
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
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הנוזלף ןץיןימדרש212

 קו(, כע מסט מקוה ואין ארץ עלי שעו ]כצל[ צל( )כי אבותינו ככלותושבים לפניך אנחנו גרים כי ז,פ"ה יז כע(, סו )נל06ית וגו' למות ישראל שי דיכ42נ1ד)ב[
 אסות. במרם אמר יצחק , ג( עז )נוודע ערירי הולך וחונכי אמר אברהם , למתזשעתידין ידדלן הכל , ימדוד שלא שיכךה מי אין , מלה ואין . ד( קמר מסמס עובר כצל]ימיו[ קמיט( שנאמר , עוף של כצלו אלא , אילן של נצ4 ולא , כותל של כצלו ולא)ג(
 , למות שנמה בשעה אימתי , )( מו נסס אבותו עם ושנבתי אמר יקב , ד( ג,)כס

 .: לטות ישראל יטיויקרבו
 הרוה את לכלוא ברוה שטיפ אדם אק זש"ה )ד( . למות[ ישראל שי ]דיקרבנן]נ[

 טיש שלא כדי )ה( הקמא גנזן למיתה שנפה כיון , במדבר משה שעשהחצוצרות *י ר' בשם דסכנין יהושע ר' אמר . ה( מ )קסם המות ביום שלמוןואין
 וכידן מ( : המות ביום שלמון השין שנאמר מה ליימ , אצלו באין והן )ו( אדם בהןתוקע
 , מ( כס חייכו וגו' הקבה אל ישראל איש אחר ויבא , כתיב מה מעשה אותו  ומרישעשה
 , הסות ביום שלמון ואין שנאמר מה לקיים , משה לפגי מדבר פנחס היה ואיכן)ח(
 דו4 השף )פ( : משה את והשפיל לפנחס הישועה ניחגה השפלה לשק אלא סו,[]ואין
 לטות דוד ימי ויקרבו , כהסב מה למות שנמה וכיון , 6( 6 )מ"6 זק דוד והמלך בוכתיב
 שנפה ביון יעקב ואף , דוד ימי ויקרבו אלא , כאן כתיב אין דוד המלך , 6( כ)סס

 , גע( מי היוטס בעיניך חן מצאתי נא אם ואמר , יוסף אצל עצטו משפיל התחיללמיתה
 : למות ישראל ימי וי49בו למיתה שקרב ניוןאימתי

 , מת אתה ואין אתה נפמן חייך הקב"ה אגל לכךש הש אמר 9( , ויקרבו מהו ד"א]ד[
 הוא כי לומר עליך כובל היום . ויקרבו מהו ד"א : למות ישראל ימיויקרבו

 שלא , 6( נ )מ"6 למות דוד ימי ויקרבו כתיב , אבותיו לימי הניע לא קריבה בושנאמר מי כל רבותות אמרו : ויקרבו הוי תבירו על קרב פלוני אומר שהוא כאדם ,יקום

 ותקוניםהערות
 נכיון )סי והומס נע סלמס )מס וימי ריח סחולס ע) נפילוסו ר0"' טון המקמר גוס , %ר נססקמר
 נסי' ועיין . ט' ד"6 . 5סענדס טסתחע1 ססענוד מגרת '0ר36 50 וננס עיגיסס נסתמו 6כיגו יעקנטסטר
 סספרש גכ3 ווט כהל לגרס 716 כאסרו )תז1:6 יי מסריס וסרכ טס, ל"ר פסרו"1 בסי' ועייןמזרה'
 פיסקה מס )עפות rh כי , סתומם סריס כיין ססו4 11 סריס 3ר6ס בטס סמיפיס סעס 3כן מגסו65 נ"י סלמג"ס נס , ג'מ6 כמ63 יסיקו לספסל טויסס 6'ן פנס סרקת קוף עם וסמוך דנק וס ססוכ;ר06
 ונעסר נג"ר 5זס סעמש רזת גהט 1)כן , 54 מורחי מאר"י זס ניצר וכנר , סתומס 1)6 פתוחס 65כ)5
 וסמבות , ל 6ות טס ונלר 6' 6ות סגזפס נתגחומ6 מוכך . )סגיך דגיגו גריס כ' ז0"ס )ב( :עכ"ד
 ט%זט נס שנג'ס סמ"ר וינלי . סססר מן למחוק י0 )ע( (ots~n וגו' תוסב עמך לגגי נר גי"כתיב
 סייף 0ס תסיים ונעיט תסוקס רמז תס3יס וגעקוס , פ"נ 6)ף רמז סימיס דגרי וינקוט קג"ס רמזויח'
 גס סמדסיסיס 16 י*מעתיקיס סוטש 6ייכ 3כן , 3"ר נסס עמך 6גכי גר כי su סוס סמ6מל ס')זטנע)
 וסכהונ עוג ניקח סמ6מל טנ6 וט , 6' 6ומ ויחי סגדסס נתגהרה 3"6 וכן , מתסיס סכתוננכיר

 0) כ35ו 631 )ג( : 0ס )'ת6מתסיס
 וספני טונ ונ13ך וניכעס ונגיסס גהר . *ין 30 נ155 631 כותי

 ,ס"ס )ד( : 03ון כמלחנת ס%ש סנ3 פסכן e~e קמ"ר נמזרס ועיין , 6יק 30 כ135 16 כוה) 30נ5)1
 נ' 6ות סאו גאל מונך . גרוף 30'ע 6יס6'ן

 6ין גפנןק סרח וגלך1'ר נ' 6ות ויחי סגדפס וכתנחומי
 ונטסט , רסס וג"' רומי גל" וכנס , 6דס גסן פקע יס6 630 )ה( : 0ס סוג ונפקח , נרוחו טפט%ס
 מוקע חס6 630 קאו למז ויחי וניקוע , 3סן תוקע 6חר יס6 630 וגיפר , נסן 6מר %ס הוקע 'כ06)6
 ג) 6ה 6)י סקסים דכתיג נוסף גכ"ר . 56)1 גטין ומן )1( : סר7"3 תסעיר מס וע"ן , 6זס סוסנסן
 6)'ך וסעדו 3סן ומנבע קומר 6חי כהונ , טס מריאל סמעתיזס נע 6חז סוסיף וגס . 0נעיכסוקני

 ננגוו תכנר קמור , סם סיכן והפגלות , טנטיכס ונפי כ3 6ת 36' סילועו 16מל 6חי וכתונ , י()נמינר
 גס וע"ן , %י ר.גןט'13 יכתיכ סוקיף 0סו6 קלו רמו סס סימפוט מן )3"ר גוסף 16 , ע"כ מטסנימי

 מעלס טותו 'ומרי 0ט0ס וכיון )ז( : %"0 יוחק ל' נסס 0ס גס ומוח ע"ו 6וח DD"1 רנס נמ7נרנמדרט
 סיס 61'כן )ח( : כתיג מס מטקס רותו זללי גרעפס , חסון 61'ן 7"6 מתחיך ונגזסס נל"ל . כתיכמס
 , מטס )סגי מיכר מנמס סיס ומסיכן רת"ס ובכ"י , ס6רמ6 ונוצי המי גלח וס"ס , מ0ס 3פגי מהנרסגחס
 דנליס ע"ן . ט נתיג זוי )6ף )פ( : מ0ס 3סמ סינר וסגחס , רסס סיס וסיכן הכיסס ונתגחוגו6וכז"ר
 כתינ 6ע כמהתו 0סגיע כיון ,ק זוד וסמקך 0ג6מר מזך גנך6 דוד 30 יעיו 0כ) )ך תדע ג' 16ת מ"ערנס
 רח'ש וג"י לומי ונכ"י , נאר וס"ס . 3וס ריס 6מר ל( : )מות זח ימי ויקרס ";6מל מפן מנכותט
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קזהניסמא י ה י ימדרש
 שנה סאות מארבע יותר רבותינו אמת , וישי עובד בועו לא( , אבוהוו לשי"ניע
 בו כתיב לפיכך אבותיו, לימי הניע לא ,' שנה 'שבעים אלא לא'חקה דוד חין,היו

 מאה אלא היה לא וסשה , שנה ]ושבע[ )ושלש( ושלשים מאה )יב( חי עמרם ,קריבה
 בו כתיב ויעקב , י( )6 ויגייס לטות ימיך קרבו הן , קריבה מ כתיב לפינך ,ועשרים
 , קמ"ו ויעקב , ק"פ יצחק , שנה קע"ה היה אברהם , אבותיו לימי הניע שלא ,קריבה

 : למות ישראל ימי ויקרבו , קריבה בו כתיבלפיכך
 , בכור היה ראובן , ליהודה ולא לראובן לא קיא לא למה . *וסף יבע דיקרא]ה[

 ספישל שהיה בשביל אלא , ליוסף וקרא )ינ( והניחן , מלך היהויהודה
 בעיניך חן מצאתי נא אם נלו[ ויאמר )ידן : ליוסף לבנו ויקרא לפיכך , לעשותבידו
 חמד, ויש )סו( , ואמת חסד עמדי ועשית]וגו'[

 למה , ואמת חסד אומר שהוא שקר של
 של שמופה למה )טז( . במצרים תקברמ נא אל : והוא אמת של חסד טירותי לאחרהסד עמדי תעשה אמ איל , פרוק רהמך מת מעון דרהמך בריה מת אומר ההדיום משל ,כן

 טמני ד"א : במצרים תקברמ נא אל לפיכך , גופי תחת מרחשות ויהד בכנים ~קותטצרים
 נפרעין כך , ע"ז מעובדי שנפרעין שכשם ע"ז בו יעשו שלא , במצרים ליקבר בכרם לאמה
 אתה וכן . יק ינ (l?lns ה' אם שפטים אעשה מצרים אלהי ובכי שנאמר , עצמהמע"ז
 נפל נבוכדנצר באדין כתיב טה , החלום את לנבוכדנצר שפתר כיון , בדניאלמוצא

 דניאל אבל )ין( , סו( נ )ימ6) ליה לנסכה אמר וניחוחין ומנחה כגיד ולדניאל אנפותי על1
 , בחירם מוצא אתה וכן . ממנה נפרעים כך ע"ז מעוברי שנפרעין כשם אמר בקשזא
 (~Shpm אני אל ותאמר לבך גנה )כי( יען )יח( , בו כתיב מה אלוה עצמו שערוהביון
  וארכז רצה ולא לו לקרב בקים נבונדנצר , מדמעם אתה חכם הנה הקב"ה א? , נ(גס

 יעקב אמר ד"א נ וא' השתכשך ארץ ]ש[ )אל( )ים( סופך מה , אלוה  עצמךעשה
 ותקוניםהערות

