 11"3 תסינה רמו תס)יס ניקוע ושכף , טגסס מיעף 3עת עם נאר יכן . תגסס מפוילעת
 מעתיק , עכ"י מותך 'וס עד נע5מך תטמין 6) רטתיט עגו וכן גסס ע5ו' )עת מ615 )עה 6)'ך חסיד:)

 . יסיסע ר' פגור )קפו( : 0')קוס זכר' סנה טס נכ"ל ממ"כ ונע) , 63מ5ע וסטמיס ישתמר וכצף0חח3ת
 וכן , מיגכען וג"' רח"ס וכ"י לומי ככ"י טסו6 כמו , יסמלץ) ר' 6מר ותגךת' , ס6רמ6 ככ"י גס 0ו6כן

 . סגסע מעיפת קס0 )ך 6ין יטמע6) ר' יסמר 0גפס מי15י ע) יחס)) מ615 )עת י"6 6ית6 4 6ותנג7סס
 )עם 6 אי סס עוד e'sb 61ח"כ 636 ר' כטס 6חי מקמר י' 16ת נרפס גוסף סס נג7סס כי )מעירויס
 נגימסרי6 ת651ות , ת51שת צמות סג6מר 0ס מיחס תיגי וסקנס מ16ת הסע 'סמע% ר' יאר מיתת טמ5ו6
 נרכות גב)' מנמרך משסונף דפוס סמדסיס מוסיף וס וסיקל. סנכק ועונם 6סכל0 סנכרן קעס 0ויסכי
 רנ כטס מו63 סס ונגמרה , ס)6חליו ממהמר גסתרנס וזס , 'סמע6) רי נסס סנ'6 ונעשת , ע"6 חדף
 פ6רמ6 וככ"י , כסוטל' רמ"ס ככ"י . וסם נסי nhit'o כפיעורי 6מר יומגן ר' )קפו( : יצחק 3רנחמן

 6מר יוחנן ר' סגפם 6510ת כיצד ו' סכצק f'D קס"ר כמדרס וכן , כקסיסורין רומי נאי ,כטיטורין
 סס ומגדא , סוסט מתוך יו%5 כקשערין נורם י' 6ות סגזסס נחגו%מ6 וכן , סוסס מתוךכל4יעירין

 סוסיף וגס , ולשך רעונ כמעון )תקן ויס , משך כסיוף 6מר סמ4א) , 10סס כחוך כלקורין 6מר חגגיס רניגוסף
 מן סיו65ין כפיעורין למרין 'וחגן ל' נסס איקסס ור' נרכיס ר' 6ית6 כ' 6הם פ"7 ונוי"ר . וקק"ל וי"רמן

 כחוב h~P כס זף ונמ"ל; , וסס גש כסיטור' י6מרי 61'ת ע"6 ח יף נרכוס ננסי חר06 וכן ,מוסע
 נרץ מקנ) ס6'ט מקומומ 13 ים 6וקי6טס 'ס , וסס כפי כפיעורי סס ופירט"' , יוחק ר' נססמסורס
 . 0גקכ גמזת נסין סמן DS' שוחק לותו וחוקעין נגקכיו סתוחנין ועק)יס ח%יס ג4" 0ספיג0 )וחיומחנרין
 , וסע כסי ענו) ססו6 סגקנ סו6 , וסע נפי . לעטין ו( )מ"6 5י5יס וסיעורי ימתרגמיגן חנ)יססיטולי
 חכ) )סו5י6 סרובך כליס סי' וכתג , עורי סי וגורס מנלכות מואלס 30י6 טורי סי עלך ונערוך .עכ")
 תערוך סי' מונך חס5"ח רמו "0)'ס ונעקוע . המוססי וע"נ , נדו) עורת 3ו ויס חורן ס) נחור קמר 3וסיס
 מ"ק גרס"' תר6ס וכן תסניף מוסע גחוך כצפורן )פרט סו6 מערוך יסרי )דעתי , תוסע נסי כמיסוריע)
 נטעת ~Ssn פ4 ס)סג'גו וסס4 , סחורן מן כקוט' ו'651 קסד כו סיס כחב) וסס כסי כצפורי ע"6כט

