
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
 כ' cfal ד"6 )פ( : סגמט ר' יכר 3טם 6גג' מ)ת 6) ר") מלמר נסעם 5ג' מזת מן י.מטת'ק ז% ג'סי'

י%עוסק
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תנחוסא א ך א ךמררש18

 החכמה", מן אותו מערבבין הן הרבה בעיטוקין מתעסק כשההכמ )י( ,)קס)תוז(
 ממתנה שנאמר , מלבו מאבד הוא מתנה שנקראת מה )יא( , (oc) מתנה לב אתויאבד
 , צבוע בצרכי מתעסק שהחכם עיסוק , חכם יה4 העושק כי ד"א . 'ט( ג6 )ומיגונחליאל

 , למדקי הלנות  ששים לוי בן יהוידע ר' אמר לנ( . החכמה מן אותו משכחיןהן
 את שכהחו , צבור בצרכי שסק שקיטעי ובשביל , רקבר בחרישת פדייה בן מיהודה)יג(
 בדברים שלמה שעסק עסקים תו'. יטלל הששק כי ד"א : וגו' יהולל העושק כי הוי ,כולן
 לבבו את המו ]נשיו שלמה זקנת לעת ויהי שנאמר , אותו הטעו , בהן צורך היהשלא
 ביבין גורף היה צילו לו נוח אבא בר שיא ר' אמר )יד( , י( '6 )מ"6 אהרים[ אלהיםאחרי
 ]נאם המשא יקה בן אגור דברי , הדברים הן ומה )סו( , הזה הפסוק עליו נכתבולא
 , התורה את שאגר אנון, שמו נקרא למה )סו*( , 6( ) )מס' ואוכל[ לאיתיאל לאיתיאל,הבבר
 לו ירבה לא בתורתו הקב"ה שכתב , לאיתיאל מהו , שהגואה יקא , שהבינה בין)מז(
 מהוירא ואיני ארבה אם שלמה אמר )יז( , לבבו )אהם ימוג שלא בשביל , י,( יו גינויםנשקם
 ספר עלה יוחי בן שמעון ר' תני , לבמלה אחת אות בדהרתך הכתבתה Dy שלרבונו לפניי אמרה , הקב"ה לפני ונשתטחה יו"ד .עלה לוי בן יהושע ר' אמר )יח( . סרשלבו
 ממני יו"ד לקקור ביקש וגלמה הרי D~ly של רבונו לפניו אמר הקב"ה לפגי תורהמשנה
 וכסף , נשים[ לו ירבה ]לא , סוסים לו ירבה לא , נשים( י ירבה )לא )ים( בישכתבת
 אלף ארבעים לשלמה ויהי שנאמר , מנין מוסים ריבה , יו( יו טס )סם מאד לו ירבה לאוזהב

 וגו' מאות שבע שרות נשים לו ויהי שנאמר , מניין נשים לו ריבה , 1( ס )מא סוסיםאורוות
 הקב"ה איל גלף י )ט וגו' הנכף 4צן המלך ויאק שנאמר , וזהב כסף לו ריבה , ג( י6)סם
 לייי לבא  לשלמה גרם ומי , בהל  איבו אחת  ואות , בו כיוצא ומאה במל שלמהחייך

 ותקוניםהערות
 6דן ס"ו ונסמיל ס' לות 61ר6 גנדסס מע6 (ק , סתגהומ6 נסס ע'ע 6)ף למי n)op לטקט טנ6 ,סעקק

 כ , ט' סרנס נטיסוקין מתעסק כססמכס )י( : ס)ס:'גו כ"י נתגחחמ6 ססו6 כמו סנר סס קלח וכניקוע ,3'
 מתעסק כססחכס סנ" ונסמ"ר ונודפס , סנור נעיסק' מתעסק כשכס רחש וננזר , סס טי9טמו%

 עם ש ט עברין חכמ'ס סח)שד' עסק כך hn?h רכס 'סו% ר(עמק ט פנדק פ"נ ונרף"ר , סרנכם3דגר:ס
 סג6מר תורס ח מתגס 3נ 1'6כז קחת וניקוע , (Sbtbn הימתגו מחס סנקר6ת תורס ר") מתגס,סגנך6ח מרי לא( מרירו"ו: נפ" ע"ס , חרס נטורי נתגשמה ס4ציט זסנ" , כלמחו מעלנסן חכס 'סו%וס

 עיכגען ונכח , 6דס ס) נקנו מתגס סגתגס כתורס מן , מתגס 3ג 1'6נ7 ונסמיר וצ'יפס , נח5י6)וממתגס
 כמו db 5"5, ומעד ס'6 מאנס ס:קר6ת  3סטח מתגס[ 3נ 6ה ופני ]5? מתגס 3ס ~TJh'l 100( %)ניר.מ"1
 וננדסס קחת ייקוט וכיס , סיכות  סייס S~atlb  ליב( : מלנו מעד 610 מתפס סנריי6ת מס 3כ'4לפנינו
 סכר 4ת6 רומי ונכ* , רכות ס' 51"5 סיכות פ' נתעות יגס נקרות 5נ3 , מיגכען ונע* רמ'ש ונכ"'וכספר
 גן מיסוזס )י3( : ססר ססכוונס ס' vifi טל וחטב סימת נו'  כתוב מש כ4 רימעתיק סננת עort 4 ,חטת
 יסויס ל' סנ" ונסמרר נגדסס 6נ) , ונקס"ר 3'093 וגס , ID))tD ו3כ* רח"ל 31כ* רומ' נכח חרס ,סדייס
 חייך 6"ר רח"ל ונכ* , 3נדסס וכנס , 636 נר hte 6"ר )יד( : סדייס3ן

 רם נסת"ר 31עעות , 3ר' כנדי
 ס7נריס, מן ומס )טו( : נינ  עלך סס3ם  טרוך עיז )ל3%4( סמרגתז  גיטרות ש' ג'נין ניף אי' , 6לס%'פיז
 סי3מדט: 3סס נ' 6גר ערך נערוך מונף וזן , סתגשמ6 נסס תתוף"נ רמו מס)' כעקוס ומונם , סס נסדררע"ן

 סעירחץ' מנר ס גנזסס כש וסונף ט)מזט נסס 5גר ערך כעריך ומונך . נגזסס  rttP לגור סמו נקרץ 5מס)טו*(
 נע65'ס סמא wlnle יארזך ססט6 י4מ6עריס ו% המהן מס' מסתייט )שח טש ט6 ממות מס' סג7פססתגחומ6
 ונסרו . 3מסס נן מ5ת סחנירו ו3ק )'ח6, לת"ס בכ"י וק טויסס מרמסס "ססכיגס" מקת סססגס, כין )טז( :נידפס
 , סר )6 ס3נ' 5"3 316' , סר ס)נ' מתייוון ז4ט %נס 6ל ס)עס 6מר )יז( : שק" מ)ת גס יטמע כ' 6גרעזך
 16)ס , תורס מטנס ססר ע"ס נן"וחי טמעון' ר' חג' וסמך מחכ") מקמל להמיט נגיסס , סקנ"ס חג'ו:סתעהס יו"י ע3ס 13' ק 'סלע ל' 6מר )יה( : ג' %ל פרך נערוך וסו% , סס וסא"ל סקנסס תגמ,מ6 עירסת,שין

 DS(' וגסתסמס . 'רני( טנמ)ת )לל) סטר3רי יופי ע3תס סעס ג6ותס לטתיגו 6מר1 סג'6 ו6ר6 ליסוחמ"ל
 ס)פג'ט 3סתגלצמ6 טון לנות'גו" ,;למלו וכמ3הע . מ16חר מסיר כירך ס37ליס וסרת'נ ,סקנןס

 וכמכוס ,.
 ועיין יעורס".. סתורס מן גטקס 6ות 6ין קמרת נך ")6 סוס סמסטר ס5'נ ונסקס 6חת 6ות בחורתךסכתנתס
 סטר עלס רס3'" תני , קיערנו מטרנס יו"ר רינ"ל 6מר קיערנו וא' ע"נ( כ )דף ס"ו פ"נ סנס7ריןסרוס)מ'
 גרם בס"ס מלית טנעלס לייתיקי כ5 גרורתך כתגר משלס רנון לפניו 5ג4ך סקנסס לטי וגסהטת תורסמסיס
 מונק  וכן , 3סל 6ע1 ממך ורנר 3סלין 3ו כיו65 וקלף סלמי סקלתם Y'h ממני, יו"ד לענבר הכקט סלמססרי
 3רי5 כסטורן חלנתי , סיס.ס 4 ירגס ל6 סיס 4 ירגע 63 )ים( : P'"D וי"ר , סו נחס ינסו מסוק ס"ס3ח,'ן
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יתמקימא א ך אןטררש
 תיזמר ולא )כ( . חכם ההולל העושק כי הוי , צורך בהן שאין בדברים שעמקטוקצ'

 ואהרן משה באו ואחר כתיב מה , פרעה אצל שהלך בשעה מוטה אפילו אלאבלבד
 והיו , הנה פרעה של פרוסביסרא )כב( יום אבא בר' חיש ר' אמר 4( . 6( ס ניפויוגו'
 ם,טה והיו , דוזק( )פי עולם של קוזשקםור )כג( וכהיה , אותו רמעפרין באין הטלכיםכל

 פתה על עוטתם זקנים שני לו אחיו , פרעה אצל נכנסו , פ'לפון "ח ש עומדיןואהרן
 , יסעו באחרונה להם אמר , ל4צ לו אבדו , עצרות בידם ויש להם אמר , שלהפלפלן
 שלחנו העברים אלהי ה' לו אמרו , מבקשים יעזם מה להם אמר , פרעה אשנכנסו
 )נשח במדבר ויעבדוני[ עמי לאת 4( ויחוגו )עמי שלה )כד( , לך שנאמר לס ואמד ,אליך

 עפרה לי לשלוח יודע היה ולא , 3( ס )מס בקולו אשמע אשר ה' מי להם אמר עי(,י
 לוי בן יהוידע ר' אמר )כה( : בקולו אשמע אשר ה' ומי , אלי בא בדבוים אלא ,משלו
 אמר , וצידון ומואב אדום אלוה וקרא , אלוחו של דיפתרא )כו( הוציא שעהבאותה
 דומה הדבר למה לוי ר' אמר )כז( , כאן אומרים וצאתם מה מוצא ואינו קראתי הרילהם
 התחיל , הקברות בין לבקשו עבדו הלך , המדינה מן הכהן יצא , עבד לו שהי"לכהן
 שב?ולמ שופה לו אמת , כהן פלות %ם אמר אדותך, הוא מי לו אמרו , אדוני אדוניצווח
 אלהות של דיפתרא הוציא , ה' מי למשה פרעה אמר כך , הקברות בבית מבקש אתהכהן

