
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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תטמא ש ג יןמיש104

 ונעירה , ונשתה נאכל אומר הרע ויצר , אחד ויום שנה עשרה שלש , אוב מיצרנחל
 ושומעים )ג( , בתורה נערוק אלא נשתה ולא נאכל לא אומר פוב ויצר , תאופינוכל
 עיפת הן הן אלו , 'ד( ע )קבס גדולים מצודים עליה ובנה , מכולם גדול שהוא למה , הרע*צר

 ," בחכמתו השי את הוא וסלם , מוב יצר זה וחכם מסכן איש בה ומצא ,וחפאים
 , קמן שההר לפי מוב ליצר שומעין שאין , )מס( ההוא המסכן האיש את זכר לאואדם

 : מגג( )0ס)'ס וגו' דל אל משכיל אשרי שנאסר )ד( אשריו, מוב ליצר ששומעומי
 מלך אליה ובא , המב% דור זה , מעם בה ואנשים , העולם זה , קפנה עיר ד"א)ה(
 והנני שנאמר , גדולים מצודים עליה ובנה , הקב"ה המלכים מלכי מלך זה ,נדול

 את הוא ומלם , נח זה , וחכם ממכן איש בה ומצא , יג( 1 )גישת הארץ אתמשחיתם
 המסכן האיש את זכר לא ואדם , 6( 1 מס התבה אל ביתך וכל אתה בא , בחכמתוהעיר
 נח את אלהים הזכור שנאמר , זוכרו אני אבל זכרו לא אדם הקב"ה אמר , סס( )קילסההוא
 ובא , המדבר דור זה מעם בה ואנשים , המדבר זה קמנה עיר ד"א ל( : 6( מ)סס
 ישראל שעשו בשעה אימתי גדועם מצודים עליה ובנה , הקבוע זה נדול מלךא*ה
 , וחכם מסכן איש בה ימצא , 'י( ע )יגויס ואשמידם ממני הרף כתיב מח , העגלאת
 נצן הוא ומלפ , גג( כ6 )מט)' חכם עלה גבורים שי שנאמר , הצדיק משהזה

 האיש רעע זכר לא ואדם , י6( )ג )ימות בעמך אפך יחרה ה' למה שנאמר , בחכמתוהעיר
 מוטה עולם ימי ויזכר שנאמר , זוכרו אני זכרו לא אדם אם הקב"ה אמר , הד"אהמסכן
 אחי אלו מעם בה ואנשים , מצרים זה , קפנה עיר ד"א )ז( : '6( סג )'סט'ס ]עמו[)עבדו(
 , אתם מרגלים א"ל , גדולים מצודים עליה ובנה , יוסף זה גדוע מלך אויה ובא ,יוסף
 : יהודה אליו ויגש , בחכמתו העיר את הוא ומלם , ידידה זה וחכם מטכן איש בהומצא
 תבועת ואיש איש בלב עצה עמלתם מים זש"ה )ח( , יהודה[ אליו ויגש ]ך"א]ב[

 יומף שהיה מה כל , יסף שה , איש בלב עצה עמעום כים , ס( כ ומסז'ידלנה
 שהיה לבור , דומה הדבר למה , יהודה אליו ויגש שנאמר , אותו ונצח ידידה בא ,חכם
 והניע גדול חבל והביא ערום שהיה אחד בא , בו לירד יכול אדם היה %אעמוק

 : ממנו ודלה יהודה ובא עמוק, היה יוסף כך ממנו, ודלהלמימיו
 , מ( % 31% ביניהם יבא לא ורוח יגשו באחד אחד זש"ה . יהודה אלו וינש ר"א]ג[

 שנאמר , אותו ונצח קדודה בא יוסף שנתגאה מה שכל , ויוסף קפדהזה
 כל והיו יוצא שהיה לשור , דומין היו למה , 6( מס )3י%'ס התתאפק יוסף יכולולא

 אלא , לפניו עמד ולא האריה ובא , לזה ומנגח לזה בועפ ודיה , מפניו בורחותהחיות
 הדר עצרו בכור שנאמר , בשור נמשל יומף כך , נמצא ולא לשור ובקשו הארינראה

 , אותם ומבעפ עליהם מתגאה יוסף ודויה , לחיות נמש* וכשבמים , 'ו( 5 ~וליס*
 שיצא כיון אלא , עשה לא , שמעון את מאתם ויקח , 6ה ומנגח , א*הםהתנכר

 ותקוניםהערות
 וס גיור מיר 56'0 1נ6 36רי1 6)1 מסט 3ס ו6גסיס סגוף זס קעגס עיר י"6 ס"ס סוס סכטנ ט3ייסות
 עיט וגגם 6וחס וסכנ , מגס טסרס ס)0 ט1נ מעי ג7ו3 ססו6 ניו) סרט )'5ר יוורק סו6 ולמס מרע'5ר

 %וי ט6יט מסכן שתו קורץ )מס , טונ י5ר וס וחכס מסכן 6'ס נס ttJWUt , 6%1 כיסן נ7ו3יסמ5ודיס
 , גמש סוג 3י5ר ס0ומע סכ3 נחכמחו מעיר 6ח סו6 ומקס , 6 שמטין בריחן 30 רוכן וקין סבריותנכ)
 )6 לחון סקנ"ס 6מר וכר 63 0761 . 7) 36 מסכי) לסרי מסעי 3'ס יסיע כמען עונים , דוד5מר

 פ"י נס כ"ס . סרע )'5ר יפומעיס )ג( : וגו' מנסרכם ס6נן )נ 6ת וססיהתי )'ס מיכל 6ג766כלחוגיס
 עיין . 37 6) מ0כי3 לסרי סג6מר )ר( : סרע 3י5י סומעיס ס6נריס זנני רומ' ונכ"' , ס6למ6 וכ"'רח"ס
 3פ' סס ונקסים נ' 6ות ס3"נ נ"ר נמירס מונף . כו' סעורך " נ4פ עיר דא )ה( : ל"ד ריס רכסויקרץ
 גף3ת ני)קוע מוש . סמינר וס קטגס עיר 7"6 )1( : נ' 6ות פעתה נתכסית נ6גדת גס וט"ן , קעגסעיר
 ועיין , מפריס or קעגס עיר 7"6 ס)6הריו סמ6מל נתחבץ סניף סס ונעורס . ר~הגחומ6 נפס תחקס"סלמז

 , נריתח3ת1 סתגחומ6 3סס סס נ')9ע מונק . לפייס ,ס קטגס עיר 7"6 )ז( : נ' 6ות מע"ח גראפיתג6גדת
 )ניס מיגכען ובכ"י , סס נר06ית 6נ7ת וטין , עיס סיגוייס נקפת סמ6מר גמ65 נ' 16ת סס נקס"רוערן