 וכ"י ס6רמ6 וכ"י לחרס וכ"י רומי נכסי 1)ית6 , פ)פניגו 6להס6רד נכרי 0מעחיק כוססת 0י6 כו'סמוסכין
 נב* . שגס רט ססי0 מין 6ח7 נ6לס מעלס )ילה( : מ"ר ס"נ 6טת . לנותיט סגו וכך )קיז( :מיגבען
 סגת ונירוס)נני . כמוחי סתס6 עז נעציך תסנין 6) וסומר סוגס מסיס רנותינו מן 6חי ג'ק מעטסלופי
h"D6) ושגס יוטנ ס0י0 6חי נחסיז מעלס מותך 'וס עי נעלמך תרמץ 6) תגיגן חמן ט"מ( נ )דף 0"ג 
 רוחף ח67 6תת , 6;י כסן צ14מך 'וס עד 3ע5מךתימין

 רות נצוק )Ots 6 לערס ניס מס' וסלי , אסק"
6%

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



יהנטומא ץ קכהמדרש נאה מכושפת אהת ריבה וראה ~זם( אחת מנה לחול הכשרים יום יצא ,אוהו
איש אשת * אמרה , עמה השיה , לה להזקק ובקש , כנגדו לו ועמדה ,ומשובחת

 נדה לו אמרה , מקובל לה ' אמר , אני כהנת לו אמרה )קכ( , מקובל לה אמר ,אני
 אלופסין לבירו לו וישב הלך )קכא( , לה שנזקק עד זז ולא , מקובל לה אמי ,אם
 ומוצאים )קכג( , אותו ומבקאם עולים רבותיו והיו )קכב( , עליו עבר מה לומר צעור()פי'
 ערוה מה , חולה היה לא והוא , קיציתי מה לומר , חודרם אחר הודש כחויהאותו
 ועמדה והלכה , שידה לאותה הקב"ה רמז )קכד( , מצמער הוא מתי עד אמר ,הקב"ה
 רוח )קכה( , עמי שנזקקת האשה אותה אני , מצמער אתה מתי עד לו אמרה ,לפניו
 יום עד בעצמך תאמין אל שאמרו , חכמים דברי על חולק שהייתה בשביל אלא ,אני
 לכך )קכז( , נפשו יציאת על להתפלל אדם צריך )קכו( לומר הסנים דוד אף .מותך
 'שיטע לדבר מכךה להיות צריך שאדם , מצוא[ ,עת ]ד"א )קכח( : מצוא לעתאמר
 , להקנטה היה מתכה יוסף מורף טרוף שאמר אעפ"י , יעקב זה , זה היה סי ,סופו
 שדי ואל )קל( , חי שהוא שבישרו אלא עוד ולא צקכם( , חי שיוסף הודיעובסקע

 : רחמים לכם יתןי
 ומחורתך יה תומרנו אשר הגבר אשרי זש"ה )קלא( . רחמים[ לבם יתן שדי ]לאל]פה[

 באו אם יהושע ר' אמר )לב( , הגבר אשרי מהו , יג( נו )0ס)יסתלמדנו

 ותקוניםהערות
 )נקע גמגכען ונכ"י . סם ממדרס גנית יע))יגטק מסר"6 סגדו) סלכ 5"ן וכן , )חגרך ו6יטתוי 6,י3 ,6"

 חסר מוחך יוס עד גע5מך ת6מין Sh רנוחיגו סיו ככן לסייס 6חר סקס מקמר ססמיס ( 5י 5י0מדרט
 , רכו 37ר' עי חרק וסיס מותך[ יוס עד 3ע5מך ח6מק Sfi ו6ומל סוגם לנו מסיס 6חד נ76ס]מעסם
 6מר 6ג' גרס )1 למרס מקוח) )0 6מר 6גי כצגת )1 למרס )קכ( : ממות גיוס חקרים ס6רמ8 וגכ"' ,רוחץ ח67 6חת ס)סג'ס נתערס טסנ6תי נירוס)מ' וכן 8חת, רוח נ6ת רומי וגהקי , מינכטן ונכי, רח"סגכק וכיק: . 6חת רינה נ6ת )קים( : רח"ס בכ"י נס חסר כן כי ורטיתי , מוחך זוס עי מותך יוס מןוססמיס

