
 תנחומאמדרש
 שמותסרר

 ואלה%[
 8צ' ארץ קצף ל תהלתך כן אלהים כשמך ע"ה )א( . 6( 6 4שת ישראל בנישטות
 'אלש חשית : נבור שדצא אוהו מיכין ודק למדינה נכנס ודם בשר מלך . י6( מם)*%ים
 השינו , נאה שוצא אותו מקלסין )ב( , אכזרי אלא ואינו , רחמן שדצא אותו מלקטן ,חלש
 שהחש בי כל אלא כן אינו הקב'א אבל , כן דברים הרבה אוהה %קלסין , כעוראלא
 האל ]שנאמר[ נבור והוא נבור שהוא אורצ כקל5ין כיצד טילונו, יותר הוי 4(מקלסו
 צח דודי שנאמר , נאה והוא נאה שהוא אותו מיסין , ין( ' ףנוש והנורא הנבורהגדול
 אלהיי הן רדצם אל כי שנאמר , רצצם והוא רדצם שהוא 4צרצ מקלסין , י( ס )טשואדום
 דאגי יוצדה ר' אטר )די( ארץ, קשי ל תהלתך כן אלדים כשמך דצי , )6( הייסדעמ'
 אמר אבין בר הכהן הורא '6(, סי )סרס פלא עושה תהלות טרא כתיב מה ראה ששםבר'
 ראה סיטנן ר' אמר , 'חולות טרא הוי , תתוויך % ש אלהים ערא , חולות עראכצצ
 דצדו5ה לראש לכל בהנשא שטך "(, כ9 עמא וגו' והגבורה הגדולה ה' לך דוד אמרמה

 ]מברבו מהקב"ה, מקלסין הגדולה כנטת אנשי היאך ראה קלוי אבין ר' אמר )ה( :שגיטך
 ש ש טרומם שמך שנכיסך טה כל , ל 9 )שצס הזהלה מה ש gp ומרוטם כבודךאצם
 ומע"רהן נאים ששטרך "ם , נאין וטעשיהם כעורים ששטהזיהם , נעורין[ ומעשיהןנאק
 כעותן, ומעשיהן נאין ששסותן "ם כעוית. ומעשידק כעורין ששמותן הס ,נאים
 כעורץ שמריק , לק  19 %נ אביו שלנשי אל אבשלום ויבא שנאסר , אבשלום א)ה(

 םיסראבמ)הםה( בני ]ברכןם[ נ%א)י(שנאדבני)ברקום( עח4 אלו )ש(הטעשושמנאין,

 ותקוניםהערות
 מונע העג'ש לס תסיס וניקנס סהגחומ6 גסס ש"נ רמו משת רק נגרוס מונע , שצן כשוה00

 סגירת ונמגח1מ6 , תגחומ6 טס נס ל5 )ק , 3'ת6 ש"פ ובמדרס , סירפ נסס סמסטרנתחפה
 ניו) מקמר גט% לף16ת

 ו6ח'"
 ס)סניט ata "nfiw , 36סיס כסמר ח4ס קמות 0661 ד"6 מתח') נ' כ16ת

 ס5סון ג5 סני6 נס כ"י גתגמומ6 כפ סח3 מס נססות והפקע , מ6מריס ניקורי ק5ר גס ם'נו"ס לףשט עםנכ4
 כמו רחמן סגש6 6חז1 מרינון ופגי 3סגינ יס ונס , ג')זע וס"ס נ6ס, סייי6 16מו מ*ין )ב( : 3כ"' סג61כגן
 : ש כ3 מסר וגגיפס נתומר טס סטשע סם נתלעס ס6ס, נר סטוי יסורס ר' 6מר )ר( : נמסר 1ג5גףיינשק ניקשי נודפס 6נ3 , סתגהולמ* גסס גי)קוע וכעם מנדקת%, יחזר 610 )ג( : )גכק סו6 והפיפס , סגמס61003
 יפ 1ט)קע . oa נגחמיס סכחוכ רסון יוספתי )סל4"ס, מוקסין כנסיג תסטי 6יך ר6ס ס6' קנין 6"ר)יפ
 גנבת %ש 3* טרם ונהסס , וגיורך נרכס % SD מרוגש עמך 15 מלעסין סנדולך ננסת לגסי ר6סנוסס
 ספק סס אטע מליגת, נר 'וס' ר' 6מר )ו( : הכלס נרכס כSD 3 ומרומס כנודך סס וינרכו ולמרוסנדולה
 טן פ6 נ' 6א h"sD וננ"ר . חגג'ס 3ר 'ונד ר' 6מר ונגדפס . נ"ר לטס f'1p ים ויא נפ' וש% ,קעוע
 ססמותיסס 03 : , ו' 6ות סיח %hn~l וכן ס6ומר טס גסמע " 6וח ftw קמ"ר וכמדרס כק נתגפמ6יפייט
otheW'~DD1 ,3' סס ערך גסותך ושנק , רת"ס וכ* רחמי נכת )נכון וגמ65 סמעת'ק יסמיע כי סוספת' נעורין 
 DS(' נם פ ונר% , סשה מס' סיאבו סו6 ימות ספר ע) סגדסס חגחומ6 כי ספיחי וככר ~uvnlt'כטס

 ס)גש 36 זנ4 1ס*ס 6נ 6גם6ס  רייסס , 36ט5וס ,ס )ח( : לסגיו הסיס נקמיט ססוספהי סמקת לסריססיו כערי
 ישתדל פפף וגס , לעיס ומעסיו law ללן שחס סטו סס טסף נס , 6נז ס3נס' 36 6נס6ס וי% 5"%3יו
 D'h טומע ש"צ 'סמע6) , שטס 61'ט עטם עמו טטו סלח ומגחומ6 רנס נמדנר ונמדרט סס נ"ר  מירספן

 : כטכס גי 1% סס ממ"ר סט ונמיר סנדול כגסת h(D' 6)1 נמשת טיפס , נוגס tSh tsip )ם( :טמע
 יפ% י ע חג' נמזט נחק כגי רקגעעומ , טס ננעיר וכ"מ ממח, עי סיסר6 סי נתרוס 3ר ט%מר)י(
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עשש ת ו משמעש9

 , כתיב מה המרנים, אלו )הש( , כעורין ושמטמע כאורין שבצתן פ(, נ )טצ6נתמח[
 : ויהודה לוי שמעת ראובן וגון הטמבל בם ששת ואלה שנאמו ,השבמים א* )יב( , נאים ומעשיהם נאק שנותן ינ(, 'נ )נמוצר בו5אל בן מתור אשרקטמה
 לכוכבים מסמר מונה וגו' לב לשבורי הרופא זש"ה . אוראל בני שמהן יאלה דיש]ב[

 יוקף אחי ויראו , כתיב מה יעקב שמת כיון , ו( נ קם )תכייס יכךא שכצוןלכולם
 יוקע היה ק*ם יעקב שהיה ימים כל ראו , רושו כטה "( , עו( ג )נירפס אביהם מתכי

 שנאמר , שלחי 4 אכלו לא יעקב שמת וכיון , שלחנו על 4צכ*ן והיו , עמהםסועד
 לנ ייטיב והשב , יוסף של בלבו סמונה רעה יש אמרו , אביהם מת כי יוסף אחיויראו
 ו לבלהה צוו למי )יד( , ע0 צ מס לאמר יסף אל ייצוג , )סס( אוהו גמלנו אשר הרעה כל4ען

 אתם הקב"ה אמר אבין ר' אמר , ק ש 4י וגו' נא שא אנא ליוסף תאמרו כהשנאמר
 על מנינוריא ומלטי הקרשים קרש לבית ליכנם גדול כהן עתיד , אנא הזה בלשוןאמרתם
 עבדיך למשע , )סס( אביך אלהי עבדי לתשע נא שא ועוטה . רהטם אנא הזה בלשוןבניכם
 וידבר אותם וינחם , אחי אותי חשדו כך יוסף אמר , )סס( אליו בדברם יוסףטך , קיים שאלהי מדע הוי אביך שמת אע"פ , אביך אלהי עברי לפשע אלא , כאן כתיבאין

 ירדתם שלא עד להמ, אמר )מז( הלב, על ממונין שהן )מצ(דברים %(, ס0 )שלבם
 , חורין בן שאני והודעתם והורדתם , הוא עבד לומר עלי הבריות חלוקים היו ,למצרים
 להם אמר ד"א )יז( : אותם וינחם וצי אחיו את שהורג אדם חט יאמרו , אתכם הךרבואני
 אמר ד"א : אותם וינחם לפיכך ., לעשרה ואוכל אחד ואני , לי יכולתם ולא ,גשרהאתם
 יהרגם שמא לומר לבם שבור שההב , השבמים אלו ג( קמי )ת4ס לב לשבורי הרופאדוד
 יוצאין אינן הללו הכוכבים מה , דמטבמים אלו , ד( סס וטס לכוכבים מספר מונה )יח( ,יוסף
 שנאן במנין, נכנסין בכניכתן וכן ,יקיא)פ(, שמות לכלם שנאמר , בשמותאלא

 ותקוניםהערות
 ווט נוים עם וגח"ל , ג6( ג ועולף מלחור מי hbt~n גגי נקלק נג' נו63 1נ3"ר 1' *ת ס5ח 3הגמח56גא

 156 )שש( : ג"כ חסר נמעל oith ס3ח נהגחומ6 וכן כסמ"ק גט ו0ס נוסף 3גדסס וכן , סמקזס ניח ונטזפ*
 פוסס ונחגחומ6 , ע"נ ל"י טס0 ועיץ וחרת ג" עס 33"ר , מיכ56 גן סוגר 6סר 3מסס כתיי מססמרג5ש
 ס3ח וגתגשמOsUk~ , 6 )ע ססהוץ גוער  נסן לתיק מס סני' עפ"ר  ונעורס , ומס' גן גמט ס)6מי,1 ר4כתונשנ6
 נמורס נחמס ש 0סנסיס, 156 )יב( : יחי סכתוניס נ' ס3'6 ינריו 6ת ססהבי6 גחני , 0צ5ס מן תסתרוסתור

 קק"ג רמו 1'פ טף ני)עט hJw , ט' ימש כ3 167 167 מס )יג( : פס ס3ח נתמזמ6 לנטן תמ65 , עסנמ'י
 וננ"ר , נסשמ פp"D 6 נ"ר וספון  תגמולך סמקשמסר

 ס'"
 *י ר' , וט' משהפס יוסף ויסג רק פ65 ח' *מ

 ישף SSh נמיתחו סטרו רריו מסו  'וסף %6 ויריך 11? ס3י6 עס"ת רפ"י וק , לסמודס  וטגן 5hSnפר
 , 3נרכ3 עפכק מפתחל קעיג6 ז65 זמ6 טסי, ממענין ע4 חרגתן 61מס ישע וכרטס תרכס הן ,שסהנשמ6 טנשע סנריו , פג"3 גך3ן 63 ומסמת %יו כטז 3פס5 מקרנן וסיס יוסף פ3 סיחפ ע3 5סטז רנעיססמו

 6כhS-I 6 מטמח , ס5)צו ע3 6וג5'ס 0יו וכיסס חיי ס% ר16,סי מס 7"6 , עו( ג )גר6מח סוג ג5קםמו63
 וק סס, ניקוט וכנס 3נ5סס, *0 ווי )יד( כ4: מתגחומ6 נ"צ ונונעס3לגו,

 נזלי
 06צז , סס טנ

 שצין חסר  חס גזר גפם לק"ג לס, ויחי קעקוע ה'ש , מעימתי סם ונתעלס , g~l's 13 63מל 3נ3סםנץ
 י"ג 3ספרס לסל תרסס מלסר 5צלמ ,ננ'ל

  3פ* וק ט5סג'ט, סמ6מל 1ט6 תגתופ6 %"5 3פע"ז פ6 3'י ס4י

 6י, מר ו6ת סניי עס,ש ורפ"י , כף fpD %ו לפשר רדפי נלסס6פם6 ש ס3פיnvm 6 סטלס*פ96י
 ר"מ נכ* י%, על כמיכין סגן  דוריס )בן( 3לסס: 3ר נמרקת וט6 סג6פר 56* רגילה מסע 3לסס גני6ם
 6פר )מם( : IDW JSS ס0ן זגהס 3נס ע5 מיון כאס סמהר6 חסר 65 י3ס SD 1'37ר *oe הטס רם"וב*
 , ע3ד *חי זר6ש 0יו יכפן ירדתם ס65 עד %6 סעי 651 ע' לצת ס"ק ננקר , ימאיס 'רזתס 6% עז5סס

 פוט 43ת וע 6תמסס, 6תכס בירג 6ר Y'h  פ4, טעופס פיעתס[ נמ3 פיעו? 5כק פריתם%1חר
 %"ם , חורין נן סוגי סודעתס מסנטוס , עני 16לף פסנין סין סנ6תס ידם %.ס פמר , כ'א( נ)נרופא
 וחסר ויח' נצף ני3לוט ומונך ע"6( י4', כיף גזמו ססרף 31סטקתen~w , 6 ע3 נסירתו רסני כיוןסמממר
 וע"פ , ע3י ימול וע' . ס4 ניטס'6 10זעתס , ט' ספ63י 6"ל קנס ע3 1'ז3ר ז"6 סמ6מר' ע3 סכותהפגיון

 ט3 4ף ונמירס כלר נצף נימוס ומוכך ע"נ ס" מנעס עחן עסרס, onh %*ס 6מר 7"6 :ן)ט( ע'נתערס
 וסספש סתנפמ6 כפם נז% מזמר סני6 משת כיס כי5קץס , סס3סיס 6* 3טכג'ס מלסר ננגס )יח( :פס