 יותר ר3ותיגו קמרו ואי עונד נועו )יא( : ס' חעגיח ועיין )קיט 3ן למעון ר' 6מר ונגיפם ס,רמ6זכ"'
 נימו (osl וסטותני , חיו 0גס ט6ות מ6רנע יותר לו"3 6מח עונ נעלי' זנן . חיק סיו סנרי מעותע6רנע
 חיו תגס מ16ת מ6רנע יומר ג'  )מיס וס"ס סמפטן סני6 טונ ונרקח , 0גס מ16ה 6רנע מן יותרחיו
 ס'1 0נס מקות מד יותר חכמים למרו 1'0י ומונד טעו וננ"ר , סרד'? יעת סו6 וכן , דורות ס6רנע6)1
 ר,") 6מל1 שני ) וירי ושני טש פנותיו )ימ' מניע hn~e 63 זנהגחומ6 חיין[ סיו ש , חיו ]5") ,ח"ו
 סחגחומ6 וס"ס , תגס מ16ת 6רנע ח' ~לו סטני כן )סנים 6חז סח0כ גרפס , חיס שגס מפחו ז' מןיותר
 מד' יותר 3"ר 3סס מונק קג"1 רם, חורט וני)קוס , לנוס וסות , O'DID1 נפייס ר3ס 3מדר0 כןסגיסו
 0סנסתי רמו חיו[ ]5") סיו 0גס מלות 6רכע ג"כ עמ' קם"מ רמו ooln 3')קוע וכן , מיו 0גסגמשת
 גד6'ת6 פנס ת' ח' עונד כ' סק3)ס 3ע)י כסס 0ס3י6 ט"3( י דף קר6ק6 )יפוס ניוחסין ורביתי .3מירס
 : עכ") פחי ס' 3כ"ר וכן סחס'ד קכיח נססר 0סו6 כמו 0גס מח' יותר חיס 0עו3י ימי פ'גמנחומ6
 , כגס ק3"ג קטו רמו ויחי ונ')קוס , h~1hD וכ"י לת"ס וכ"י רומי ככ"י וכן . סגר. ו0)ס ו0)0יס מ6ס)יב(
 . 31גי~ע ניר וכ"מ , ג( 1 )רמות טגס ומטת ot~stl לנע עמרס חיי ופגי דכת'נ ק)"1 50")וחקותי
 עעס וסמעחיק , ק)"ו חי 3גו ועירס י"ג חי 3ט וקסת ק)"ו ח' סי מסרי גתות לסיס כך געליתורותעות
 0) ס' ונשי . קיג המלס %)וספיג

 בפיקס פסיס נטני) 6)6 )יוסף וקרץ )'נ( : לגיס ק") נתעות 6קסס6רי
 יכופת טסיס )מי עסקת נר0"י וכן כ"ר, 3סס ויחי ודיסקוס פסיס, S'1a סני' וטס 0ס נטר וס"ס . )עטותדייו
 ))מיך )יוסף ויקלק נוסף וריסס 16)ס . לענות צידו יכופת סיס ליוסף סידה )סי טונ נרקח וכן , כקטותבילו
סס~

 ע"פ נסוף נוסף ונל'ר . גש61תו )עמיי חייו ספק 0סיתס ושי . )1 עוסית 0ס0עס )1י מכניין
 0) ס' 31כ"י . טונ נ)קמ )ית6 וכן )ו" מסרס סס0עס "וקפי סגזסססתגהומ6

 סססעס )מ' סג" 6קספ6רי
 )מסריס יליתי נ0ני)ך וס )סגי גוסף 3גיפס . הנימך חן מ65תי ג6 6ם ועמר )יד( : )ו מדחקתגילו

 6טת' עס אכנתי ltnuh 56) כורכת מגסס נספיגס מת 6יס ועיטיו , ספעס ~עתס למרתי03נעך
 331"ר . כריחי 6סר גקנרי ]0ג6מר[ סרגורס 6ח מחננין טסיו , 3ק13רתס וקנלתגי ממוריסוג60תג'
 ססני6 קג"1 רמו ויח' וניקרס מפעו. למוחס למרחי 3ט3ייך )מסריס ירדתי "03נעך ססחמ)ס לקמסף
 חסר ט6 סמחיס עס כשתין ממז ערי"ת נפ" רפ"י עיין . 0כך 0) מסי וי0 )מו( : זס )ית6 סמ"רינל'
 36) 6מת ט) חסד סו6 כסגיו ס)hlo~ 6 מסי ג) סוג מקח ועיין . נמו) והסרוס מ5סס ט6'גו 6מתט)
 עס"ת נסח רט"' סכי6 וכן . נכניס ))סח מלריס ט) 0סופס ימי )מז( : חגופס ט) חסד כו6 הכסגיו"סד
 נגער 36) , פ6רמ6 וכ"י לחסם וכ" רומי 3כק וע"ס . ניש ')6 דגר) 6נ) )יז( : עוג נ)קח מונףוכן

 יכ"* רח"ל וכ"י רומ' נכ"' גס מונף "כי" מקח . )נך גנם כי שן )יח( : קינ) )6 ימ6) 6נ) סנ"זנ:ופס
hnlh~, וכן . ס0)כחיך 6ר7 6) )יט( : )יה6 ונקרץ , 1700 רם, 'הוקף) 1')קוס קג"ו רמו וימי וני)קוס 

%ס
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תנה:כא י זק י ךכדרעו214

 )'מק6] בשרם חמורים בשר אשר שנאמר , בחמור שנמשלו המצרים בי יפדו שלא%
 המךר 1פמר ךכתיב , 'ו( ג )'ימ'ס ישראל פזורה שה שנאסר , בשה נמשלתי ךאני , ג(גג

 : במצרים תקברני נא אל דמי , בי יפדו שלא , כ( )י' )כחח בשהתפדה
 קבורת ומהבבין תובעין האבות בל למה . )( מ, מירטיה וגו' אביתי עם שעכבתי]ו[

 , בנו דברים לוי בן יהושע ר' אמר גונניה ר' אמר )כא( , ישראלארץ
 בשם דברים שני רבךיזינך אמרך )כב( , ע( קעו שסריס החיים בארצות ה' לפניאתהלך

 תחלה חיים ישראל ארץ שפתי , לקבורה ישראל ארץ מחבבין האבות למה חלבור'
 שמת מי אמר חנינא ב"ר חמא ור' 1כד( . המשיח שנות ואוכלין )כג( , המשיחלימות
 וכל פשחור ואתה שנאמר מנין , בידו יש מיתות שתי שם ונקבר לארץבחוצה

 נבאת אשר אהביך וכל אתה תקבר ושם תמות ושם תבא ובבל בשבי תלכוביתך יושב-
 לארץ. שבחוצה הצדיקים הפסידו בן אם סימון ר' אמר )בה( . ו( כ )'ימיה בשקרלהם
 אותן ועשה , הארץ את לפניהם ]מהרר[ )מחזר( )כו( עשה הקב"ה כה עלא ,נקברין
 לארין שמניעין וכיון , ישראל ארץ אל שמניעין עד , ובאין טרגלג*ן והם הללוכנודות
 את פותה אני[ ]הנה )הנני( שנאמר , מנין עומדיך והן , חיים רוח בהם שתןהאראל

 ייש אמר . יד( מס "ס וחייתם בבס רוחי ונרעדי כג ואחר , ים מ ('Shprn וגרקברותיכם
 שנאמר , נשמה בהם נותן הקב"ה , ישראל לארץ שמגישן כיון הוא מלא מקראלקיש
 מהלכין שהיו אלעזר ור' קצרא בר' מעשה לכו( : ס( מכ )רעש עליה לעם נשמהנותן

 ותקוניםהערות
 ט)6 )כ( : סט)כתיך 6רן ע) כחיל ונקרץ , סס 'חוקך) וכיצ"ט ס6רמ6 וכ"י רח"ל וכ"י זומי 3ג"ימ6
 קרו רמו ויחי וגי)קוע גגדסס וכ"ל . נסרס המוריס נטר 6טר מגומר )חמול סגמט)ו סמ5רייס כייפזו
 ר' 6מר חגניס ר' 5מר )כא( : מניקומו תרס כאיריס נסר 6טל הכת"נ גסמס נאר ונפנינו . %רנטם
 דנריס )ו' נן יטומע ר' 6מר 3גו דנריס חוגיי ר' 6מר 51") , לומי נכ"י וכיס . 3נו יגרים )וי גןיקוטע
 7כריכ 6מר )עור ר' ע"כ( )0 )יף ספג סי"נ ופתונות ט,נ( )נ )יף מ"י פ"מ כריס יגירוט)מי ,נהו
 סגי' וטס , ס:דסס כחגהומ6 סו6 וין , כג3 דכליס 6מר )וי 3ן יסוטע ר" כגב יכריס 6מר חמג6 'ר'גנב
 וננקה . נגו ינליס מסו 6מר )1' נן 'אטע ר' ננו וגריס שעול ר' 6מר מסונר ס)טון וכגזר מנג'סר'
 איעזר ר' 6מר 51") . 3ג1 ד3ריס מס )ף 3ן 'סוטע ור' חגיג6 ר' 6מל נגו יגריס שעזר ר' 6מר בגי'עו3

 6מר כיר 3סס ויחי וני)קוט . נס[ ]ד3ריס 6)ור )1' נן יסוטע ר' נגו[ ינליס 5מל מניגר ]ל' כגוזגריס
 ינריס 6מר 'וס' ר' נגו שרים מומר חג'ג6 ל' פ"6 רנת' ונפס'קה6 , חסל ו0ט6ר , נגו ינליס מעורר'
 רף כתונות ועיין . 133 כנרים סגור שעזר ר' וחסר , נס דנליס 6מר )ו' נן ידמע ר' )תקן 'ס ,כס
 סגי רנומעו למרו )כב( : )דגר ועעס סוד נו 'ס , גט דכריס וסת , טס סו3 אקח ומו63 ע"6קי6

 חיים טמחיס מסגי סקסר 1fD'5h ר' 3סס )קים ריס 6מר טס רנתי 31פסיקת6 , חשו ר'  3עסדברים סגי 6רו") ג") חיט ר' נטס רב 6מר תכריס טג' ר") 6מר סגיסס ונתגחומ6 נאר וכ"ס ,  שלנו ו"  3ססהבריס
 החוס חלס סמחיס 6רן קסר6 3ר 3טס nfpi גן המעון ר' סס וכהונות גריס ובירוס)מי סמט'ח.צימחו
 6רן ממתי מפני סקפר אעזר ל' נטס )קיט ריס 6מר ה"נ 6ות ו'65 ט)פנימ ונחגחומ6 . סמטימ)'מות
 :. לנתי ונססיקה6 נירוס)מ' )ימ6 וס . ממסיח סגות lhl((ot )כנ( : סמסימ קימות תמק חייס'סר6)

 ומגיס ורני ננדסס וק חמ6, ור' סמ)וח וחסרים 6מר חגינ6 ר' נק"ל . 5מר חגיג6 גל חמ6 ור')נד(
 וטרוס)מי , ס)טגימ כ"' גהגחומ6 ססו6 כמו חגיג6 נר ממ6 ר' *ל3 , חמ6 ול' סמכות ח"כ וחסריס5סר
 ניי1 'ס כ6ן עסתקנל מת סחים, נידו ים סס ונקנר טס מה 5מר חד הגינן נר חמ6 ור' ח)ט רןסס
 . טוסן מיתח ע) מכפלם יעורס 6מר יחרנ6 ,6מח