 עיתו % ךסנ סכך )קכא( : סמרמ6 1כ4 רח"ס נל'י נס וג6% , מיגכען ככ"י גסמט זס . מקונך)ס
 "66ססין" וסמה , סגו' מ9ס סג'ח . . . . . בניתו % 1'סכ 0)ך מישען ונכ"י , רח"ס נכחי וכ"י .6)וססין
 ככ"י הסרת זנן , תלה' נעתק ונעשת הלך 5") , %שימן נניתו % ויסג חלה סני' רומי ונכ" ,הסרס
 וכ* רח"ס רומי'וכע נכ"י )'ת6 וגס יעור" "סי' ממעתיק מן נוסף ס)ס:יגו 6קסס6רו ושק ,ס6רמ6
hn~be, סיוג'ת סמ)ס ו0י6 , 6)ופמין 51") , ממונסת סמ)ס ק08וס י"ר סגיוי סרג ייידי סטירגי וכלסר 

 ס1עתק 'דס וע) ףס7טג טס 0ו6 יחד 1IDWO) , בטמריבוגג )קרטגקוג4 )נ וכ6נ 5טר וסירוטסאקהז7טג
 וכן , ,קג'ס סט3ע'ס גתרטס מע31ס %טן ע5נ1טר

 סעת'י
 1ט1ד ינ( 1 )לסתי ל6ט 1מפ1' 36) .,גץ'ס ט'

V'nveרנותיו וסיו )קכב( : רלרצטגפ ו( ) )סמה) 7173 1ת5ר OtslP רומ' גשי וכ"ס . הותו ומנקרים 
 mhD~ ו3כ" , לוחו ומנקרין עו)יס רסיס וסיו מיגכען ונכי" , רח'שוכ"י

 וש65'ס )קכג( : #otsl ל3ו' וסיו
 חלס )6 קוהו ומונילין רומי גכ'" . חומס סיס )6 וסוף טסיתי מס )ומר חודס 6מר חודם כחרס6ח1
 )ומר חדס 6חל ואס עטס כך חוש סיס 63 וסול נחזן קותו ומלילין מיגבען ונכ"' , טסיתי מס )ומרחים 6חר חדס סיס )5 וסד כחו)ס סתו 1מו65'ן רח"ס 1נכ"' , עס'ת' מס )ומר מדת 6חר חרס כחומס1ר13ן
 , ליכס %ומס hmhD ונכ"' , רוח 63ותס רמות מתנ"ס )0 גחן ומיגכען רח"ס ונכ"' רומ' נכת .טידס 63ותרי ריר4"ס רמז )קכד( : מסונר סוסון ס6רמ6 נכר ונס , מותסס סוסון סגוסח6ות 1נכ3 , עסיתימס
 ונכי . 6ני רוח )קבה( : מנסער 0ו6 מת' עז 6מר ~סג'ט נמורס מלסער ססו6 ר6ס בגי' סס מיגכען31כ*
 וכנס . גסיו '5י6מ ע3 )סתפ)) 076 זריך )קכו( : "מקדט" מזת )מחוק הס . מס סקנס ורוח nw~sשגלען
 )כך )קכז( : גססו סת65 עד מחס)) 6יס סיסי סמ' ס6למ6 וכ"' רומ' ונכה , מיגכען וכא רח"סככ"י
 : מ65 )עת %ך 5"3 מ65 )עת וכך נססות מיגנען ונכ* , פ6רמ6 %1י רומ' נכ"י וכנס . מ615 )טח6מר