 וקיימ חי אלהינו אבל , הם מתים שבידך אלהות שבעולם שומה א"ל , בתוכווביקשי
 : '( ' גייס עולם ומלך חיים אלהים הוא אמת אלהים וה' שנאמר ,הוא

 , לוקה אתה במי חיך , מי אמרת אתה הקב"ה לו אמר )כה( : כ( ס )שא ה, בץ ר,8]ג[

 חייך , )ש( ה' את ידעתי לא שאמרת , אני סי יודע אחה בים , למפרע יםמי
 ותקוניםהערות

 נסעה מ0ס ~hlh O'D כו' תטמר 1)6 )כ( : שסיס אח"כ ספ'ס והחרס נתגחומ6 ס)פמט כמו סנ'6 גגז00ונס
 עסק רכש ממס 6ף 6)6 נענד למס חימר ו% 31גדטס , רח"ל ונכי לוש נכ"' וכ"ט , פרעס 56)סיר

 6ימת' 16ת1סגהעסק
 כטסי

 , 636 גל ח"6 6'י )כא( : ולדולן נסס 163 ובחר סס כת'נ מרי סרעס %)
 מצ6 וכן , מקומו סס כי חמות נס' סמ6מר וגלע , hntnm ס5יון סס וחסר , קע* רמו למוח מ)9סש%
 מטס כ6ו )כך( ויחל ססכוק ע) י"ר 6ות תמוח 3ס' ג"כ ס.מ6מר ס5יג סמ"ר ונע) , ס' 6הן פס ו6ר6נגדסס
 c~"? והיא ים 16)ס , מלת י גיסר6 סרוס עמ' ונג'" , רח'ש גלי וכיס , סרוסניסר6 )כנ( :61סוק

 , סרחנעי6 ונסמיר ונידפס , סרוסכלף6 ( 1 ,י 1 5ד )כיר,מ'* מיגכען נכ* )נכון ומונך , פרוסנע,6 16סר11כס'6
 ' ריס סעמדט 3סס פרוכט כערך מערוך סנהוק

 סמציגד ?נהמר 1?61 , גאס פרעס ס) סרווכטי6 'וס 6761
 ככמר , ספיחות סרונע'5 וסי' , ומ)כ'ס לסריס 1מנ5ל ט)וחיס , שףישאש6קא סי' רימותיי סס וכתג ,הריסס
 "'וס ו%'נ , יימרס v'nw פס ממות ני)09 ור6יח' , נסכמו )נגף ע31חיס ~Ot))Xkססץ

 , סיס" געוס"
 : ג' נסטרס וע"ס , סרוסנוע' 5"3 , ס"הס פרעס ס) סרת 'וס , 6( ס )טשמ עוג ולקח , כמופע ס)6ונס
 נכס כסף סס" ס"ק" 4'י , שגס סג יףשל14ל)כג(

 !גלע , קומזקי0!ר סריס לו% ונכ'" , 6רףפ6רי
 ס0 סמוח מ"ש וגס לומוקיסור 3סעוח ס' 39ן 6ריסס6רד ובג* , hnts עו)ס" "ס) ומטת קוומיקי0ורלת"ס

 , " 6ות ר' לצת מן נעטית רמ"ס וגג" רומי ונכ* , קחמוקרפור 51") , מסונסח רימום לויס ,קחמקטור
 עלס scfJ tmvJs ש%ז91אס1ף0א יוני נקשן ופירוש , מיגכען נכי" וכן ונסמרר ננזסס %טןוט%

 3פ0יקת6 סיעירותי מרי ועיק ,)ווע)30עסערר0ער(
 מסר"

 )י וימוגו עמי סלח )כד( : עיט כערס טקן'ס
 ושנזוני פמ' 6ח סרח nwDJ , ("51 רן6 טמות ונ')י0 גלגכק וש"י רחק ונכל רומ' גג" מוגך וכן ,נמדנר
 נמינר ויחונו)י עעי ס3ח]6ה[ וסכתונ פו(, ולגעתו 6לך ר,ענריסט%צי הסי י 7קר6 %9 1ש6 ,נמדנר
 6"ר 3גדסס וכן וני)קוט מינכן וכ4 רח"ס ונכ"' רומ' נג"' )ו', 3ן יסוסע 6"ר )כה( 6': ס' נסמות 6חר נך6106
 ססמיס גפמ"ר 6ג) , 3גדפס סו6 וכן , ופטרך )כו( : סתמי פפ ptnw ונסמרר , )סגיט )תקן יס וכן ,3וי
 וסוט , 46שת ס) זפחל6 שגיס 6761 ריס ')מזט גסס זיהר גערך סערוך סס6 וגן . טרי" 4נספר אגהוס

 ריכחינס 6חר בס עגיו )כופכ מסוקן עור %ק4זיו5 נ)"' ש' סללססי oa וכתנ . מלמס %%יטסמ%ר
 ט6כי6 עד )י סמתש 45( 5ז ח"נ ממדרס )ניח ע 6א עענ6 דרני ג%ס6ניח6 י*חי p?t"(:גקר6
 מ1נ6 3מס'*, )וי 6"ר )כז( : ג)סלף ערך סטה נערוך ~עיין , כטניס ס) ז)!סלף6 5") , כהרוס ס)7טסו4
 o'~ih ס' 36) טס ננדכס כסיום ויהר , 6דומ 5") רנו נמוסס ונסמרר ונגדסס , זטמ"ר נגדכם נס טסניסנית
 מלמסדר לקח , כו' סו6 זקן סו6 סחור סרעס )ריס 6מר , גי') מלמר סוסיף , עאס ומנר מוש ot~ib 560מת
 גס)ח מלזהר מן 3קה תמר סו6 מרי נתריס כצח !נשף , ( 25 % ח"נ )ניר.מ"ד ע *ת 7ר"ע החיות ק?ז0
 ות"ס רם, סוף סמום נ')ק9 מונף , סקנ"ס )ו 6:;ר )כה( : י, ו3ריערס 3' ס' סמפט שב אקח וע"ן ,סרו
 : יימנעה6 ומן דר"ט אתיות מן נדו) יצמר טסוסיף 6מל ס' 6וח סוף גגזפס נוונך וכן , סתגחומ6נסס
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הנחטא א ף אןמרפשו%

 ישראל. את וגם אמרת אתה , כ,( ע )מס הרשעים ועמי ואני הצדיק ה' אומר אתהלמתר
 לכך )כם( , לשלחו ואחד אהד כל ביד אוהז אתה למחר הייך נ( ס )מס אשלחלא

 ואהרן משה אמרו , ג( ת )טס , העברים אלהי : י" 'ג )כס העם[ את פרעה בשלה ]ויהינאמר
 בן ר"ש )לא( , העברים אלהי ואביו הזרו , עלינו הקשה הלשון את ששנעו בשבילל(

 : 'ו( סם ):ס וגו' נרפים אתם נרפים ואכר כנגדם בלויניו לחרק התחיל אומריוהי
 להם אמר , במצרים למרגיה )לג( פנוי היה לוי של שבמו הלוי ההודה ר' אמך )לב(]ד[

 ג(, ס )סטת ונזבהה וגו' נלבה ותאמרו באים אתם פנויים שאתם בשבילפרעה
 , למה אתם להמ אמר , לכה כהו )לה( , ז( ש )ש תפרעו ואהרן משה למה להםאטר

 ישעו ואל בה ויעשו האנשים על העבודה רזכבד : )מס( למבלותיכם לכו , למהודבריכם
 לשבת משבת בהם כשתעשעים שהיו כגילוח להם שהיה )לה( . ט( סס )טס שקרבדברי
 , נשענים יהו אל )לו( , שקר בדברי ישעו אל פרעה להם אמר : גואלינו שהקב"הלומר
 את ההוא ביום פרעה ויצו שנאמר , נפושים יהו ואל )לח( , משתעשעים יהו ואל)לז(

 )סס וגו' לעם תבן לתת תאמיפון לא להם אמר , ו( ס ):פת לאכר שמריו ואת בעםהנגשים
 ואנתנו תומא פרעה אוסרים והן , מכות עליהם פביא אני לכתר הקב"ה אמר )לכ!( , 1(:ס

 בזטן אותו מכה המצרי היה , תבן לעשותו קש להביא יוצאין שישראל כיון ,כשלמים
 ייבאי , 'נ( סס )ש וגו' מצרים ארץ בכל העם ויפץ לפיכך , שדהו בתוך אותושרואה
 אתם נרפים השיבם מה , ט1( סס )% וגו' פרעה אל ]ויצעקו[ )ויאמרו( ישראל בנישוטרי
 דתן אלו )מ( . ג( טס )סס לקרטעם נצבים אהרן ואת משה את תפגש : 'ו( סס )ססנרפים

 ותקוניםהערות
 סענריס %סי ומן . כגרפס וגס , רומי נכ"' )גטן וכרס תלקחי כן כעס 6ת פרעם 3ס)ה מס' גימר )כן)כם(
 סג" גימר )כר נמורס נטשת רח"ס נכ"י נס , נכש )טגיט כמו סו6 מינכען ככ"י 16)0 , 6הר מקמר:,תחי)
 , מיגכען ונזקי רח"ס נכר וכ"ל , ע)יגו פקסס סוסון 6ת ססיג'גו נסני) )ל( : ר,ענרס 6)ס. ס' סניטרטס
 6)סי ולמרו חורו כגג7'ט ט)4ס יסרן) 6)סי ס' 6מר כס )ו ולמזגו ס)סון 6ת ססיל;ו גסני) רוני,נכ"'

 6ת סג'ט תקמר טמ6 ולסרן מטס %ר , ערגו נקרס י.טנר'ס 6)סי 1'6מר1 ו' 6ות ((DDT וכן ,סענריס
 גקר0 סענר'ס 6)ס' )'ס וקמרו חורו , כגניו סקנס כך ונטנ') 'סר6) 6)ס' ס' 6מר כס )ו ס6מרגוכרסון
 כגגדס לפיג'ו גוהרק סמח') 6מר רסנ"' )לא( : גגיפס ססו6 כמו ט"ו לות י"ס סמ"ר נע3 סנ'6 וכן ,עלגו
 וגו' 6תס סיסים ולמר כגנגס נסיג'ו מהרק סתח') 101( 75 )ג'כמ"י מירטן 3כ"' , גלפים 6הס נרסיס51מר
 "כ67'ה6 ורסס וצחרן מסם 6ת ויסנש עד סקס מקמר סס סמטהיק ססמיס וס בחר , וגו' 6תס גלסיס5")