 ריע עס5גץע וסעירתי ו' ושיערס עפת רם שב 3גף ועיין , סתגחם6 נכס סח סמ%ל נס סני6 אח"כ63מ5ע
 3פנהא62 סק כי גתנ% עהס %6ס 3"6, נחשמל מסלט תמע68, תואסנ5ט סוס סמסטר בג"פמא
גן*

~l'SS 
 מן .סגאש נ' 6חן ס"6 רנס פמות וע"ן , פסתנחופ6 טנעיס ויקריו , 6ן 6 סמום רפק ועיין ,

ז%
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בשתפש ת ו םשןרש
 אחתוך ירדו נפש בשבעים נתיב למצרש כעגכנט השפמים כך , לכוכבים מספרמתה

 שש * ישבפש עא, )שא ת* אלף מאתע כשש יוכשיצאו גג(, )ייחסיםצריםה
 : הטראל בם שמות חסלה שנא' שמותם, טעפרשו וכהצנכנסו שטהרם, נתפרשו לטצרשזרדו
 אלה שנאמר מים % זמרא בו יוסי ר' בשם אבדצ ר' אסר )ש( .. שמות[ ]ואלהןנ[

 ו הראשומם ען מאיף , ואלה שנאמר מקום וכל )כ( , הראשונים אתפסל
 אומר הוא ימה , שם היצה ימים 5הם אוה כבר 1אי( . 6( 6 מטית מציימה הבאים1[

 מצריהן של משאוי עליהם דהה לא גךים יוסף שהקה ימים כל אלא ,הבאים
 נכנסץ איום שחו באי* , הבאים לפיכך , ע*הם מצרים של משוא! ניתן יוסף שבצעוכיון
 א"צ )כנ( : יעקב של מכורו )כנ( , הבאים הם מחינן . יעקב את : מציימה הנאיםכל

 חח , ולחצרון לפרץ שסנה עד למצרים יעקב ירד שלא טלמד דינא ר' אמר . באוובירח
 : נשים להם awn , שנילי שתי בן וא' , שנהבן

 ראובן נגךאו, גאולוע לשם השבפים כל )כד( ן נ( סס )סם בדויה לף שמעין ר14בן]ה[
 נאפתם את אלאים וישמע  שמשן ן ו( ג )סס וגו' ראיתי ראה ה' ויאמרי

 ה' אודך דושא באם ואמרת יהודה ש(, נ )י1" ה' אל רבים נוים ונלוו לוי נו(, נ)סס
 , המקרש בית של שסו זבחכן , 19( י6 למיס לפעו6עך שכר יש כי יששכר , 6( יג)יוטס
 , 'ד( ש )גינטית ארכי דן יעבודו אשר הגוי 4צן ונם ק 1 יג( " )מ'6 לך זבול בית בניתיבנה
 ו ל ממוט חיא גד כזרע והמן המן, לשם נד י6(, י )שוס כלה שפתותיך המופנה מפתנפתלי
 ול יוסק דךיא ביס יהיה הסף , 'ג( נ )מ63ט דצוים' כל אתכם ואשרו , רגאולה לשםאשר
 שם ש השבפים שמות כל וצ4 , 0( סג מם ביכור ול נשבע בנימן , '6( י6 )יגריס ידושמת
 בכ"מ, שען שבמיס של שםווק )%( לוי ף בשם ושכנק יהושע א"ר )מ( הרש:וגאולה
 ובני , תחלא כתובים דצבירות בני ידי שלא . כך ימה , לזה מקהם וא ל"ד פקדים אא4,וש

 , ם4* גחלים אלו דיו שלא ולטוך , לוה ומאחר , לזה טקדים ולמה , אשתועשפרות
 כרעף טסה עוזיא ומי ןכח( זי6, של תקלתן שוע לפי לא*, א* מקהם %מה)נז(
 ומנין , ל4* א6 מקאם היא Ya' , אחרת 4ל ראשה בצד זו תקוה של ראשהמתן

 : ינ( פה רשיס כשראי ישראל יעקב 4%4 שמע שנאמר , עולם של תקרתושהן

 ותקוניםהערות
 פסני6 6חר 3' 5צת פגזספ כ0צוצמftwa , 6 ק יון ר' נסס טסו 6"ר לס( : ט' שמיס םנ6ו4צ
 "3פם המינרט 06ש 6"ר סמ6מר גש טש נגש( פ3פיט ל *8 )נ3 מ6מר.פ5ס ומממיט , 1ahneסולעת
 הנטמני ע"נ נפיר ופ? פ'" "9ffD וס'ע סי"נ ננער ונסחויניד"

 רנק4 נסס סני 0ש , ל rnfi נסתרס
 נמוסס , צ6סתש ע5 מליף olh פישר פקס ונ3 )נ( : סס סמא ועשר נר6סית ריס שנ 4אף h~eוק
 נ0ש י4ר6סורס 6ת פ% המירן ספורט חכיות %ס , 0ר6שג'ס על פנס סיף osfit פרימר .OWD ו%פרס
 *יף סמא 3%ס %ן %ף ק( תנשר 56ס כ10נ 6סר מקס נכ3 )ר"3 ט3ס 6ת סומר 6תס ש ונסנף ,ונסו
 סיו סטי ימסיס סנ6מרו פס מנפש 38 מנח טסי סמא 1ל%ס רק טש ס"6 ונסמיר , התפגש ע3ס"מ

 סחמשמ6: נספ פס אמ3רןש פ"8 תעוצר ג' *ת נגיספ שנ6 סס, סרנם יימס 3ר4ס סיס ננו )כא(5דעס:
 וטוש 6ק )כג( : סנפש י"נ וקשיי חמס ונניס ומטיס מטס ספגן טש Yne 'סקס % לגוו)כב(
 נ616ק, 5מס שניס ג3 יפר( : פהג0א6 ע"פ (otlno רס , פס כפצ"ר נרסס סה6 ו" רימס כת6 %לנ%5

 טפ016רס,  סמינאיס כדרך  ז0ףס נריר0כפ סומק ס' 6מ פ"6 וכבפ"ר , עוג ואף ל לעפ וריססתג10מ6
 שססשהס6נמ1 ומגעש% רק וטיס סמכת, גפננו פ6 סעשש0שק ייעג'ן' %4 גויסססנס
 סד6 נסגלת וחמיי , סע עייף סס נטספ ש% , 6' ר' ons יסטן "~Da %י )6ךt~'W% : 0 גנ4סרו
 סמהק )כו( וגעלי: וננוסס %פש 3תנפמ6 פס61 טש דסכנין Dmot ור ומ3 ,  יסטין יפסע י %צ610

 שש ~otns ס5 סמלץ re סנ" וכממ"י צרופם 3% רח"ס, ת* סונר ננ4 וניס 0גץפ, ננ3 סרס סנפשסי
 וק 6%, 66 נגייס 31מרי )כז( : opa' שרן 6ץ 4שס 0עמזט דנסט יך עדך וגסכן נצןס,נג3
 ש יחשק רם מקזים, 1"5.6מס סנ" ונצוןשנ וספסר WS)Sbh npstil , ר0"ס ונ4 חמי גלימא
 ס:4וט: ag 610 מסי גג1פס ס נ' 6ות נגדטס וסוך ס'6מזט, נמס י קר פרן נפרוך פג6 וסמינר ,)ותיגו
 ר6סספ5ש, נ% ש חלאס ס5 שניס טחן ד' ונפרוןערךקו aa, %רתס*גס % לגסס %ז ו תלעסsg יקש" mnh wtu FDfn~1, % ר4ס נ% 0לוסא ללש% טפן נר6ף מליס שש6 ונם)כח(
 שניס מץ סתרוס מס ע"ז( נא ~י 'fc סא פסס יח% ועיץ , מתרוס 6ת (pm נוי SW otgונקח
 נ%שנש% ak סייר יי שש סשה % 3% ט' יסק, זקנניקשנס htlun יסק לעשיסןגט
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ששש ת ד משפיש*

 טסי(, ףשרצו)סס פרו ובני"שיאל מצחאע"פשטהצג * אחי)8"06 ןףש"ףמת
 . אותם הארץ ותמלא דש )לב( : טצרים מילאואת יוחנן אמרר' (Hb) )פם(, אתםסץ ווזמלא שנאמר ששים, יהדת היתה מישראל אחת כל יחנן, ר' אמי0ט
 , הממה מן לפרוש עליהם נו'רו מיד , טהם קרקמיאות ובתי פרפי"צת בתי %ג(יפלאו

 על נימש ,.קם י'א "4ה( שק'יפ:ין: ' 'י " מי:,:ק gy עג :ע, יקמש
 עד להן אמר ,  זו לאומה ונזדווג בא * שאמת אלא , הראשון פרעה היה הוא ,בצרים
 , ידים האנשים לאותן היו לא יוסף איישי , להן מזדווגין ואנו , משלהן הייתעכשיו
 שראה כיון , חדשים שלשה מכסאו הורידודצ סיד , להם שמע לא , לרע מודווגיןואתם

 : חדש סלך ויקם לפיכך , לכם שומע אני אומרים שאתם מה כל להם אמרשהורידוהו
 , מליס ולא מולידים שהיו %ו( . !( ס ויש ילדו יים בנים כי בנדו בה' הנביא אמר10(
 , יוסף את ידע לא אשר חדש טלך ויקם הוי , כתיב יודש )לח( , הס( חודש יאכלם~לה
 ב"ר הלי אבין ר' אמר )לס( , יוסף את ידע לא אשר שאמר , יוסף את מכיר היהולא

 ותקוניםהעדות
 ס' 16ח סגדסס 3תגחומ6 גן% , טמתו d'Db )כפ( : קורס *מילון ודווש מקר6' ויטרף) :sp מכ ש וסגף ,וס

 טנ" ואכמ"ל , מ' 16ת b"Dונטלטל
~,/Dfi 

 וק , ו'טר15 סרו 'סר6) חג' 6)6 מת )6 6)סיסס 61ח'1 '!סף סחת
 1כ) , ויסר15 סרו 'טר6) 31נ' מבי"ד מח )h 6(~'ot סממו, לע"ס עורס סתגמומ6 נטם לע"נ למז נ')9סמונ6
 וכ"י רוש גכ"י מסיס, יושת 0יתס ש"ר6) 6הת % יוחנן 6"ר )ל( : ככ'" 3'ת6 צ'יפס ממגחומ6 י'6ות
 ניקוט ג,ונ6 וכן , )%יגו נהקן ק וכן סכי, 'ושת סיתס וסרק) מנפת 61חת 6חח כ3 6מר מיי ר' סג4ר%ס
 וירנו ו'טר)ו פרו סקו מדות בטס כעי סוד ומיש עו3 ס))ך לני6 וכן , סחורם ע) 31יט" ר4הגחומ6 נססמס

 מייק ל' ס5") שוקן 'ס , 5חי נכרם טסם יונית npht 6חת ג3 6!מל 'ג6' ר' נורם וכליפט . מ6ז נמקדויקמו
 וגג' ע"נ( פיס )זף נסבה וימי פסקי ונססיקח6 , פסס ע)דח מסקוס סנט סי"כ טף נ6 נמכי3ת6 וכן ,16מר
 ir'Yh , 60  מומס 6ח טגסר5יס )גיג oh 6מר מד במורקן תרין . מ6ד נמקד ויקמו וירט ויסלט סלו'פר36
 חסר ח' 16ת e'rt ונטרטר . ע"כ סייגון '%ס עגך% D'S1n_sD omn ,onib 50 3נ4ן ו6ס , סיתם י0%עככד6
 סג'ס 16מליס וים סוספ0 נגזסס נתגחומ5 וגס טס hia , %ן נכרם ססס ערס 61חת 6חת כ) ז"6 ס6ומלטס
 שסר' תחמס 361 טס"ס ומס , טטיס 16מי'ס ים 5") , 6הז נכרס סטס 6ומריס 'ס טס ונטנףל , ע"סעטר
 סג" ס'"נ וטיפל פע"י גנדר וגס , ספסיקת6 3זנל' וטון , טסים 5") , סנעיס n1SV ססרלס גע ססי6עגךנ
 , 'ומץ ר' 6מר רהס !ל' ר!מ' וגליי , ~finms נסס סדיסט נ"מ , %ריס 6ת ש)16 'ונק א"ר )לא( :סס'ס
 רק , ונסמ"ל ננוסס טסף חס ויסף ס) "ימ1סיס סכתם וחסר , קומר גתן רני שסמ"ר , יונתן ור'ונניסס
 מגשן סו6 רגעו כנ" מרברס סס וכתנתי , לוש ס5 כשטיס נ"נ fs' 5ןנ ונבלף "כמרסיס" סמררתנגדפס
 0,, סגהמא ז"6 %ב( : נרסנ"ס !ע"ס , ימס ס3 כמ!סיס מתלן ססץ o'ne זן ופי ע"כ קק"נ נ"כחוק
 0ז6ת סמ3ס , קריךי6ות וכת' סרס"ות כת' )לנ( : )'ת6 ונסיר נגזסס oilb , סתגחומ6 כסס סס נ')ק,ט%%
 רומנס ס'6 קרקס ונס , )טהט6טטר( יפקזש*ז מיחית סמ)ס וסיב , ס6סר'6ות נתי 51") מסונטת תמידפ6