 ונפסיק~
 חגיג6 3ר חמ6 ורני חקנו רנ' סס רנתי

 )מס , סקנורס וזלות כמיתם 5רח 3ייו זרות סחי )6רן נח51ס וטגקנל 63רץ נמ51ס ממת 6מר חזנור'
 סינף כיון ארן נמוסס סמת 6מר חג'ג6 כר חמ6 ור' , ונוי ניחך יומני וכ3 מסמול ו6ת0 נפטחורסכתכ
 ומדפס, ננ"ר ונ"ט . סישן ל' 6מר )כה( : 6מת מימס 6)6 כידו 6ין גערן ונקרר )6רזמנוגס

 ר' 6מר סס רנתי ו3ססיקה6 , סיננתי ר' 6מר טס גחונות ונירוט)מי , סימיי ל' 5מר סס כקטיםונירוט)מי
 רומי וככ"י , פ6רמ6 וכ"י רח"ס ככ"י סו6 כן . סקרן 6ת )סמסס מחול )כ0 : סימ6' ר' כטסשעור
 1סן סקרן 6ת )פגיר,ס מח3'7 סנ" כ)6'ס 31'רוס)מ' . מקרקע מול סוטם ס" , סקלן 6ת )פחסןעמרר

 כחושת תרוטשי ט61 וכן , מחקיי 5") , כקרן 6ת . DS(tt' מסלך כהונות ונירוס)מי , כגליותעהג)נ)'ן
 ובכיר חרד. . ערך גטלוך שין , רע"3( ים )3"נ מקרקע 6ת מר)ייין מקטון ממקיי זפ" פ"מ, פ"עם

 . Sh~nt 63רן טמגיעין עד ממנהגכן וטן כפו כמערות קומן ועוטר 63רן מחי)ומ )כן עוטה סנ"זכג7סס
 ניריט)מ* וכן . יסרק) ארן ו5'ן כגפות מתנ)ג)יס ומס נחרז מחי)ומ )0ס שטס ס6)סיס רנתיונסרקתן

 וננס , 6)ע,ר ור' ק~ר6 3ר' מעטס )כז( : ע"6 קי6 דף להוטת נפי ועיץ , כ:ויוח מלנפוין ומןסם
נכ"י
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קחתנחוכא י דץ יןכדרש
 בארץ ליקבר לארץ מחוצה שבא מת של ארון ראו ממבריא חוץ של בצלי)כח(
 להקבר ובא , לארץ בחוצה נפשו שיצתה מועיל מה אלעזר לר' קצרא ר' אמר .ישראל
  ותמאו , ברריכם , " כ )'יגיס לתועבה שמתם ונחלתי , עליו קורא אני , ישראלבארץ

 לו מכפר הקב"ה ישראל בארץ שנקבר כיון א"ל , במיתתכם , מש( ארצי אתותצמאו
 אמר , העולם מן מסתלק כשהיה יוחנן ר, )כס( : מג( )ג )יגרס עמו אדמתו וכפרשנאמר
 בכליפ ]ולא )ל( , לבנים בכלים ולא , צבועם בכלים אלא תקברוני נא אללתלמידיו
 יהודה ר' )לא( : אכלם לא הרשעים ובין , אבוש לא הצדיקים בין אעמוד אס ,שיצרים[
 אמר , לתלמידיי לי קראו להם אמור עליו עומד שהוא למי אמר העולם מןכשנפפר
 רבינו %נ( : בוראי פני להקביל במעשי אבוש שלא , לבנים בכלים אותי קברו )לב(להם

 מתוך אלמנתי תזוז לא להן אמר , דברים ג' צוה , העולם טן מסתלק בשהיההקדוש
 עצרה שלש )לה( שנה, עשרה שבע בצפורי דר ודכא %ד( , בטותו לי בחיילמפל לישנמפל מי אלא , במסתי שינע לנכרי תניחו ואל , ישראל שבארץ בעיירות לי וזספדו ואל ,במזי
 ולא , ישראל בארץ חיה מתה לא שנה עשרה שלש אותן וכל %ו( , בשיניו חשששנה
 הייא ר' על דקדוש רבינו כעס שנה עשרה שכש ובסוף , ישראל בארץ עוברה אשההפילה
 על ידו ונתן , הייא ר' של בדמותו הקדוש רבינו אצל זמוב זכור אליהו נכנס ,הגדול
 , עושה היא מה שלך השן אותו ר' א"ל , אצלו חייא ר' נכנס למחר , נתרפא ומידשינו
 חיות לכם אי חייא ר' אמר , שעה באותה נתרפאה אתמול ידך עליו שנתיז טשעהא"ל

 ידי אני נתתי לא לו אמר כן אפילו , ישראל[ שבארץ עוברות לכם ]אי , ישראלשבארץ
 ותקוניםהערות

 )נ )לף מ"י סוף פ"ט כחיט ונירוס)מי , 1ID')h ורני כרני מעלס 31גיסס ונ3"ר . רח"ל וכ"י חמינכ"י
 , ורש קריך גר רכס ע"ג( )ם )דף ס"נ פרג סם כתוטת ו3ירוס)נני )עזר, ור' קיריינו 3ר רביע"ד(
  בר 5"ל  כלניס וירוטלמי  וכן , Ut:D3C  נתגחופ* ססו6 כמו ]ק5ר6[ גרני ס5") )הקן ים וכגיפס3ג"ר
 , ק5רי6 3ר' מעטס %"ל נסעות סו6 "ר3ס" מלת  כתוגות tSDIIUI' , ברקיריא שסית "ח"כקצריא

 ,  וקליפס כנ"ר וכ"י . מפררי* חון סל כפלי  לכח( : פרח  3ן 6ליטור ור'  גריקי6 ר' ררתיו3ססיקת*
  3*יסערין.  פפיילין  יוון  סםו3ירוסלמי

 גאל  לפקן יט לרטני  נ5ילפס,  ממיילין הוו רכתי ומפסילתי
 ערך 4ב 5י מו"ס ערך ע'.ן . 6יס נג' o'ha1 יו65יס 6סר ומת ייי  שוסעגש יולי 3לטז ופי'3*ילסיס,
n'pti'h. וכרומיה מיונית סמ)ס וסם , כ6יסערעין )חקו יס ונירוס)מי , כגסוס סרך סס)ס ערוך ועיין 
strataarpar~ )כו' יופגן ר' )כם( : )0טרמססמ hlh סני' גג"ר . )נלס גג3'ס 1)6 5נועיס נכיס 

 )6 יגריק6 5נועיס נכניס 6הזי קכרו גו )סעס) 5ריכין פסיו ולותן 6מר סש)ס מן מסתפק כמסיס יוחקר'
 ע6 מיוול' 63 ניר'ריק6 מ%סוג' PPD/- 'וחגן ר' ע"כ( )כ )דף ק"ן ל"ע כטיס ונ'רוט)מ' .ינליק6 מקנין כ' 16ח ס"ק ננ"ר וכן , מ"כ נע) מוסיף דכריק6 ומקח , כגיפס 610 וכן . סחוריס ת6)נג'ס
  )יף ס"ט סיע כהונות  ונירוילמי . גבסת )6 יע6 רם ניני קמ'ת 6'ן , נגסת )h'p'1i 6 ניג' קף'ת 6'ן16כמין

 'ד'יי נסדק טכעיר כמו , ברדיקיא ננ"ר 5") וכן , סגכוגס סגי' וסיף , טר9יק6 6)גטני סני' ע'א()0
 ממשט לחיט כמלס  פתרון וסירי טרפי  ונלסון נורירקי6,  נטרך קלנוע מסרח"י סגסגת סנ)טון סנלתסרג
 כקמר , נרודיס 6)6 סחורים 1)6 )נג'ס נכניס )6 וסכווגס . 3רוךיס )"מ וסוף מסמרות ופין סנופןנין

 ברדיקיא סורס סמ)ס לממיטו סמעת'קיס 16 סחגחומ6 ונע) . 5כועש ומיינו וסחורים )כגיס מןמולכניס
 , סוססתי . סחוריס נכעס ע6 )ל( : סג9סס נתגחומ6 1)'ח6 , סמ"כ סוס'ף דנריק6 ומגח , כ"יסחיחומ6 טן )קח ססרסס כי  סס  33"ר רק , דבריק* מלת לפרפ  מנליון  3*י  35וטיס פ% ט33"ר  י*יופריר סרג פהפ3 כמו זל* "דנריי6" מלס סמ"ב מ"פ  ופסיס נוסף  סם כנ"ר רק 5נועיס", עכ)'ס נמקומס1ס5'גו
 ר: )לא( : ססנ6תי ונירוס)גוי ונגזסס ככ"ר )נכון וגמ65 . ס6רמ6 וכ"י רח"ס וכא רומי נכ"י חסרוכן

 בכפיס קותי קנרו גורס רומי ונכ"י . ונניסס ננ"ר וכ"ס , )נגיס נכ)יס 16תי קניו )לב( : ע"ס6מר  נ16סן  אטמו  סמ מו53 רז  י"סיס ר' סגי' נ' 6ות פ"ק ובנ"ר סמקוגוות ננ' סס נירוס)מי וכן ,ירסיס ר' סני' ונגדפס סבו ננ"ר 6עס , ס6רמ6 וכ"י רח"ס וכ"י רומי נכ"י וכ"מ  יפי%.  פן  כסכפפריסורס
 )דף ט"ג סי"פ כחונות וירוט)מי h"D) )נ ליף U~e כנג'ס נירוט)מ' גסנס . סנטוס ר3ימ )לג( :5כוטיס
 )קוחיס ס5"ו מן סנ"ר ויגרי , ג' 6ות ס"ק 33"ר וכן . סגדסס ונחגחומ6 ס' 6ות %"1 1נ3"ר , ט"י()י
 דר וסוף )לד( : סס סיהס)מי מן הונטיס יכריס 3סוססת סס פ"ק מן סמ"ר וינרי , סתגחהצ6מן

 ככ"ר וכן סס ונירוט)מי , סגין עטר סנטם ייסורין )'ס יתיז סוס רכי סס נירוס)מי גטגט ,~יפורי
 עטרך סקס צוחן 1כ5 )לו( : סס נירום)מ' גסגס , שיגו ולטס סגין  נסרס סלט  ללה( :  לפנים סטרווט  סגין י"1  נ5יפורי יסורס  והיי  פלס י"ג מהליס לררן 'עקב דמי ערמו ע) גצר6 וסיס זס 6חר טסףונגיסה

סנה
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SIGתנריטא דקידימדרש
 : בהוד בו נוהג וחיא ר' התת* )לז( שעה בנשותה , היה שאלידד דביה ידע מיד , שינךעל
 אומר שאני כמו * עושה אתה אם ליוסף יעקב אמר * אביתי עם רקטכנבחו )לח(]ו[