 ר,מסרס'ס שי' עמן , כו' ע5מות,1 יסתחט טינוף לסת מוסיף" י"ח 6ות ס"ק נטמ"ר וגס וטויסס .נהגחוגו6"
 יסודי 6"ר )לב( :)סמ"ר

ftbe , סנ'רסת סירס )צ'1 ונס , סהגועמ6 נסס קצו רמז ממות ני)יץע מונן וכן 
 5"3 6רינ") סס ונגיסס , )סג'גו כמו רח"ס וכג"' , סקוס נר סמוי יס71ס 6"ר רומי ו3כק , סטי יסוים6"ר
 3')טע וגס רח"ס נכ" וס"ס , )טרג'ס )לג( : )1' גן 'סיע 6"ר ט"ו 6ות י"ס צינתר וכן , סמי יסורס6"ר
 ונגדסס , נו וגעלית פ לוח נפריס 3גורניס רומי ונכ"' , 'וג' נקשן משכס נ75ו מרסס , סחגחומ6 נטםסס

 )ט' , ד( ס )סמוא סוג ונ3קח , פרך מענוזת סיס סגו' )ף sb מנעו וצ'ט סורס סמ)ס ססמ'טו.נסנוור
 ))ע6כתכס 3כו )סנ)ות'כס )כו ערן'ת נפ" רס"' וע"ן , סיס פגו' 6)6 נמ3ר'ס מסוענייס סיו )6 13' ס)מסנטו
 ולסרן מפס ססר' )ך הרע , )1' ס) סנטו ע) יחס % מכריס מענוד מ63כת 6נ) , ננת'כס )עסות )כססיס

0'651'o~h)t : )סי)מדמ כסס )מס ערך נטרוך מונק וכן , )מס וינרכס כמס 6הס רכס 6מר כמס .מסו )לד , 
 מסיט )לה( : ))נוס נסוו ס(. נ 'רשם סו 'ו )מ"ק ססג13'ס3ם 6חר 1')כו ותרגום נגיפם ס)וצ'גו כמקמרוסע
 56 )לו( : סעעיע' תורתך 6)' נפסוק עיט מגמור וסו"ע י"מ 6ות ס"ס וטמיר ונגדסס ס0, י)שס , ממלת)סס
 ל ניתן וטע תטוס יחסת וסם , ושתימס סיח טיט , נ( )ג )'טשס סרו6'כ שג' חסטיגס ג6 מנסק גטטג'ס,'סו
 ס"ס ונסמיר , סס 3')קוט סו6 וכן , ג0וסש 'סו 561 )לח( : הענוג סריגו סעטחצ , נחתעסע'ן "-% 61))לז(
 מסתעטעין, 'סו SD (6 זס טסנ %כ , גרעין 'סו 61) כקמר מסתעסעין 'סו % : וו") ס3'6 31גיסס , סטנתגיוס
 TD'1 נגיסס , מט6 אג' )ממר סקנ"ס 6מל %פ( : מסחעטעץ 'סין 6) וס סט"' 3ט3ת O'nD שיו 36כ)ומר
 , סמכ )סס 6'ן כתמלל סש6 מסג' ריווח , כוי מגי ש' ממר סכ4"ס 6מר , כתמהן ססו6 מסג' תו'סעס
 מש מסתנן מפנ' וכי , מאריס 6לן נכי סעס ויפן )מס ס.6 יש6 ר") כלמרין יכחד )סרסו זחק יוסף טןגש
 מסגי ור"מ , בפרין מסיס מסג' 5"3 סכן גרור )יעתי 6יס , נוס סיוחק ל3 ימס ? נעמיס , כמגעתןניוחך
 5סל י"ס  16ח 5"ס קמ"ר ונמזרח , 6מר'1 1)חסס מטס 6ת )נקף %ריס 6רן נג3 נמ10רו 3נך נמיין מקסססיס
 : מסרו"ו גסיי וט'ש , נמדין גרס סס,ס וחג' מצרים T9b נכ) ~OD רפן משוס 0שנ מספמומ6 סצפיפסטר
 סף 15ת ס'א וכסמ"ר , נגזפס זל" , ר,מגמומ6 נסס f'Dp למג צעח ט)קוע מונ6 , 61נירס זחן 66)ם(

למדו
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יאתנתק א ראמחיש
 "טע וישפם עלינם ה' ירא אליהם ייאמרו , גו( עז המיגו נצבים יצאו בהם שכתיבואבירם

 אהצז לשפה , דומין אנו למה ישראל לו אמרי סאים ב"ר הלוי יהורה ר' אמר )מא( , כ6(כ
 לבקע ביקש הזאב עשה כעס )מב( , אחריו הרועה ובא , העדר מן ונמלה הזאבשבא
 פרעת לבין , הקב"ה לפני משה אמר כך , בסכנה השה הניע , הרועה מבין השהאת
 אל ה' ויאמד , גג( גב מס )00 וגו' פרעה אל באתי ומאז וגו' הזה לעם הרשהה למה אדניייאמר ח' אל כהנה וישב )מג( : "ס( וגו' ריחנו את הבאשתם אשר טצאמר , מתים אנוובינך
 עושה שאני מה אבל , ולמצרים לפרעה ;ושה אני מה , 6( ז "ס וגו' תיאה עתהמשה

 , בדין עליו לישב הקב"ה ביקש שסה באותה , רואה אתה אין מלכים ואחדלשלשים
 שנאמר דיין אלא אלהים ואין )כעג( , נ( 0ס )סם משה אל אלהים וידבר שנאמר )מד(מנין

 ויאמר שנאמר , יכות שיי ולימדה סניגוריא נכנסה )סו( , בו( כג (nac תק% לאאלהים
 : 1( )ד )סס וע' וחנון רחום אל ה' ה' שנאמר רחמים אלא ה' ואין , נ( )טשת1 ה' אניאליו
 להם נודעתי לא ה' ושכס שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברהם אל ךארא ר"]ה[

 הולך יהדותה , אותו גלושי ולך , הוא מפורש אם להם פירסמתי לא , ג( 1)סס
 לשלם אבל , שני גליתי ליחידים הוה בעולם הקב"ה אמר , שתגלית כדי ישראל יעזלגאול

 : ו( גכ )'שע וגו' שמי עמי ידע לכן שבאמר , שמי כמריע אני ישראל לכלהבא
 , אמדו שלמה הוה הפסוק אמר כוי , ו( כד )0ס)יס וגו' ראשיכםשערים שמאי כתיב )מח( . 6( ז )ומות לפרעה אלהים נוטעיך ראה משה אל ה' ריאמך )מז(ע[

 להכניסו אותו ונשא , אבות עשר של אחד ארון עשה הארון את שעשה בשעה)מם(
 של והארון , אמות עשר של הפתח היה המקדש לבית שהסע כיון , הקדשים קדשילבית

 ותקוניםהערות
 : כ"6 6וח וסמ"ר ונגדסס סס Pplu מז% , סרוס נ"ר ס)ו' 'טדס 6"ל )מא( : )תנחש* וטק יטתיגו"64מיו
 ככ"' h,(o , רמ"ס נכ"י סו6 וכן , נסנגס מטס סגיע רירועס מנין סטם 6ת )נקע נישף מז% עמס מרן)מב(
 )גניסמ"י סס וסייח , מתים 5גו סרעס הכס"ס, xb' מטס 6מר כך סס עוד נס , כסקנס 5") נסוס ססס סגנו"ס וכן , r#no מנין 51") מפזר מנין נטשת ו( ו)( % סמ"ר )נ' מיגכען 1נכ" , סן6נ ונק רירחצס מנין ג1סףרומ'
 : ססס גנקעח סז% ונין ריגועי נין ונסמ"ר ונגדסס . מחים %ו סרעס ונין נינך %") , פ:ו' מקוס 101(5י

 %סת מרי 61"ת , כן 6'ת6 פס , ננייח )'ח6 6גרריס % ולי6 ד"א עד ר4מ6)ור כ3 , ס' 36 מבס רס3)מג(
 מרע ונסמך , עולס נ6י )כ3 חהס61ס חיים סמך , נסמך ידגר סרעס 6) כלחי ומקז ס)חהג' ,ס 5מס 6"כ ,)ך
 ש6 כן סרסתי" כרש "כזכתינס כו' תרסס ערם S~b מדימוס כתוך סגחוגש לותן יסטו מס , סזסלעס
 לה" סי' ספרסס גיס כשכתנתי "וט' 6חר%יס נדשטס 6ו3ס , 1מ6נס1נס 11'נ'ל* ודס1ס קוגטס*געיג6נזמם
 סד'מוס נתוך סגחוג'ס נמורס , סנגק תחת סגחוניס נמחז ל יכפת מס 636 , כ"3 6ות ס"ט סק( סמ"ר ןוסי

 ס' ויטמר ס"ס סי 0ס כסמיו מסורס סרטת6 כריס כיכתיכס וכתג סמסיר סיר מס גס , סננין תחתסג"
%ocn ופקח א"ע נר~ע3חך וספר' ע"6 י"6 מכהז שין , מסס 6) שסיס ידגר ט:6מר )מד( : כו' תריס עתם 
 נפסוק פ"נ סמ"ר כ" סי' וששאגן ססר' , o'"nlc  מדח וו ס' , מלץ מדת זו שכסיס , ד"ן %)6 6)יס 61'ןהה( : 3( מג )נר6ט'ח )ץות יהגו ס6רז ידני סים דבר טג6מל , ואס )מון 6% דינור סאן ו6ר6 רםעג

  ס;'גורי6 גכגסיי )סו( : סתגחומ* נסס ו6ר6 פיט נופקע ומונק , ו6ר6 ליס ס1נ פקח , ס6לי'ס % מססמל
 חס)יס ני)קוס פנ6 , מסס 6) ס' וישמר )מז( : קטגור ערך ערוך עיין , יפית מפס סי6 , וטת עטו1)'מדס
 כ"ס , תפריס ס6ו כתיג )לה( : פ"ח ריס h~ht מסמ"ר 1' 6א וריסס מוכש וכן , סחגחחצ6 נסס חר5"סרמו
 מתחי ונודפס , רח"ל ונכ" רום. גהקגס