"ep)eoe)ונניסס , סתגחונו6 נסס נעקום כן מונע כסגך נר 6נ6 6"ר 4ר( : הלסר ערך עלוך ע"ן , )וירפט 
 גזירותיו סנחחזטו 6מר וחז נומט חזם 6מר חי וסמול) רב י4מטדר סונף ונסיר , ס6ומר סס הנמיט נסירוגס
 סיס סו6 חים מגך ועף דא %ה( : 6% י"6 שטס מגמרכןמ'

~DID 
 , סחגחומ6 נטס טס ניקוט מונף סר6טין

 סיטייס נל4מ "PD7 שנ6בן
., 

 וגויוונ כ6 ר4מ5ליס )ו סוקלו 6% , סלעה סו6 וס% מיס מגך וזקס ז"6
 , חיים 3ט סיס )6 יוסף 6)!)י עכטיו 3סן גידחג וסיפך מנכסס חיים 6ט עכס'ו עז שטיס " 6מר , ץ)5(מס
 ע) חסנ וסמעחיק נר"ת כתג וסיס , דע6 51") סמרו רגגין ומתחי) סמ"ר נעי סגדסס סהנחומ6 מן כן מעתקוק
 סמיי ד6ות

 סחגחומ6, 36 למרי ורנגין נמ'" כוון 16 "ז"6" )נכון סו6 וגגדפס למרי, רנג'ן ד"א מן ועסס ר
 נכש וגיס , מסוסן ס"ט עשיו עי כ"י גתגחומ6 סני' סיתרו סגירת י4הגחימ6 מסדר נע) )סני בי חר6סנס
 "וכ"מ 6ג1 ונסמנה , מס)סס מייס 6ג1 עכט'ו עד סנ" )ק , מסיק חיינו גרס וס61 ונייקוע רח"ל וכ"רומי

oo)tn, כמקוס גורם סיס וש t)tsf~ וכלמ"ר ח"ס., 3גו סיס )6 'וסף 366' , יזיס %גסים 1תן סיו )6 'וסף 
 וניקרע, כ:דסס וכקם סנני6, 5מר  ל14( %רפס: סתנחומ6 לן  תמיר ינאו ~ptnDk סמיי ונע) , חיש ס"טא
 , מזגתומת לרנר, 3זס ופגתו , ננוו"  3ס' קר6 לסקי  פתח6 "רבניןסתחין O~o סמסרר q'~lb .נסמ'לשלם
 סגךסט נחנחומ6 , מקס 631 שאדיס פסיו )לי( : וס )פסוק ספתיחם פתים 0יו הס "ךנק" נטם סנריווייבם
 סזמצ סעזלס סס ושאסע ס' מגחת נע3 ו") , כתיג סגר )לה( : ostn 3רת ספה ינטף כסמת שמזר ססונטמ"ר
 יתגמומ6 ר3רי 6ת עם 1ס3'6 מלנע, כמקומות סמזלטש כמגסנ תיקלי Sh דרך ע5 סו6 סיט סהונכלעו
 מ3ח , נ"ר 6נל4פי 6"ר )לפ( : י5מזפ כפסישיש

~ff3 
 חמי ונכה , חסונ נח3 6דס ל"ע יהרני" סטונס

ולכ"י
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נעתק ת ו משייש
 אמד , דיצתו( )פירוש אורכמיניוע , מלך של אותנע שרגם לאחד 4ל דומה הדברלמה
 פרעה כך , 4 עושה למהר , כך לוה ftwp ענפיו , ראתן את וחתכו אווצ מלוהמלך

 : ושתסי( ה' את ידעתי לא אטר למחר יוסף, %4ז ידע 5א אשר אמרעכשיו
 ראם אמר ומק ע(. 6 וטס ממנו ועצום רב ישראל בני עם הנה עמו אל ייבומך]וק[

 הבת : ט( מת )תס)יס ישראל ממסער ה' שנאמר ממגער ורבים פרים הםמהיען
 אמרתם אתם הקב"ה אמר , )מס( ירבה פן : לשלה כלפי חירף )מב( סס.י(. )טס לונתחכמה

 הם 4ג( י(, סס )% מלהמה תקראנה כי יהיה : יג( ש 4ס יפרץ וגן ירבה כן אומר ואני ,פן
 גופן פד (Ot~w נפש% לעפר שחה כי דוד אמר , הארץ מן להם ועולם שונאי% עלמייספים

 טס )% חסדך למען ופדנו * עזרתה גךמה שעהבאותה
 כ"
: 

 לב"ו / " קנ 4ס)יס וגו' למשה ירכיו יודיע זש"ה )מד( . ק נ )1%" יעה י" ןמשה]ם[
 , ידע לא אחר ואדם , משה ידע הקב"ה של דרכיו שבל , למשה דרכיויודיע

 שהקב"ה , למושה דרכיו יודיך ד'א : לסשה דרכיו יודיע ז מודיעך יראני חייך ,*ור טבקש אתה דרכיו על קב"ה * אמר יג(, לנ רשת דרכיך את נא הודעני נוגו'[ ועתהכתיב
 4דע ישראל בני 4צן אלהים וירא שנאמר מצרים גלות של הקץ את יודע היהבלבד

 : וגו' רועה היה ומשה שנאמר , למוצה הודיע למי , כס( נ )ססאלהים
 שמואל ר' אמר )מה( , י( " )%)יס וגו' קושו בהיכל דף זש"ה . רעה[ היה ]ךכששה]י[

 שנאמו , בהיכל צצנה השכינה היתה המקדש בית חרב שלא עד נחמןבר
 , לששם שכינחו סילק , )טס( כסאו בשמים ה' המקרש בית ומשהרב , קדשו בהיכלה'
 אומד ויא רכן , נ( ע ומא הימים בל שם ולבי עיני תעיה שנאמר ומניין )מז( , קדשו בהיכלה' שנאמי , מסימה זזה השכינה אין חרב לא ובין חרב בין פרת בן אלעזר ר' אמי)מו(
 . בקדה%רצ הוא הרי הר שאפילו 4ח( , ס( ג )תיג'ס מלה קדשו מהר ויענני אקיא ה' אלגך4
 ההש ישראל אלהי ז9 בית את ויבן כתיב מה ראה )נ( פדת בן אלעזר ר' אמר)מם(

הערותותקונים
 1ע 6קין סרם )%6 מ0 סכה ת מ %י ש 6לן h)w P"?t Y'h אץ 1 , לל סם% פצם ס"ס"ף
 הם , הש נכ" ת"6 , 96איי מ"' יצטחק ק טפף זמהף ,4" משת ושתה ל 6יסו6מל
 יצק וא , %0סס מצפמ6 פ6 ק , חטם ס3 *יפן טתס ,%צחם6 נטה אשת ומאוס , 6וססש66"6

d%tipltspl)pnc6"י*9 , טיפס ,%צח 
 מהם %אד מסע י*יפ נסס :א50 יטס נרן מצי

 גאה % *סט מרש 1ט%י , יפמ1 סס" מחס ס*ממ מע וטDur 6, % תחנש',
 ofm וצק *דת, (hWt 60 *זק ומק ,%ס, %1" %ס 9' מי, ע53ג%"מחס

 , סחח%א כטס קטע ז ת נטיע שנ6 , ס"ס סס מיק %'ר 6ע' )מא( : *ר0ס6 ט3 חסלן סתם)6חי
 ממח גצי, גמ'משס, ירף )סב( מטר: 1ר כממר כ3 חסר וטציר ומרסס , נאמר oaתטמע
 וקטט4)נזעס כWU 3 %ספי מיסס , סחן מן )סס ושמס שגמש ל מתבחש סס )מ( : 4*ת

 סת0תתס כירידס סיסל6) טן כ3 נוסף נפקוס וק , סקרן מן וטיס 3מ ת"ס כחיג מס ר6ס , ט.)'ן מןסתמתוגס
 הלס עג6מר )ע*ת ס"ס סת0התס נירזס "טר36 'מיס כ] סמעת'ק מ6ח ניפגע נוטף רו9 ונדק , מוולססן
 ירטו יודע כ"ס )סר( : ט)סג'מ כ"' נתגחומ6 סעזע חג' כן סיס 3161' , רח"ס נכ"' 3"6 ונס , ס6רלמן

 מזשר ש"ס נמזרס מצס וכן , מוס יכר 6'ן ונניפס , סתגחומ6 נטס תתנ'ש rm תסקס מ3זס מו% ,לטס
 : פ"נ ליס כסמ"ר שץ , ?Lt וחסר סס מו"ס מורס מן סוPn~'SD 6 קר6) %ג' מן סס וניסיםפ"נ
 סס וטלק , סתגשמ6 כסס קה"ץ רמו ריס מביס 3'4זס מו% , ר4מקזס ניח חר3 ס)6 עז 6רס3"גלנעה(

 , nSD גן 36גמל f'h )טו( : ל 6ות י"ג ונרמץ '"פ מוטור סו"ע מילק ועק , ע"ג ח' יף ס"ס מ"יגרניט נימס* רק נסטרי 6ש1 סוס , "מונס %6ס אומר 6חי כחוג סופגיו סמ6מל ע) מוסב ל"ד" זלןכומינירוס)מי
 סמ%מיס d'Dh גורס כש"ע , ו)נ' עימ חץ טג6מר ומג'ץ קטו( : סיח נן סמקת ססמיס סס ונסמ'יוטופס
 ~fg וק , נקדטס סו* סר' סר ס6ש)1 )סח( : ונו' סס ו* עיג' וסץ סג6מר , סמלוט גנית טכ'גחוגסיו
 4י6 סס f'De: סו6 וק , נחוסם סו6 סלי מרנ ס6ס')ו לומ' ונכ'" , עומי סו6 כלקוטנו רזיי ייר ססו56ס'6
 סמקת וחמוס %עור 6"ר סוקס גמדלע נמק נס , כתיג מס ר6ס סדת נן 6)טזר 6"ר )מם( : גטגסנירקע
 רח' גכ" סמ' נטס וו 6עו 31מליס , למ"ש וכ4 רומ' ככ'" זל" , מונח וינן6ת כתיב מס ר6ס )נ( : סזתנן

o)'hפתע מס ל6ס 36עור 6"ר גרמו שג6 סס ותו"ע 16)ס , ממיסו ז, 6ע1 רשש ונכ* , ממקומס וזס 
 , קס שמית סכלותו סמרכ סיעים כתיכ וסכנתי , '( ד וניגס נטדס וסכנת מקריס thSn טתסגי

 סס ונסמ'י
6.ר : פקס 11 6יט מלסיס מרנ ססו6 בע"פ נסן 6מר סרק3יס תר %)סיס )36( טומר טלפ מרי ולטסג6
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מהששמותצח6

 ru~5mn אז לעולם wnw, ו"אמר לבא( גהצם. ט איבו ג(, 5 ביי%  ביישנים אשרהאלהים
 )ס0" כתלי  אחרעוטר א הבה שבאמר השקדש, בא של מערבי בכאעלאט

 , כסאו בשמים ה' קדץשו בהיכל ה' שאמרו אעופ ינאי ר' אמר )נב( . קדשו בייכליי דשי 9(, נ
 , פרדס לו שהיה למלך , דומה הדבר למה . ד( " )שנס אדם בני יברצו עפעפי יתועיני
 המלך אמר , מוב כל מלא אחד שצר הפרדם "ח ל הדהה , להרכו לשועלם נצעההכנים
 בלל עושה'םלאכתו שאית מי וגל , מנאן שכרו יפל נפער בבל מלאכתו שיעזיה מיכל

 המלכים מלכי מלך זה , הטלך "ו הוא בו , אותר ואדק שלי פלפין בתוך אשב ,נפשן
 שידב , לחונו האדם בם את הקב"ה מק הזה, העולם זה , הפרדס דיאנה זכוהקננה,
 באמת התורה את כהטמר שהוא מי ש להם ואמר עמהם n~hm , התורה אתמשמרין
 הקב"ה אסר , לפניו גיהנם הרי באמת השעורה אצן משסד שאיש מי הבל , לפניו עדן נןדרי
 צדיק , ה' בוחן הוא למי יחזו עיני אלא , המקרש מבית שכינתי טטלק שנראיתיאעץפ
 כותש כשהוא הוה הפשתני ינאי ר' אטר 4נ( , הרששם את בוחן אית ימה ,יבחן
 , יפה שאית רואה כשדצא אבל , הרבה ע*ו כותש הוא יפה שהוא הפשתן אתופאה

 במה ר'-יצחק אמר , יבחן צדיק ה' ד"א )נה( : ס( מס )סם יבוק צדיק הן שנאמר[ ,לצדיק בוחן ]ולמי , אדם בני יבחנו עפעפיו ימוו שניו לפיכך , תקןים שלא מה שיה כותשאיי
 וא' לרשת הביאו לות מאחר שנאמר , במרעה טסתן דוד , במרעה הצדיקים בוחןהאס
oth)עמ (hs , נבחן משה אף , ש( ! )פשס הצאן מאחרי ה' פקחני , במרעה נבחן עמוס 

 : וגו' רועה היה ומושה שנאמר ,במרעה
[br]שם כתיב מה , 9ק נ )ספ!ת במת שבע טלין ולכהן העמן מן למעלה כתיב נמה , 

 טס )סס 4גרשו6 הדושםויבואו
 רעואל אל ותבאנה 0.3, הס" , צאנם את וישק )נו( 3(, ש )תסיס נפש עד כרםבאו כי אלהים הושיעני שנאטם , מים הצלת אלא הזוי הלשון ואין , )ש( ההיען משהיקם למים, להשדיכם נמנום , להם עשו כווה )נו( ן '"