 עושה כךאני אטרלו ממני, יוצאה נמשי לאו ואם יפה, הרילך
  כאשר ]כן[ לו בניו יעשו , כתיב מה! שנסתלק כיון , * וישבע השבע לו אמר ,לך
 לעולם אבל , שישמח לאדם מניח הטהר אין הזה בעולם הקב"ה אמר , 'ק ג )גיאיתצום
 בירושלים ושהי כתיב מה טמתלק שהטות כיון , מ( כס ('atK ונוו לנצה המות בלעהבא

 : יע( מס )ם ]זעקה[ )צעקה( ויל )לם( בכי גול עוד בה ישסע ולא בעמיוששתי
 6(. מע )3ר6טית בניו אל יעקב ןיכתראזה[

"( 
 ויף אלא *מר צריך )מאן היה לא

 מא חודך שאול לא כי- הכתוב אמר , גדול שהוא למה , בתו אלעשו
 יודך הוא חי חי שנאמר , חי לאל וכשתהוה , חי שהוא מי מודה מי , :מ( )מ לסייסיהללך
 hWp לא , ממתו על מת לא הריעע עשו וכן )מב( , יע( סס )סם וגו' היםכמוני
 2 בניו אל יעקב ויקרא שנאמר , יעקב דייתיקי עשה ומי , צוואה( )פ" דיטעיקי)מג(
 )*ת יקח זקנים ומעם לנן5מנים שפה מסיר זש"ה )מד( . בטח אל יעקב ]דיכתרא]ם[

 הקב"ה של מסטירין )מה( לגלות נקשו שמדניהם ויעקב יצחק זה , ל'נ
 ויקיא שנאמר , ממנו הקב"ה וגנע הקץ את לו לג'לות בלקט לעשו קרא יצחק סודו()פי'
 שנאמר , הקץ את לבניו לגלות בקש יעקב נאף , 6( כו בועטת וא' הגדול ב% עשואת

 בטה בל * המלך שהאמי% לעבד , דומה הדבר למה )מז( , ונוי לבם ואגידההאם%
 להם וקומר שרק, ב% לעשווק לבניו קרא למות, העבד אוחו בא לו,ש"2

 ותקוניםהערות
 סיום עי רק סג" )6 פ5ק גמר . לנוהי עם וטכסתי )לה( : כסי חייך זלני )גסונ סתהע סעסמ*תס נגדדי . כ13י פ טסנ מיי6 ר' סחחע )לו( : 3ון ר3י 3י יוס' ר' נסס וס מונם סס 3יתס)מי .מכס
 : ,עקס ונניס , רמס 1נכ"' רגמי נכ4 1כ'ש . זעוף וש) )לם( : 1' *ת גס סניי נגיסס %6 , ו'ס"ת
 וס"ס סמ6מר מן ח' 163מ סס ומתחי) נגדפס ייחל זס , נגח 6) עטו ויקרץ 6)6 15מר זריך מש )6)ם(
 hn'S %ר ו' ו' ס' ל 6ות כ) 6חריס מ6מליס ~otein ונגיסס , ע'( 6ומ ))סג'ע )נעמיס פססתפור
 )6 כי וס"ס יערף ו6נ נגימץ מן וק , י"ר( )נעות ט' סחו מסו 16נור ניעור ר' עי ומכנן . ס3ט:%'
 מחק ססרטס סוף טד ג3קר מעמס ס6חד סכגס 6ת עד י6כ) ננקר י"ג( )*ת י3ר ottlh ס'יגסס
  ת"נ מלפייט נכית  גוסס וכן , 1") גלון ס6י לרנ כטעות מפסעי ספר כיף סנופם )נ"י ח7ססנט'עס
 נתוך חדסס ססיעס סיס סקדמומס ולסגי . ב"ר מירס נסוף ווי)ג6 נרסוס מפס ולמ"כ ס"3 טר ט"ב5ר
 סמתחע קיא רמו ג'אקט טתר6ס כמו מגע ניו) הלק hTtu' 6נ3 סמ6מריס כ) )6 061 , ס5"חנ"ר
 נרמז סני6 וכן . "תגמומ6" ג175 %וין הנרסס גרית סי' עס %י מסגת )'וורט ntDTסינוט ורכוזי . סס מיסס ונסיעס )סגינו נתגמלתם וס61 )פסיגו עהז6 סג"מ נ"ר סיין 3ג6מגיס סגם מסירוס"ס
 וניייע קג"ב רמו ע3 גס ומוסג נ"ר יין קג"ב רמז וע) חדטס ס'סס נק סו6 קצע""מ
 צמאו %"ז 3"ר נסס סנ'6 סרקופי ערך סערוך וכן , תיחומך היו גרטס גכ6ן נס 5יו61רגורסוס
 וסו6 , סרוי64ות גסס מח"ק Stnto , מוקרעת( 6הת מרסס עס מנ"ר ~tt'CIP %'ין 0עלוך כי)פ5"ח
 סכמו3יס סמ6מריס 6מ מסרס ס5"ח גח"ל 13 ממיוחס פירס"' נס , סס ח7טס נסיעס וכן , נתנמ~מ6)סגינו
 pdn %מר קריך סיס )6 סמ5מר סחח)מ ע) סס 31')קוס . נס5"ח )פיו כמוג'ס סיו ג6י13 הדטסבסייס
 חג' 6ת מג'מ 6מ מרי 'עק3 6מר ttssn סע6מר SD ננוסנ ')מסגו ספון 16 "תגחומ6" 50"3 6ו,,')מיגו"

 כטיעס . סומל כליך סיס 63 )מא( : "תיחומם" סטיון חסר )ומל כריך סיס )6 נגס 6) 'עקנ ויקרךוע)
 י"חיי טסס 651 מעמו ע) מת )6 סרסע עטו וכן )מב( :' יומר קר6 כליך סיס ל6חדטס

 ני)קוט .
 7'ימקי שטס ומי tpnttT טופס עג9 6ין o)tuJn נגוסג חג'ים ר' 6מר סנ" 30'6 קהורם,
 , יענך יייתיי עטם ומי מעתו, ע) עטו מת )6 יייתיקי,. עוסה סיגו כרתע עסו כן , חורין3ן

 סוסון ופס , חדסס מסיטם 6חי ססוסיף ללקוט נוססו חורין 3ן טד סנעו)ס 3מסנ הגעל ר' 4מרסטות
 נר6סית נהית וטין . מספר מן למחוק 'ט מס( גורר סנ,דרס )ונכית מת" גורר 'עלן "גן וסמכותמטונס
 מוססת 610 ססי' 5ו6ס". %י' 7ייתיש )פג( : סחגח~מ6 7נר' ע) 7גריס  סרחנת תוסיף 6' 6ותס"6

 S'DS וסיין נהי" ohU נסטר נידו גרפס 3י)לץט וכן , ס6רמ6 וכ4 רח"ס וכ"י רוני בכ"י ו)יח6סמעתיק
 , קשו למז זיתי וניענע )ל"ר ח7סס נסיעס מו63 . )ג6מגיס מפט מסיר וס"ת )טד( ; י"6 סערםוי65
 ושם ונימוט , n~sp 33"ר כפונים ס37ריס סיו מ' 3סערס )מעכס מעירותי וכפטר , %"ח 3"ל ססוגרסם
 מוכך וכן , סתגושמ6 נטם תתק', רמו 6יונ מנקוט נק5רס מו63 זנן . "חגחומ% 1753 גרטסניו"רג6
 1כ4 רומי 3כק %1ת6 המעתיק סוסות . סתו" %" סקנ"ס ס) מסטירין )מה( : ח' 6!ת סקנססנתנח!מ6
 סס ומונך סכ"6 רנתי וססיקף6 ל 6ות פ5"ח נ"ר טין . רומס ס7נר .)מס )כו( : פ5למ6 וכ"'רה"ס
 316סנערופ נטףסמ6מר, סמס) 6ת סג'oa 6 6יונ ונ'3שס 6חר, יחוסן סמם) ונס 6הר נסנגוןס)סון
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יתנתש י ח יןטפש  והפליג העבד אותו ראה , מס% למעלה המלך עמר , שלהם דיעזיקי הוא היכן)כש(
 מלך של עבריו מכם בבקשה להם אמר התחיל , להם לגלות מבקש שההר הדבראת
Dfaלהודיע לבניו קרא יעקב כך , ימי כל אני שכיבדתיו כדרך , אותו מבבדין היו 
 ולא , "ראת לא ודי קורא אתה לבסך אי , הקב"ה עלו נגלה מי , הקץ אימתילהם
 להם לומר התחיל מיד , עליו מלה הקב"ה שראה כיון , ג3( מג )שעיס יעקב קראתאווזי

 אשר האלהים שנאמר , אבודו שכבדוהו נשם , להקב"ה מבבדין דיו מכםבבקשה
 אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע לו אפרו )ב~ח( עו(, מח מיתוס ונוי לפניו אשתירלזהל%
 בלחישה לומר התחיל )מט( , א( מז )כי6ס'ה הממה ראש על ישראל וישתרו 3ץד , ד( 1)יניס
 : כ( כס )מסני דבר המתר אלהים' כבוד הקב"ה לו אמר )נ( ועד, לעולם מלכותו כבוד שםברוך
 ג( מ )תס)'ס עלי %מר לאל ליון לאלהים אקרא זש"ה ' במי אל יףקנ ויקרא יש"44 )נא(מ[

 להתיר הקב"ה בקש מבבל שעלו בשעה עזרא, ביטי אחת ,. הן אלו עמהם,נננ"ה והמכים , מטה של דק בית גזרו דברים שלשה לוי בן יהושע ר'אמר
 ואת שנאמר , טעשרין שיהו עצמן על וגזרו עמדו עשו מה , המעשרות אתלה6

 ונתנו , בטפר אורר כוזבו עישו בעה , )מ( ' ):ממך וגו' ופרי ותרומותי% עריצתי%ראשית
 ששמר , עמהם הקב"ה שהסנים , חתום אותו וטצאו נכנסו למחר עשו טה , בהיכלאותו
 שחת . 6( סס (oe ונף החדרם ועל[ ]וכותבים עט )וחותמים אמנה כורתים אנחנו זאתובכל
 . למצה שקבלו מה למעלה קיטו גו( ע ולסתר וקבלו גדמו שנאמר , ואסתר מרדכיבימי
 ]ההיא[ דמגיי והירזה יהושע להם אמר , לארץ ישראל כשנכנסו , יהושע בימיואחת
 ומנין , עשאו מעצמו אלא זה דבר הקב"ה לו שאמר מוצא אתה העין , "( 1 )'פשחרם

 לאל עליי לאלהים אשיא הוי , "( ז )כס ישראל חפא שנאמר. , עמו הקב"הומהמכים
 , לברכם בניו שנכמסו ביון , ביעקב מדבר , שיין לאלהים אקרא ד"א זנב( : עלי%מר
 מוצא את , עמו הקב"ה שהסכים ומנין , מתנות( )פ" פרוקפאות )נג( להם לחלקהחרדל
 עטו הקב"ה שהסכים , משה ברבן כך השבמים את יעקב אבינו שבירך ברכתוכל