 יס"ת נע) וכחג , מעריס ס* סס'ץ וכסמ"ר , טעריס ec זט"ס
 וס מי דכתינ מס )זס סמך מייתי , נשמו נסס 6ת סקנסס סגך6 , )סרעס שפסיס גתתיך ר6ס )סרט דכעימסוס
 סעסס כסעס )כנן( : ספסוק כ) דרס זס ו6גנ , נסנו 6ותס hnV1 )ירכיו כטד סח1)ק ע) כן סננתם סכנודמפך
 , קמוח עטר ט3 6חר 6ל1ן עסס סקרון 6ת סעסס כלעס רח'ש 3כ"' , שועת עטר ט) 6תד 6ר,ן ערס ספרון6ח

 סאון rh כסעטס סתגו%מ6 נטם תסקס וניקרס , קמוח עמר ס) 6חד קרון 6ה סמסס נסעם סג" רומיזנקני
 ס) קרון עטס סקדסיס קיס' שכית 6תלס6רון טסכמס כטעם 1' 6הן בגיסם 16)ס , קמות עטרס ס3עט16
 מלגע,נל., ודשם וויג'5'6 זדשס ק~;סט6גסיג6 נדפוס סטסמ6 י6 כן ; )חוט סר6סון סקרון 6ח ~יתגיס שגזותעטר
 ריב סס ונשאר , 0עסס )לרון גוסס , 0) קרון ססגמס וסטוגס , "Prhlo" מפת גסמט 6חריס ניסוסש6ו)ס
 סקרון 6ח "וסכגיס וינוקות , למיון י, ס) 6רק עסס סקדסיס קדטי )3ית Inhe טסכגיס כטעס רק ס3'6מ"ח

 149 5ד ח"ג ממדרס )ניח ס" סמרכן דמ)6כת ננל"ח6 ורמחי , ג)) סט6 )6 6וח," ו60 ותוגוסר6ט,ן
 6ת שכסייס ויסקו יסרק) וקג' כ) וינקי סג6מר טכס )6 סכרין תנגיב סכ)יס כ) עננית %מס סעטסלע"פ
 הלמס 6(, )ז וסיקס) טזנ )קח נע) מניח וכן , ע"6( 5"6 )דף וסזסיר חסר נע) h's וכן , נ( מ )פ"6סקרון

סמל
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תנתסא א ך אןמדרששפ

 ( בו פוענין שהיו ועוד )נ( , ,שר בתוך לכנוס יכהית אנות עשר ואין , אמאעשר

 התחיל , לעשות מה יודע היה ולא , מתבייש היה להכניע יכול היה שלא שראהביון
 והיה )נב( , אביו דוד של ארונו )נא( והבא הלך שלמהאשה מה , הקב"ה לפמלהתפלל
 כיון , מ3( 1 )יסוג עבדך דוד לחסדי זכרה משיחך פני תשב אל אלהים ה' ואמרפתפלל
 להתפלל שלכה וככלות , אחריו כתיב מה )פ( , נענה מיד אביו דוד של זכותושהזכיר
 ושבה צווח הקדש ורוח , 6( י )ש הבית[ את מלא ה' וכבוד וגו' ]מהשמים ירדהוהאש
 ביקשו )נד( , ראשיכם שערים שאו אמר שלסה התחיל , כ( ו )י)ת הסתים אתאני

 ויבא אומר הוא עצמו על שמא מבורין שהיו , גלגלתו את לרוץ שעה באותההשערים
 גו' )תיגסמלך,הבבוד

 צבאות ה' להם אמר , '( 0ס )0ס הכבוד מלך זה הוא מי לו אמרו ו(,
 : אותו הניחו כך להם שאמר כיון )מס( סלה הכבור מלךהוא

 ה' , ליראיו כבוד שחילק המלך זה הוא מי . הכבוד סלך זה הוא מי ד"א )נה(ה[
 והקב"ה , כסאו על יושבין אין ודם בשר מלך )נו( כיצד , ונו'צגאות

 בשר מלך )נז( , בג( כע )י0א ה' כסא על שלמה וישב שנאמר , כסאו על שלמההושיב
 סופה דקרנה של סוסו ומהו , סוסו על לאליהו הרביב והקב"ה , סוסו על רוכבין איןודם

 משתמידן אין ודם בשר מלך , ג( , )נשם וגו' דרכו ובשערה בסופה ה' שנא' )נח( ,וסערה
 האלהים מפה את מעוה ויקח שנאמר , הקב"ה של בשרבימו נשתמש ומעפה ,בשרבימו

 למלך עמרות נתן והקב"ה לנם( , שלו עמרה לובשין אין ודם בשר מלך , ג( 4 )א"בידו
 , לבישו עונשין אין ידם בשר מלך . ו( כ6 תסרס ) פז עפרת לראשו תשית שנאמו ,המשיח
 ע(, ג6 לכטיס ה' זרוע עז לבשי עורי עורי שנאמר )ם( , שי הקב"ה של לבושו לבשווישראל
 קוראיו און )מא( , ודם בשר מלך , "( כע אכניס יתן לעמו עוז ה' שנאמר לישראלונתנו
 , היים לו אין מהם באחד אחד אדם קרא ואם , בסילואוס , אגוסהוס קיפד כמובשמו

 ותקוניםהערות
 , סימיס כ) 3'סר6) מס מסם 0ע0ס 1nhe ט6 656 פינס % סהרון %6 , סכ3'ס % כתנג'ת טוססמור
 ועין י"נ 6וח סט, כמ"ר ועיין 3'"מ וט"ב , מכרו"1 ונסי' כיסית חזונך כ"ד שמול 0ו"ס נמדרגועיין
 : ע"נ י ומנידף ע"6 5"ס דף נ"נ ועיע , 0ס (סחיר נ0' סרי'6מק יסר% מזסר"ר סרס"נ 3'7יזי יסורסכענפי
 !6ף 0כחכ ר.רס"ס וטווסי וטחן , עתר ריח הריסס ס6רע 53י' מרצ י,סועלס פסיו ט, סיימן 0ס'1 ועוז)נ(

 נקנס מתח סנן בסיס שספר 6י וס ט"מ , )גז 3ד גין סנדיס מן 5סגיס סיו זייעחשגיס ע"3 5',ק נמנחחןזמוכח
 ע"כ inSD יי3י'ס ש3י תם , יו מ51ס 5נד מסגי מסנר סכהף ק5ת טמע סיס וע"ג , '0מס 0)6 מג;0מכתף
 0גייזרן ע' זף pwg 5' זף 30ת עיין , מחיו )6חר ט מונח מסיס קניו, יוז 50 קלוט )נא( : מס מולססכ')1
 , ענדך דוד 4זסי' וכרס מסיחך סנ' ת0נ 6) שסיס ס' 61מר מתס5) וסיס )נב( : ל פאק 0"ז וקמ"רק"
 ס; וקמל ססכחק ג6מ5ט סוסתם טסף 0ס סמ"ר נמירס וק , סנ7סס וגתגחומ6 , מ"ג ו' ניס"נ 6חד כהונסו6

 צירוף ממך וסכך רוז חיס 0עס נ6ותס מקנו ר' נסס נרסיס "6"ר : ץ ס1ססס גמ65 משחך סגי ת"נ 56שסיס
 , וס 50 נוטתו ט0ס כט51מיס רטן 6מר שמס וסיס , סר מירד' וריתנ' גפס' 0י3% מן סע3'ת ס' 16מר יודסנן

 . מ0ג'סס וסוג ס"ק ס"ד נ~1 מירס מן טפף ונס . ע"כ גטקס" מיד , טרדך זוז (tTDn וכרספנ*מר
 נמאס זוד חיס מ"ר , פ5'ג'ן 1)6 , ס3'6 פרוט ממרין ורוגן , סעס שיוחס יוז מיס 6מר 5ע" גר' 'ודסר'
 ס' הני ייך6 ס.ס6 מוספתי וט' וככיות להרץ כת"נ מס (aa) : ט' . וגו' סערת ס' קומר רדוי סו6סרס
 3*תס כמעריס נקמו )נר( : ע"ס , ס6רק ע) ס' כטד ז7רי0 סכתכ סר0"0 3חדו0' ועין , סרח 6תמ)6
 נסס קרס רמז 6%1 ניקוע מונק , הכנוד מלך וס 610 מי 7"6 )נה( : ומס"ת ע"ן , נצנפו 6ת קרוןטטס

 , ג"ח רם שמ"ר ח' 6ומ נגיסתי נס ופנל , "מ7ר0" סם גרסם ונענות , ח"0 רמו תסיס י)שס ,סתגחומ6
 כ"ג זף סנסילע , כטף ע3 'וסגין 6'ן 3"1 מי )ט( : 31סיט"ס 6חר 3סגטן וס מע6 ג"6 עמור נפויסוכן

 כ1', כספו ע5 יוט3'1 6ין 3"1 מלך , 5") וכך , ממונס סיבון נסתדר , נוסו sp רוככין 6'ן נ"ו מי )נז( :נמ0נס
 תורמן  ררלו, ונסטרס נטסס ס' הגימר )נח( : טנ% ע5 )טיסו וסרל3 סוסו ע) רוכסן 6ין 3,מ)ך

  כמפיח )מצר חסרות נחן וסקנ"ס )נם( : '6( 3 )מ"כ ססמימס נ0ינרס %'סו רט3 563'ס1 !כתיל נוסףוכסמ"ר
 עסרס 5ס)3'ס עתיד "שק3"ס סנירס6 וכפמ"ר ורייסס , מו"ס ונמירפ ניקוע וטס , כו' )ר6סו תסיתסג6מר
 )ר6טו חסית כו וכתית י'( ס )סיר סו כחס ר06ו סג6מר , מז כהס סקכ"ס 50 עערס ומסו ממסיח )מ5ךסקו

  0ג6מר , שו 5נוש 1פש  וביפ'ר 5נרפפ יי,  ורוס פו  %פי טור' שלי סג6מל )ס( : 7( כ6 )תסקס סועמרת
c_1)'0 0נ5גור  ריל4,'ס  יל לנוסו  )ונ0'ן  ויסרבל , קואופ  ימ'וי' סו"ע ונמזרס , י(  5ג  )תס5'ס  סת6ור ענו  
 כש סס )חק ניס , ס( נ6 )י0שס עוקי ננ0' שר' שר' סנ6מר , 5'טר6) ונתט , 6( 5ג )תסקס סת6ור  פיו%