 מש וס"ת )ח( : 6' 16ת סוף עד קטגס עי ד"6 סוס ס6חרון סמ6מר רק יעתיק ( ויו 5י ח'ץסמ7ר0
 7"6 , 3'י נטם עמוקיס מיס נפסוק חתקג"ט רמו מסקי ני)קוע ומונק דו 16ת ס5"ג ננקר .עמוקים
 וסע סק מאס עטקס )נ6ר המס[ סינר )מס ]מ30 6יט נ)נ ט5ס טמוקיס מיס כתיג יסויס 6מופנס

פ'מיס
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זהנתת ש ג יימיש
 אטף יכול ולא אלא , נמצא %א לעיר בקשו , ע( פע )יי06'ת יהודה ארוה נור ,הארי

 העומד ומשוח , היוסף לעמוד עתיד מלחסה כהטוח לבא לעתיד אף . ויבלבל בושכתיב מפני אפילו , )( ) )מס)י כל מפני ישוב %א בבהמה גבור 4ש , למה )ם( ,להתאפק
 : ק י )יגיה אושיע[ יוסף בית נואת יהודה בתן את וגברתי שנאמר , ממנו קשהמיהירה
 פיך באמרי פקשת , וגו' לרעך ערבת אם בני זש"ה )י( . יהודה אליו ויגש ד"ת]י[

 אתה למה )יא( יוסף א"ל . נ( כ 6 1 )מס' והנצל בני איפוא זאת עשה ,ופי
 ראובן ואין , מדברים ואינן כאן עומדין ממך גדולים שיש אם מסתכל , דבריםמרבה
 , דברים תרבה למה ואתה , מדברים ואינם , מסך נדולים ושי שמעון ואין , ממךגדול
 אני הרי לפמך וטעמידו לך מביאו אים שאם לאבי אוזרחו לגק , 9( מג וגועשתאערבנו אנני שנאסר ערב שאני בעצמי אני אלא בו חושש מהם אחד אין א* מכל לואמר
 אליך אביאנו לא אם שנאמר , הבא ולעולם הזה בעולם , ילמות בשני לפניךחוטא

 אם בני למה , עליו נפשי נותן אני לפיכך , )כ( מד )מס הימים כל לעביוחמאתי
 : וגר לרעךערבת

 למה , עליפ מעביר אתה בייה ארל )יב( . אדוני בי ויאמר יהודה אלט ויגש ד"א]ה[
 אתה אין , ימ( מ3 )3י6שת ירא אני האלהט את וחיו עשו זאת ל%שאמרת

 , שמים בדיני ולא , מלנות בדיני לא דנני אתה אין א"ל , עלינו מעביר אתהבייה דוי , "( מד )סס כפרעה במוך בי שנאמר , לפרעה דומה אתה אלא הקב"ה מןתתיירא
 )%,ת שנים ישלם הננב ימצא אם שנאמר , כפלים משלם נונב שנמצא מי שמיםבדיני
 אם , לו שיש כטה כל נומלין מלכות בדיני , בגנבתו נמכר לשלם מה לו אין אם , 1(מ

 אם אין אם שמים בדיני ואם , שבידינו טה כל לך פול , תופשינו אתה מלכותבדיני
 : עלינו מעביר אתה ביה , אדני בי , לעבדים לך הננו , דמיו לפרועיכפין

 וזה , מחזירו גנב אותו ומצא עבד שלוקח מי שבעילם ב%הנ * אדני בי ד"אמ[
 אם )יג( , רעים בדברים אתה חשוד , לעבד לגלותו מבקש אתה גנבשנמצא

 ידבר . ג( מך )צפית לאתמ עבד התר תועז עבדך נא ישב , ממפ יותר להלחםיודע אני , מבקשו אתה לטלחמה אם , ממפ יותר לשמש יודע אני , מבסלטו אתהלשמשך
 תבא דבר קקי אשמיע אם לו אמר , שמעיה בן ירמיה ר' אמר )יד( . דבר עבדךנא

 ותקוניםהערות
 סטמד  סר יגל ע) דגר )'וסף מ0'נ 'סורס וו )6 קי , וסות'ן סימגס דפין סכ) סתחי4 וסתס סימנסוים נמסיחס מטימס ננימס ונימס מ3) וקמר 6חד נ6 , טיפוס לסחות 'טקס גריס סיתס 1)6 וימין ממןמימש
 תמס) 3תגחומ6ויסג'ט , עמוקס )ג6ר חגיגי ר 6מר ח' 16ת 6' פסוק 6' פרכס חו'ת מנדרס סוס סמר) ומ1נ6 . ס/ע ,  )נ1טל

 וסננני
 מסג' 06')1 כ) מסג' 'סוכ 1)6 ננסמס גנור )'0 ימס )ם( : 'ותר מנטר

  'סודס  שיו ויגס 6'ת6 נ' 6ות ויגס טגזסס וכתגחומ6 , כ) ג) גופר'קון ו'כיכ) דרס . 1'כ)כ) 3וטכח31
 מל 6י )1 וקמר סקרי 6ת סר6ס דזס6 גן חמג6 נרי מטסת כ) מחג' יסונ 1)6 ננסמס ננוע 04אקס
 3ן חג'ג6 ר' אריו רן , 3רח מיד , 'טרT1ha (6 תרסס 0)6 ססנעתיך )6ח)ס

 יום"
 % געגיתי )'ס 6מר ,

 3ר  'מוסע ר' יפר  עור. )'ס סג6גור ננור קרבך סנל6ך חג' ח5םטקר6תיך
 גחמיס,

 סור ס) סרו סו6 מ'
  6ט בני ד"6 %"נ ריס כנ"ר . כו' ערני 06 3ג' וס"ס )י( : ע"כ יהדס פיו וינס יונקר כגא-ייסור כנגד טמר מי , יןודס לריס  )ור מנקמר 5רי ויסורס ,  לו  סרר סווץ נכור  סנ5תר , סור qev כך ,%'
 )6 06 ,  סיך נקמרי  נוססי ,  ת3קסלו פירי ,  כפיך  )זר תקעת , 6ערנגו %כי , יסודס זס )רטךערגת