 ויהמ,יימ ןמ(ד""ה[,"%לנו~ימש[,
 אסופתן העשו , האס% ד"א )נח( : יד( ינ )נמרנו תאסף ואחר למחנה מחוץ ישםשבעת

 ותקוניםהערות
 "ו60ומ מסף ויחי זכ')קוס סגדסס ונהגהומ6 חיסם נסיטס ס)כס. ציימיקי 610 סיכן )מז( ס)סגיט: נט ס"1י"י

"oolnלומי ככ"י וס"ס שר6) סמע 4 קמרו )טח( )הס: סירס ויסב ס' סטר,עיין "6ת'" *יגסס" כיאנוס גיתך 
 )1 במרו נוסף טס וכירבוע ונו' הטר56 סמם אנך מס 6ט יודעין )1 קמרו חיסס ונטיעס ס6רמ6 וכ"י רח"ס נג"'נס
 נ% מסיף ושיא יסר% סמע 6חי 656 3%ט 6'ן נך 6חי 6)6 נ5נך אין כסס 15 למרו 6חד 6"5 נעךמס

 ספח נטר שר6),ועיין המס כובס עט נצנך מס 1:6 יויעין 4 למרו ט"6.ונ:דפס גו דף מסיט מגמרךסי)קוט
 , ס'3 רנ0 זכרים , ש"פ נר6סית ופגית , 6( מט )נר6סית טונ נפקח ועיין . 6הר כסגתן וס מונה ג'16ת
 נום(  ומגרפס , h"u ט דף טסמיס עיין . כסכמ)"1 כ)חיסס )ומר סתח') )מפ( : )"6 פסקך ומתמגןוסטרי
 , נ)חיס0 4מר ריתחי) 0מ6מר תעמיס סס 6יו3 וניגשש . סס פסחים גמרך מן סמ6מר כ) שנ6 ח'16ה
 ויחי וני)קוס חדטס נסיטס . דכר מסתר שסיס כנוד סקנ"0 6"5 )נ( : סס ויחי כירטס )נכוןו:מ65

 )מפאי דבר מכסס רוח וגרמן סוד מנט רכיך סלך טג6מר סבך 0))1 סמיות 6'ן גוסף הכיססונחגתומ6
 6קל6 וס"ס גגיו 6) יעלן ויקלט 7"6 )נא( : נ' 6ות D~D נר6סית mJh דכריס נסוססת תע65 , 'ג(י6

 ה"נ( יד )יף ס"ט q'p ברכות ובירוס)מי ח' 6ומ סנדסס ו3ח;חומ6 סס מיפס נפייס מונף . עליון)לבסיס
 . סי%יס פיוס סגמ65 ממקומות גכ5 ומיין , ג"כ מזמור טו3 וסוחר , בועז ומגס נפסוק מ"י 037ורות
 וסח) ,ס קסמים ויחי זני)קוע תגמולם ספון ומסל נסגיל ס0ו6 כמו יצח למג ישסע נקשטמונק
 . ניעקב מדנם ט)יון )עסיס 6קר6 י"6 ענב( : SpP'S מדיר ע)ען 565סיס 6קר6 ד"1tlnhSn 6נמ6מר
hatnמוסיף ש משול, 4ס" סרוקס6ות )נג( : סס יסוסע וני3קוס וימי ו3י5עס , סס חדסס נטיעס 

 כניסר טפוסך ספירים *חי סירפ6 וכ"י רט'4 וכש רישי  וככ"י ,ממעתיק
 ירכתיי

hnw)tJ ונסיסס יסוסע ניתסס יגכון ומוכך סרוקס16ת, 5"5 , סיץקס6וס נעעות חחי וכילקים  כלפכינו,*שקפירר כ"י 
 )סן מחקק סתחי3 פת"ח[ ]610 פ5"1 ננ"ר סבי6 סרקוסי ערך ומערוך , סגיסס ונתגפמ6אזסס

 כעיין , %"מ בנ"ר מערוך כסגי סיס מיסר מסיעם נפרסם % כי )יפי סעי סר% מוס ,סרוין%ומ
 , מכסן סגחס ר' )נד( : סס כערוך P?1 , וכנוד ניחס מטוסאסשטד 3)"י סררוסי וס" מ'(, סערס)עע

 חזפס. הריססמ1י4
 גפפו ס6סש י"6 )בה( : ספסרו 6מר 6ח6 ר' ס5"מ כנ"ר בסגים , ח' 6ית ונפסס

 סגתחסי
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 . ג( מע הירסיס אתה בכורי ראובן : טקנתרן התחיל שנכנה כיון מה יגשו מה ,אסופות
 במר אתה , אתה במרי ראובן 4 אמר , לפגם , לשבח אמר וחד לפגם אמר חד)נז(
 ראה לא שנה וארבע שמונים )נט( שלום .ב"ר הלוי יהודה ר' אמר )נח( , בכורואני
 ראויה היתה שלך . שאת יתר אוני וראשית כחי : בכור ואתה בכור אני , כרייעקב
 העם אל ידיו את אהרן וישא שנאמר , גדולה כהונה אלא שאת ואין , גדומהכהונה
 ויתן שנאמר , מלכות אלא עז ואין , ראויה המלוכה היתה .מלך עז ויעזר : גג( ט מ'וי6ויברכם
 שחית אע"פ , לבכורה אתה נאה , אתה בכורי ראובן , לערכה אמר וחד י4 3 )ס"6 למלכועז

 , אצלה יץקב של ממתו היתה קיימת רחל שהיתה שים כל למה , ינא אמו שלבקנאתו
 עשה , אמו של קנאתו נמל ראובן עשה מה , בלהה אצל ונתנה מטתו יעקב נמלמשמתה
 , מקומו הוא לפיכך , לאה אצל מפתו יעקב שימול כדי , מפה באותה ישן כאילועצמו

 : ממני שיצתה ראשונה מפה הייתה אתה , אוני וראשית כחי , אתה בכוריראובן
 אמר וחד לפנס, אמר הד , נתן ור' ירמיה ר' כמים, מהו תותר. אל כמים פחן]יב[

 מפנה אדם כיצד , כמים אלא , כלום לך הנחת לא כמים מהו לפגם ,לשבח
 לא כך , כלום משייר אינו מים בה כשמערה ,- קימעא בה משייר והוא דבש שלחבית
 שהוא אדם , כמים מהו , לשבה אמר וחד . כמים פחז אלא , זכות כלום לךשיירטה
 המים מה , כמים אלא עק לך שיירתה לא אתה , קימעא משייר שמן או דבשמערה
 אליעיר ר' , ד"א נומריקון לשון , כמים פחז ד"א )ס( : נמהרתה כן אתה אףממהרין
 שנו )מא( . כמים[ פחז י"א : הילך הפרחתה , ז'נית ח'מית יפחית , פחז מהואומר

 הרי מגולה היין נמצא , והחלב והיק המים , נלוי משום אסורין משקין שלשהרבותיה
 , שופכן אם מהן ביצר אינו חולין נמצאו אם המים אבל , שופנו שהוא בו מיצרהוא
 ולוי שמעון נכנסו , כמים פחז , כמים אותם השלכו; לי שהיו הכתרים כל ע'טיתכך

 : חמס כיי מכרותיהם מהו )סב( , מכרותיהם חמס כלי אחים ולוי שמעון אמר ,וקנתרן
 לא נקהלים האלו השבמים כששני , כבודי רוקד אל ובקהלם נפיטי תבא אלבמודם
 נשיא סלוא בן זמרי ]שנאמר )מג( כבודי תחד אל ויחמא זמרי כשיעמוד , שם שמייזכר

 ותקוניםהערות
 מנס ס6ססו ד"6 סני' 1' 6ות ש"ט 33"ר וכן סגדסס ו3חגמוע6 . חדסס נסיטס וכ"מ , לטסותלספות
 . מקגתרן סהחי) ס:כגסו בית )נו( : ג' 6וח ס5"ח 3ג"ר ועיין , r'h סנעיס )י 6ססס ס;6מר וגייסתסס
 רומי והכ"י . חדש וכיעסוכיס

 3טעו~
 hle סקוס 3ר 6' ר' 6מר 6תס שורי ר16נן ומתחי) זס חסר חימס נפיעס . )ס3מ 6מר וחד )מגס6מר חי )נז( : סכגסו כיון 4") וניעתי , מלנתרן סתחע מכעסו מון

 6מר )נח( : סייס למס ע"ס )גשי ודגר )ס3ח י3ר 13 קומר סיס רג' ד' 6ות ספח 3"ר וע"ן . כו' קריר6ס
 3ע) וכן , טקס 3ר סקי 'סויס ר' 6מר 5") ט4ס 3ר )ו' ר' 6טר חדטס וכיעס . טוס 3ר ס)ו' 'סויסר'
 וע"ס , סגס פ"7 חדסס נסיעס וס"ס , מגיס וכלנע סמונים )נם( : ט)וס 3ר )וי ר' יטמר סניי עו3נקח
 וחסכ פ"ר כהוכ וסיס , מנס ו6רנע 51") , סגס וסלע סגס טכסיס 3ן משת, עו3 31)קח , מ"חגפר

 סגס פ' סעסית' נעעות ו' 6ות פאס וניצר סטסס ונתגחומ6 . ומנע ומיג ז' ססי6 ד' 16ת ע)סמעתיק
 3"ר ע"ן , 63ס 6ח כסגפך סגס פ"י סיס כי , סנס פרד פ5") )תקן ים , ראימי )6 קרי טסתויפיקו
 ברח) ענד סגם וו' ע3ר נניח טמן סגם ויאי סנרכות 6ת סנט) נעת יעקל סיס סנס פ"נ גן ,סס"ח
 חוסריכן פון כמיס סחו 7"6 )ס( : מס וגרס"' e~u יו דף מגיוס ועיין ע"ס סנס פקד כן 6סס גוס*גמ65
 חע6ת סחזח חיסס 3סיעס וכן ותת, חע6ת סחות רומי נכש זמת, חסית סחיח קומר פעור ר'ט6
 ר' נסס זס מול* סס ש"ט וננקר , י' 6ומ וסלע ד' 6ות ס5"ח ננקר חציין , ס6ומר סס טס ומטמיע ,שית
 ע' 6ות סגדפס ונתגחומ6 עוג ונרקח ע"3( גס )דף מנת ושע , "תר נסנגון עונך איעזר וטס ,ישסע
 ספרתה נתגחומ6 )פגיה וסיריוס , גירתן ע"ס טפות דרמות וחמDD 65"3 נר6סיחונקנית

 חיי
 כ"כ סו6

 מ"ר ספח תרומזר . רנוחעו סגו )מא( : סמו מז ו' 5ות ימסר , הסריקןכרסון
 ומוכ"