 3ט)ו*ט, 6גו0הו0 ק0ר כמו נשמו יומין 6ין )מא( :  יפ תסוקס נ')קוס )גטן ימודף , בכ"י )פרטססו6
3ג"
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יבתנחומי א ך אןמדרש
 עשיתו הרי למעטה אמר הקננה אגל , פלוני אגוסכאה לחרירו קורא שאדם לך חיע)סב(
 בראשית שנאמר , העולם את בראתי בשם ובו , אלהים נקרא אני , כסתזי.לפרעהאותך
 לפרקנן כמרזי אותך עשיתו והרי , 6( 6 ונופטת הארץ ואוז השפים את אלחיםברא
 , הכבוד סלך ,ה הוא מי הוי , 6( ' )סמ'ת לפרנץ אלהים טרשיך ראה שנאמר ,אלירם

 : ליראיו מכבודושחלק
 ומנין . אלהים עליו אותך עשה רציני , בעולם כלום שאית יצדיעו)סד( אלחי עצמו את ריעשה לפי הקב"ה אמר , לפרעה אלהים טבחיך ראה ד"א 4צ(]ח[

 ואזי יאורי[ ]לי לי( )יאור אמר ]אשר[ מען( שנאפר )מה( , שוה עצמו פרעהשעוטה
 אדם בני מארבעה אחד וזה )%( . עצנו את שבראיה הוא אני / ג( ש 9פי)עשיתיני
 אלו מישראל, ואחד העולם מאומות שלשה , כנערם ונבעלו )%"( , אלהות עצמן אתשעשו
 ה' אמר כה צור לנגיד אטור שנאמר , מנין וורמ , יואש ופרעה ונבובדנצר חירם ,הן

 כנשים נבל אלהי עצמו אח שעשה רלפי , נ( גס )ס0 אני אל הנאמר לבך נבה יעןאלהים.
 יעבדון , בך לראוה מדן )6ז( , י!( ש )צ בך לראוה וגו' ימעתך על חכמתך שיחתשנאמר
 , 'ד( יד )'טיס לעליון אדמה עב בטחו 4 אעלה שנאמר , מנין נבוכדנצר . בךריעוהמהן
 הנלה )מח( , הקב"ה עשה כיה טו(, סס )מס בור ירכיה ש תורד ששל אל אך חייך הקב'"שע
 ימעמון לך כתורין ועשבא שנאמר כבהמה עשב והאכילו , בטלכותו שהוא עדאותו
 שנאמר , אותו ובועלין בהמה בדברת אותו רראין והחמץ הבהמה רהון , ככ( י דיג")ונוי
 , ג( ! גינוים בם התחתן לא שנאמר כענין , היירגן מהו )כצי( , '!( 3 )צ9ק יחיתן בדתיתושוד

 יהדה שף באו יהוידע מות ואחרי שנאמר , מנין יואש . וחקה בהמה לכל חתןשנעורה
 , עדו ויבל אלוהט אותו שעשו )ע( , 4ך וישתחוו מרצ , מ( כד )יין למלךוישדדו

 ותקוניםהערות
 מנג'ס נ')9ס ויכון ומחט , De's~s מ3 גסע6וח וחום 31כ* , כשס"ס %") , כיטב% נסעות יומ'נכ'"
 0יסונףס נכ) !ננ7סס : ws(,nth ר3 , נסי64!ס 6טש!ס עזר ז6% !ס)שס , נ139*ס 6נ!קסוס קיסרסט

 hSWtJh ערך סטרוך סנ'6 וכ! . ספמיס נס')'6!ס hDal~i , ,~bgt קיסר רפטו סקר6ין 6'ן סס נסמ"ר061"כ
 סס סורס ונמדרם סי3מ7גו ש5 סמוה מנך וריסס כי , 3גדסס 6100 כנע ו6ר6 פ'  עמ7גו 3סס קמרשטתך
 ניר!ס)ש סמ!ח נבסס מזנן וק , גטש ס4 4צן גףי%ן 6'ן ו7ס כסר ע)ך וכהנ , גויס משמיע ג"6ומשר
 קיסר נס')י'וס תיגסי כ67מרי ק 6מד סס עטתן , כנ( כנ )ישפע ס' בסיס Sh סערי( י"ג )דף ס"טנרכא
 !0ס , ס!6 %ותר כ' רקטור מן )ממ!ק ים ר64חרון 9סר , קיסר 5טסעוס קיסר כס.)טס ס"מ וננ"ל6גהפתוס
 A(Igtlstus 6טסט!ס . ג3 ס"ס ע"נ " ע"ג תוס' ושין )ק"אל( Gesar .7!ע עסר מבוריסס)ס0

aUyohavo~סיוגית סמק סי6 ונסי)י*ס 
 4"14!ש2"

 נכ"י , פלוגי 6נוסטס יתגירו קל6 סקס )ך מזע )טב( : סס ונתערס 6טסט)6 ערך גחפ3ס נערוךרושע ח" מוסר"ר סננו) לנגסן 0רנ ייי' יתעיר מס עיץ
 ~'fig 0!6 )חנילו וףר6 סקוס לס"ס !ננ'" , פ)וג' oett גן% ס!6 כממר! 9ד6 כט6זס )ך תדעיזמי

 : סס תכניס ו3עקוס ו6ל6 כע9ס )יה6 וכן , וס מדמיעו ונסתיר וטויסס . נהמים ר") %ן,6גוססוס
 ר6ס מד"צ מסלא מטפס Y'nts גס %"6" יימרח מן לית נ0חח)0 חסר מיסס , נמחיך ל6ס 7"6)סנ(
 נגמע ,ס , 6)וס ע4ו המס שכס ראץט נע!)ס (od ס6'ס בדש )סד( : 6' 6!ת qWJ פ"מ סס שיןגמת'ך"
f'W3, ח") וכמב משר וסרן") , מיוסר 610 6)ו0 סוס ויימר לשך 'ר6ס )סיכך ונפמ"ר נגדסם ":סיוס : 
 'ען סג6מר )סה( : וגו' ע4ו 46יי 016ן tmP ר4הד גיוס ~u'e סת'ש י"ז;מ!מ6 הזן ט' התן יר6ס)פינך
 5סר סא"ל  וסקוסי , 'יר'( )י סג6מר רח"ס )!נכ* , רז% גל" מ!ג6 וגן , עס'מיג' !% 4 לקר6מל
 מ"ח נטרטר מונך , מ6ר3עס 6חי !ס )10( : 6מר יזק סני ק0 ו6ר6 הינווט וגס ,  יצורי לי5מר

 61ר6 ונייע טס נטרטר )סו'( : פ") רמז 'רמים כ')יט נס 0תנ0חץ6 נסס ס"ס רמו 61ר6וני3קוס
 , נך %ש0 נך 6%!ס טסף נג7פס , נך "rynw יעניק , גן 6%!ס מגש )מז( : יפסס ומרשסמלתן
 סגף )מה( : וי"רסיס סרי") ונחיתי נמחל f'D1 לסמיי, חסר 13 רעוהיןן שנחן ר.ס'ום גסוזס
 , סס רתק וש "5ש" מ)מ גסמע מחסם , 'rw מסו )מם( : 3מ7נר סירסו ונסמאו גגדסס ,*רצ
 ]7ג'6) 4ס 'ינ 6טט !)גג את נ3 "וע) טסף ונסמיך וטדסס ומיס" נפס %ל שוע "סמטס  סס הסרורן
 61גס[ )6ג6( יומי גקגת וכתיג ו)נרגנוח )ח'ות גנע) o1'a 0ש)ס % ט) מיך סיא6 'ויפ ססש 7[ז

 יחיל ע4 ומגיע' מגית b'nd טינ'ג3וכיג5ר
~tsvst 

 ערס סרסן ס)עמס די וס7רח מנחת שכמיס %מי הרכת
 , .enlh~h גבס סס ישם ג'14ס ;מ65 ים 6מר , 66ט יהזו טענו )ע, : es)" י )יג'% יל יל ססומ)טתיס
 גכגס סיס )6 נדו) כסן , היתסיס קוס אנקן סג'ס טס עופס .סיים 63 כן ס6ש4 6תס ahPS cnSh 4צמרו
 0אצמומ5 נסם סם וקהי ו3ילריי . מכש טפ חית othe , טקס פח  פעיו מתפרנס וסת% נסגס 6מת עפם6)6

 tmp מניס otw פגע 63מר יקח % 046 שמס  46)י 6 5שה 8יק qDD 3פמ'ל ו3ס ולדסק וס,לפי
סקסים
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תנתמא א ך אךכדרש24
 שנאמר , כנשים תבעל ל , מש( אליהם[ להמלך המלך( )אליהם )עא( שמע אזשנאמר
 ששעה:""יה:מ11: גגן:גןנעו,ץ:ן :נזי גג הס," טע ינג"יה י: ננמ כהרכבי זכר את ישבב אשר ש"ט כדש "( , כו( ש )ס0 שפטים עשו יואש ואת)עב(
 יויץ,י"_7"יצו,;."" 2:ע2: 'נז ומע"ע-שמן', והסויי["גנ
 וגבוליים שומר גבוה מעל גבוה כי למה , "( 1 )ימיתלמרעה

r/e~l 

ה,::י גר .ן:נ',,(י'..יןינן.נ, אלוהא אתה הף , ו( 0 )יכת  שנאמי )פב( , שחץ אותו שעשה נבוכדנצר כגון , שחץ בני בל על מלך הואשנאמר גשם מץ "t1CSYt פיאה.יגי.תע:הש, )פא( גצי:נע.וה,ט. ןנ:עךך,;ג

11ן

 ליך4"
צ  ו'" 

 שחץ ש4סואה ל, יאי" ש אעי מנה

 מתגחומ6 סמסדר מסג' סג" סיס סכך ספק ג , oeh )עסחע ע5מו ע) וקנ) . 610" כך )סם 6מרקיס'מ
 1' 6הץ ע) סמעת'ק חרג ולח"כ סרס ף כחוג ogn נרי לק , סי)ייס ס0מ6 כש , ס"ט 3חגמומ6ידפס

 6נ633 חעדחו, נרמ' תמס סכנו 63חרסססגחנ
 : אעכ'ע נכתיר ון רק סס . ו

)
 F'D the דעמ3קמכעת36פ3המסשת6 תוסיף וו0 סשעיס, ססעיס6)6 קולע ,:.-

 03 )טוגהו:5ר6
(6 

 : חקי-
 סטו טלו נמערך וסיע , פשסש 6)6 פסיס

 סי
 סרטם ונישוינו ס"ץ כסמ"ר

 : '( כנ למוקע) 03 עפו חשעיס 0סטק )פרס ים וש . 'עכל ט שיוחס טסו כקמר , ספטיס tcP'ו6ס
הנ(

 וי"6)ה
6, 

 ומגע , 0מ6מר נמחקת משרם
 ס תחקר 1 הח"ן , צ' יח'ש ינכ* יומ'