 מקטנו ,קנ) רנונו נעמר pJT.~t )ך רעך[ ורסנ  מתרסס ])ך וס5) כ;' [hlD'h] ,6ת עמס , פיךסני6וולו
tnus~1ו סנט'% mlot , שלפופ נפני  חופי יני ירי  כו',  רנריס  פרנס  5תי למת  ליא( :  יפ"כ וטקס  
 )תגר גנגס 6גי )מס ח6מר 061 מגער 6ח ער3 עגיך כי )נ( פר )וינט רפ"י כוון סמסטר לוי .נו'
 6") )יב( : טכ"ל שלמות 33'  מפרס לסיות מזק 3קסר שלסרתי ידני מנסן כלס סס , 5תי מם5ריותר
 003 ני6ס ערך תערוך ומונק . ע)יט מעניר 6ת 3"ס " 16ת ס5"ג ננקר וכן . טנגו מעניר 6חסכ"ס
 6ח מכרס התגו )ענד נג'מין 6ת גוס) 6תס )מס ע4ט מעניר 6חס ני6ס %הי 3י ויקמר וינט')מדגו
 , וט  בדבר עסק )ו סיס )6  נגיתין י3ל , טנדיס  נסיות תחוגגו )כך כעכיוחיט

 6ס )'ג( : 3י6ס ערך יחס נטרוך מיץ . זין וע'ווח שו) סי' ם(5 יה' ניסק וניי6 , ניי6 3ססטסגף  מלפריס 5יזס כ"כ וסביי
 , סנטר חמת טנדך ג6 יסג , )נ מי וינס רס"י כוון סמ6מר )וס . כו' )מחמס 06 ט' מסקסו 6תסשגוסך
 ו' 6ות ס5"נ נכיל . תכעיס גן 'למיס ל' 6על )ידן : ומסמס 1)מ)ממס )נטרס פמט משגס 6נ' יגר%)
 דגר ק": רמו ונעקום . 6תכס ומכיס 3ג6 דנר ומכמס מנסגיס h'i1D 6גי ונר סמעיס נר 'רמיס ר'5מר

%
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תנחומא ש ג יןמדרש806

 גדול לכרך נכנסו קמנים ממנו שנים , באזניך דברי יכנסו א"ל )מז( . אדניבאזור : " נ )י01 אמון מצא התעבי שנאמר , מצרים א"א נא אין )פו( , נא ילבר ,בםצרום
 אם כאן כלנו ואט לז( , גס( )ד )שיסית וגו' יעקב בני שני ויקחו שנאמר ,וההריבוהו

 שפרעה כשם ארל יח( , כפרעה כטוך כי : באן נפש משיירים אנו אין מבכותיםאט
 אני נשבע אמר , לו שני ואני , בטן בארץ גדול אבא כך , לו שני ואתה , כאןנדול
 בברזל ברזל שנאמר , מסיים אם ובפרעה , מתחיל אני בך מתערה תרבי אשלףאם
 כנגד מתנאה למלך נאה )כ( , זה כנגד זה עומדין לשניהם 3אה )יפז( , יו( כ, )מסז'יחד
 בו שכתיב מלך יוסף , 3( ס )דס"6 באחיו גבר יהודה גו שכתיב ' , מלך יהודה ,%ך
 עם זה מננהין שניהם היו לפיכך , מג( מ6 )3י6סית לו אשר המשנה במרבבת אותווירכב

 : אדני בי נאמר לכך ,זה
 , עומדים אנו ]מה[ לאחיו לומר התחיל מתפייס שאינו ליוסף יהירה שראה כיין ד"א]ז[

 שנאמר , לשונם מבין שיוסף יודעים היו לא והם , נסיים ובפרעה נתחילמזה
 להם אומר התחיל 1 כך יוסף שראה כיון , בג( מ3 )3י6ס'ת יוסף שומע כי ידעו לאוהם

 נתן מי , הזה לבנימן אלא לידע רוצה איני להם אמר )כא( , רכה ובלשוןבתחטנים
 ששמע כיון 1 הגביע את לגנוב עצה לו אתם-נתתם שמא ; הנביע את לנתב עצהלו

 , לי השבע לו אמר , בגביע נגעתי אני ולא , עצה לי נתנו הם לא אמר , כךבנימן
 , בו נגעתי לא , ממני אחי יוסף של בפרישותו , לו נשבע ובמה , לו ויישבעההחיל
 ולא , בג( מק )3י6ט'ת חצים בעלי וישממוהו שנאמר , בו שנשתלהו חצים בשילוחולא

 בהשלכה ולא , בג( )1 "ס כתנתו את יוסף את ויפשימו שנאמר , שהפ'מימוהובהפשט
 שמכרוהו במכירה ילא , כו( סס )מס הבורה אותו וישליכו שנאמר , לבורשהשליכוהו
 , בגביע ננעתי ולא , עצה לי נתנו שלא , בדם כתנתו שמבלו במבילה ולא ,לישמעאלים

 אתה בני של משמותז א"ל , באסת אתיך על נשבע שאתה לי יודיע מי יוסףאמר
 שסותן ומה א"ל , לו שאירע מה על שמותן שהוצאתי י מחבבו אני כמה לידעיכול
 . %( ט )3ו6ס'ט וארד וחפים ספים יחבב אחי ונעמן גרא ואשבל ובכר בלץ א'9 , בניך .של
 , לאמי בכור שהיה ובכר )כג( , מעני אחי שנבלע ידי על א"ל , בלע למה ארל)כב(
 . נעימים דבריו שהיו )כד( נעמן , באכסניא גר שהיה גרא , אחי שנשבהואשבל
 שהיה סופים . ממני גדול שהיה וראש . הוא אלא לי ואין , מאם אחי שהיה אחי)כה(
 אבי אצל יושב והוא ורועים חוזרים אחיו כל והיו , לי ומלמדה אבינו מפי תורהעומד
 . הזה היום עד שנתחפה וחופים . ומעבר משם שקיבל מה המסורות ממנוולומד