 מח31ר מיגכטן ולי ס%מ6 וכ"י ללס נלי וכן , רומ' ככ"י ססו6 כמו ס1ספתי . 61% )עת 7"6)קכח(
 גהק גסמס וס , ח' טסות סניה 636 סוד וטל )קנם( : ס)סגץ י,מ6מר 6) ימיות יריך סריסיימ6מר

 : ח' 'וסף מנסרו 6)6 עוי ע6 רח"ס ונכ" , ח' ססו6 מץ מנסרו 6)6 עוז 1)6 סי' רומ' ונכס .מ'גכען
 361 16מר ט0ו6 ממן סג" רוש 1נל4' , רח"ס נגע גס י"ס , ס"ס )פמ רמשם %ס 'מן סי' 61))קל(
 , נגשין וס 3ג'מין ו6ת , יוכף ,ס 6חר , ממעון וס 6חיכס 6ת )כס וסלח סייס הג' רחמים %ס יחןמזי
 %טה ט גטקס ס9זס רוח 6חר במעון וס 8מעס 6ח י"י( מג )מקן עסקת כסירוסו רס"י כוק 0מ6מרבוס
 6מר )קלב( : עיגכען נכ"י ר4מעת'ק מעשק )6 ססרפס טף עי מכ6! , סנגר בטרי וס"ס )יא( :'וסף
 ע) נ6יס ס0ס יסורים כ) )וי גן טוסט ר' 6מר ס5"נ ריס נכ"י ינץריס. ערך נ16 06 .מוסער'

. 
 ס6דס

ומהסריס
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תנחוסא ץ קכ8מדרש202

 לנע ינול הייתה לא ואם , הן אהבה של ימורץ , בתורה ליגע יכל והייתה ימוריןעקד
 בעית וושש אדם הוי , יסורין לידי בא שאינו ,בעולם אדם אין ביסנא ר' אסר)יב*( , תלמדנו ומתורתך יה תשרנו אשר הגבר אשרי , הן מרדות של יסוריןבתורה,
 ויגע הללה כל ער חודם , הלילה כל ער אלא , לישן יכול אינו בשינו , לישן ימלאינו

 אמר , שדי ואל ד"א )קלנ( : בתורה שיסוריו אנוש אשרי הוי , ער וזה ער זה ,בתורה
 , סוף להם שיש , די להם אומר והקב"ה , עליו באין שיסורין אדם אשרי אלכסנדריר'
 ואל הוי , דייכם ליסורי יאמר "ל , שדי אל "בניו שאמר , יעקב היה זה , זה היהמי
 משלג והארץ , נבראו מדוק הללו השמים אחא ר' אמר )קלד( , שדי ואל ד"א :שדי

 שמים כדוק הנומה שנאמר ,נבראת
~tDSt) 

 יאמר לשלג כי שנאמר משלג והארץ , כ3( מ
 ר' אמר , והולכים נמתחים היו שיבראו הקב"ה להם שאמר כיון , 1( )י (st'h ארץהוי
 אמר , המתים את שיחיו עד והולכים נמתחים היו , די הקב"ה להם שאמר אילוץאהא
 ואל ד"א : שדי ואל , דייכם ליסורי יאמר הוא , "ייכמ וארץ לשמים שאמר מייעקב
 לבטה עליכם מתקיים הוי רצונו תעשו ואם , הוא קשה שדי ואל הזה הלשון מהו ,שדי

 : רחמים לכם יתן למיכך , קשה ברחמיושהוא
 שירדו כיון , נ( מג ((t'the עשרה יוסף אחי וירדו , העמן מן למשה כתיב כמהמז[

 שלא אחד , כתבים( )פי' פרוסמגמיות שלש )קלה( בערמה יוסף עשהלמצרים
 ואחד , חפורים שני אחר אחד אדם ילך שלא ואחד , בר ליקח למצרים נכנה עבדיהא
 צוה יוסף עשה מה )ין( , וקינו ושם אביו ושם שמו שיכתוב עד נכנס יהאשלא