 משי,.לי שה"ן,:"נס unw1tn ;לי""השי :י( trn?לו
 : סס ונסמיר נגדסס נס כגסה מימד 0ט6! %% %מציךנס '1 'צ6ךע121צצצג

 ב  4ת6 רת'ש ובכ* רומי נב* ליבן וכ'ש  תרוגתי ק גגס'ס, מנר'ס'יייס
 רמשומכ"א 1 וכן , י6ורי 3י 6מר 6סר ס5") ותרית'' סגץ 6מר 'טן סג6מר)עת(
 : סתנחומ6 3סס ת"ל4"ח רנמ 6יונ כ');1ס מונק , רולס טקנ"ש 6'ן סספ)יס וכי )עה*( : ס)סגיט כמונעעוח

 עע"2

ס%6
:DtpY3 

 ונע) . כ"6 רז'36 )מון כ) סס הכו

 יעם מ3 עלריס וטס פס גתגחומ6 לחקן הס . כ"6 0, יג'36 מן רק , 3' ד' דג") מסכשנ or 6'ןמם
b'i1D, 5") 'תנוגס כמקוס וכן , 6)60 5"3 ט')6ס וכן , עיסתך 5"3 וטסנס וכן otpo' 73סוס 1ר6'לה ערס 
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4נתנחוטא א ך אןפדרש

 מראה אגי לו וישב בתורה ויגע אדם ילך אם )פג( ל4 בר בנימן ר, אמר , כן( גג)יוי0

 , לשלם מעשיו טראה אני , עבירה לעפרת עצמו אדם יסמין אם ובך , בעולםמעשני
 , (oe) ה' נאם מלא אני הארץ ואת השמים את הלא ה' נאם אראנו לא ואנישנאטד
 ואת העלינים את ממש ממרא אני הקב"ה אטר הדינא בר' המא ר' אמר , מלא אניומוס

 ואת , א5יוצת עצמן ועושין מתגאין שהן למה , לברכת שחץ ומראהו )פד( ,הההתונים
 שמהפאין אותן כל על מולך שהוא , שוזץ בני כל ש 5לך ]הוא[ )והוא( יראה גבוהכל

 ופרע לך , לפרעה אלהים נפציך ריאה לברטה הקב"ה אבד לפיכך , שחץ נצתןועושה
 הקב"ה א"ל )פה( , המכות את יכוליו אביא היאך אי , מטת עי שיי והבא לך ,ממנו
 המפה אמי בר יהודה ר' אמר )%( . ק ד )שת וגו' שדך תקח הזה המפהואת

 , המכות את עליו יביא הוה הממה )פפ( הקב"ה איל . באה"ב עדתם דצ"ךבנומריכףן עליי חלוקות מצות ועשר )פה( , היה סנפירינון הטל )פז( , בו היה סאהארבעים משי
 : לפרעה אלהים טפסיךראה

 וצתך שקיאתי בשביל לא , לפרעה מהו . לפרעה אלהים נחתיך ראה ר,4 )צ(]מ[
 וצמר הוא וכן , פרעה על אלא אשה אתה אין / עלך נסה רוחך תהאאלוה

 א;7פ לו אמר אלא , ה' אני מדן , ג( nve) 1 ה' אני איי ויאמר מגתה אל אלהיםפרבר
 אלהים נרצ:יך ראה שנאמר , פרעה על אלא אלוה אתה אין , ה' אני אלוה וצתךשעתדתי
 אלהיך אלהים בך ואעידה ישראל ואדברה עטי שמעה נצמר 4צזה בדבר כיצא :לשועה
 ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל ואכוו מיני הר ש הצטהל כשעמדו , ו( ג (Otkאגני
 ר' , בראשיהן עמדות ונתצ מלאכים רבוא שכוים ירדו יודכן ר' אטד )צא( , ו( כו)טשי
 כ4 אמר שמע' ר' , חגרן זוני4צת אמר מצ%רין דינא רב , הלביזת צרפירן אטרמימאי
 היצת מלאך היה לא בידן שהיה זמן וכל , בהן חכךק היה הגדול רהטם , 5הם טענוזיין
 חירות נצמד ידידה ר' חרות, מרי )צב( ט(, 3נ )מס השתת ש חרות שנא' ברו, לשלוםיטל
 בשם חמא בר הכהן פנחס ר' אמר הכצת, ממלאך דירות נצמר n~ru ר' הטלכיות,מן

 ותקוניםהערות
 ')ך )פג'"" : סר? hch ננ' וזק סס וגטן h3w1 , ערדיא נרוץ כמיס עףריא הכס ל" שנ6ק%א%ס'%

 ,טדטס , סהגחומ6 נסס ר,הגף"מ למה להוב ר)9ס קנס רמו סס 6761 ניקשט טנ6 וק , נמורך וגע076
 ע לענוד ט%צ OTb שמון 06 סותר )נריות, מרססו 6גי גיצרס יענוק מהו נזעז 6זס שב סק4"0 6מרסנ"
 6מר 3וי כר נעשין ר' 6מר סטסח6 ק6גסס,געיג6 רסוס ריסון ג7פוס ailh , 3נר'"ן מרמסו ס5מ 3עטרס16
 וי.מ7ס'טס סרח, כבמ"ר גמ65 וכן משנוגס נ7שס תוסף , סס f'D 6"3" .3עטד 01מלומ , 6דס 'סנ oe]]מ3

 וגיס , צנריות סחן ומלפסו )פד( : 6דס 'סנ 06 פ"ח כסמ"ר %טן ונo"A% 6%" "6הר מוס טסוס4שףגיס
 OM , קכמס6גע'ג6 נדמם )גטן וג"0 סין" %'3 שיו סר3 3תק וים , ס%ן ס5"3 כפיו הרעם סס3'6וע
 מ6געונסנ7שס

 61ח/"
 ולדרס סיח סמ'י 1נמ7רס , סין ל') , צנריות בנחן ומרקס נסעות 70שס'ס גנ3

arDן 010 0ננקר6 30'6 6סר , סדך תקח סוס 0מעס 61ת סנה'" 6"3 )פה( . מחק 5"3 3נר'הע% IMP מכ 
 וכעמיר נגיפם , 6מי כר 'סורס 6"ר )פו( : סס כפירטו ופרוקו '"6 כקות ס"מ סוף נסמ"ר 0ר7"3סטעיר
 וס) 02ן( 5ד ח'ל 0מ7רפ )3'ת מיגכען נכ"' , סיס ס:ס.רעון וס3 )פז( : 6מ'" "נר ntho משמסדרתדמיע

 חשסר )פה( : כצערא ערס )סיסק6 נ"נ נסערס ועף , ס:פיריטן ערוך סיין , סיס טסיריטן תע ל3 סיססוסי
 ס*ט7רר,ס סס נ"כ וסנפתי , כ' הכערס סס ,עיין יו( 1 )סתות עוב עף גע3 רינה וכן , ט' עntpipn 1'3פכרן
 סיכ סגפריטן ס3 סיימעס נתגחזמ6 ובמריק 3מס0 כתוסס סי1 סכך סומר וסרמ)נל ,y'r סנ'6 סנ7סמזר
 מ65ת' 63 למטס כטניס סע מכות סעסר יר,ס)מי נסס ס0נ'6 מס , עי3 נ6יי"נ ען"ס 57"ך 113כת31

 ופיזרתי וט' מ9ק וגיס כ6( יד )סמות סתורת ע) 'כרע ר.מכוג0 )תרנ1ס וכוון ירוס)מ', נמרנוס 5'ע 61ומטהס3מי
hnt~hח)ץ9ת נהגמומ6 ס0ט6 ומס , ס3סניגו 3מ6מר כון סחנחומ6 נסס ס0נ'6 ומס , %ר6י יח מח6 די 
 סנט מכבן , ג6ח"נ עירס 57'ו נוערינאעבו

 סגר'"
 4'ך ס'ממס ט טפן סיס רק דחג'6 60 ר6'0 ז"3

 unx ר3"ד ס" מגחות מוס' פגיק' וע"ן , עבו רסוס ס'0 סכגוערעןן מסונר קימר סמעס ע5 , נ6ח"נעי'"
 6ק עצויו יט6 סול. סמסס )פפ( : ע"6ז י, ~סס 'ס"ו ו7"7 כמן , 'עע0 ס63 וממגיס יתן רגב ס'0סר"'
 ב"ח מן ונסמ"ר , סמכות 6ת עבו סכ'6 0,ס נעקס:ן ונג7פס. , מיגכען שכ"י חמ' נכ* וכ"א ,סמכות
 נקות וסחך סגיסס נחגלצמ6 )'ח6 ע' 16ד: כ3 , גת:.ך ר% 7"6 )צ( : כסתר ושרוסס 6חד וסכך , סוסנפכסש

 סע): טס 'תצן ר' 6מר , וכריס עמר פסקך סכ67 רנתי פסיקתך עיין , יופגן 6"ר )שש5( : ס)וצ'ט'ד
f)p~3פרזל הרס קימן ס'ג' סר ע'( ס3 ריט6 מסיס עמו יריו o')bln הער עסר0 61חי 6חי כ3 וניו TS 
 . riyn 6% חרות תקר 36 סמ"ו 7ר"6 נסרקי , סמ)כיות מן חירות חרות מסו קצב( : מיסר36 61מד 6ח7ג3
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הנחומא א ך אןירש26
 למה בני, על ולא , בראותך העולם אוכרת על , בראתיך אם לו אומר אני , נבהרתילמה * ויאמר המות מלאך יבא אם )צג( , ]הנלילי[ יומי ר' של בנו אלעזר ר' בשם יוחנןרן

 , ו( סג (PIW כולכם עליק ובני יצעם אלהימ אמיתי אני שנאמר , אלהים שתםובעשיתי
 נאמר לכך , לכם אומר שאני מה ששמעו להמ אמר הדברות את להם ליתן כשבאלפיכך
 הקב"ה אמר כאן ראה , אנכי אלהיך אלהימ בך ואעידה ישראל ואדברה עמישמעה
 , לפרעה אלא אלהים אתה ואין אלהיך, ד"א %4י אלהים, אותך שעשועי אע"פלמשה

 : לפרעה אלהים טמאיך ראהשנאושר
 תדבר אתה כך גצו( , לפניו אומר והאמורא )צח( חירש יבא שהדורש כשם ר"א )צד(]י[