 ותקוניםהערות
 : ננ"ר )'ת6 ,ס , מוריס 6)6 ג6 6'ן )סו( : 3מ5ריס תנ6 ן?י ור") , נג6 דגר ו)וכג'ס , מס' מ51"6ג'
 : ס)פ;';ו כ"י מחגמומ6 ולווח עס"ע 3סיהסו רס"' נס סנט כן . כ6ו:'ך 7נר' 'כגסו 6")למז(
 0)ע זסעתיק יימעתיק כעס מיוגען גג" . ג6ן גרס ot~ttcn 5;ו  6'ן  )ונקסים 6נו 06 כ6ן כו)גו וצו)יז(
 כי גענור כס36ס סימן ס3ינ 97 5ד סמדרס פנית יע3)'געק מסרט סגדו) וסרג , כ6ן גפר 6גי 5יןכ6ן
 (ce 6") )'ח( : כ6ן גסס ממתריס 6גו 6ין מגגף'ס 6;1 06 כ6ן כובו 61;1 3") 16)ס , מונן עגוסוסון
 מ)ך 6נ6 כך , מקריס כקרן )ו סגי ו6תס מנך סרטם מס סס ננ"ר וכן . )1 פגי ומחס כ4ן גרו)ספרעס
 רס'' כמן קוס , מסייס 6ג' ונסרעס מתחי) 6גי ממך חרגי 6ח 6;' סונף 061 , )ו סג' 61גי כגתן63רן
 נכ"' . )ס:יסס ;6ס )ים( : 6יוג'ך 61ח קותך 6סרונ תקגיטגי 06 כפרעם כמוך כי ד"6 סתורםנפירוס
 ;6ס 7)1( )7 סמ7רס )ניח מיטען נכ"' . מ)ך כנגד מחגלת )מ)ך ג6ס )כ( : )מגיס ג6ס נעטותמי;כען
 ג6ס t(Syi כמסר ג)קכ סמ6מר . סמסגס נמרכנח לותו וירכנ 13 סכחנ מ)ך יסורס כנגד ממגבס3מ)ך
 כמרככת טותו וירכס נו[ סג:ונ מ3ך יוסף , כלחיו ג3ר ]יסורס 13 סכמוכ 'סורס ])ולך[ כגגן מחנ6ס)מ)ך
 3סכ ק:"6 רווו ויגס נפקוס מונק . סוס )נטמין 6)6 )'דט ר51ס 6י;י )סס 6ג,ר )כא( : וגו'סמטגס
 : סחגחומ6 ךכרי 6ת סניף וימסכו נפ' סתורס ע) סחוס' 3ע)י 56) גרפס יסודס מגחת ונס' ,מלגמומת
 ננ"ר 6חר כמנגון וס ועין . סט 3י)קוע :סמי וכו' תורס )ומן סריס )וו4'ס עד . 3)ע )מס .6"))כב(
 מסיס ת;תומ6 ר' גמ7רס מסורס גוייס 7"ס נסרס"י וע"ס , )1 דף ס"ס ונגמרת ח' "ותס3"7
 ו6ח. )ית6 3ג7פס כ' l:,:DSC כת"י תיחומי )סמ7רס וכוון ע"כ, ג:עי.וע3ר סקינ) מנינו 'עקנ כפיופיו

 רומס פ:'1 ופסיו טי , נג'ס )ך יט 6") מן מ6:טונס נרסוס וס qDli די 6וח סגדססי?ת;סומ6
 ונכר )כנ( : 6קספ6ר7 ס) סגי נצי גס וניחך , וויג'5'6 ורסוס קוסט6:טי:6 נדפוס ו)'ת6פרד,
 t'rr ,כד( : )6ג;ו כחול ססיס 3טעוח ו()!( 5ד סמדרס )כיח מי:כען נכ"י ? )6מו נכורפסיס
 . סוe~h 4 )י ולין ת"ס 6חי ססיס 6חי )כה( : (OlnD 7נריו מסיו נעעוח מרגען נכ"' , גטימיסיצריו
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יתנחוטא ש נ יךמדרש  עכ"פפ שעד דופים ד"א בחופתי. ראה לא והוא בחופתו ראיתי שלא דופים, ד"א)כו(
 ארד בי וארד ד"א . לכאן כלנו את קןהוריד )נו( וגערו . יחף והולך עליו מתאבלאנ4
 , שאולה ביגון אבא את תוריד לא ממך בבקשה . )ס( )ז )גי6ס'ת שאולה אבל בניאל

 לנטש ימל לא ידוף ששמע כיון , )ו( סו "ס וגו' אבי אל אעלה איך כי אמר יהודהיכן
 , 3( מס "ס וגו' בבכי קעו את ויתן , 6( מס )ש וא' להתאפק יוסף ינול ולא שנאמר ,רחמיו
 עזריה בן אלעזר ר' בשם שמעון ב"ר אלעזר ר' , )טס( מפניו נבהלו כי אותו לענותאחיו יכ* לא )יופיכם( יוסף אני להם שאמר כיון , ג( טס )0ס יוסף אני אחי. אל יוסףויאמר
 וענות יכלו לא , בו שעשו מה ידעו , יוסף אני לאחיו שאמר יךמף אם ומה )כח(אמר
 מעשיו לו ולומר הבריות מן ואחד אהד כל עם להתווכח )כם( הקב"ה כשיבא ,אותו
 אחת על ינ( ו )טכס שיחו מה לאדם ומגיד רוח ובורא הרים יוצר הנה בי. שכחובבסו

 : לעמוד יכולה בריה שאין וכמהכמה
 , טלחמה לשון אלא הזה הלשון ואין %( , עמו לריחם נגש . עזיה אליו ויגש ד"א]ח[

 כשהיה רבותינו אמרו . יג( י (sffn וגר ]והעם[ העם( )וכל יואב ויגששנאמר
 אומרים ויש , כליו את ובוקעות עומדות שערותיו היו )לא( , חימה מתמלאיהודה
 , עולה וחמתו בהן בה וטכסנס פיו לררך ופתנן ברש של אשמם עמל שהיה)לב(
 אמרת אתמול , עלינו מעביר אתה בייה אדוני בי )ויאמר )לג( . וגו' ויגש נאמרלכך
 ויאמר : בייה( ע אין , אוחו נסלתה עכשיו , והביאפהו אלי יצביאו הקטן אחיכם אתלנו
 כיון , גלית נימי ערבותו יהודה פרע אימתי )לד( , הנער את ערב עבדך כי , אדניבי

 , ע,( " )ס" והערב השכם הפלשתי ויגש כתיב מה , בצרה שעה באותה ישראלשה'ו
 ופי המלך יעשרנו יכנו אשר דרויש והיה כרוז מוציא שאול התחיל ומנדףטחרף
 יומת מות ה' שם ונוקב שנאמד , מיתה חייב שמחרף מי נל מוצא . דאתה , כס( סם)סס
 ומשלם משה אמר , סו( סס )מא יום ארבעים מחרף היה הרשע והוא , ט'(  יי )יי6וע'

 פניו על תורפה הקב"ה צדקה עושה שהוא רשע , '( , )יכל'ס להאבידו פניו אללשנאיו
 םה , הבא בעולם ם מניח ולצדיקים , הבא לשלם להאבידו בדי הזהבעולם

 ותקוניםהערות
 וכס רמס וכ"י ממיג5ק

~D1hD 
 6ת ס10ריד )בז( : סתגחומ6 גטם סס נינקט חסר וס . נמוסתי ר6ס )6 וסו6 נחופחו ראימי ס%חופש ל" )ט( : סו6 6% מ6ט 6ח 3י סיס "63 6חי ריני' שגכען וכר

 כ"ס . יוסף 6גי 63חיו סימר יוסף 06 ומס )כח( : כ6ן כקט 6ת ססוריז כעשת מינכען נכ"' . כקכושי
 סג6מר מיחס )שן 6)6 נכס) עין ,ס )סגי 6;ח6 רוש בכ"י 6ז3ס ID?)D וכ"' ס6רמ6 ול"י צח"ם נכשנס