 , ]חבר[ , גובב , רעואל , יתרו יתר , לו נגמאו שטא שבעה )נח( , י8( ש )שאברהם
 הרועים נרד הצילת מצרי איש ותאסרנה ,, היום בא טהרתן מדוע יאמר : פומיאל ,קיני
 במתיו אל ויאמר : ש( ש מס לס דלה דיה וגם שנאסר , למים שהשליכום מכאן , יע( " ש4
 טקראצע לטה ד"א . והביאתהו כצפור צפרה ]רצתה[ )יצאתה( סיד )ןם( , נ( סס )שואי

 ותקוניםהערות
 ס"נ מ!'ת נמזגת וע"ן , סס ונכלר עם נטיע ש% , מערנ' פטת3 !!ס שטוס 4ן 05ws 6% 6'יהא(
 ר,קג"ס סגסנע4 3מס סמקיס ניח % מערני 6חרט% כטיט 6חר שמז' סנסש ל %ת פנ' יוד יומסס'

11ftw3חר oS~3 : )גש ן ע6י 6ץר )נב. Yng3 og , כתו"ע 6נ3 , ססכ'6 סמס3 נחסון סיטחס ק5ה ש"ס 
h~eמג( : נסו'* סגצ6 כמו ממש תרג"נ רם! תכעיס כעלס שג6 דק ע"ס, 6חר גסנטן נתש flb ינקי 

 מוגף ג' 16ת 3"כ ס' ככער וגן , 6חר נסנטן 610 וסם , OtO ססחמ חרג6 3ר יוכו fh גסותך , סוססלנגי
 , גגך9ן סק קרסת ערך טחך ע"ן תקריס, 630 )נד( : סוקס מירס מן סיגהש ונקפת ממ% נד 'זכו ר'נסס
 fm סמקן נ'3זס מו% , טחן hto נמרי pnst 6"ר ינק p'7S ט' יץ6 )נה( : תקלי 630 כסשמ רחיםונכ"
 רף'ש רמו נעים מו% וכ! , ס5נמומ6 שנרי למרע ,רננין גמה חוון , ס*צימ סתנפמSD 6 3יחנסס עי מיס נ6ו ס %סיס ס!סיעגו סימר מיס %% רסון 636 1'וסיען ווין , מסם ומלק שם *הןסספ4ט מסמי 6מר ינגין 3"נ 6וח ס"6 כסמ"ר , ט' 3מש יססיעס גסיוס 5סס עסו מס )נו( : סלצחומ6 גפםקלע
 וכסמ"ר רח"ל, ונכס רומי נכ'" חסר וגן , 0דרס0 חסר , 65נס 6ת רסק )נו( ; 3'% וקנזסס , סתגפמ5נסס
 003 מס0 סז4ס מלמז 65גס 6ת ppt 6'ת6סס

 ופסקי
 .חכר" מ5ח וגטמס רזוי נלא ואס , 4 גגך16 ספת סנעט )נח( : י5ס דיס נס %די6 3ס3ן כזכתיגיריך סס זגתנ , 3רח3 יערן סעס0 כסס 65ג0 6ת

 ונע) , 'חרו סריס עסית כרפ"י וק , כו' 13 גנך6 ספח מגע 6' כרטס 'אוז נמכ'3ת6 גן , גסמסוואכאאי
  מסופרך גסם סס סס6 "ענר" מ3ת וחסר סוס רק נסרתן גתגמומ6 נתקהו ff'np רמז רם ושתסעזע
 nnhal , ט' 4 ג)ך16 טמוא סנעס ו6מר' 6ית , פוס'36 קעי חוננ רט36 'תרו 'תר )1 גקר16 סמור ססס1י3
 ס' ריל רימכי3ח6 36 לתתו 67מרי" הית סניך ולסר "חנר" מ3ת נסמם וק , סיצמ סנטם סני6 נתנחומ6נס
 ד"6 , וסניפנו כלסור 5פ1רס '5תס מיד )נם( : "מנר"  מ3ת וכיסר טשת ף סנ" למזם גב* נס וראיתי ,יתם

  ורסס צטטת , וח6מרנס סמחת'ל נמטר 0ועתג61 נסס סס בעיע ט% טפר, כרם תביס ניט כ3משסרס
 נ'ת כ5 ססיסרס ד"sp 6%יו

~'bh 
 כר יוס' .ר' רימ%ר מוסנע3 0,ס %'ון רק 6נג'ר" הירס סיפור נ7ס

 oftwn וק , קשותן גגנו 6מר5ג'ג6
 נחי

 סס כתנת. ע ונרחרח מסס, 6ת כקרל* איסור סר5תס %והיי ע"נ
 נסס ח סנף וב"ס רמ!נ')קוס

~naw 
 0נרך6 0נ6נז מתנחומיו ט6 וט67י , נתנפמ6 4ת6 ומתיגו ,
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ךתאי ת ן משפיש

 לן, .ל2נתאתהא"2,"", משה ר"ל הצפו: אבי4ס(נום נות ש%ה=1טי

מ נץש% ,5נ( .ין~" מע"יל"מ  ; UNY דליות ל,1 יע 
מ זי .ש,,;נ עך:;ן א:ו'ו "')ן  יפי עיים "י תחש . "ה 

 ירושלם שנלכדה שאילולי , לא טה יפה 1D~b )סד( עש %,:נ4מא)ייפית
 לפינך חדש, שלם ראה היה בו שנאמר כר 5ל 44מר לוי ר' . ישראל ש% שונאיהןנהאכלו
 :ש""יי:ש ננו יירו,:יביייש:מן: , המדבר מן שכינה , המדבר מן כישנן , המדבר מן מצות , המדבר מן הורה .הציבר מן נדולה נופל שפא שראה , למדבר רודף היה ד"א )סו( * הגול מןעצמו להרהרו (hD) , המדבר אחר חדף מיה 6(. נ )סמר המדבר אחר הצאן את רנדענ]ה2[
n~pwץ .( פרצך פ  ההש האכי" מ ,ל ט 
 הצאן ]4יע[ וינהג פ"א : מ([ יס )מא יארב האעלם הר עד *6ה וארבעים יםארבעים

 ע נ44סף יצא האדרה שנה, ארבעים ההראל את 11PW * רבה ,אן ינדצ .עמה

 , בשליפתי לך הוא ברוך הקדוש לו כשאמד ישראל של צרכן כשתבע מעשהואף

 ")ק "ה :::ף:ו:"1244עיצי;
 צ " "

פ ג ג hoptmDn1nh, 21ה2: צ:יב,%ן גג 2בע יכבמט ק  ף 

 כוס קשר, ככס )ם( : ס65חריס עורס ומו"נ סמרוש, לנכי" 4מלרפ ט נסמם נעיע ק נכ4ספ

 -ההצ,"מי5 2 יעג:צ 4דש 6" " ט צה 5מלרסצ ט"ו , ubiשפיעות6ת
 3צ' "" ק"ן

יי'לןני.ן,%"
4hDID'D נו '; י;נ ' nDIU יעי hSt , b)h llp)c 1eh owel ;; עי 

 1:1 נ,

 ן ייד:ו)"ך',ן ,עיו,ייונ,",
 ק ל' ,ן

 ות"י "? 'ן,ן י ; י:ו,7י4;; ,טן(;,', ;ו", '7)וו,ו
 סם , '"י 6ומ צ'יפס סמ6מר גגם וק ממיכר מן מכעס ה , משת , מורס כגיס ומסר , מסימס

5ש11שעבישש:'11'י
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Neeln ותשממיש8

 נמה , בדק "8 חיוז נביה ", 6 ולס"ס תוי טועה שובה נפתו שאהבה * הנידה משה אע%
 השיש נפער, שאהבה לי הגידה שבהן, למעוברות התוקשח רילוחין כמה להן, הםמעובשות
 לפיכך ", ט )ט ונוי הצאן בעקבי לך צאי בנשים היפה לך תדעי לא אם , * שמרוקופא
 בלבת אליו ה' מלאך וירא כתיב מה מיד לחורב ע%המע כיון . המדבר אחר הצאן ]את[ףנ4ונ
 האש אותה יראה לסי% כשיבא , ללבנו כדי , אש בלודז לכוץ *( , ג( נ )סכתאש

 , חלקום משני תצן שלהב , אש בלבת למה ד"א )עב( , אש 'בלביד לפיכך ,ויתיירא
 ע15 ,)1 (Otlw בצרה אנכי יגמי הקב"ה אמר אחר, אילן מתוך ולא הסנה מהוך למה)עג(
 : שכולרמהגךצים המנה מהיך לפיכך , אחר אילן מתוך %לה ואני , בשעבוד שכניםוהם
 פסע ,פסיעות שלש אמר יוחנן ר' )עד( . נ( ג )סטת ואראה נא אשרה משה דקלמךנע[

 לראות, נצמערתה הקב"ה א"ל עכף, צוארו אלא פס., לא אמר ר"ל )עה(משה,
 ישרש על תפלה ותאמר שעה שתבה, חייך , הנס אמרת אתה הקב"ה לו אמי , ו( מסוטס הנני ויאמר כחטה 5הםה ויאמר הסנה מתוך אלהים אליו ויקרא מיד , עליך שאגלהחיך
 : ע( גס ('O'DD הנני ויאמר תשוע יענה וה' תקרא אז שנאמר , מיד אותך אאנהואנכי
 ייטיב% ומי באחד והוא זום"ה )עו( , 'מ( י )סטת חהע% יתר אל והרב משה לילךמד[

 ואין בעולבי יחידי שהוא לפי פפייס ר, דרש , יג( בג "'יכ ויעש אהרהונפשו
 לממן שהשואל כשם , ישיבנו ומי באחד והוא ומדג , כך דורשין אין פפייס דייהעקיבא ר' לו אמר , ויעש אותה ונפשו שנאמר , עועיה לעשות שמבקש כ2ה כל בירו שיבמיהמי
 ]ומאמר[ )ובמאמר( ]פתנמא[ )פתנמין( עירין בגזירת שנאמר מנין , למעלן שראלכך

 יהכל למשן, נך לספן בהלכה ונותנין שנושאן כשמ , 'ו( ד )ול% ונו' שאילתאקראבין
 %1תן נהמא דהקב'א , ג6( י וטס אמת בכתב הרשום את לך אמד אכל שנאמר ,במשפם
 מסכים והקב"ה , יצא כך אומרים והם , זה פלוני של דינו יצא היאך ואומר ,במשפם
 )שמעו( לכן )מיכיהו( ויאמר )עז( , כתיב מה ראה , ממיכה לטד אתה ממי ,עמהם
[pew]עלו ]עומד[ )שמדימן השמום צבא וכל נסאו על יושב ה' 4צן ראיתי ה' דבר 

 ותקוניםהערות
 , כסן ים מיום כמס חרעס עכס גססי ס6סגס 3י סנייס ממס 6") )ע( : ס6ומר 0ס ג"כ הטמיע )סג'טכש

 ס66 כחוית וגיס , ז' *ת ס"ס כלמ"ר וגטן 6101 נסינה ל 16ת ס"ס נסמיר ומוניו י"י 6ות סגדססמגמומה
 נכוסס, גס ס6% כמו למפוברם, סתר.ת ריקותין  כמס וכמיס טס %תגס וסיין כססי, ס6סכס *  %י"סס'
 וס זכר tmlfD 30 וסיכן מסף מס נכמיר )יעפי גס למשגרות סחקגת רכוכ.ן מיני כמס נטמ"ר גס  0סנצ"
 וגס , נעטת 6% טג6'מר ומפת , גססי טפסני 4 סנייס נמסוק 5") גססי 60סנס )' סנייס 0ג*ר סטיריס3סהד
 ג')גךס כי חרט וסעד , גסס: 60סכס )י והידס כ6ן וס יגר ס) פרוסו ימיכן , 0ס 0ס"0 שגירסר,מעתיקיס 6תי  סוייף  וי  נעכור  וכן , גפ0' 60סגרי 3' סניזס גפ'  סט'ריס י,י פירוט  וטמרי סינר ס , תמסורמוסיף
 וק וס 6ין , 0ס ש)'ת6 כ6ן דגר 0) סירוסו "אכן וסמ3א מס"ס ממירר סמ6מר 30י6 תתרף"כ רמזכס"ס
 50 פימסו וסיכן ~ntSh )'ת6 מטס 3וןחיס מסמ"ר זכר' 06ר ינד 6ות ולדפס נתגחומ6 וכן , מסמעת'קסוסים
 נ00"ס 05ל גמלוס )סעו עוד יס נס . נרמזר ויפקור דכרי 610 רק 0)סגיט כק נתגמומ6 )יח6 נס ,ינר
 סרניה לנוגס 0ור6ת פ , נסס רותקות מעגות מיגי כמס נרמזר סנ" , 3סס סתקגח *וגס מעי כמס סני06ס

 ערך נעתך מת6 זס , ))נט כדי 6ט %נח ימס )עא( : ומשנרוץ סחכ4ח מוצרן כמס סג" רח"ל 31כ"יושחיש,
 0)סנ 6ס, צנת ימיי ז"6 (av) : למות מססר סעמיגו טסות ח' 6ות נגדסס הימלמל וסוט סי3מדגו בטס 3')3
 גנון 00)3 וכמערס סוס 0) חוקיו מלגי 06 נינת 1)מס י"6 ס' 16ת פ"3 נטמעו תן נניסס , ח)קיס מא'גחון
 )מס )עג( : נכ* )פג'ט טסו6 כמו סימומם נסס מ1כ6 קס'ש רמז ונעקש , 1)מע)ס 6ד% % הסקיונטג'
 1)6 סקנס מלוך ו)מ0 גורס ונגדסס , סתגחומ6 נסס 0ס מנקום 610 כן , 6חר 6ען מחוך 1)6 סקנסמתוך