 הכנימו , הראשון ביום נכנסו , ויום יום בכל כתובין שהיו , אדם בני שמות לושיביאו
 של אחיו שירדו כיון , לו מודיעים היו ויום יום בכל וכך , שנכנסו השמות אתלפניו
 ראובן לו אמר , שמך מה לו אומר הפילי בעל היה , אחד בפילי כולם נכנסו לא ,יוסף
 , עצתם שקרא כיון , יוסף אצל הכתנים הביאו , כולם וכן שמעון וכן , יצחק בן יעקבבן
 מנשה אלך , הולכים הם לאיכן ראה אמר , בנו למנשה שלח , שם היו שאחיוידע
 , זה למבוי זה מבוי מן , זה לשוק זה משוק יוצאין , השוק בתוך מחזרין אותמראה
 , ו( טס )מס אליהם ויתנכר , הכירם ודאי אותם שראה כיון , לפניו ובאו אחריהםשלח
 באתם מאין אליהם ויאמר , עליהם נכרי נעשה אמר יוהרן ר' )קלז( , אליהם ויתנכרמהו
 אדום לא לו אמרו , 9( סס גסס אתם מרנל~מ להם אמר ,מס(

 ועביי
 אוכל לשבור באו

 לעורבא כהטל )יח( יוחנן ר' אמר , יג( טס )טס אנחנו אחים עבדיך עשר שמם , י( סס)סס

 ותקוניםהערות
 קותו מ3ט)'ן וקין 60לס ט) 63יס סרס יסוריס 6נ) סס ת1כחח ס) 'סורים תורס מינרי 16תומנט)'ס
 . כעולס 6דס 6'ן 3יסנ6 ר' לנור )קלב'( : h"D ס דף פרכות ועיין , מן 6סכס ס) יכןריס תורסמדירי
 נ1גי ר3י 6מר גורס וסוף , סתגמ611 3טס  תתש רעו תסיס נ')ק1עמו63

  נסס סס3י6 סילקופ .ודגרי ,
hnin)to3סס  תה"י רמו טר,  3'לקופ גס ימונע , פ5"3 ריס 33"ר כמ"כ מונף  hnln)tO 6מר  לנכון מרס ימס 

  עיין 6לכסיררי. ר' 6מר  סי' Shl  ד"6  לפלג(  לסקסיך: נobl 6 עי טס סו6 מתגחומ6 וסמ6מר , 3יסי6ר'
 ככ"י .  פרוסעגמיות סלפ  לקלה( : י"6 שות גר6סית לטיל  סיין . hnb ר' 6מר  לקלוי( : ס5"3 ריטג3"ר
 5ןלס לסת3ירס ים ,  פגמיות  פריס מלס רומי וככ"י . פרוספגמיות 5"ל נפפות סרוסרסגסיות סלפרת"ס
 "סי' שסיף 6קסס5ר7 נכ"י וכממחיק , סרוס7ונמיות 5") יוגמ6ת  פרוס פירמ6 וככ"י ,  פרוספגמיות6חת

 ית ופירוסס %"%7ז"סקש '!מת עכ%ס וסכמת . פ6למ6 !כ"י רומי וכ"' רמס מכ"י )'ת6 וגסכתסס"
 צמיגו נטם. 30'6 דטנמ6 ערך וסעלוך . ע' וכמערס כסג 16 סול ססק6 3פס'קה6 ועיין , )בעמעה1(ונגרס
 , 3ר יקח פ3ד ירך סל6 6חת ינ5( סירם דיפגמ5יח סלמס  ן1"ל 0תגחונו5 )גו6מר קנת ס7ומס מקןנטף
 נ"ך ס" דטגמ6 וסיקס . . . זנקו  יסס טסו טיסה  וססליטית , חמורים סגי מחמר %ס 'ס6 ט)6וסטג'מ
 ,  למ5ריס פ3ד יכנס סל6 גור גורות סקס י' 6ות 67% וננקר .  ונזרס דת ג"כ זפ" %ק7אז%(5יבית
  630 עד  6יס ינכס hSn למניס(, ממקים  תנוסס תתריס עליכו לוסל6 ,  תמורים נסני 6תד יכגסוסלט
 רמו גישתי וליעץ פנימס מהון הוספו  מיותרים  סססגרתי  סמלות . זקעו וסם שניו וטס טנקינתוב