 כריסם (m)h גס
3"DD: )ר' 6מר מכורוחיסס ו' 6ות פ"ע גג"ר וכן . מרב נ)"י מ) )דעתי , חמס כב' מכלוחיסס מסו )פב 
 עוב ונ)קח h~11DI n~SD ס)"נ ריס נגייר וכן מכירין( )חרטת קורין )סי' מכירין 610 יונ' וטון'וחגן

 ממרץ" נחרטות קורין "סי' וסמיהן י9(ג%"ן סיוג'ח סמ)ס יסיך , סס ntths ובשדת ס( מעארקטית
 וק . מכירין הרצוח סקולין סו6 יוני )קון מכרותיסס ססנימ סגדסס סתגחומ6 ע"ס ממדרס נפניםנוסף
 . עכ") מהומך מט"ר 'וג' נסטון סס"ף זיין כ3' וטון וו") , סחגמומ6 נסס עס'א נרס"'עונך

~ra וכת רומי 3כ"' יגנון 1גמ65. מוססתי . ס)61 3ן ומלי סג6מר )סג( : סתקגתי כמו 3תגלומ6 וסגיו כןרסיס ספי 
רח"ס

 וכ-

fimbD , כטפי תחד מן סמעתיק וססמיע TU רמו טף ויחי ג')שע מונה וכן . כנויי תחי 
 גרטיס ו' 6ות D"k 33',ך תרסס וכן , שיר גן ד"צ ע"ז 6)ף רם, 7"ס נעביט נס . סתגחומ6 כססקהו
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קיהנחומא י ןן יןכדרש
 על ויקהלו וגו' לוי בן קהת בן יצהר בן יח ויק וכן , 'ד( כס )גמדכו לשמעוני אבבהן
 כשהרגו . איש הרגו באפם כי : כבודי[ תהד אל בקהלם , ג( 6 טו )סם אהרן ועלסשה
 הללו השבאים איז , עז גי אפם ארור מיד , ארעי עכרתם להם אמר חסור בן שבםאת
 , וילטו יהודה נכנס בישראל, גאפיצם ביעקב ארלקמ אלא כאחת, לישביכולן

 אודה הפעם אמרה אותך כשלדה אמך הורת בשמך אתה , אחיך עדוך אתהיהודה
 דתן וראה , לראובן ילדה אלא , ביהודה לרידמן ראתה וכוה , )ס( כי )3"ס'ת ה'את

 וראתה ~וי ילדה , בו הודת ויא זמרי וראתה לשפתון ילדה , בו הודת וקשואבירם
 , תמר במעשה הודה שהוא , בו הודת מיד ליהודה שילדה כיון , בו הודת ולאכךח

 , הודית ואת בך הודית אמך אביו א"ל , כו( )ת )מס ממני צדקה ויאמר יהודה ויכרשנאמר
 , כט( כו )סס אמך בני לך וישתחוו לו אמר ליעקב כבגבירך יצחק )סד( . לו יודו אחיהלפיכך
 למה , אביך בני אמר נשים ארבע לו שהיו יעקב אבל , אחת אשה אלא לו היהשלא
 ממך יוצא שהמשיה אלא עוד ולא , יהודים שמך על יקראו ישראל שכל אחיךיודוך

 : 6( '6 ל:עיס וגו' ישי מגזע חומר ויצא שנאמך , ישראל את מושיעשהוא
 אל סודו גלה אם כי דבר אלהים ה' יעשה יא כ4 זש"ה )סה( . ימדף זאב בנבימז]יג[

 ה' סוד שנאמר , ה' ליראי הסוד היה בתחלה )טו( , ו( ג )טמ.ס הנביאים עבדי'
 חזר , 3ג( ג )מט)' מודו ישרים ואת שנאמר לישרים אותו ונתן הזר , 'ו( כס )חספסליראיו
 עבדיו אל מורו גלה אם כי דבר אלהים ה' יעשה לא כי שנאמר ן לנביאים אותוונתן

 יהודה את כשבירד ימב )מז( , עושין המדש ברוה עושים שהצדיקים מה כל :הנביאים
 בו שכתיב , בבל מלכות כנגד , ע( מע )ני6ם'ת יהודה אריה גור שנאמר באריהבירכו

 כנגד ויוונו ליוסף )סח( , 4ה מזדוובין ועזריה מישאל וחנניה , י( ן )יט5) כאריהקדמייתא
 שאין היא אגדה של מסורת )ע( נחמן בר שמואל ר' אמר )סם( . הי הרשעה רומימלכות
 . כ([ מע )'ימש הצאן צעירי ימחבומ לא אם ]שנאמר רחל של בניה ביד אסא נופלעשו
 שבם ולוי , מלוי שהיה ח,טמונאי בני יון מלכורו כנגד לוי של שבמו זיווג ומשה)עא(
 מקריב זה , אישיות שלש ויון , אישיות שלש לוי , שלישית יון מלכות וזו , הואשלישי
 , מועדון ואלו מרובין אלו , ישראל באלהי חלק להן אין השור קרן על כותב וזהפרים
 זיווג ויעקב )עב( , "( )ג )יימס וגו' טילו ה' ברך שנאמר , ובירכן משה אותןראה
 )חוניינה אחרי ]תיוה[ )חיווא( וארו , מדי במלכות וכתיב , מדי מלכות כננדלבנימן
 שנמשל בנימן שבם כנגד הכדשה נטהרי )עג( , ס( י )למ6) לדוב דמיה[ ותגינהדמייא(

 ותקוניםהערות
 תג"36

trc סמול 'סר56 6'ס גסס הגימר טס סמי 'וכר 36 נכזבי מטפס יתו 1'עסס ומרי כסיעמוז 
 ויקח 6)6 ע3'סס סמ' 'ת'מז 83 וחלוק סדתו 6ח קרח כסיקס'5 כנוד' תחד Sh כקלגס כס( )נמינרוגו'
 נס ועיין , )ס1ן נסרחנת " 5וח ויחי סגיסס כתנחומיך מוכך גנן ס,(, רסס )ו' 3ן רינת נן '5סר גןקדח
 , 6חת 6סס 6)6 15 סיס ס63 6מך כגי )ך ויסחהוו )ו 6מר )יעקב כטנירר י5חק )סד( : מהורס נפי'נרס"'
 ot~lh ס' יעץ 63 כי זס"ס )מה( : סו~רס ט5 וכרס"' סגיסס ו3תגחומ6 1פ5"ע וש"ח פס, ננ"רטנ6
 3הנתומי  מוג* לכרטס טף עי עשן .זגל

 8( י 5י סעזרק לריס חדסס נטיטס  וגן יעד 5ית סנרפס
 סגדסס 3תגמומ6 וכן נ' 16ת פמ"ט ננ"ר גסגס . ס' 3'ר6' מסוי סיס נתח5ס )סו( : סרטון גחק5ר ססרק
  ט%"י רמו חס5יס וכלקוס פ"3 רם, וירך כירטס מונף וכן כ"ס מזמור D"1D 3מדרט וניקרס , ו' 6ותוירך
 ושטיפס י' שות ויפי  יפ הנרפס 3לגיחומ6 . יסורס 5ת  כמרירך יטרק  לתו( : חרמ"ש רפו עמוסיכילקיי
 כנגד זיועו ייוסף )סח( : טקס דכריס נסחטת ג'  8וח ס5"ט כנ"ר נסגס וכן , סמ6מר כ5 סעחיקסרוס
 ענד יוסף וסמ6מר , ע"ס לחרת גי' וננתר , 6יוס משות כגני סניסס נתגחומ6 . מץ סרסעסמזיכות
 ס3פגיט נתגחומS'DS 6 סו6 וכן , גמם! גל סמוא ל' 6מר )סם(. : רסס ניגרי טס סו6 6מםמלטת
 610 וכן . סחגחומ6 נסס ג"6 רמז טופסיס ניכעס ומוגך ס, 16ח65.1

 וננ"ר , סס 1'חי סגיסס כתגחומ*
  נסס יחס ר' סגילס6 ס' 6ות ופרנס ו' *ות מע"נ ננ"ר 0516 , פנחס ר' נסס ,ס מונ6 נ'. 6ומ טףטס
 , לניס ט5 מסית )ע( : ע"נ קכנ זף ק"ג ושין , ס16מר סם ססמיע חיקם ונסיעס , נחמן נל טמואר'

 לוכד 4י %ל  יריו  ויוונ ומחס )עא( : סי6 מסורת חדסס ונסיסס וכנ"ר  *נדה, מסורת סגיפסנחגפמ6
 י6( )ג )ד3ריס -נרכס 5פ' .נפירוסו רס"' ועיין , כ6 דף סכת שין . מ15י מסיס חסמוג6י 3ג'  יוןפלגצפ
 מועטים מסיו אי ע5יסס וסתס)5. סיוגים עם 3ס3תס ונגיו חטמוג6י סטתייין ר6ס ד"6 ושיו מתגיסממן
 מחן יקומון מן ומסג6'1 מרקס יעיו וסע) סעו ס' כרך ג6מר וכך רטטת כמס כעי 561עור חסמונ6י גגיונ'

 6מד נוסף נגדסס . מדי מקטת כגגי 5נגימין סווג 1'עקנ )עב( : מעמס 5סס מרדות ומטג6ע קמיומתגיס
 , שנימין סני כגגד יכרטס ססרי )עג( : ס5"ס ננ"ר ועיין , I'D'u מצנע עסו6 מאנס שלע עמלינוזס
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תטזמא י דק יןמדרש220
 , חו'חף במטן של שבפו היה כך חוטף הזה הזאב מה , ימרף זאב בנימן שנאסר ,בו

 : ג6( כ6 )שפעי לכם וחפפתם וגל שילה בנות יצאו[ אם ]והנה )את( וראיתם שנאמר)עד(
 אהוד לו ויעש כתיב מה באהוד בשופפו מדבר . תייפרף זאב בנימן ר"א )עה( יד[!