 , כ( 1 (mnr פרעה אל ידבר אחיה ואהרן אצוך אוטר כל ]אחה)אל(
 בעשר ממצרים פרעתי הזה בעולם הקב"ה 14מר , בו( 1 )מס וגו' פרעה. אל המדברים הם)צז(
 ובדם בדבר ]א"צ[ )14תו( ונשפמתי שנאמר ,, מגוג פורע אני כך הבא ולעולם ,מבמז

 : יכ( )מ (Sh~nt וגו' וגפרית אש אלנביש ואבני שוסףתצום
 וגו' מופת לכם תנו פרעה אליכם ידבר כי לאמר אהרן ואל משה אל ה' וידבר יא[]

 אומר נעע% לא אשר ומקךם אחרית מראשית מניד וש"ה )צה( , ע( מ 1)פשע
 מגיד הקב"ה )צם( , אחרית מראשית מגיד כשזו , '( ש לסיס אעשה חפצי %ל תקוםעצתי

 וקם אברכיך עם עיכב הנך , למשה אמר שכך מנק , בשף לדיות עהרד מהמהחילה
 של מיהירו אחר לעשות ישראל שעתידין מה א"ל )ק( , "( % )יטוש וגו' וזנה הוהד%מ
יהושע

-ru* 

 ישראל בני ויעשו , ע"ע וכך , )טס( הארץ נכר אלהי אחרי זעה , שנים כמה
 , מס( )יגהס ברירם את ויופר ועזבני . '6( כ )שסעים וגף הבעלים את ויעבדו ה' בדני הרעאת

 פנחס ר' אמר . אדוית מראעץת מגיד דיי , '3( סס )משש עבדות( )ולא ה' אתויעזבו
 ]פלונקיא[ )פלוניא( שמא )קב( סבור הפסוק את שומע שהיא מי )קא( חמא ברהכהג
 הקב"ה שאק , כן לכעס , '( סו )':ע" אעשה חפצי וכל תקום עצתי אופי )קג( , למעלןיש

 ותקוניםהערות
 ודולט, 'נ6 טסדורס כטס ד"6 )?ד( רועהת: נ6%ך 'נ6 06 סנך"רן' 6מר נוסף" רוטר נשק לשח, מ)6ך 'נ6 06)צג(
 'וטד מלדורס כסס בג" ונסמיר נגדסס וכן משרגמן ש' וס6שר6 )צה( . סרח טף וכסמ"ר " 6ות נגדססמוכך
 3כ"' וכ"מ , ר4מדנריס 0ס )צז( : דנרש סרחנת נגדסס ט"ן תיגר, 6תס כך )צו( : ~צ'1 טסמיע אי4מו%רגגק ורםור

 וגו' והסס בסרן 640 סג6מר , טנעסס מם כ) משפס שירכס ע* וכ5") , ממ' נכ* %כק וגמ65 , חסר וכס ,רמ"ד
 ריס נסמיר וכן '"6 6ות ננדסס שי6 , מרוסית מגיי ופ"ר )צח( . נגזסס וירין , פרפס % סמינריססס
 סמ6מר 53מ5ע ס , מפצ"ר ומסיר מ6ת פוספס 011 מתח" חמ6 נר סכרן פנחס "רנ' טסף ונטמר ,ס"ס
 16)ס , מרוסית מניד סיח 610 כ' 3ר6ס סיג )כן , כו' ח פכצק סיירת כ) חמ6 נר 0כ0ן פגות 6"רמו%

 ס0ו6 כמו ונו'" מרסמית מניי מס'" מהיי רק , ח 5'ת6 סמ"ר % ר4מ6מר נונע גסס 6סר הודפסנחגחומ6
 מרכסות ממד ר.ר4"ס 31סמ"ר נגדסס , נשף 03יות עתוי מס מחחים מניד 0קכ"ס )צם( : אסמנו ל4'כתנמונו6

 נגדספונסמ"ר , כו' טניס כמס 6תר יפסע ס) מיתתו זמרי )טפוח יפר% סטקייין מס 6") )ק( : נסוף יס6מס
 נעים מרע 6ת 'סר6) גגי ויעסו טסו וכך , ru) % )זכרים סרן גיר %סי 5ג4ןי ועם סג'ס כמס ]6מר'כנטע סי נרתתו 6חר זעפות 'Sh1C מעתירן מר, ]6"5[ וכontk ("5 שרת רישיון כמעתיק 16 כמסדר חטמיםטס
 עניתו( )1)6 ס' 6ח ויעונו )ס;6מר( נרע 6ת שסר ועונגי , '6( נ (otp)ln וט' שנעמיס 6ת ויעניוס'

 , נדשס ס)סג'גו 0תגחומ6 נון כן ימתיק רנ0 טוגות מן מסדר נע) 4ק . ע[ נ שרסיס ]5") ו( י)סופטיס
 כי , כסועת וסוף , 1' " נסיסע'ס OteD חש6 , ענזו0ו 1)6 0נ'6 נס , סס נס חטר נגיפם שחסר מסנר6ס1ן
 ,סר6) נג' ו'עט כבג'ו ס0נ'6 0קר6 6חר 0ו6 נם , ענדוש 6% 3'ת6 סס , י"ל נ' נסוסעש )פכצק כחןכדורס
 ו)6 רמי נכי תם , ענדוסו 1)6 סנ"צ בכ"י )פגיט וכן , י"6 כ 3סיססיס וש6 , ונו' ס' געיגי תרע6ת

 כדפס )ית6 מגדפם ר4תגו%מ5 נמרמר מהסגרתי %;6מר" מ3ת גס , כן מונק רח"ס נכי ונס ,ענדו]סו[
 נס וע"ן , מדפסים נכ) גדפם והח"כ , ממאונס דשם י4מדשס סויף 4ש רק 11'ממ6 ודסקהקונסס6גסיג6

 וכסמ"ר וכנדרס , רומי נכי וכטרי , תפסוק 6ח סולע סש6 מי (MP) פ'ש נריט נסמ'י מ0רו"1בסי'
 ולח"כ , 0)קול6 ר,% נכ* , פק)ומ6 סמ6 וקבן . י,0 0פכ%ק פשיה. % לח'ש ונכ"' , ש סמק סקורנוכ3
 )מטיי ור~הטתיק מטוסססת יימין לח"ס וגרז' , כ)גןמ6 כהונ כ6')1 ס' 6ות ט) כ' וסמנ נערו ר,מעתיקתיק
 פלונקיא %") , נסעכן טיס 6נ) , נרים פ נרות פלקוניא סס כתונ ס0י0 נר"ך 6ו5ס , תוי ממססניח
 טונף , ש%ק5 מ3 %יגכך5 טמ6 ס"ט ריס ונכמיר , פילונקיא[ ]%"htptnle 3 נגייס )גכק ססו6כמו
 %%צ1פיסג(ץ יום גלוון וכתג . פמות מס' מגדפם חגמומ6 וש6 6%1 ,3מדט נסס פ)גק ערך נערוךיגכון
 עלתי נומר )קנ( . מחבוקן נ)" %" סת:חומ6 לנמנע במדפיס סעיף ממפונס נדשס וגס , מח13קחס"

תסס
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'דתנחיפ א ך אןמיש
 הוא יכו  לי( , ף, ס (otsjn  וגו' אתה רשע חפץ אל לא כ5 שנאמר , בריה כל לחייבהפין
 חפצי וכל תקום עצתי אומי הוי . "( )ג )'"י") וגו' הרשע בסות אחפץ ]אם[ )לא(אומר
 תורה ינדיל צדקו למען חפץ ה' שנאמר , בריחזיו כל לצדק חפץ שהקב"ה )קה( ,אעשה
 הקב"ה הניד , אחרית מראשית מניד ד"א )קח : אעשה חפצי ויזל דווי , ג6( מב )'סערויאדיר
 ויאמר בידך זה מה משה לו אמר 4 לעשית ערפד שפרקה מה בסנה שהוא עדלמשה
 אל ה, ויאמר , ג( ג י )סטת וגו' לנחש ויהי ארצה וישלינהו ארצה השליכהו ויאמר ,מטה
 כשם משה הקב"ה א"ל , מפה ינעשה וחזך , ו( מס )מס וגו' בזנבו ואחוז ידך שלחמשה

 אלא , אחרית מראשית מניד דיי , עליכם להת*גיף עתוי פרעה כך , מתעקמשהנחש
 : לפניו עשו כך שעשיתי כשם , מופת לכם תגו ויאמרכשיבא

 באחור וחכם כסיל יוציא רוחו כל זש"ה )קז( , וגו' פרעה אליכם ידבר כי ר"א]יב[
 ומוציא תבירו את להריב נא כסיל אר אויל שהוא מי )קח( '6(, כט )מס'ישבחנה

 , כסיל יוציא רוחו כל ד"א )קמ( . ממלכך הוא באחרונה הנמ שהוא וניון , לו שישרברימ
 אצלו תלכו שלא עד הקב"ה להם אטר , אצלו ואהרן משה שהלכו כיון , פרעה זה , זהמי
 הוו אלא , פרעה אליכם ידבר כי , לנם ושואל לעשות עתיד שהוא מה לבם אומראני
 תנו אסר , אצל.פרעה שהלכו ביון , ט( 1 הטת וגי מפך את כף אהרן אל ואמרת ,זהירין
 , עליהם פרעה שחק שעה באותה )ל , י( הלס מתהו את אהרן וישלך מיד , מופתלכם
 מן מתיירא איני אלא , עלי לשונק שבאתם סבורים אתם מה ואהרן משה להםאטר

 : לרקם כתם , לעפרים תבן מהימין: יש )קיא( , כשפיס מלאה מצרים כל , האלוהדברים
 לאשהו שקיא לוי ר' אמר , י6( טס וטס פרעה נם ויקרא אלא , כאן כתיב אין פרעהויקרא

 ותקוניםהערות
 )מון ס" זומר מות .ונקמת "סר%% מ3ת טמעתיק סוס'ף תיס %הי נומר ססו6 ,סמ"ר נגדסס ,תקוס
 כסס סכ'ץ רמז 'סע'ס כפקוע מוכל הלממר , ק6סע6געיג6 יסוס ר6סק נימוס גס נסשמ וכ"ס , טססכהוכ