 וכ* רומי ככ"י . ואחן 6חד כ) עם )סחווכח )כם( : 'וסף 06 ומס מתחע ולח"כ , ונוי 61'גך לתגךנוגות
 סוס סלון 61'ן )ל( : וקחי 6חד ע) )מוכיח ס6רמ6 וככ"י , 61חל 6חי %) ואוכיח מיגכען ונג"'רח'ש
 עפ 6סר וסעס יו6נ 1'גס סמד"6 להיחמס סגסס 16מר יסורס ו" ו'  016 ש"נ נק"ל , שיחמס טון6)6

 מוכך גס , Y'~D 3"ר 51") , פלי 3"ר סס ו3טטוח , נ"ר גסס ח"נ רם, 'סוסט גי)קוס ומוכל ,למלחפס
 . %ץ 6ת וטקעות שמיות סערותיו סיו )לא( : נסגיס סתקגתי כזפ וסעס 51"3 סעס וכ3 סכתונ יוןסס
 , ויונקות כ3י1 טקטית 3נו סערות  יו תמס מסלס יסורס סוס כמטס  מכין ר' 5פר 1' 6ת %"ננלי

 )3 מתוך יו65ות סערות ספי סיו עורס יסודס ס) חמתו כססיתס יודן ר' 6מר נ' 6ות ויגס סג7ססונתגחומ6
 וחמתו נסן ומכסכם סיו והוך וטחנן נר% 30 6סוגיס נוט) מסיס הבריס גיס )לב( : ננ7יו 6תוקורעות
 וסיס סס ננקר .שלס

 גותי
 סס וסניף עסת ערך טרוך עיין . (p~h ועוניין פיו קטך גלף ט3 עססיוח

 ונתגשמת . 3ר,) ט) גד1)ס חתיכס וס" סנ"ר יכרי 6ת סכי6 וכן נרו) ט3 טקטיות נגמרה Y'r1מקמרי
 נסימו ומכסכס ממס וגוטי , גחוסח ט3 6סוגין הכגיתו ממ)6 סיס חמתו סתט)ס מנכף וכמסיס סססגדסס
  סלטות סר4מ)ס גזי ושסוט ל'ר טר.רח" סגrcb~ 317 סרב יי'7י סעירגי 6סוגין מ3ת וסותת , ש)סותמחו
 וצמר )לנ( : גרטעיס סי' יסוניס ואל ,  לקמרן(  נרטין כסרסי פי' 16 מס, צנר טו וחלק מחיכיוסירוסס

 קמור ונגר , 610 מיותר כי רח'ש'וססגרתי וכ"י רומי גכ"י וכעס . ע)יע מעגיר 6תס גייס תדוגי3י
 גכ;ס ויגס "7"6 וס )פגי נוסף לשי ונל'י , עימען נכ"י )ית6 וגן , י"3  וכ3סנסערס , ס' י(ית)מעכס
 גחמיס ר' י 6ות ס5"ג 33"ר גהמיס ר' דברי וסוף . וגו'" חגיו ויגס סמגחס 3ע)ומ וימי סג6מר)סיידו
 ויגס י"6 3הגחומ6 כתונ סיס 1)ועהי . יד( )יסוסט 'מוסט 6) יסודס גגי ויגסו סמד"6 )סיום מגססהמר
 זנ5 סגניך היסו ~ינט סג6מר[ )תטוס גכגס ויגס ntof , 6"7" 36 יפויס 3ג' ~ינסו סג6מר 3סייסוגכגק
 ת6גייד ורסס , ורגוען ככ"י מעתיק כ6ן עד . ג)יח סימי טרנוחו יסודס סרט קימתי )לד( : סס נכ"ל ססו6סמו
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הנחוטא 02 3 יןמדרש108

שרענה
 חפותה עפ אס, עי!הו

 קס אני ),ו ן "',ח,ן ',פ "יבובם ,ח"נ ןשנאסו יפ איגעי,למיקר" י ייי,פ,1 'ה( גק לה ,,י(יעה ,..' מי ארגעה'

9  ;,..ס אען ,ננ'פ., חיה וננס נ,.,ם, הננמנם ר,.יס אלא ,:אתע,: , ,::ן"הב

 באי הי ;ה='שגך',בן:ך%שץ::.זלישןם" מת)ם[
 העורים )לס( , הבאלעולם

 מתרם
 , ס( )ס "ם עורים עיני תפקחנה אז שנאמר ,

 ע~ "עודי"
 איפ ריין ' בפח בנא פג" י קילובז"ן1 ' ייי

 ותקוניםהערות

 ; שוונ.וח זן י:נ. 71 ו'; ,ן; ,"ן ווי' וגו'. hnin)wotu "7:ן.יי,::י:ומ
 ,ז וי~1'; ל lh)a tpnPt ג'ו. ,י; ק"ן ווו 1,'וש,ץ "", ווו ו:י נ,.יי11,

 -- -'י ' . י,ו י )יןע%ל
 תני"

 ב2':"בד2צ - מיגןגבןבד:י2:בבצימב11?%ן תקב י oSh יo)h "3 כ2ב
D'hי מ::,:ם ,ב ם :ו nDDOtp~1m %"ב;::ב עבובז%קיב 
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יחנוזפא זם ג יןמדרש  שאל אותו כשהעלה , משמואל למד אתה ממי )מה , ז( )מ %'יכ לבורי כמוויתיצבו
 מעיל עופה והוא עולה זקן איש הנאמר , רואה את מה לה אמר , לאשה אמרמה
 ולכרז , 'ע( ג 04 אסו לו תעשה קטן ומעיל שנאמר , לבוש היה שכך , יו( כמ)מא

 , הקב"ה אורק ריפא משמתו ג.ולמ רשען יאמרו שלא )מה( , בא דיא כך דולךנשאדם
 כן אם הקב"ה אמר , הם אחרים אלא אותן אלו שאין כמדומה , אותן הביא כךואחר
 אל נוצר לא לפט שנאמר , אותם מרפא אני כך ולאחר )סו( , שהלכו כשםיעמדו
 , כס( 00 הס וט' נאחד ירז ומלה זאב שנאמר , מתרפאות החיות אף כן ואחר , '( מג)ישים
 ועסה מם(, לחמו עפר ונחש שנאמר , מתרפא אינו הכל על מכה שהביא ומי)מז(