 חרב שנקראת )עו( בתורה עוסק שהיה , עו( ג )מס פירע שני ולההרב
 ד"א )ש( הבא: והעולם הזה הזלם עולמות, בשני שאוכלת פיות, שני ולהפיפיות,
 אלוצם דבר לו אמר עגלון אצל גכנם ימינו, ירך על ונתנה )עת( חרב, אהור לוויעש
 כבוד לי חלקת אתה הקב"ה אמר , כ( טס )סס הכסא מעל ויקם )הסלך( )עמ( אליךלי

 ההרב את שמאלויקח יד את אדיד רשלה כתיב מא(מה יג(, ש יישא פאש שלטה וישב בו שכתיב , שלמה ממנה שעמד )פ( המואביה רות וו , כסאי עלבהטיבו ואני בן ממנה שיעמוד בת ממג טעמיד שאני חייך , כבודי בשביל מכסאךועמדת
 : שלל יחלק ילערב הס( גבממ ויתקעה , עד יאכל בבקר . 'כ6( ג (otvntn ימינו ירךמעל
 שהיא , יריחו וו )פג( עד יאכל בבקר , בארצו מדבר . יפרף זאב בנימן דש"א]פו[

 : פירותיה מלקשת שהיא אל ביוז זו , שלל יחלק ולערב , פירותיהמבכרת
 המעכה לכד ושאול , עד יאכל בבקר , בשאול מדבר )פג( . וע' יפרף זאב בנמןד"א
 ולערב , מם( 'זומי )ס"6 עמלק את ויך חיל ויעש ]וט'[ ישראלעל

 יח"
 שאף וימת , שלל

 יאכל בבקר , המלכה באסתר מדבר )פד( , יפרף זאב בנימן ד"א : 1( )6 )סס בניוושלשת
 )אחי לשועת והמן המלך ויבא ,עד

 יערב , 6( ,
 יח"

 אתשורוש נתן ההוא ביום , שלל
 יאכל בבקר , בקךבן מדבר , יפרף זאב בנימן דיא )פה( : 6( ח )סס מו' המלכהלאסתר
 ואת )18( , שלל י. ולערב )נצ( , ז( כמ )כמינו נבקר תעשה האחד הכבש את ,עד

 : )סס( הערבים גין תעשה השניהכבש

 ותקוניםהערות
 6מל חגיגת ל' סכים 3יונ ימים תגיג6 6חר' חיוט וקרו 3דונ גמס)ס ווכ מס"ס 6חר נ' 6ות ס5"סבנ"ר
 . סייס נסח 6ת ור6יתס טג6מר )עד( : h"o רכס 61סחר סכ"ס 1'"ר מן וסו6 ממס סיס דב כתיב3ינ
 נסיעס יתקן ים וגן , טיכס נטת ,165 יום 06 1ר6'תס נטעות לומי גכ"י גס , נקרי ט610 כמותיקתי
 וסיס חוטסיס מסיו מימד נוסף סס חדסס ונסוקס . 'oh 165 ויגס 5"5 י165 06 וסיס ור6יתסמכסס
 . ~טד נסוססו מדכר יטרף 3br ננימן ד"6 )עה( : o'a1 'טesn 16 טפס טר36 טמעס.סגטנעו מסוסינגיסן
 טסים ומן , ס,( 6ות )סוף בקרנן מלנר יטרף ו6נ בנימין ד'," עד וס ספליט חדסס ונקיסס .610 6חי רק 6סו7 זס6 , כפוסעו 5"3 , נסוססיו מלנר בנ"ר ונעשת , נ' 6ות פ"ע ונ"ל סס סנדסםמשמק
 סכתוכ נניפס . סיסיות חרג סגגך5ת )עו( : סת:חומ6 נסס ע"נ רמז פוסס'ס נעקוט מונף נחורטטוסק
 נפי וכינס . 'מיגו ירך ע3 וגתגס מרנ נסוי 6 ויעל י"6 )עז( : ריגוע( )תס3יס כייס סיסיות חרגנס
 כחייו מתחח 16תס ויחטר נליט . יסיגו ילן ע3 1גתגס )עח( כג7סס: נסמם וגס t~nlhD וכ"י רח"ל וכד'רוגז
 וכ"י רומ' נכ"' גס מו63 וכן נקרץ, )ית6 כי ססגלתי סמוך מ3ת . סמקך )עפ( : 1( נ )סופסיס 'מיס ירךע3

 ר4תגמומ6 ע"ס )תקן ויט , ס3מס מעמי כיון נטעות כגיסם . ס3עס ממגס )פ(טעמד : פ6רמ6 וכ"'רח"ס
 מס וכמך , 63רט מיגר ס3) 'ח3ק ו3ערכ , כנבגו ףתקעס עד י6כ3 ננקר , ננטגו ויתקעס ימ'4 'רךמע) סחרי 6מ ויקח כלסוד כתינ מס מסוכט ס3סון כגוסס . סמקנו יו 6ת לסוד ויס5ח כתיב מס )פא( :ס)פ:יגו
 וסמקת . ס3) יחנק 31ערנ , ננטגו ויתקעס , עד '6כ3 גכקר , 'מיט ירך מע) סחרנ 6ת ויקח נ6סודכתינ
 "ד'"" מקת גס וחסר י6ר15 מינר יטרף ו6נ נגימין ס)6מריו כמקער כחוב כי מיותר סו6 כ6ר15מדגר
 נגדטס %6 , קס"6 למז ויחי כיציע ושנץ , סס ~fa גס )נכון כ"ס . יריחו 11 )פב( : נ6ר5ומדנר
 נס6ו3 מלנר )פג( : יריחו זו ספותהסריס

 ננהי
 ס)plr 3' מצטרב י*מ)וכס 6ת לכד 1ט516 דכתיכ ס6ו) זס עד י6כ5 גכקר ו"6 1כ5"5 ס)ימס סורסגסמע קס'" רמו ויחי 3'3קוט . במרוכס 3כי_ וס6ו3 עד '6כ)

 וסמן סמקך וינץ עז י6כ3 ננלך סנעכס 63סתר מינר יטלף 361 נג'מין ד"6 . נגיו וסיסת senוימת
 31עלג עי סpSnt 33 ו)ערנ מן י*מעחיק וססמיע , 63סתר גתתי סמן נים ו6ת ס3) 'מ3ק ו3ערנ3טתות[
 . ר"ח ונסעלס כו( )מע וימי ש סוג ניוקח ועיין , סתנמומ6 ינרי 6ת סנר עס"ת נפי' ורס"' . ס33יחנק
 ננקר סמ)כס "סתר מפל )פר( : ס')קוט נע3 פגי מסיס כמו גת:חומr~lrn 6 גוסמ6 )פ:'ו סיס כיוגריס
 סגי' ונקצר נג7סס. וכגס . ט' )סתות וסמן סמ)ך וינץ עדי6כ3

 כנלי
 סמ)ך סק ססו6 כיוס עז י~3

tninreושין ; סמן נית ע3 מרדכי 6ת הסתר והטס ט)) יחבק ולעלג , סמן ניח 6ת סמ3כס )לסתר 
OD'1כמגחומ6 ודגרי סכתכ חוקר OrJ rt)~o 6( סמס מונגיס : )גגימין 6 ד' יפה Jbr כקרכן מ37ר ,ערף . 
 ו)ערנ )פס : ויש"ע bnt(e )תרגום סמשר סו6 וגס , 8( 1 5י סמירת )נית חדטס גטיעס מעתיקוס

plrt(3סערמס בין תעסה מסג' מכנס 61ת ס . or חדסס כקיטס נטמע : )תעסס ססגי סגנם ו6ת )פז 
כין
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 בישמעאל להה אבל )פס( , השבמים אלו . עשר שנים ישראל שבטי אלה כל )פח(נמו[

 , י"ב המזלתה )צ( , חדשים ינ שנה , ששת י"ב הלילה , ששת י"ב היום , מהלךמ, עולם של סדרו על השכמים אבל ס(, יו )ג%סית יוליד נשיאים עשרשנים
 , דיו שבפים עשר שניס וכי , יהקנן ר' אמר . עשר שנים ישראל שבטי אלה כלך
 נמנה ומנשה אפרים אין עמהן נמנה כשלוי אלא , י"ד הרי ומנשה אפרט והלא)צא(
 שנאמר מנין , אהד שבם עמהן נסנין ומנשה אפרים עמהן נמנה לוי וכשאין ,עמהן
 שמם ישר% שבמי אלה כל דוי ,  י( 6  ונמוט עמידור בן אלישמע לאפרים יוסףלבני
 שנאמר עשר[ ]שנים אותם ראהה רבקה אפילו יצג( . יותר ולא פחות לא )צב(עשר
 ההשום , ד) דדי לאומים ושני , ב' הרי , גג( יס )גילית בבמנך גוים שני לה ה'ויאמר
 : י"ב הרי בליבה הבנים ויתרוצצו)צד( , " הר* בבמנה תץ*ומים והנה , ח' הרי צעיר יעבוד ורב , ו' הרי יאמץטלאום
 . אותם ברך כברבתו אשר איש אוים ויברך אביהם להם דבר אשר חאת]יז[
)

 לדן , איל של לקוהו ולנפתלי , שור של גבורתו וליוסף , ארי של גבורתולירודה ~1rp בשביל )צו( , כז למה , אותם ברך אל4 כאן כתיב אין אותו )צה(
 , אותם ברך 'כברכוע איש , באחרונה כללן , מזה גלול שזה תאמר , נחש שלנשיכהו
 שההר ארץ ולבנימן , שעורים עשה הארץ את ליהודה תתן , הארץ את להםשחילק
 אשר וזאת הוי , אלו משל אלו אוכלין שיהו באלו אלו בללן כן אעפ"י , חציםעשה
 כיוצא אדם עתיד וזאת , להם אלא , כאן כתיב אין אליהם )צז( , אביהם להםדנר
 להם דבר אשר וזאת שנאמר , מתחיל הוא אני שפסקתי וממקום , אתכם לברךבי

 , התורה את שתקבלו נשעה לנם מניעת אימהו הללו הברכות להן אסר ,וזאת הוי , יעקב שפטק סופכן 6( )ג )יניס הברכה בוזאת פתח סשה שעמד כיון ,אביהם
 , משה להן פתח ייגקג שהתם במה ואף , וזאת הוי , מי( ו הס התורה ואת בהשכתיב
 יברך שדי חול 'גמר יעקב את כשבירך יצחק , ק( יע )תס*ס אתבונן מזקמם משהאטר
 ויברך יעקב אל יצחק ויקיא בקריאה ברכתו בסוף התם בטה , ג( כס היבשתאותך
 בניו אל יעקב' ויקרא , התאיל ~שם אביו שפסק במה יעקב אף , 6( סם הסאותו
or)בוזאונ התחל  השבפים את לברך כשעמד משה ואף , בזאה יעקב ותהם , 6( מס 

 כמוך מי ישראל אשריך שנאמר , באשריך סשה דצכם ובמה , 6( 5ל ינג'ס הברכהוזאת
 : אתבונן מזקנים הוי , otSw) 6 )6 האיש באשיי פתח דוד ראה , כס( ס0נסס

 ותקוניםהערות
 wht"(  ננימין סל מלן  לחוך סמ31ת )ע 6תת 5מס סריס כמונס  ומרגר וס 6חי שסף גגיפס . סעלג'סטן
bsסוג ג5גך וק . %( )?נרים 0זס כ) עגיו מוסף סג6מר מס )קיים מיקו ממוך זוס 060 סיחם O"D 
 )יכריס וגו' טסיו ינסח יסטן 0'  יניד המר 35גימין 6מל רניט מס0 וכן , נגיסין ס5 נמשן סיס סמונםוסף
 תמס ניסמע6) 5ס5ן 6ג3 )פש( : ע"1 6ות ועיסק נתגחומ6 עוגך . 'סר36 מנעי 036 % )פח( : 2(5נ