 , פסישת 0)ס 6מר 'וחגן ל' )ער( : יגריס סרחנת ס' 6ות פ"נ סמ"ר ועיין , תמרס מתוך ע6 נדו) 6י5ןמתי
 6מר יומק ר' נסעות 1' *ת פ"נ כסמ"ר ollh , סק 6ות נגיסת וכנם ונ')קוע רחם וככ" רוש ככ"יוכנס
 מכק טס גמ65 וס )סגי ס' לוח נ"נ ונטמ"ר סגדפס וכתגחומ6 ניפ"ת וסיין , פסיעות ג' 51ע סס'שתס'

 רע )עה( : ע"נ כ"6 יומק מנמלק )קום וסחורס בוכות ובגס ופורפת *)ניס מע)ס מעכס 0) ס6סקמרו
 , עלים ריסו hlh ססע )6 רומי וככף , וכגדסס כ'3לוס רחס נכ"' וכ"ל , עקם 5ו6רו 6)6 מסע )6 6מר)קי0

 610 וק י'" 6ות וריסס מונק מסייס, ל' ילק כו' כקמי וסי זט"ס )עו( : ונניע סגיו מסך 6מר לטס")ולסמ"ר

3סס'"
 וזמירם ני03ס סככו '0ר36 וגגי בסדק פ, 3ט3מ 1נמכ')ת6 ~רעם 3רכ3' )ס,סת' מסוק פ'" פנס

 ממס וקור סגמס ר' סמיפיס 16 ממסיר ס5'נ פסיים ל' ונמים , סמ6נור ריחפה רק פג6 ב' 6ות פ"רלמ"ר
 וכנס דמעו 3כן מיכיסו תמר )עז( : ס' 6ות סכ"6 נ"ר יועיין 0ס"0" 3מזר0 סכתונ "סמו וסחם ר~סנ'ןכ)

3כ"
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העתק ת ד ם17סרק
 במשפם, הכל הוי חובה, לכף מפיט כהשמאי*ם וטו )עח, , זכות לכף ממים במימינים4יו 4אשפ , ובהיבאש* כונונו שמר וחבוא למעלה שמאל "ם טי , יט ככ ניע ומשמלטכומעו
 : בריתט של דעת יודע ההש בעולמו יוודי wnff על , הריבנו וסי באחד ת"אוכוו
 ראה )עם( , דבריו על משיב אין בעולמו יחוד שהוא על , ישיבנו ומי באחד העטד"א
 וגו' ה' כדבר נינוה אל וילך יונה ויקם שנאמר . בשלירותו כיילך ענה נתלבטה כמהעד
 אנכי נער תאמר אל הקב"ה אי , ו( 6 )יימיס אנכי נער הקב"ן לפני אמר יימיה , ג( נ)י1ח
 י(, ג )טה פרעה אל ואשלחך ]לכה[ גלך( הקב"ה לו כשאמר משה אף , ויעש אותהונפשו הוי , הקב"ה של בשליהוהע שהלך עד זז 4א , י( ש )מס 'ונו' תלך אשלחך אשר כל עלכי

 ואשלחך לכה לה אומר אס הקב"ה לו אמר , ינ( י )סס תשלח ביד נא שלח משהאמר
 ויל שנאמר , שהלך עד זז לא , עומדת מי של נראה , תשלח ביד נא שלח אומרואתה

 : ים( י )ט חותנו יתר אל וישבמשה
 מתוך אלהים אלו ויקרא לראות סר כי ה' וירא הענין מן למעלה כתיב כמוץ )פ(]מע[

 שנכלל מי כל אמר כהנא בר אבא ר' )פא( , ד, ג )סס משה משה והשמרהמנה
 , סשה משה , יעקב יעקב , אברהם אברהם , נח נח , עולמות בשני חלק לו הם.שמו

 לו הם תרה אף להם אגר , תרח תרח והכתיב : שמואלשמואל
 ולא , *גולמות בשני ח"

 תבא ואתה שנאמר , תשובה שעשה אביו תרה ממעשה שנתבשר עד אבינו אברהםמת
 אצל הרלך אני %יבים מעשים שמאלתי מה כל א"ל , עו( עו )כוייס בשלום אבותיךאל

 נכפל לפיכך תשובה אביך שעשה חייך לו ואמר חקב"ה בישרו שעה באאה ,אבותי
 : תרח תרחשמו

 גגה4ג:י ~"לי בך""'%י
 4:געמיגשג :ו:ננ'

 וגו' רגליך מעל נעליך של , הלום תקרב אל )פג( ויאמר : הנני אמרת ואתה , הנםאמר
 ויאמר )פה( : נמליך של כתיב ובמשה , ט( ס )'מסע נעלך של כתיב ביהושע ')פד( , ס( סס)סס
 באותה , יתיירא שלא כדי , אביו עמרם של בקולו עליו נגלה , ו( ג )סם" אביך אלהיאנכי
 וייני , אביך שאני אמרת אתה הקב"ה א"ל , ]חי[ אבי עמרם ואמר משה שמחשעה

 ותקוניםהערות
 461 )עח( : סמעו כמקוס 0מע כחוג גס , מיג'סו מ3ת מת6 ונקרין , 3גזס0 גס רמזם 31כק רומילכ"י

 נס ס:מ65 סמסטר וסוך , סעמיט כסס סמ6) ערך נערוך מונק סוס סמסטר , שנס 3כף מעשגשמ6'3'ס
 גרמהן וישך ויט) 6ח6כ 6ת יפחס מי ס' ו'6מל נגדסO"D 0 ועזי , סמ"ר מס' סי3מיט ססו6 י"מ 6ח!גניחה
 וגהק גוסך מתנ"ס כדין וגותגין l'haJD כמסמס ססכ3 33מדך , כ( סס וטס ככס וזס נכר. וס ר6מלנועז
 ומ' נהמי וסוך ט6 ומס ,עמרכם

 6ת ותוחס הכגס רמות 3ר4ס ספין 3מץס גכג0 סקנסס מזין סמ0גנמר 'סיננו '
 aYnn ישתזר משף זס ט'ע, זנתו ע3 סישנ מי 61'ן גריזתו כ3 יעת 'DTt 1ט6 טיט1 וש %' etot; ס%סדין
 גסס עד ר6ס )עם( : nhDnpb נכ'" בדג'ט כמו סני' רח"ל ונכ" לומי ונכ"' ס'3מיט סו6 0שמ 3ון לנזעקכי

 ויקס טג6' סלך עז מטס וו 63 נוסף לת"ס וכ" רומ' נכ"י , וט' ענני ויקס סג6' 303"מתו מקיזך יוגרנתרפס
 , נ( 6 )'תם מרסיסה ינחת יונע. רקס 0ג6מר , 3ס3ימחו )יל 0י6 יוגד נתריס כמס , נגיסה תריס וק ,יחס
 כמע מס. )פ( : כזכרס' a)f)3b 3'ל יום 1'יף סימר עדסס3ך מסם 11 63 , שמי מ' 30 גר6ס סקנ'א6"3

 וסנטר סס סגיסס מגלומה , 6מר כסגף כר 6ג6 ר' )פא( : י"מ 6ות טס נגיסה ג"כ ש% סעגין גק3מע3ס
 גיעגע מצה לש ותינו ר.רנמ 0ס ספקיו ,נדשת , גח ליס ,3טט י"ג 16ת ח"ח ז' 16ת ס'ו נ/י YDטף

 מ"ג וסמ"ר י"ס 6ות כנדפס מונף , קרחס ט יסוסט 6"ר )פב( : ע"נ 36ף רמו טף ניגס וכפס ,ר.מ6מר
 , למרס ננ'" ם כ"ס ס13ס תקרנ 36 )פג( 5,: למז וירך י3יס מ"ב ינדר סגם 3'י ע'" קץנזנפס
 כת'3 ממוסע )פד( : ונטמ"ר גגדפ0 וכ"כ סכום סי סנ6תגי כי סג6מר מפות 636 %וס 6'ן טסף רומיונכה
 3'ת6 וכן , וס ט3 סירסס ומסר , גע3ך ס3 גת'כ ונמסס געלך30

 נגופי
 ס' ל טמות סוג 3קמ נמזלס 6ו3ס ,

 רמו טשי 3'3רוס מונק , 176 עמרם ט3 ננץ)ו ע3'1 גגם קניך %סי 6גכי וקמל )פה( : עיט סירססת6%
 גדמות נתמרס י.מ63ך 4 0גל6ס נפי ו( ג קסמות סוג נשף זמוס , נכ"י )פמט טמ6 כמו ר,(גחומ6 נססכ4"6
 ע4ו מנגס וגו' '5חק 66ן וגו' לניך 6)ס' 6גמ ובמר כגרפס 61'ת6 , ס3סג'נו כ" סתגחומ6 מ! לקח ,ס6כץ,
 6גט סקנסס 6"3 , ח' 36י עמלם עוד וקמר מטס סחת סעס cne3 'ת"ר6, ע63 כי' 6נע עמרס 30ני4
 לוטף 0י04שתי סלפת , פגיו וטס רסתר שז , חת"ר6 ס)6 36'ך %ת' גסתו' , וע'[ 6נרסס שטי 6נ'ך036י

p'DTDk~0עגיו גנגס עעס מס וסט6 ק5ת ינליס נסרחכת סזלטס סיג ס'ע ל'ט ספי ונעג , מנסוחי.  יפ 
 , סנרפס  3ממ?ומ5 כמו סו6 , ט' 6ייך כ6ת' כסתוי סכ'fne1 6 , ט' 0תנפמ6 מן 360 , 6ט1 30נק131
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הנחומש ת ו משמירש10

 * rw 1% דקנ'א אי ו(, ג מטות % פניו כסשה שעה'ויטתר באותה אביך, אלהיאלא
 מהלך :כיניראיראת

 )(, )ו )ש אליו מנשת וייראו ר כמו עושה אני חייך % : )שיח

% הי]"[  " ,%, י ,1%;::%ע%"שץ שש שעט: 
 ::ןקצז:ןגעך:ן,ק%י:4ןן:( ב:::י:יווג,עעו שגג% ::גנגנהו (nwot) ~:;:היןימעין:% כביכון , וגו' אתג ראיתי תם צי אוראל הנה)צעהי,נאמר
 , '3( 40 נסס תו' פיך עם אהיה וא לך ועתה : ( הס וגו' לאדם פה שם מיהקב"ה

(
 למשה הקב"ה לו אמר ד"א : )מס(בר ז שרית*ך שנאמר ויידתוא(הרה

 ש:י,ש:ו::,.:,ט: שדממי ין,,,שו, מיד עמ,ן שהיאהקב,י
 עשה מה 'הי,, אצ. נול ."י',%ן"':ועז

SN1W הנ:מ' ן , 
 דת'י

~ W m  דץ4~ךי(גייי: :ןןלבךי ::ןן:, ן : ג:1
 ןןיג"ץ% צ שזיאהנת'4 : :ש :ה %חג נ%ן4נטי4

 : לשלום לך למשה הערוויאמר

 ותקוניםהערות
 )ף'ע )יף מות 6חר ססק6 ספנף6 טין מסריס, נוטח 6חרומ0 מסדר כדרו יגדסס סתנחומ6 )מון שמיגנ6

 snSn "-;ורן ריי. ;ה : '" ,ה מי נ,11;ין:
"'apon 

 ייספו וו, ען,',,י, נפיהן ohl נ נ;

 6מר ס)תנסניר*מ6מרי~י"ומ6סש
 3')ים מו63)ר, מי '

 טמומיל111'
 , שכטמא נעם ג"כ טס ט%5ע טכ6 , על מעניר 6תט סיס ביני ט ס' % מעם ובמל )פס( : טתטתלת6כפס צ" 5ך ופחס דתם קע"6

 סכתגתי מסה%'ן
 dtD1 , עמי שטס 6חס ני6ס 6ינ' 3י , ינ( ז )ממות ושנשך , י"3 יאורס וינס 3פ' '

 , 6נכ' יגריס 6'ס )6 סח%'ח
 סמ'"

 מטס 6מר ר*טסחon'w 6 5%' מסק מ גרעונן ר51ס onh ש' כתג

 ענינו יומסי?עניר נימש 6מ:3)סגיו ל,) יל אנרירעש ם צניפה" , 3ם
 6תסי

 ע5 :י1 )ג6ג רוסס

 ם : %~רעשצווי::%
 ,:י;"

מבןנב:ק יי:,:2 ::','
,' 

ז
 פ %נתהה :יסחותט 6)סג 1

 -1 , ר*הגחומ6נסס
 ק

 ז '
 גענ ר' , כ'" מחגחומ6 ד3ר'1 5קח סס כ' חר6ס 3כ"

 bn'lhie )ח2ר זריך ליס )6 16חל', טלרלי ועין ל6, ס"ס ,מנדרים מתגחה62כ'" גו3ע'ס5)ףעו3

 מז" וכן , ריחנחומ6 נסס קע"ג רמו סס ני%6מ מונק , וסקוס ט סכחו3פי
 כ',1 %5ת ר,נדסס נהגחם6
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ש ל ewn~ שמות%
 לתל% רבותינו ששינוהרברים 2 אחד זה הה , כ( ו )ש השי ש מרכיבם בני השו אשתו את משח ףקף]ש[