 בממין שנאמר , בנימין זה זאב , נאחד ירש ומלה זאב ד"א : לעפר הכל אתשהביא
 , יו( ג )'יטש וגו' ישתחל פזורה שה שנאמר , רהטבמים אלו וכזלה , גז( מע ימרף')נו6סיסזאב
 עמכם בני ירד לא אומר יעקב והיה , עמהם בנימין כשירד אימתי , נאחדידעו
 וכן , אותו ומשמרין אותו ממצע; היו , עמהם וירד השעה שהגיע כיק / )מ( מגונלוית
 , ההודה זה אריה , כ9( מג )ש וגו' אמו בן אחיו בנימין את וירא עיניו וישאיוסף

 לו הדר שורו בכור שנאמר יומף זה נבקר , 9( מ9 )ים יהודה אריה טרשנאמר
 בבכורתו הבכור לפסו וישבו שנאמר , כאחת אוכלים שננוצאו תכן יאכל , י" בטורס

 : לפניו שלה יהודה ואת לפיכך פ( מג)ולהסיח
 שהיה לפי , 'נ( '6 ('WDt, אפרים קנאת וסרה הכתוב אמר )סח( . שלח[ יהודה ריאת]י[

 הכתונת, את לו שהביא לפי , יוסף את הרג שיהודה סבור אביטיעקב
 רעה ורה בני כתונת ויאמר ויכירהשנאמר

 אכלתהי
 אלא רעה הוה ואין , )נ( 6 )נימית

 מרפהה לא , לאהע לטרוף עתיד ואתה , אותו מרפת אתה לו אומר יעקב והיהאריה
 אבל בס אל ארד כי : %( מס גסס וגו' שמלותיו יעקב ויקרע מיד , דקנאה מן אלאאחזו
 ולקללם האז בעולם הרשעים במיתת מת אני שמא , שאולה אבל מהו , )0( סס )ססשאולה
 אחד מת והרי , שבפים עשר שמם 4 נותן עויהא הקב"ה שהבטיחני למה ,הבא
 אבל בני אל ארד כי אמר לכך , עולמות בשני מת ואני בהם זככני לא שמא ,מהם

 אכרתה עמף אל ישראל ויאמר , אמר מה דו שהוא אותו כשראה לידע משנך .שאולה
 מת לי ואמרו כשבאו אמר אלא , הפעם אמורטז לומר ראה רמה , )( % )ססהפעם
 שאיני מבושר אני חי שאתה שראיתי עכשיו , עולמות בשני טת אני אמרתי ,יוסף
 אחריו, כתיב מה 6ק, 6 )טס אביו אוהו וירך הפעם: אמותה אחת, פעם אלאמת,

 אין לבך , בנים לך אין *רודה הקב'יז אמר , 6( ס0 4ם מצרים אל אצוצ מכרווהמדנים
 שתמול וויך , בנך מת * ואמרת אביך את והמעיתה , בנים של צערן מה יודעאתה
 בעת צרף , אחריו כתיב מה , בנים של צעק שתדע כדי , בניך את ותקבוראשה

 ותקוניםהערות
 נסס סמ361 נ'5סט וגטן 1גמ65 ככתונ מן ~olto מסר 33"ר . 3טס כמו ויתענו הותם נשמרתתמסר
 כמומר תחססך כת"כ כ1' 3טסין 6") , תמיין עיטן סיעך 6"3 0עוכס נרטת 3פ' ס"ס קס"ר ועיין ,נ"ר
 ונירוס)נר . 3נ6 קעתי? עפ נ6ס ס'6 3ט*% סוס נענים osfi עם כזר?ח גשת 3טס כמו הת,5טח1תס
oth))D"D והן ר' כסס בגי' ~ניר1ס3מי יונכן ר' נסס חם חתרן"ד רטז 6'1כ ני3לוע 1מ1כ6 ע"כ( 3נ )דף ס"נ 
 : 3טס כמו ויחנוט חומס כשמר התסקי צ"ע עט %ס סי6 יסד) 0*ס עס מיורדת ~mlh כו'[ סיור?תכסות
 דרימדרס וגר6ס , סמע') נריע % גוס ק5ר כנען 3161' סוים י"ר נהי עכס וכן , 0עתייס סתחיס 6)יוכ טמעסס ריס זמם 6ונ געית ע"י ע3ס סט,36 ל 6ף סגתנ חוקר גיפרו שץ . טסתו% )ט? 6תס סטי)טד(
 וסקנ"0 , נ16ן ט6י ורני נ6ק סעויס לני וכזעת 6ונ נטוות ע"י ע6 'חגר,* ססס ע"' ע)ס סימוך)סינר
 ששר , *תו נר6והרי ס6סס גנרי)ס ומק מתז ntNeo )ס6ו3 סיני? גדי ר~צתי?ס o~wn כשןכחייטו
 כססם יקמרו ק)6 סס וכנ"ל . כ1' עלס למש י6מר1 ס)6 )מה( : סעהידס תחיס תסיס 4יך מוסהפיגן
 רקעי טסת , סס החרש 6)1 6)6 16תן סריגן יומס 0כי6ן 61ח"כ סלה"ס ריפוין מממחו ריס6ן )6קלס
 ו6חריס ollnfi.-ממית  ייסשס ישרו ס% וכגדסס . נ'4 כסס סמוק) ניקרס ח?1נ6 ננ"ר  ססמיסוע!)ס
 וכל"י . סס נכתר סרי") נמיותי עיין . 6) ט5ר 65 גסני סג6מר 6ותס מרפף 6ני כך 1)6חר )מו( :סחים
 עפר ונחס טימר סנחס )ן וצן מהרואין 0* )כ6  3עתיי )!י ל' 6על , ס' 6ות ע"ג נ"ר ע"ן .לקרס, 6'פ סכ5 ע3 מכס לסניך ומי )סו( : סמעחיק ע"י ס:סמע 6) גפר )6 )סגי סג6טר ססי1ס חסרמ.:גען
 , ג. 16ת פ5"ס סס ננזיר מונף סמ6מר טוס סיפחלס . *סריס קנ*ח וסרס הכסוג *ער  )יעז( :יהלם

ומסר
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הנסתמא ש ג יןמהרש110

 יוסף שדויה השנים אותן וכל , ע( ט הס ואונן ער וימת וכוזיב , 6( )מ )שיסית וגו'ההיא
 קוודה שאמר , מבנימן למד אתה מנין , יהודה על יעקב של דעתו היה מאביוחוץ
 , "וסף ונתוודע בנימן על דעתו שנוזן וכיון , )נ( מד ):ס הנער את ערב עבדך כיליוסף
 שלח יהודה ואת לכך , תו' אפרים קנאת ומרה שנאמר , נקי יהודהנמצא