 אן ,  נפרוך  סטו63 וני)מדגו לפגיע נתיתומ6 וכן , קפגס פיר נפסוס פיו מסוק פ"פ 3קס"ר ליתםוכן ר1מ'"
 עמס מס )קם( : מזירות" סטנו פרוסטנגדות 16 7ענע6 ונמרים ן ע' נסערה סס  וע"ז '  פינ נלעיזלית6
 ~סס !'תגכר ו' *1 %'" בב"ר .  פליסס וכרי  גפטס 6מל 'ומגן ר' )קלז( : " 16ת )מ') ט"ן .עסף
 :  קסוח לדגר  נרבריס ונכרי  לפס  גטטס )מורס ו3רס"' , ע"נ נרקח וכן כגכר' )סס טגעססממד
 נכש נ'ע גמ65 סוס ססי' . "יי"  סקור 6ת  ססכגים ע1רנ "סי' )קיגיס נורץ דטייל לעירנ6  מסל)קלח(
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קבהנחומא ץ קכמכדרש
 אכרו , אתם אחים להם אמר , ינו( האור את שהכנים עורב )פי' לקיניה נוראדעייל
 היה לשקי נשבע כשהיה )י( , טו( מב )נואית אתם מרגלים כי פרעה הי להם אכר ,עין ספני )קלפ( אבית צות שכך לו אמרו אחד, בפילי כולכם נכנסתם 'לא ולמה , הןלו

 , וברחה מהעדר שה שגנבה לאשה , דומה הדבר למה וקמא( , פרעה של בראשונשבע
 , אחד שה ראית הרועה לה אמר , בבגד וכימתו לביתה הלכה , אחריה רץ הרועהוהיה
 כשהקו יוסף כך , יודעת שאיני בסמה המומך זה של מבשרו אוכלת נהא לואכרה
 בנע ועבדיך אדוני לא אליו ויאמרו , פרעה בהיי נשינע היה לשקר לישבעמבקש
 ומהזרים ר,ולכים הייתרן למה , מרגלים שאתם תדעו להם אמר , '( כס )מס אוכללשבור
 יושב אביע שמכרנוהו ומשעה , לעבד ומכרנוהו לנו היה אח לו אכרו , המדינהבכל

 אנד אותו מוצאים שאנו מקום בכל לומר )קמב( , בידינו והכסף וירדנו , עליוומתאבל
 וכפלים , ירדנו לכך לו אמרו , בו לחזור יכול דבר שמוכר אדם להם אכר , אותופודים
 עליו נשרפים אנו אפילו לו אמרו , למוכרו מבקש אינו ואם להם אמר , לפדותובידינו
 מרגלים לאכר אלינם דברתי אשר הוא להם אמר , אותו שנפדה עד זזים אנואין
 כל ינוע לו וינידו , אביהם אצל והסבו מענו עשו מה , אותו אוסר אני אף ,לבור והשליכני אמרני אמר , כן( מס )סט שמעון את מאתם ויקח עשה מה , 'ז( מס ):סאתם

 העד , יהודה לו אמר , 3( מג )מס אוכל מעם לנו שברו לכו להם אכר , אותםהנקרות
 בנימן את אשלה לא להם אמר , ג( מס הס וגו' פני תראו לא לאמר האיש בנוהעיד
 להב נרק עשה מה , שבעים ולא אחת נפש לאבד לך מוב לו אמרו , אהרגאפילו
 שאמרו לפי , האיש לפני רחמים לכם יתן שדי ואל עליהם להתפלל והום-;יל , בנימןאו2
 בישראל מדבר . שדי ואל ד"א : האיש לפני הוא אמר לפיכך , )( מג )סם האישדבר