 הי
 bw )צח( , שנית ההורה את * כשכתש

 בים יכל , כו( ש מש בהאם ונקבה זכר )צו( , 6( 6 )כוכוח בראשית ברא אקים ,הן
 , ס( 6 )ש ובדמות בצלם דמשדם *צז אלהים ויברא , 0 נ )ש השביעי ביום וישבותהששי
 אשר ישראל בני ומישב כ(, ד (nwe אדם נם אא ש וירכיבמ בניו ואגע אשהד *צזכחשה הי ו(, מע )צ אמם עקרי וברצונם שור הדת באפם כי "י(, )ש ואבלה ארדההבה
 אשר , מ( ינ )ש ארצות ובשאר במצריםישבו

 ח"
 לא  אהגר , יע( ו )וגרס להאיר אאם ה'

 ותקוביםהערות

 ועיע , חור 1)6 %ך , נ( )פס גסתם ויק לנגר 6ה דוי וישח מגין ססיוס ov וחסר , נ' *ת י"וקסמני
 זירו 0נ6תי פ"נ יף ש3ס נגת'נות נס וע"ן , נוס 0עעס סכתנ ניסרת ועיין , כ"ע חו"ק ע"6 ת"יבלטת

נצלי
 סלולת 6ת 4 כסכתט רחמיך )ת3מ' רטתיט אסיט 0ינרש מן 6מי ,ס קצר( : כ, יוערת י' ממות פוג

 נסרעס D)e , יעליס מטםרס 6חז זס לחרס נכת וק , ינליס ש' 6חי or 0נ'רפ6 ממי נכ'" , ט'ולת
 נתשש 6חי ו0 סג" ורעצי% השם 9*גסעגעיג6 לשם סגדסס ונתגשמotfu'n , 6 י"6 ומוגע ספסרתמ65
 6חז ,ס נשג כ6'6 יכמוס הן6 הדברים ק %י וttws 0 כחול סיס כ' סמעחק מתגנח טוד6' ונס ,זייס
 , מרעם ע) שגו מס ג6 יגריסממסרס %י זס ו%'נ סמונם מקת 0סשע זנהס מ" סנ" כ" נתגלצמ6 ר06 מגעזנ0 ישם ס ושטיפ , דנלש ויגק

 ור4מ6מי
 סי6 קר6פסין לנימוס , ש"ע ס"א oStan 3'לופ)מ' תמ65 סוס

 כק htn)ns גסמעו 6סל סיגויש 3' עוי גמ65 וסס , לגריס י'צ נסירים כתונ ומס , ע"כ( h"D דףגף"6

 גססתי 6חי חם? )6 , '0 יח )נתרעית 63מר נלךוניס טר0 ותמחק , ר4ם 61)0 , ר4מעתיק פננת ע"'ספקינו
 צס0 נ6 גמכ'%5 וכן , נירוס)מי כמו '"נ נ"צ יעלו סמצ'גו י,!גחומ6 6) ,0 ף ת"ס וכחסר , עו( עו)נמזנר
 1.ס)ח שד חסכו כע , ס'ט"ס 8"1 3סרען תמ65 ע"א ע' לצ'נס גניי וננמר6 , ס'ט"ס '"נ ס:ל6 נ"י תגג6י"?
 סגצקש ל ו6ס , '6( סס )סס יין סיח % של6) נג' ז6סוע' 61) , 0( כי )פמות 'סר6) גל gtnef'6ת

 ומכעת6 נירוט)מי ג,ת6 3כ3)יי טסף ו6סוע' גק סיע סס'גף יק , יקד נמספרס י4ס )6חל גחסט0)*
 ר4ננ)י, מן ממקת צנררה ע3 6מי 0וס'ף י" ס"א הסריס ונמס' , י"ג ייפסל מכ תt1VS11 6% ,אגשמ6

 ותנחומי 3ירוס)מ' כמו גס סיגו יגל וי"א סח)כ'
oSth 361 טסף כ' , ירד תמ65 נפרען 'DIDht 5 נלh1P 6( 

 גסמע רק 3כנ3' כמו 0נ'6 סגדסס ו3תגחומ6 , )6חי olho 0סכצי1ס נ' וחסכ , 333)' ס0ו6 כמו , ידו%מ
 משרסס סמסיר סס סוחף נס , גניי ימו 8'ץ מסברס ש)0 י0 תוסיף והסל , גססתי 6חד חמי )36סעא
 יקמר פ)oDn , 6 6תנת סמלך ת%י % ס6סש % , ששננת hb * נתט ו% , גננת ס0ו6 משסכחס

 חימי פ3 ?6ש מפיש פס לו3ירוס*ד , גהורתס פסתי סס )' וכחכו סי0ודיס גימחקי
 רומי

 נס סמס, 6לגגת0

 יורקד סגני סחכם 0רנ ונרכסות מא לש קמרי ot)tv נמלול ושין , 1% שי' סמ'ל ס139"י
~)DW6p 

, 
 סש כי %6י ונרי , lD~S יהדס ו% %פוט וקיל זנריס ס"קק 6חי ו0 ס3י6 ט' 6ות סטם סמ"ר31מדרס
 " כ* ונמגחלמ6 , יגרס סשג0 ניפפ( )שעו נעת )6ער hDi1n1 סל06 כג% גףיגו יחי (ahw1 3'כלצב
 יסדת נע3 ר4לנ )ינף *רך 61ץ ,  זנריס יצח כעמית ולח"כ , ינרס , וביז'" ל'" גופחלצמ 3' 501'נ ,יטפס
 כבדול 0רנ ישף מקר  דפקים 5סר 0שא רנרי על ב'צ סביר  וכאר , רסס נעססד ר4עעס )נ5ר elP ימק6סר
 נמדרפ 0סשת %ממ ODD 14 החן ר5ס fig ש כ' d/D1 , 1' לפהק ירי גמללת6 ווייס מומר*ש סכולשלס
 פתרטס מ?3ר מעגין עדין פס שי תעיר סוס סחכס וסרכ , כתנתי גנוסר %ק יותר )יעתי ollh ,סמ"ר
 מקפית נרמה זיל  מסר1ץף סרסתן כגר 0ר6ס כאסר , 0מ)ך )תקמי וכבסוגך ככתנת סחורס שכחט 6)6 ,יאי

 ונמסור . יהיר סתורת % * כסכתנו מסיס סכלצכ תרצם סלפיימ 0תלתימ6 מרנרי 6ך . ט'א D'P3Wחרטם
 פס סעיר ויתם . טקט 0סחנ9ס 5יגפ גמ65 סזקניס  למנעים סתיוחסם 3סננת9ז כי סני6 פ"ח ג'נם קמריפירס
 PtDhr~ 6ת יסלת גץ סו ס6)ס משפייס הע , סשייס 0ר3ס גמ65 סיס י4מתרגמיס סמן וריס 0חכס 0רננ"ך
 סטעייס 0ני5צ 056 סימנס נג' למס סדרר גבר  כנין ז0 ולפי , ינו סלה 6* יסר6ל גני pipbr' 61) שרעל,נר
 סרכיג ושטתו , 0טתניס 63 סממרנמיס עסו 6)0 משגריס יען , ינית מ)0 0י6 ז6עועי מלה ל , יוג'אכסון
 6מ ,"%)ס כמגין ט) נאוסף Y'D 0ומג'ס פן צק 3*וס סגעעס סתרנוס ונס סכת,03 ר") י.מעס.ס סל0נ3לי
 6חעכ טסף ננגף רק , י'צ פסו)יס כצסריס ומכף י4מכ'3ת6 ו0ירוע)מי 01ת;חומ6 %30י סוס סגמסמר16מר
 תעלת סירוסכם ע'" י6 וסרוסכם , כצפךס( וכעס' טויסס נתגחומ6 0ונ6 )ולח"כ . ו6פוע' בשיןססיט'

 כש3 %* נדמי נעולם מ165 ספר,ס ~ons %י f'p אפריס ומס' סלי 6נלל"ג עץ6( ת"ח )יף ת"נפ"י
 אגס נגדיי אפש ,ס ונעטר , ש" 'סר% נצי גער 6ת ו'ס)ח נ"נ מ165 ונתגיס , 'סר% גגי אעוס' 6תויפח
 ועעמס 0ס'גריס *זהי , ט' 0ן 46 )צה( : נעזרס 0גמ65 נספל כן כתונ גמ65 סס'ס נענור סוכ4'ס סיטא
r'P*לומי 3כק , 3ר6ס הליס וכר )צו( : 0מכי)ת6 ונמסרסי ח"6 וגמ0רס"6 ונתוס' סס נגמר6 רם 
 3ג3)' 16)ס , 3ר6ס וג39'ו ספח 331"ר סס ונמכי)ת6 , נרסס וגק,3'1 סני' 31ירוט)מי , 3ל6ס וגקכיו וכרסני'

 % גש ק60הך שע מ6י 3פ" נמכעח6 ועיין , כפירצה ע"ס , 1673 ו:ק03 זכר ססמניזק
גתנו
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עשנ  הנחטא רת שמ%

 את כתבו לא )צח( )יו6"1(, רגלם צעירת את וכתבו )צו( "ג(, לשבדמהטזשטסי
 עי: בני ואת אשתו את משה וקח הוי )צם(הארנבת,

 אל הו ויאמר : בו עשה בו לעשות מבקש שאותה הנמים וכל )קא( : בידךז הזה הסמה פול הקב"ה אגל כ(, ז רשת בידו. האלאים את'מטה משה רקף "(]כ[
 , פרעה אצל הלכים אתם ואב"כ "ג ג )סס ונוי ישראל !קני את ואספת לך לו ואמר)קב( , * לעשות עתיד שהוא נמים המב"ה * ונראה . כ6( מס (er מצרימה לשוב בלכתךמשה
 אהיה להם אכדר לו אמר , ע( ש מס אליהם *אומר מה שמו מה לי יאמרו אם משהאמר
 וגו'[ * יאפינו לא ]ההן וגו'( לך יאמית לא אם והיה , )ד"א )י( : יו( סס )ש אהיהאשר
 וט' ארצה השליכהו ריאטר , ג( טס (eD וגו' בידה זה מה הקב"ה לו אמר )קד( : 6( ד)סמ1ח
oe)והנה ויוציאה בחיכך ידו ויבא ]בחיקך[ חקך( לאל ירך נא הבא אתה אף , בצרעתאותו והליתי , הרע לשון שאמר הנחש מה , בם ש הרע לשון אומר אתה אפל )קה( : ג( סס 
 והם , מאמינים שאינן בני על אומר אתה הקב"ה א'9 , ו( ד )סס כשלג שצורעתידו

 לו רגוז , ע( סס נסם האלה האותות לושני נם יאמית לא את והיה , מאמינים בניבאמינים
 : )טס( היאור ממימי ולקחת שנאמר , המים מן שלך נושל את מהיכן אפל , רמוהקב"ה
 המן שנאמר , המים מן שלך את נומל שאת לך רמז נחמתה בר שמואל ר' אמרוקו(

 : י( י עמדנו מים %ם מוציא הזההמלע
 ותקוניםהערות

 ס6רגנח, 6ה )1 כחט 1)6 גצח( : %ירח )6 סרנים הטירח רח' סטנע'ס חרגוס )פ' רג)'ס, 5עירח 6ת וכסט)צי(
 ונסערת F/D, ניגרי 6מר' עיג'ס נמלול וטין כן, גגך6ת ת)מ' ט) טרמו hh'h ונירוט)' , סטעס מטלר מנ'3סעמרך
 מרפ"י ממכסר.לכ

 ל"3 , 63גוק מש ים D'(DWShTh) )6ל ר.ל6טון תלמי ס3 סלמו סיע טסגס , ק6ססע)
 0וי ג"כ O"D מיג'5י6 ורסוס ק6גססגעיג6 דשם רייסס , וט' נויו ו6ת עסתו 6ח מטס רקח פי )צם( :שהגת
 מעמר מתמי) fnh1 , סנר.מין ע% ט6ומר כ6דס וריסיף , סממור ע) וירכיכם כרו 61ח טסתו 6ת נמסויקח
 ז0 ס5יט 6חרוגיס כוכוסיס fnhl , "סוי" מ3ת ססמיס מלכסונם גדשם oSth , ס36סיס ממס 6ת ויקח"זפ

 nhm"נרמסת
 "כ6ד0 ורומסות , ODn 0'0(60 6ת מסס ויקח מן כ'צ 6וח מתחך 631מת , כ"ג לוח מתחי)

 ונ) )קא( : כ"ג 16ת ניסם מוכל , ס6)סיס מעס 6ת מסס סנף )ק( : סיס נ4' סס סנסמ'ן" '165ע16מר
 מנגף ס6תס גס.ס וכ) 31גדסס , לעסות oSn ס6חס סני' רומי כב* , ט עטס ט )עטומ מלקק ס6תסרחקים
 סס" סט%ס סיקור 6ת כו מכיח 6טר ומסך סימר ס"י 6ת נו סכס , ט עהס6תס

 מעס קותו קורץ
 , ט)6חרע נמ6מר גס נליץ, שקרס סו6 . 61ססת )ך 6 61מר )קב( : ומסך קותו זר6 ססו6 ופעמיםס6)סש
 סס עם"ס 6חר כנדפס ונתגחומ6 , נמסר צלף סמסטר כ' ושפס , מטונז סו6 , )ך 'D'Dh 63 06 ופסד'ש
 סקל" *סר6ס