 : וגו'לפניו
 כתיב ביוסף , לציון אירע ליוסף שאירע טה כל וראה בא . 6( ג )מ61כ'וגו' לפני דרך ופינה מלאכי לכם שולח אנכי הנה זש"ה )נזם( . שלח[ יהודה ]דקרן]יא[

 , נ( ס, )סס3'ס ציון שערי כל ה' אהב כתיב ובציון , ג( )ו )ייכסס יומף את אהבוישראל
 שנאתיה כן על בקולה עלי נתנה כתיק בציון , ד( )ו (nthu אותו וישנאו כתיבביוסף
 בא כמזיב ךבציון , 1( )ו )יי6:'ה אלומימ מאלמים אנחט והנה כמזיב ביוסף , מ( י3)ימים
 תמלוך המלוך אחיו לו ויאמרו כתיב ביוסף , 1( קס1 )0י.)'ס אלומותוו נושא ברנהיבא
 כ,תיב ביסף , ז( גג ('D'Da אלהיך מלך לציון אומר כתיב ובציון ,. מ( 6 )יי6ס'תעלינו
 כחולמים היינו ציון שיבת את ה' בשוב כתיב ובציון , ס( מס )נו6סיס ח~ם יוסףויהלום
 , י( טס )גי6טיס ארצה לך להשתחוות ואמך אני נבא הבוא כתיב ביומף , 6( קכו)הסיס
 כתיב ביומף , גג( עט )':עי0 ילחכו רגליך ועפר לך ישתחוו ארץ אפים כתיבובציון
 . נ( מ מירס בדולה קנאה לירושלים קנאתי כתיב ובציון , "( :ס )נחסית אחיו בוויקנאו
 שלום את ודרשו כתיב ובציון , ין( טס )גרועי" אחיך שלום את ראה נא לך כחובביומף
 זכרו כתיב ובציין , ים( סס )נצטית מרחוק אותו ויראו כתיב ביומף , ו( כע )'ימ'סהעיר
 ובציון , סס( טס )נראית להמיתו אותו ויתנכלו כתיב ביומף , ג( ג6 )יימס ה' אתמרחוק
 , גג( טס )עלית יומף את ויאשימו כרכיב ניוסף , ל( סג )תס)יס סוד יערימו עמך 'עלכוזיב
 הבורה אותו וישליבו כתיב תיוסף , כ1( גג )'סיקל) בנדיך את והפשימוך כתיבובציון
 בו אין רק והבור כתיב ביומף , גנ( נ )4גס חיי בבור ?מתו כתיב ובציון , גו( טס)גושית
 כתוב ביוסף , 1( )מ )למיס טים אם כי מים אין ]ובבור[ כתיב ובציון , סס( טס )נצטית.מים
 ביוסף , 1( ס "יגס להם לשבוע אשור כרכיב והסמון , גס( טס )גורסים להם לאכלוישבו
 מלך עבד )והעלה כתיב וברביון ן כמ( סם )גומיה הבור מן יוסף את ויעלו וששכוכתיב
 , ינ( )מ )'ימ'ס הבור[ מן אתוו ויעלו בחבלים ירמיהו את ]וימשכו וגו'( ירמיה אתהכושי
 ויקרא כתיב ובציון , )י( טס )נרשית במתניו שק וישם שמלותיו יעקב ויקיע כתיבביוסף
 ביוסף , 'נ( גג )':ע'ס שק ולחגור ולקרחה ולמספד לבכי ההוא ביום צבאות ה']אדני[
 ביומף , ד( ג3 יכעיס לנחמני תאיצו אל כקריב ובציון , )ס( טס )נמסים להתנחם וימאןכתיב
 וגן לציון אירעו ליומף שאירש הרשת כל . 1( י )ע36 היונים לבני מכרתםירושלים ובני ההצדה ובני כקריב לביריון , )1( סס )נוקטיי מצרים אל אותו מכרו והמדניםכתיב

 יפה כתיב ובציון , 1( 3ע )גורשת מראה ויפה תואר יפה יומף בהי ביומף נאמר ,המובות
 , כ6( סס מי6ע'ת יומף את ה' וידי כתיב ביומף )0 , ג( מח )תס3'ס הארץ כל משושנוף

 9( :ס )גי6סיס נחל אינת כתיב ביוסף , ג( ע )מא הימים כל שם ולבי עיני והיה כתיבובציון

כתיב. ובציון , כ6( סס )נתסיס חסד אליו וים כתיב ביוסף , נ( 91 )תס3'ס גדול בציון ה' כתיבובציון ~
 ,, 3( 3 וכמיס נעוריה חסד לך זכרותי

 , יי( מ6 )נו6:יס שמלותיו ויחלף וינלח כתיב ביומף '
 אגדל הכמא רק כתיך ביוסף י(, י )'סעי ציון . בני צואת ה' רחץ אם כתיבובציון
 כתיב ביומף '0, נ מימ'ס ה' כמא לירושלים יקראו כתיב ובצית מ(, טס )נבטיתממך
 6( גנ ויטיס ציון עוזך לבלף עורי שרי כתוב ובציון , מ3( סס )יי6ש0 שש בנדי אותווילבש
 ופינה מלאכי שולה הנני כוזיב ובצחן , כמ( מ1 )נל6טיס לפניו שלח יהודה ואת כתיבביומף

 : 6( נ )מתכי לפנידרך

 ותקוניםהערות
 ע3 כמעתיק וסמך סתנשמ5 מן וס גס ישתיק כי יען , 33טוג1 סס ~ptnDD וקר סדרסס עיקרשסר

 מ63כ' 3כס ס31מ 5גכי מגס. ,ס"ס )סם( : ט' 16ת סגיפס נת:חומ6 מ1נ6 וכן , נ6ריכות 3תגמ1מ6סמנ61ר
 וכן . י(מגמ1מ5 3עס הרף"ס למג ע63כ' 3י3קוע מונך . מיון שרע 3'1סף ס6ירט עט כ3 וללס נ6תוי
 סימיס ג3 סס 31נ' שם וסיס כתיב 1נגי1ן יוסף 6ת ס' ויס' כמיד ביוסף )נ( : 1' 16ת ויגס נגיססגסגס
 סס מ63ס נזדוע חסר וכן גגזסס, טמע וס . נ~31 נ5'1ן ס' נמינ 1"יק ני31 ליננו נתיבניוסף
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זהנתפח ש ג יןמדרש
 נחמיה ר' אמר )נא( , טהו * לפניו להורות יוסף אל לפניו שלה יהויה ואת ד"א]יב[