 3גי 46 עסר סגים יסר56 סלעי 056 כ5 כבע ידחק ר' 6מר ז' 5ות r'h נ"ר שין . י!*י (otfitvעסי
 וי"ל טסף 3נדסס . י"Sfw 3" )צ( : ע"ס כו' י!5יז גסי6'ס 16תן 656 י"3 מעמיד 6'מ 1'סממ56גטרס
 :  itDDnI כרטונן ומגסס לסריס %מר כנר ו%0 סני' גג?סם . ומגסי %רט ו%0 )צצ.( : 60סוז%גי
 : npb StP מוכל וכן 11,( 5ז סעירס קנית חימס נסיעת סעת'ק מגלן י!תר. !% סטת )6)צב(
 רנק0 סירס ר16ט 0ת6 רנ יעמר ט"מ( גג )יף וכור ססק6 סכוקה6 עיין . 16ת0 ר6חט יסקס 6סע1)צג(

 31הגטמ6 סם, ףחי  וביסס גתגחומ6 מו% וק 1', לזת סה"נ ת"ר גנגס וכן . ט' סנאט י"53סטמיי
 : תמק"ח רמו otbn יושע , ל"י רם, תוררי 31י5יס , סס חיסה ז3סקס , ד' 16ת ת65 ס'ומלפס
 ונסיעס סגיסס 1ססיקת16חגחומ6 ננגר %16 . תמי 3כ" 610 ען . י"ל סרי נקרנס מנגש חחל51ט)צד(
 סגף וכמעמות : עסר סגים סרי , 6ח'1 1ע6 כך 61חר . מסר 6חד 610 6ימה' 0ר6סון י65 סגי'חדסס
 )יסוז0 מגוץ גסני )צו( : חזסס ונסיעה ט", 6!ת 0מסס נהגחוע6 מו63 . כ6ן נתיג 6'ן 6!מ1)צה( - "ל ננינוטרא ז'0 , %כי וס 5מס מ0כ6 )0 זמייתי וצית "ov9 וגטיעס 0גדסס גתגממן6 ססהסף

 למז דחי ')יןט , ס"3 חוית , סי"נ כמ"ר , ס"6 סמ"ר , י' 16ת ס5',ט בנ"ר גם גסנ0 . 6רי ס5ג13רת1
 כלט כתיל 6ין 0046 )צז( : ע"נ 61קת ( 11 5י כמקוס )3ית מיפת וכיעס , סס שיזפם ונמגח!מ6 ,ק4"6
 6ין יערן 6ניסס )0ס ?נר 6סר ווסת ~fiP1n יקא סמתחי3 י"3 6!מ ס"ק נאר גס נסגד . )ר.ס656
 56יסס סג" 3תגחומ6 !וא סס סיס"מ וכתי , טויסס וכן , ס5סניט סג" נכון ויותר , 6ני0ס 6)6 כ6ןכתיכ
 , % %פק מתפלע ינוע %6 ססטכין 1)0ס 4 3י % ט סי3ריס וסירוע , %ס 6)6 כ6ן כתיב1.6

חזסירט"י
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תנחומא י דץ יךתדרשפפפ

 מה . צום[ כאשר כן לו בניו ]ויעשו . אביהם( להם דבר אשר ואת )ך"א )צח(]יה[
 האמד טרן עד ויבאו כתיב מה , אותו והעלו אותו חנמו ,עשו

 כנענים אלו אלא האטד, גררן עד שאמך לאפך, * יש גוףן דכי ה" ס, ו)גרטיס
 כבוד והלקו מתניהם אזורי התירו אבינו יעקב של ארונו שראו כיון אומראליעזר ר' )קא( באמד, אותו שמקיפין זה כגרץ יעקב של ארשו והקיש א( כתריחןשנם*
 ורבותינו )קנ( , התירו אצבעותיהם קשרי אמר נחמן בר שמואל ר' )קב( . אביםליעקב
 , ימים שבעת שאבילות מכאן , שים שבעת אבל לאביו ויעש . גורן הקב"הלהפ נתן כן בשביל , למצרים זה כבד א% ואמרו , הארון את הראו באצבעאוסרים
 נצמערתם הוה בעולם הקב"ה להם אמר , המשתה ימי שבער* כנגד אבילות ימישבעה עושין ולמה )קד( )ג( מ מיוד ימים שבעת תצאו לא מועד אהל ומפתה מכאן להואמרי
 האבל אותו מחזיר אני הבא לעולם , ימים שבעת אבל 4 ושמרתם הצדיק,עם

 רכשם , 'נ( )6 )'ימ'ס מיגונם ושמחתים ונחטתימ לששון אבלם והפכתי שבאמר ,לשמחה
 חרבותיה כל נחם ציון ה' נחם כי שנאסר , לציון מנחם אני כך )קף( , אתכם מנחםשאס
 : 'ג( :6 )'כט'ס זמרה ונעל תודה בה ימצא ושמוזה ששון ה' כגן וערבתה כעדן מדברהוישום

 . בראשית מפר וסליק . ויחי פרשתחמלת
 והקוניםהערות

 6סר ומדכתיכ , וכרסוסו עמסם ותרסיס ס"גו 6)יריס כתיג סיס oh והן , 3י תגע 61טר נניתדסירס"
 6% כ6ן כחיכ 6'ן יגל 6סר ו6ת סני' ח7סס נסיטס ורצת, . עכ") , עתיי כמקוס סנר ינץ מס1נ6 ' יסר36 6נ' מפס וזפ 36יסס שי ע)יסס יינר 6סר nhrt כמו מכריס ע)יסס כמו דמחסרס 3ססדגל
 וכס'עס . 5וס כלסר כן )1 נגז ויעסו ותק:ת' ססגרת' . בניאס )סס ענר 6סר והת י"6 )צח( :וזזת
 כסר כן )1 כג'ו ויעסו מסס ס:סה)ק וכיון , 6)'00 והמר anlh 1"1 מחח') 82( 5ד סמדרס קניתמדטס
 ויגמר 6ותס ויפו ינר 6סר וזלת 7"6 כך מתחי) י"ג 6וה סגזסס ונתגחומ6 . כו' לותו חגרו עפו מרע5יס

 6:י פנותי %6 סעו3ס מן ממחקק מס6:' )16 ו6ס נע5מי :טס3הס זכיהס 06 )סס 6מר י6סף 6גיהיסס
 : טוב נזקת וטחן . כו' tah תגעו ערו מיי 5וס, כנסר גן 13 כמו ויעסו מיי סגסת)ק וכיון ,סופך
 6מי 6'ח6 ו' 6ות p"D כנ"ר . 63טד )ו ט גולן וכי)צם(

 ממקרס כ) ע) חורנו נחמן נר סמול) ין
 ס'6 נומר לחרת נוסחך ולס ע"נ( 'ז )דף ס"' b"D סיס נירוס3מי וכ"ס 6סד ממו מקוץ .מינוע6

 ,ס כנורן 'עקנ ס) 6רוגו te1p~1 )ק( : י( ג )נר6סית עוג ונלקח ע"6 ינ יף סועה כנק ועיין ,לתיגו
 נפייס גס כ"ס . ממגיסם 7116 כתירו יעקב ם) 6ר1:ו סרקו כיון 16)ור סיעור ר' , כפסי לותוסמקיסין
 ר' , נ6סד 16הו סמקיסין זס ]כגורן 'עקנ 30 קרונו וסקיסו 1כ5") הימס סורר גסמס וננדסס ,הדסה
1rD'5hיעקכ ס) פרוט מן מממתיק וכממיס . מתריסם הורי מחירו יעקנ[ 30 פרוט סרקו כיון 6וגנר 
 סס נג"ר מינ6 וכן .  מתייחס trfi~' תתירו וכו' הומר 6)יט,ר ר' )קא( : 'טקנ ט3 6רוגוטד

 ס'"
 ינירוטלמי

 וע"ס . סחירו 36געות'סן קער' 6מר גחמן נר סמול) ר' )קב( : ט1נ ונ)קח חימס וכניסם 31:וסססס
 כסתות'סן קסרי טס ונ3"ר , כתסות'סן קררי חימס opfc~t , כתמיכן )4ר' נירוס3מ 16)ס , וומ'נכת
 ונירוס3נל ttpb ר' נסס וס מונך ו' 6ות ס"ק וכנ"ר , כחף מ)51' סס%ו ור") , כתשת'סן 5"3 ,סלילו
 סיתר כערך סכתכ ממעליך נסס ג"כ סנפתי קם , ס' נסערס סוג נרקח ועיין . 3קי0 גן למעוןר'

 מי ינרי סחר יפ"ת כע) סטרנייס נמגסנ נקיטת %חי )מיותם משמסרסים גע)ס סוס ספירוסלמיתת
 , כחף חלולי סמכו ר") כחפותיסס קסרי יהרת גס , סטור )פתיר 6נ')ות דרך ססו6 כתג וסוףכקדמותו
 סיס וס סיס 6')1 , כסף ח)51' לסככו ומ"פ , 6נ')ות  דרך טיס6 מ5':ו ל6 ס6ער  סתרת ס161י'6ומר

 יטיס )סמעיע רז") וכומת , עסו מור 6נ) י6"כ ושד , ח)15 כתפות'ססצמר
~nerl 
 )עסות מגסגס נס , 5כגולו ננדשס סוטנו 6)1 תכן . מהכס נסעת נמר נגד'סס שגניה סערכ"סירך. כי דע ועלס ,

 כסתותיסן ניחורי 113 11 וקוסרין כותן מנסיין מהכס ונסעת , מ6י ו6יוכיס רחניס 3ח3וקיסס יד'סנת'
 סתירוסועתס

~liclct 
 חדעס ונסיעס , קומר ר' בגרפס . סר16 כ56נע 16מריס רנות'גו )קנ( : )כנופו

 וכמס )קד( : קומתן ,1Dp סס מות רננן ונסס , ol~c כר 'ודן ר' נסס סו6 ונוצר ונירוס)מי , .6מרירכנן
 ועיין . ,עוכ וג3קח , ונאופס , חדסס ונסיסס י"ג 6ות פ"ק ויחי טף 3"ר , 6נ')ות ימי סנעסשטין
 , מנ מס י"ס נחוסל וע"ח , 0געס 6ני3ות 6ף סנעס חג מס סנעס מנינות מחן ע"6 כ דףמ"ק'

 ויעם 6קר6 ו6סמכוס טנעס 6נ')ות הקנו לנגן סנה דרגגן 363')ות 6)6 י"ס ע"3 עז זף גז'ר ורם"''
 סס'יס 6מר . ס' נחס כי 0ג6מר )גץן מגחם 5גי כך )קה( : עכ'ו ימים מגעת 6נ%33יו

~fO 
 ג6%

 סמיפיפ מוסיף ססרסס כגף עז כו' מפחזו עפ? ל6ו מס 6מס0 מח כי יוסף 5מי ויר16 ויח' סוףנ:דסס
 ונכר כ' קונן 6ריטפ6רן נכ"י 1)ית6ממ6:טינס

 נץסע6געיג6 נזשס נס ו)'ת6 , ס' קונן 6להפ6רי
 : רוס קהת מ' 6ופ ס"ק נ"ר וע"ן . ווינעי6ורסוס
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