 , לסיס 5טר יסיק עז ונססה )ך )ו וטמר . סמלות ססמיע ומוסהיס ס%תוח *ת סגסיס כ) 6ת
 6ר5ס סט)יכסו 6") מסס 6") .נוייך מוס Y'h : וו") פ"א סלר"6 מן סוסיף 6סר יגלש נתרחבת סמ6מרוסננך
 , יטר% 6ת יממיתין גומלן מלריס כך , וממית גוסך ססגחט כסס 6") 6)6 ,  6חר נבר 631 נמס )מס , לנחסטסי
 דגר סגרעת מרי , מברעת 'דו וסג* טרקך ,דך ג6 סנ6 6"3 , '3ס לעו ר,מנריס 'ס'1 כך , כמן נעטשי6ט"כ
 יסר36 6ת מטמר %י כך , כנסרו טנo1 0(o וויכח 6) יו וימס , 'סר6) % ומסמוכין סמלן סמ5רש כךטמ6

 6מר י"Snb 6 ובח"כ , זס נמכת מקרש 6ת מכס %י כך , %ס וסין סיקול D~D'  ולרווח , עירסמעוע6ת
 פ"נ טמיר ונמדלט . 3סניט ססו6 כמו כו' גדדך מוס 6") , בקו* שמעו 1)6 3' '6מ'ט )6 ק סקלתן ימלמסס
mhטס טסני6 חר6ס נס , טזס במסיר ט) כזרך דנרש כסרחנת הנדסם מסתכמהץ6 המקמר כ"כ גמ65 י"כ 
 ריעעה גרותך 3נך fi('1tP 6'י בכך lnfs~( סיס 6ות מס 6)6 מטס ככני סטהט מש 3מס למצגו גלילימ"):
 הלעור" "6"ר וכ11גת1 , ס"מ סלסמת' )פיל"6 16ע,ר 6'ץ נצמקות סוס סמסטר נע3 שוחת ,הנמס

 סכחונ כמו י") חסר טכחול עכמו 3'סר6) לסר עתיד סקנדל כך י'צ 63הץ סס O"Dt מס נס . 6)יפ!ררר' בפרי
 s~la ותנותי , רומי נכ"' וכ',ש , י '6שגו )6 06 השים י"6 )קב( : וס מפורס נסיר"ש כ' וכוונתו ,גפלר"ש

 וסכחינ , יבלן" )פי ס" כן , סדך k~r מרי סקנ'" 13 6מר לקר( 1 סלאמס נר.עלס ושין , ונף * יקשט )16ק
 )מון מ%י6 ס6תס , שזח סליך onh מנידך מא , כתע מוס , נידך מוס %) סוסיף וכגיסם , 6חת מ3םמגס

 כלומר  :orn ספינ ו(, י )סמופ עו3 לזת 3מל סכי* וי ,  ספרך יה hSbntP פוטרי 5ל  ומטוש , סיי~העע3
 תונע יזנ 6ות A"D כסמ"ר סו6 וכן d~p'  נפיויסו וקוי ויעני*  סנידך, נמקן ללשת ר5ר *סספוס

 וסא , סתגחומ6 נסס קע"נ רמו טשת נעקוס מונה , ט' sp סרע )ס11 הומר 6תס 6ע )קה( :מסתגפמ6
 )שן מג5 ט6תס '"ג 6ות ק"ג סמ"ר שמירס 36 סגידת מ! ונעתק גולף סרסם ונתגשמנו , נלי העיטכמו
 טסם לס( מ6מ %ז 30ג' , ס( נ )נר6ט'ת וט' 36כיס ''DTt כ' ומל סרע )מון סגם סיאחע כסס 3נ' ע)רשע

O:'D~Dוק ט11( ת )נרכס נרו וס6מין יכתיב מ6מיגיס גני , ר.עס 1'6מן  יכמינ מ6מעיס , מ6מעיס גגי, 
 הגישם , גחמיס נ"ר סש36 6"ר )קו( : 33פק היגריס נקזת סו5 סס Y'nal , 1( ל )סגפת נ"נ נרקחשנא'

כזנאן
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ןתנחטא ת ן מ שטדוש
 פקדתי פזד הקב"ה אמר  בך 5תם אמר . כס( ו (ner וגו' ויאס% ואהרן סשה דלך"א[

 יפקוד פקת ,אלריס , .יסף ,הם אני  שנן , אמק ש. טא4 ש,(4 '.ולס הם!קדת',
 הם 1m?1 ,יה,", הנהק ישה באן נהר שנאמי מר,, אחי עלי ;מהן ;ממ, עד ,י4( : עורס "שש,מ יקי י;..,הב קניו מ'1 פיעה, אצ, ענ,נ, נא. ,אדיןסשה
 , .נס סיע  שאים סביי'ם אתם יה הלניה ,רב אמי , .הס ע'י,נ. אלא ,רוק:'ס

 בנ:.יה,ש.יאושם
 היעי

 והפרה עע,,:י , תרה גש. :ענן,ב אתם היא .;,,ם אב,
 )ג(: כל ניטפת כבוד זקניו ונגד ובירושלים ציון בהר צבאות ה' סלך כי החסה ובושההלבנה
 א. יעם ושיה ,ק.( : ,,( ,:י"י ,וי הסיביה .ניאתסשה לך אררן א. ה' ,יאמר]כב[
 ולי 1':ן סי4 ן ו:ןן :גן,::,ק:,נ הביים( )י', יצק ,רי , הייים מן להן בא , הין. את ש,':ע, .'שיא, %, ננ.יסרן.י

 ecwn,. ] :יניס ז:י:;,הן

 ישראל והיו )קיב( : )!( י )יכיס דולה הג' אשו את הראך הארץ ועל לשרך ילו אתהשמיעך

 גןן,י:ג:ממ4ייזיו:גט'ג:"פג,:תש,עג,ין::4ןיג'יבע"ן(ג:;!1
 ורגקוניםוהערו!ז

י:נ::ד;7קייצן4 ג":4ק:מ:קן::!יע!קןע'"י"',:,שן
 ייסק; :::ב,ענגג בעיצוי ,מ.מע :ג" יצ; וגד:,ן,ל:

 נ מץ וין קן, ביטיב'2!ןבםץג%'ו,בןח1:מ:2ון2ג1"מרס
 עגביייןע בן גטין גי הטיבו31יסס
 יךז':;

 ק"ו סו
OD1' ! % % ga,-י 

 ן ;;ל ני,,1 שנ, ניל, ", לעז יי"י""ווי,1"
 וכן 6ו)סזככדקס , לווכ נ'3וופ ט!6 ,ווכן רומחי )6רנע וק )ק.א( : פ' 6וח ס"ס סמ"ל נעptbN 3מזש

 משי 6ת )ר4) )מזלת י5יו 3מזיתו )טס גססך וממן , )גסוןריין
. 

 ק י )מ)מס
 ן -

 נגדסס ממ65, משן וסחכמס )זס זס *סייס .שר6) וסי! ).קיב( סס)ויס: מז ללס %פך סמערנ סן)מלרנ,

נ(ת!א ) % מפגי ' . ו -ן טן 16 %מון )ן',6ק

 ירי" "ון:נ צליי נ,צי,יזןי,יי"1""ג!י=:י ףיןז7,"יין,ך:,ני!הען,יעגי
wst ז16 6בת"ק

htltpV~G 
 , פכ'" טף שמ"ר ))טן טט6 כש ע )סזמציסחט

הגניז
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 יחמא ת ד משמרוש %1
 ישראל אבל יהוסה, ונפעוו הקב"ה של ילו שומעת ואומה וצמה כל היתה )קיד( יצא,הקל

 %1יע4ייעפיויין,י.,,ו/יןינכ.יו"
 יוצא הקול היה האיך וראה .נא )כ4ז( , ומתין שומעם היו האומות אבל ,טיה היא אתה , פ( ו )ש וגי אלהים קול עם השמע ואומר , יגו( ץ3יס ויחי כטות האשמהוך

 , כותן לפ4 והבחורים , טחן לפי הוק644 , טחו לפי שומע היה ואחד אחד%
 משה שנאמר , כוחו ל% משה ואף , כוחן לפי והעוטים )גוז( והיונקים הלזמניםוהנערים
 , %בול משה יכול שהיה בזל אלא , -ל כזהי , '9( י9 )סטי , בקול יעננו והאלהיםידבר
 לש המעוברות , ואחד אחד בל של בכוס , ו( ג9 (Otiw בכח ה' קול אומר הוא וכז)קיח(
 : המן כן למד , עליו את תמיה אם חנינא בר' יוסי ר' אמר . כוחן לפי והכל ,כוחן
 ,תו אן אוכפן היו הבחורים , לו הצריך לפי אלא , ואחד אחד לכל יורד היה שלא)קקמ(
 אורע אוכלים היו הזקנים , 7( עי לסטת השטים מן לחם לכם מממיר הנני שנאמר ,%חם
 , אמן משדה נחלב הקמנימ )קה( : )6( oe )ש בדבש כצפיחת ומעכצ שנאמר ,כדבש
 סולת כמעם מרגמו ההר והרגלה י6מ(, )גמיגו השמן לשד כמעם פעמו והיהשנאמר
 שנאמר פנכוכא( )בל"ע , להצלה שקושין הזה כפיסני )כ4א( , ובדבש בשמןהמעורב
 )'מק6) האבלתיה ודבש [tCW1] סולת לך נתתי אשר ולחמי וישמר , )צ( בפרורובשלו

 ולמינין גוונין לכחה מתהפך אחד מין שהיה המז אם פה חנינא ברן יוסי ר' אמר , 'ט(עז
 , וכמה כמה אחת על , כח בו שהיה העל )ככב( , ישראל של צרכן בשביל ,הרבה

 : וגו' נפלאות בכן* אל ירעםהוי
 בשעה נפלאות, בקולו הקב"ה עשה אימתי , וגוי נפלאות בקו* אל ירעם ד"א )קכג(]כנ[

 מתיירא במדין והיה , ישראל את לגאול בשליחורצ משה לשלח הקב"השביקש
 , '9( י )סס מצריכיה שובלך במדין משה אל ה' ויאמר שנאמר , למצרים שיחזור לו ואמר במדין הדיבר עליושעלה כיון , 9ו( ג )אח וגו' פרעה מפני משה ויברח שנאמר , יהרגט שמא פרעה מפנישברח

 נח"
 , פרצופין דיו )קכד( / ונעשה , גולווע לשני הדיבור

 , המדברה משה לקצצן לך במצרים שמע ואהרן , מצרים שוב לך במדין משהושמע
 נפלאות: בע"י אל ירעק הוי , כלום שומעין חט לא שבאמצעומה

 ישראל 6(, מ )סלם לי כאח יחנך מי ושקת )קנה( . המדברה משה יע"י לך ר"א]כר[
 ברייתו מתחילת מוצא את , אח כפיאת , * כאח יחנך מי להקבזהאומרים

 1תקונימהערות
 גורס נסמיר וגס נגזסס , 0ר4"ס ס3 9פ סחטת oa~t המס % יחס %ד( : 5"נ מנמור ש"עועיין

 , ית6 0)ץ3 יס וגיד )ק18( : 'י*ת 1גסשתי0ס ולהמס" "63אן קו15 מומטת 161מס תומסוכי
 %נק ולא , וט' '651 ייץ3 סיס מצטעף[ רט 6מר , יוs~s- 65 ]סי0 וט% ס5"3כוססתי
 : יף"ז נסטרס ש"ט ע"6( ק" )דף 0ס5'פ' גחדס ססק6 נ0כוקת6 שגס , 3'סר56 '651 סיOto 3 0'6רי% גש (ocp : 0'ס" פר5ופין "וו חגחומ6 6',ה טסף סס רק , וכסתמך רייסס 0ו6 וכן , רח"ל ו)" רושחג'"
 , נכח ס' י3 יומר ט6 וק )קיא( : טמן 3סי והאפיס טסף שסמ"ר ההדסם , טחן 3סי וסש3)'ס י()ק

 ונעליננוסס
 : סס נפס'קת6 וג"ח , יענג ע% מפן וסחי 6ת1 סכ5 ]נצח[ נכח 636 ג6מר 65 ננח1 גורף

 גמדי כח35 סקסגיס )קכ( : סכ"0 סמקו איין , ס"ס וטללך נגובס , 61מד 6חד 5ג5 'ורד סיס פ63)קיט(
 , )טכס משסין 0זס נעיצתי )קכא( : סס נספר' ועיין , ח( י6 )נמדרג רם" עיין , שפמן )סי סג6מר6מן
 , F'D נסמיר )'ת6 גס , וריסס )יפfh , olth 6 ורכיי רח2' נכי" גמ65 וגן , 0"כ לטת כסלח כ0' 610וכן

 תגופר מ6ת מנוקית רומנס כן . רחש ונכת תמי נכ" %ית6 , ממעתק מוססת סן משוגי?"" נ5"עוסמבות
 5כ3 מסחוס ססיס מסף ונסמרר ננוסס , ע%, כח 13 ססיס הצץ) )קכב( : יגען פושטן )ממנם טוןוטוד6י
 געץ5 סו(151ת 6ה רופס ר4עס וכ5 סג16ור מדינרי )וץ6ת גח5ק סס)ץ5 ומגין , יגוהץ ס65 כדי כסו הס' 61חד6תי
 6יונ ונ'15ץט , 0תגחומ6 נסס קעתי רמו סתות נ')קוס מונק , ירעם 7"6 )קכנ( : ס9)וח 656 כ6ן כת"נ*ן
 וגן , לץ 6ות נגדפס גס ונוונך , )ע,) מסעירות, גגנו תגחומ6 51"3 , סמ"ר 6חז רסס ונסעות , תתנץ"6רמו

 שחס ר' מ"ע ריס סמוק) m)h יע"ן , י%ן'" ט סימר .נסעת ליצגן 6"ר גורס , ע' 6וח נזף ס"סנסעיר
 : סרטף דו ערוך ע"ן , 6וסג'ס סג' 16 , סג'ס סר וס" , 'וג'ת סמ3ס , סלטס'ן י'ו )קכר( : כר ללונן ר'נפם