 , תורה דרגים השבמימ שיהו , תורה מורה שם שיהא תלמוד בית %להתקן
 פירש פרק באיזה יודע יעקב היה מאצלו יוסף לו שהלך כיון , כן שד"א לךתדע
 שלא לבו ויפג חי יומף עוד יו ואמרו יוסף אחי שבאו ביון , אוהו שונה שהיה ,ממנו
 פירש פרק באיזה יעקב גזבר , כו( מס )3ד6סיס להם האמין לא כי שנאמר , בו מאמיןהיה
 יעקב אמר , יוסף ממני פירש פרק באיזה סימן לכם נתן להם אמר )נב( , יוסףממנו
 פירש פרק באיזה אמרו להם אמר , יומף סמני פירש עגלה שבפרק אני יודעבלבו
 להם נתן יומף nwp מה , ממנו פירש פרק באיזה נזכר יומף אף , לכם ואאמיןממת
 עומק היה שהלך מכלם שבכל ללמדך , כ6( מס )טס ענלות יומף 5"מ ויתן שנאמר ,.עגלות
 באברהם כתיב והרי , התורה ניתנה לא עכשיו ועד , אבותיו שהע כשם ,בתורה
 , התורה את אברהם למד ומהיכן )גג( , ס( כן )סס ותורותי חקותי מצתני משמרתיוישמר
 גליות שתי לו נעשו אומר יופי בן שמעון ר')נד(

 והיו , שלמים נדים כשתי )נו"
 אמר )בי( , ו( סו )הש"ס בליוועי שרוני לילות אף אומר הוא שכך ומנין , תורהטבעות

 היה תבשילין עירובי אפילו הבירה איש אלעזר גן יונתן ר' בשם' נחמן בר שמואלר'
 ובן )נו( , ס( ט )כדו"ח וגו' בקולי אברהם שמע אשר עקב שנאמר , אבינו אברהםיודע
 ושבעים מאה היו אברהם של ימיו שכל , עקב שנאמר , לבוראו אברהם הכיר שניםג'

 . אפילו משטר והיה , הכירו שנים י שבן למד אתה מכאן ,והמש
 והיה הורה דקדוקי

 אתה "ב"ה אץ , יע( ימ )סס ונוי יצוה אשר למען ידיותיו כי שנאמר , לבניומלמד
 , התורה א, אלמדמ בכבורי אני הבא ולעולם , הזה בעולם תורה בניך אתלמדת

 וינש פרשת זק%ןז : 'נ( גז לטויס בניך שלום ורב וי לסודי בניך וכלשנאמר
 ויחיפרוטת

 מכל סתומה זו פרשה למה )א( . גמ( מי )גי6ס'ת וגר מצרים בארץ יעקב ןיהי]א[
 אחר ופעם . ישראל על השעבוד התחיל יעקב שמת כיון אלאפרשיות,

 : שבעולם צרות כל ממנו שסתם אחר ומעם . ממנו ונמתם הימין הקץ את לגלותונבקש

 ותקוניםהערות
 ססו6 כמו סוס סמינר כ) מונק י"6 6ות סגדסס 3תגחומ6 . תגמוד ניח )י )סמקין המיס ר' 6מר)נא(
  ופדרם כח( מו )זית מתורס ע3 גפילוסו לטת טון הימלמל ובס עממית. ר' ימר סמלות וכסמיע)טיט
 , דרס ניח )ו )מתקין 6מר חי , לג'נט ורני 6מ6 דר' כריס המה ר' ג' 5ות סלמס  ובנ"ר .  כו'בגדי
 יגס 31')קוט , גחמה ורנ' 6ה6 יר' גריס כניגף ר' ס5") )הקן 'ם , כו' ועי 3'ת )ו )סהק'ן 6מרומד
 כמו סלדן % סטחיק כו' מלמור 3יה * לסתקין נתסיס י 5מר לסניו סלם 'סורס ו6ת ד"6 רן"3דמו
 יפרס וכנר , סתנמומ6 )ז נ"ר סמררם 'sh נוסף סוס סמ6מר גס nDIS1' . מלפגעו כ"' נת:הימ6ססו6
 ר' סס 33"ר  גוסף  וכן , טומר  סי!טון ר' ג'  16ח פאס ובנ"ר , אדפס וכ"מ . סומרthnr גן ממעון ר'  4ר( : סס'א ריס 3"ר עיין . סהורס 6ת לנרפס למר ומסיכן  )נג( : בז מס ויגס עסיתבסי' רטני מי סמ6מר לה .  סימן לכס  נתן  לסם 6מר  לבב( : מסלח  סטגלות נעיין סרר 3"ר גמררסל:!טלס

. 
 מטרמו 6פר לוי

 כויס  כמי )נה( : סנרפס סתגחומ6 )ז  ונוסף , טונ 6יס ומעליו ל3 סיט ישע מדרכיו ס:6מר תורסלמך
 ונ3'יי , רחש וכ"י וץפי נכ"י וכ"ס .סוייר 6יס קלטור  3ו יוגנב ר' 3סס נחמן 3ר טמו6ל ר' 6מר 14( : סמלס  תחת3רס * מיס ס) 5'?סלמים.

 סיוסס ונהיתומ5 . חסר ואספר , סחירה  סר  יונתן ר'  פס
  ויתלוה ,  יכהן ר'  נסס נממגי נר סמ61ל ר' %6ר מיכ:טן 31ג"י , גניו 5ת מלמד וסיס SD סמ"רר כל:סמן
 הנרסס סיס מסמר סמוך) ר' 6מל taa' ומס ג"כ חסר 60רגו6 ו3כ"' , חסר סכילס" 5'ס שעור%ן

 מ' נסטרס סס ועיין )ך פ' ריס )עי) ע"ן . נור16 6ח מכיר סרס נ' זנן )נז( : תורס דקדוקי06')1
  3ן 6מר לקיט ריח , 3ור* 6ת סכיר ס"ס מ"ח  3ן , 3ור6ו 6ת  הנרסס סכיר  טניס כמס נן טלףזנ3"ל

 : עקש שין טקנ ככתיב סנשטלס
 וס גס פיטתי , ע31 נפקח נס ומונך , ויחי ריס 33'ד  נסנס .  סרטיות מכל התומס ע סרטס6ןס)א(

 , י"מ סטרס סו3 )קח )מדרס פוי נסטרות כעירותי וכן . סת:מומ6 מתוך 3"ר ממדרס 6)נעתק
 a'bt סתגהומ6 מן סועמקס זו ססרסס כ) 6' 63ות כה3 610 נס כי )ן3ר' סעי נסרז") גסה1ג6תי
 . ס)0:'ט כ"י כתגמומ6 מן זס תוסיף סגזסס סתגמומ6 מסדר גס עיטתי . גער כרסון כקטר סנדרמן

 רמז נ')נןס וס מקמר h31D וכן . ס)סגיט 3' מצה )מעתיק וסם) 6' מקוה סמ6מר כחחים ססמיס31גדסס

יג"י
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