 : %( ש )וק)'ס שוביהם כל לפני לרהמימ אותם ]ויתן[ )ונתן( , רחמים לכם יתןובגלוונם
 : סמבפיון מנהר שלפנים . אחיכם את : סג( ג )מ)6כ' וגו' לכם שולח אנכי הנה . לכםושלה
 ובאו ]שנאמר[ שירה נאמר שעה באותה , ובנימן יהודה שבפ אלו . בנימן ואתאחר
 ובקך צאן בני ועל יצהר ועל תירוש ועל דגן על ה' פוב אל ונהרו ציון בכרוםורננו

 מרח פרשה חסלת : "( )6 יעמיס עוד לדאבה יוסיפו ולא רוה כגן נפשםוהיתה
 ויגשפרשת

 )קסיו ן13' מעמ בה ואנשים יכה עיד זש"ן: . ימ( מד )ני6ס'ס וגו' יהודה אליו ןיגש]א[
 הפסוק , מהו )א( , טו( ס0 הס וגו' ]חכם[ )וחכם( מסכן איש בה וטצא . 'ו(ט

 סאתים אלו , מעמ בה ואנשים , הנוף זה קפנה עיר )ב( , הדורות בכל נאמרהזה
 שהוא , הרע יצר זה גדול מלך עליה ובא , באדם[ ]שיש אברים ושמונהוארבעים

 ותקוניםהערות
 )6 רח"ס וש"י , )קינו ס6ס טסגגיס עורג סני' ס6רט6 וככ"י , פס )ית6 "ס"" מקת רק , ס6רמ6 וחג'"יומי
 כתוב וכן עיןסרט, מסגי ור") סוג נלקח וב"ס , שן מגי )קלם( : )קוגל גור6 זשי) שרנ5 מס) רק וס,גמ61
 סרעס, 50 נרפסו נסנט סיס )סקר גטנע כפסיס רעס:)קם( שן מסגי ס6רמ6 ונספי רח"ס רומ',~נכ"' בכ"ימסורס
 סיס )סקר )ס3ע מיקס מסיס סרעס,גטטס חי חנחט נפת קט"מ, רמו מקן ני)קוס ומונף ו' 6וח 50"6 גפרוכן

 ונרחב. מסעזר סס סגגנס )6עס זומם סונר )גוס )קפא( : סוג ~נ)קח עס"מ נרס"' מ~נ6 וכן 0רעס גחיגסנע
 וסחטתו עמוס עסתס מס שמגס 6סס 56) וגסס סמלעס מן סנרח )נדי מס) )ו' ר' 6מר ססגכזר

 מגסכם 6תת6 ססי6 תס6 כן למרס ננס מן )יס נסין לחון , סיין עריו וכסח ממטס נתוך וגהגהווסססיסחו
 סמטת טס הכר נס , כמס) 3ע) וססמיס גור נסס סס ני)ק,ס ~מונף . ניס ידע ah ולגסס מזיןמנסריס
 : טהרי נ)סון ממס) כי ט31 נ)קח מו63 וכן , סמסס" נתוך 01תגח1 וסססיטתו ומחסמו עמדס עסתס"מס

 ע3 ונסירס"י , ו' 6ומ 50"6 נ"ר עיין . קותו סויים 6גו oth~ln lmh סיגו מקוס נ% ~מר)קמב(
 : ענרי בכון סנט סונ ~נ)קח , 5למ' נחסון סו6 וניקשט ונוקר ינ( מג )מקן טונ וניקח ,ממורס

 6)6 , כך גוסו רומי ונכש , רח"ס הכ"י גס פ5רנו6 נכסי כ"ס . מיורות 3כ) ג6מר ס,ס ססטקמסו)א(
 ר' כטס ט"3 )3 דף גזרים נננ)' וכיס . סגוף וס קטגס שר )ב( : סדורות נכ) ג6מר סוסס0סוק

 כעיר 6ח 610 ומלט סס טיס וגן , 6נריס 6י)ו סס 6ימ6 לגריס רס"מ 5)ו ונטלים . %6 גלרש
 סרבס טסני6 6הר ח' 6ות מסכן ath נס ומ65 03סוק ס"ס ונקס"ר . עונים ומעסיס נסורס 11נמכמהו

 תזרא
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