 גט% וכן , סחגחומ6 נסס מא נסולק חחק5"ג רמז מס"ס ליציע נץ% , 3' כ6ח יצגך סי שפקס)סנטת(
נגזפפ
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ה עשש שמותמש
 אל עץ ויקם שנאמר , והדנו להבל עצא קק , *ה זה שנאין האוון עכשו ועד עלםשל
 דגר בן שנאמר , 'ליצחק שנא ישמעאל מ(, ד )נמיט" וכנוגהו אחיוהבל

 טן 2יי":ן,174:ה:מךיגמב:ק:ן7,כ:
 :: בה :בך :(: ~:ו:ג::םב:,::ןש:2

גוג:-

 ."ח:י;ע יי.",;י''ן:ין י,יי'4"יך3,'י,ו,' מי ייי:,ה
 אהרן היה עמדתו שלא עד משה אטר , לאהרן כמכבד אלא עשה לא , לילך שלאמעיה

 ה3 אמר כה אליו ויאכר יי, אלאלהים ויו :ששמר'שארון

 ב;:ג:ה::ע ךי:ק:':בן:1:1:%(4'(ב
 ק ,:,:מ' ;ב ,2גץןהך:דבג קנש::::::'::ד:גמהכהן
 ד' אמו , נלמ ושפה ,מן בפ'? -חי .נ, , איאנא-יבלב,שנ.,נו'

 שמעלק
 העג ית' בן

 .קנאת צא א', , אחין gp הקנ'ה מלי מד ; .לן ק,ב.;;4, ונך שאפי נדן ,בלגי
 מ , הש:ייב שצד",ש וש א,ד,ב'ן שהיי ומין גבשה 4 באח 'תזךפ'

 וותרם צדק נפגשו ואחת חסד ים'ה שב( . המדברה משה ייאת י רשצק

1 שץ שים י,ישצד "*  

-  
-  

"  , ש "" 

 ותקוניםהערות

ןש " ם מ  "יי "י4"יישי"" -:,(,:קג 
emסוג מס 

 סג6 ומסח
 סכ63גס

 ונריכ זס נסונלרס
 , ו: "כגס סמלות כטמיע ע'צ( כק 3דד

 לשנעו, כ* סתגפומ6 מן וס ייסיד 61 כמסם )סליקם יסרי) 6מר 6ח וכליחויג'5י6סשאסע
 : 3% ;סרטממי סמו ג"ש 0פר4 נסמקמ6 נמוג כמימך טכ5 ר") שתמה" כתינס "DID סמאתחגת

 2ש יזעתיוצל;יון"פמך;וי"'"'שמיעיי
 ש: :ו1ץ;4:ה onfnhhn זן: ןהןם:: ן,:ןן:גש

,p%ht)et

 ככ"'
 ך

 ו'טנ ס' שין , )6פגס' ס5") 'סזתרג רק , טסך )6גסע' ע65 ססו6 )ך חזע

 ::ע:'ש'יך,,יבת "' lnmooe(ש%נאוענ(4שש'י%ן:ןי.י,
מס
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 תנתר ר2 ד מ שסדרם16

 חסד הך תמי )הוא
ך

 ושלוםדק 4 4 פנתו
 נשלי
 ן ! לו רישק ,

 חן-ק ," 4ה;ש:;ב1הניעעפני
 ין ב(,:ג d'tr* : זי:י:'ע ןי"זי;':; ן,ז' ":ק'4נייי
 ך ע וילך שנאמר הזקנים אצל הישוו שהלכוכיון

משפ1 ומ' ויאסמו ואהרן ע  ' י" :1ש-י" 
 , חמדה א'מ ניאש.נה שתנע בו כנ. )קן%( נינל , ,ן " ,, ,לקה. נרים ;עקמיבקן ב: ב בימ:ע.ןג%,ב:גב נ::י,7 ב4':4:?:.ע:'נ%:ננגיז ב%י:ג:ל ב:,%!(יל%ש::גיאהםת.ן:ךן;ךאיגגייןנגל יבש 1,מע":ך:1'י7 "ן

 נמנם עיניךבהמן
 ן."קלי

 כט"מ עבאמ"חכד. הדוה; .תמ נמם ;נ.ו.1ן ,,(,
1רלייל ינוהין ' :רבךמיהבאן ביהוא דבר , עיניך מהמר כל ומהו , הן חמדה בראשונה שתבע מה כל הוי , 19( 9)טא

 , ותג עה':עייץיית,(ןגש5ג ען(י4"ו'"יגג"קיו44י'ןה'שיגילסםיע""נ'"געיי
 טוב ניקח ט% וכן . ונסמרר ננדסס גס סתגזומ6 נסס מס נדרוס יסכון ס" וק , לסרן וס גטיסיקוס

 ,:;;ץנ;יי:י!;:גגי4יןג,"יע:.בע,פפןא:ו,:י,ון,.י:;יי;,,"י"ן
 :%עוקעךצב 'ושגב שםגן:,ג בג %:יגיב:4זב?ב?ח קע07%'כ47

 קריכם ס3 איקס 6ף ו'"6 טסף ס"ס ריס פס עמ"ר כמדרפ , כו' סרק.ס עסירף )קלה( נ"ר: נסס ק"מ%

נ.ייי,,;,!,גלן5
patt* )4גי . ,ו, וי2י4ול משה;"!"י,, 1ב:ונ:..,:יגןי"יי" 

vDD1mונסמ'י ננדסס , כטעח זס ר%"קג'ס סמע) נם סכ) )קלם( : וסוסרע 
טס3

 וין";;ן:
 ;ן,יי ל ' osnn י'י .נ יימן ימן .קיי'"וי

 שב,
 י;:נ(; וו שיי ;ייוי

 תחמוי )6 :כס"ט סס טוי סנט גס ןנ)"סגויט
 מ)ק

 , מוספתי ממך מסו , ממך ,ורף ס;מ )קמג( 1

 רח"ל ון רומי גל" וכ"ס , 4%ס ן6מר )קמה( : לחרס וככ"י רומ' 4 )נכון ומוכל ) כליק ברווק כמו ,נ

 מ" גגנל לקאנו, שיקיטצז24%
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םתנתמא ת ד משטדרש
 לראצדמ "יוה"כ יע העם)כשס *קני ויקרא משה וכן אמם( בעמים, נמלכים למלם ווילקמח(

 משה וילכו כאן ואף , זקנים להם כשיש , ראשים לישראל להם הש איטתי ,ולשופטים
 לו אמר שכך , זקנים אותם שסינו , ויאספו מהו , ישראל בני זקני כל את ויאספוואהרן
 כבוד חילקתי הזה בעולם הקב"ה אמר . עז( ג )ש ישראל זקת את ואספת לךהקב"ח
 : כנ( כד )'שיס נבור זקניו ונגד שנאסר , כבוד להם חולק אסי לבא לעתיד ואף ,*קנים

 שמות פרשתהסלת

 ואראפרשת
 . ג( נ ו הטת וגו' אברהם אל וארא , ה' אני אליו ויאמר משה אל אלהים דירבר]א[

 ר' אמר )ב( : ו( ג )תירס וגו' בך ואעידה ישראל ואדברה עמי שמעה זש"ה)א(
 , נקראים הייתם ישראל , תורתי את וקיבלתם מיני הר על עמדתם שלא עד סימת ב"ריוסי
 , סיני הר על כשעמדתם אבל , ורעמה סבתכא )ג( נפלאים העולם שאומותכשם

 : ואדברה עמי שטעה ד"א : ואדברה עמי שמעה שנאמר , עמי טקראתם תורתי אתווקבלתמ
 לאומות להשיב פה כשחון לי שיהא עמי שמעה המא בר הכהן פנתם ר' אמר)ד(

 , אני פמרונך , אני דיין , אני אלהים אומר יוסי ר' )ה( , בך ואעידה ישראל ,העולם
 , מדבר הוא בשפמים אומר שלום בר' הלוי יהודה ר' )ז( ; אני( אלהים אומר אלעזר )ר')ו(

 היו אלא כו(, בג )טמ1ת תקלל לא אלהימ שנאמר אלהימ, אתכם שקרטועי בשביל , להםאמר
 אמר חמא בר הכהן פנחס א"ר )ח( , מס( (bf)on אנכי אלהיך אלהימ גביכם על שאנייודעים
 , 6( , )נטת לפרעה אלהים נחתיך ראה שנאמר , אלהימ אותך שקראתי בשביל למשההקב"ה

 : ה' אני אליו ויאמר משה אל אלהימ וידבר נאמר ולכך , אנכי אלהיךאלהים
 וגו', הכס יהולל העושק כי הכתוב שאמר זה . משה[ אל אלהים תיבר ]ך"א )ם(]ב[

 ותקוניםהערות
 , 3ו)ץ'ס גמ)כיס 'סר5) ס1' טס וכסמ"ר וננוסס רחש נכ" ת"ס , כבנג'ס גמ)כיס %ט3ס סו' )קדח( :רחום
 )ר6טיס ולח"כ סעס )זקני וייך6 ממס וכן )קמם( : סו)ךש בוכוח טומד'ס 'סר36 )שטס רומ' ככק16)ס

 ססמ'ע ססרסס .טף עד ומכפן , 6( ע י'קר6 שר6) 1)ונךי )לסרן מסס קר6 כחיב וכן כייס כגיסם ,ו)שססש
 רסוקי חג' , כו' )עוף יסרק) גמט)1 )מס עקינס 6',1 6חד מקמר כגלף האסיף סגיסס סיכומה משלנע)
 נפ) וגס , ח' *ח h'"D 1'"ר מולס מן זס ונקח , ססרסס כיף עד 6מר ם ר' , גצ' סג'ט מעממםנכמס

 : 3תגחומ6 ססו6 כש י"ג *ת O"D3 וס נעתיק V'nrמדרס
 , סימון נר יוסי 6"ר עמ' טמעס ד"6 ממתחי) נמוצר תמ"ס רמו תסקס נבקיע ש% , עמ' סמע5ש"ס)א(

 סמסס י"6 ועד "מכי"ח" ס5וין ו6ינרס סמי טמעס סכתונ ע) סמובר ונסתחפו , עקמומי" סיווןוחסר
 , ס)סכיגו כק סתגשמ6 מן סו% עמי סמעס ז'" %6מן . ננגס מעמיס סקס פסוק ג"כ נטוכס מכ')ת% מןט6
 ורסס ככ"י ססי6 כמו %%1 פרוח סעחיק 1%0( 5ז ח"ו סמדרס ננפץ )יגיסס 24: 9ק מיגכעןונכ'"

 גססם וסמ6מל , שגכען ונכ"' רח"ס ונכ* רומ' ונכ"י טס ני)9ס וכנס , סימון נר עסי 6'י צב( :"חנחומ6"
 וייעירזתי )ו', גן יסוסע ל' נסס סימון גר יסורס %ר סני' שם , נ"נ( ק"מ )דף סס3ש, נחית ססק6נסכויף6

 כדרגו ס6ומר סס נקי כתם סמ6מר שנ6 סכוקת6 ס5יון טס ומסר רסקו רם, ,הרו נ')יע רף"מ נסורססס
 כקטר *)ס ע"נ. מכ')ת6 סס ומסין סימון גר יוט י"ר סג" הס"ס רמז תסיס וכניקוע , .סמ6מר 3ע3)ולמיס
'mh3סריס נע) , ורעמם סגת% )ג( : ס)וגיס נסערס ר6ס , סמ6מר ר~תח)ת ע3 רק מ1סנ מכ'3ת6 סדק 
 טמעס מכסן סגחס 6"ר )ד( : וסכתכם ורעמס וסגתה ווצ'3ס סנ6 נורם סס ונפסיר614 , ש 0ג,לסנתסוס
 ( )(10 5ז )3'סמ"ד מיגכען וככ"' , 6חר iDeJ שמו מונק 1)ס)ן נפכדקח6, 3ית6 זס כו', סס פתחון יס6 ס)6עמי

 : 'ומנן ר' מקמר ט6 שנדיף6 , 6מ 6)ס'ס *מר 'ומ- ר' )ה( : ו6ינר% עמי טמעס "ד"6 סמ)ומחסרים
 וככ"י , סירסס וחסר lUO) 5ז )ניסמ"י מיגכען ובכ"י רמם 3כ'" וכגס , 6ני שסיס קומר מעזר ר')1(
 מיגכען ונכ"' , סס תסקס ט)9ט סוכל וכן , מדגר 610 במטיס סקוס נר סכוי 'הדס ר' )ז( : וס )ית6רומי
 סכחונ טטר6) טס מ~% סוס נ"ר ס3ד יסוזס ר' וננס , רנות'גו נסס סו6 3סטקח6 "6עס סנף מקחחסרם
 לפסעי שסיס 6)6 , ז( סג למסמס 6מס טיס למרתי 6גי סג6מר , %סיס 6תכס סקרנתי נסני) )6 ,מדנר
 ירעש שו 5") , גניכם ע5 יוזעיס ט1 דגרו נסיוס סס( )פיסע"ז מיגכען ונכ"' . קע"נ ניערו וטיס ,רכי
 וכן , סחגחומ6 נטס ו6ר6 ריס כפקוס שנ6 , סקנסס 6מר חמ6 נר לכסן פנמס fh )ח( : נכיכס ע)ט5גי
 'סוזס ר' 6מר עד מכון חסר יתרו כ')9ע ססשרות' ~b"P מעלס סס 3פס'יף6 ושין , נטני סס נפכדיז6שנ6
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