 רומ' נכס וכפס , סלסע נמות 6חס7 63 זומר ס61 וכן )קד( . מ-ס שתי זומר ונטן מתחל ומס ,ריתנחומ6
 וכליל , )"כ '"ח יחצין) 5"3 , '"ע lhpint סם ומפין , רסע כמות פסן 63 ס ונגיסס , שפן oh ט5"3ותקנתי
 6טסס fiDn ה3 ימסו נוסף נגיסה , נרוחו 3ס5דק ממן סריקנ"ס )קה( . ממח כמות TDnh 63 כ' כתובסס
 וכ3 מסו awh] מסלי טכ3 ת-ס עלתי לגמר וכ5"3 )תקן 'ס ס"ס 'רם ולסמ"ר , נריות'1 5:6ייק המןטסו6
 תפ65 , יי6 6א טף נגיפם 4ת6 ח , מרקס" מגי ד"6 )גו( . נרותיו נסריק חסן טס61 6טססהסם
 וחסר גף'" למג "ר6 נ')-ע טנ6 , רחו % וס"ס י"" לקי( . עלס 7נרס נסרחנת 7' גתת 6%1נבוסס
 ר.הגחהץ6, נסס תתקסנ רמו t~ao נרקיס נקבס מנ6 וכן וס, ע) גס מוסג ~1PWS גרמו שג'ון , תגחומ6ס5יון
 )יצעיר רס 108(, 5ד )נ,לימ'? פוגנען מנ4 נעתק סוס וסמובר צ"ע, וסמ"ר י"ל 16ת גגדססההונק

 יג5 סו6 ס36סיס נט3 102( % )לר,מ"י נכוש וזמר , כמדל ס% 3י,עתיק Sno פיגכען 3כ'4 סוססר*פעתיק
 מן סמאי %מא י"6 6ומ נטף כצ'ט סס61 מרי ותעתיק סח3 ע, 16ת כן סתגחומ6 מן טסיויושסגס
 סש 7נריס וט5י6 חנירו 6ת )סרג 63 כסת 16 *י) סס61 נס )קח( . נצה ואוז זך ס3ח מטס 36 י1'6מל
 ויכייס , %א"נ 5"3 חנים 6ת שגייס גפ-ס סס יתק רט , סס מסיי גי)-ע נס המ' נכ4 סו6 ק , ט'3ו

 סמעת'ק ושמיס 1oa) % )ניסטתי מינכען נכס וגס . פרעם ו0 7'ש מן ריחן סס6761
 מכי

 כ3 י'" עד
 וס ,ס מ' סט) 'ו5י6רומו

~PID 
 . סמכי כסת יקש רומו % עי סר6פון (sfn 'ת'6 רוחו % מן פסח 16 ,

 סכיך כך סני6ונגיסס
 , מסקו סו6 נ6מלזגס וחכם , מגירו עם %ינ כטנק 6חד נסעם סנריו % 6ת מ%"

 )1 ודופס ulns נמעגס ושסיגנו סמכה % רחו % סיסיך כטי%'6 קנחגס נתחור סס גם3י נסירס"יופיין
 נ6 סמכס יסנחנס %חור ור*טהס . עכ"3 0 סס )סס חסנחס 6הס גציו נס61 ח( סס )חספס ימים סמוןממגיח

 תסמיר נגרפס , סרעס  *ז OY פי נסיך יומת מים כ3 7"6 )קם( . ניגלים ומסזון כטסו ויסיטנ6חרוג0
 כ3 וסם) התטמיע פגת פ4 16 נטלנו ופידר פ'4 15 סוסמי ט5מ פ*פר  סם חסר  גם אידי"  ספליםממפחיז
 גישור וחכס י"ל 16ת נוצף טכחונ מס וכויס כסמים ס63חרי1 סמ6מר %1 , רטט מרסס וס כסיף י%"טחו

  רוס כ3 סמומה סתח)ת נק ויטמיע , טוותם 6ת לסרן מסס ויניע ניגס מכתוב 61סרן מנס זס'סנחגס
 נ*תס )קי( . וקמיט סנינחיש מס וכ3 , סרעס א כט) י51'6 רוחו כ3 0מ6מר סוף עז פרעס וס כסעטל6
 %וחס 1' 6ות פ"ע נסמ"ר o51h , וס כ3 חסר כגדפם כי כטירותי לטניס נתערס. , ע)'סס סרעס מחקסעס
 סמ"ר מסרר נע3 לסגי סיס ס ,גרפס , נכ"' הגיגו סו6 ממסר מסון .נסיטי 610 כו' ממחק ODID סתח')מטס

 ים )קיא( . מנחסר סמ6מר כ3 נרסוס 3סגש ססו6נהנחומ6
 מולכיי

 מונף הן , )רקס כמס יפריס תנן
 עתנמומי סלון סיפר סעירות' ולמעלס , )ףש רמו סס 6761נעלס

 P"D 06 ונסוקר . וס כ3 מפר ונג7פס .
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הטוש א רא28
 חרמומי באו , יnv$) 1 )6 וגו' מצרים חרמומי הם גם ויעשו : פרעה נם ויושא כאןאף 1 1( ג )כימית לאישה גם ותתן שנאמר מנין , ב4 לשתק היהודים באו היאך ראי להואמר
 '2ק':ת מטהינוע

 ::; י'גי,"ב ;ן.,ן ג%ךב מ'םןןט,תעיז):('י,
 לעו:ן:'י:ךגיה=1:ימ:ב:':מדנ עי ך )ייק')ימ
 תובעניתי  שיהאהוא

 :3%:ך(;24צ :%ג7בג התורש:ב להם
 ':האו,ומיה הי'א ע,יע"י,:לקימן1ז;.::גן , ל ")ייזנו

 זחי בחבוא )קע(
 מסט )ד,. שריה ,ק'ון ,])""ה י1י' ה'ה אחין . 'ן ט )" ת,' (:הין :שהיבא
 האיש [aa] )וגם( שנאמר , מצרים בעיני מלטהרן יותר גדול היה מעוה אלא , שניםשלש
איה

 ה')תי.שי
 שה': ן יך"1 . הצא י% ההלה )קמול , ,( י )ש אהמצינשהי יתרון
 לא אעמ"כ , לפניו המעשים כל עשו , שניהמכה

 השקי"
, 

 ממו"ס נוני6'ס כגוס , )סם ס1ריכין ))וזס סרגמט'6 מוקסין %ס נג' סנעו)ס ננוסג hn~hו'
 55גטפ)1"

 דגים

,ז;ן:וי,
 ;':יני%"יצ י:41מ "יןןןםשך%ום ,ןן:"ן,!
 צעצע:2ג

 'ן26עיי
 בעב :: 417 % ובתיו בייו ך7:%בוב2%ט :],בשב

 צנ72ש55; צ 'סעס,:( מעיו ב1ב,'ס עסעייסעע: hSt1'Jt ע22צ%7%ע'צר,י,צצ
h'nehnי ש 1ע:;; ימ )ז,:;2צ,ך,(י, 2 י;:ג 
 ל 6תס , חנו6ס סרנס מנץס 610 טסריס ופירע"' , 5עפרש מכניס 6תס תנן טמטםוממרץ

 ר, נמכו חנו6ס 5טס מג"

 %11.2 1ייו17' י:ה:;זש צ.:ש: ז: :לב:
 בעי2ב:ך

 שג צ ביצ%י3צג 8מר:ז' ' ש,מ'גמי%ת%כלקמי"ותי"טס %הי ,:ן ;;6צועו'
 ט4'סזעצן ן:2'ן 73מטק itrrJ ן חגעע:ע ' זרצזותו ץ %ג"ייקס'ץנןינט'ם%
 ככפר קדר עמר מכניס 6תס ור") , גכוגס ס5סגיגו ורינירס6 , נסעות חגגיס נכפר קרווין סניף קרונערך

 5לקסבבנ
 ספניי ומס לירים. לעטות לחור עסר גמ61 וסם מוגגים מנג'ס 6תס קיריס וסכווגס ' סף(

 ניקוט מוני סקנסס, 6מר ידגר כי ד"8 )קיב( : ססוריס מרקס סנ6יס סכחמיס כ5 ע"3 )"ח 3'ק סימרוכמו
 סב )קיד( : 565סיס" )ו תסיס ו8תס 3פס )ך יסיס3סגסש 6"5 ,יכןס"ס
 נכ''" , סנעש סגו סמכם ולח"כ תחיי: )קטו( : נסרס נדות סריות  ונגדסס , ר,חגחזמ6 נסס נעקש :'ונ"סרס

 סם קספ6רן י בעס,/:,)נכ",3 י )סגיי סמעסיס כ5 עסו , סרס .ינכס fnht ""1"( ס71): מ, "קס:2"נ(ג

 ), trrl ;:: יג; וש,1 ינו;: ןעשי יני נו מש ;",;"ו,;הה:
 שי שא' )ן'ו ה;:'י
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 פמך. חנחוטא א דאךטדרש
 בעשק בו חיך הקב"ה אמר , יד( ז )ממות פרעה לב כבד משה אל ה' ויבומך )קמז(דיר[

 כל ניד רצאחו וכארצה דריך לשולחן, אתה ממאן הקב"ה אמר 'ל( ז (ee לשלה, מאן)יו( : 'ח( 'י )מס בפרעה בהבבדי שנאסר , מתכבד אני לכך אתשהכבדת
 בזאת אליו ואמרת דם סכת על'יו והבא לך למשה הקב"ה אמר , משלהן ואתה ואחדאחד
 הס %ו' א' אני כיתדע

 סי'"
 פרעה עיהיו תחלה, דם מכת עליהן הב"ש למה )קיה( ,

 משל לפנידץ, אלהיהן את והכה לך )זם( , לגושה הקניה אמר , להעור עובדיםוהמצרים
 , הכמרים( ויבושו למעות הכה )פי' , כומריא ומבהתין אלהא טחי )קב( אומרהדיום
 נהרותם, על מרצ , 'ט( ים )סס נהרותם על , כתיב מה ראה . )ש( עו' מכה אנכי הנהלמינך
 שהיה מה אשלו , )סס( מימיהם מקוה כל על מהו , דם נעשק המים שהיו מקוםבכל

 דמ והיה שנאמר , דמ נעשה פיו מוצך שקק המצרי שהיה מה ואפלו , דמ נעשהבקיתק
 , ישראל העשירו הדם ממכת )ריב( ה5י אבין ר' אמר ויא( . )טס( מצרימ ארץב%
 המצרי והיה , מים מלאה הגיגית והיהה , אחד בבצע נרכנים וישראל המצרי היוכיצד
 והיה )קכג( מתוכה, מים ושותה דולך וישראל , דמ ונעשית מתוכה הקיתת למלאותהולך
 לו אוסר וההר , דמ מצרי ביד נמצאו , לו 'מתן והיה סיס מעם בידך לי תן אומרהמציי
 וכסה )קכד( , ישראל העשירו הדם ממכת לפיכך , מים עיתה במקח מישראל מיםלוקח מצרי וכשהיה דם, והמצרי מרם שותה ישראל ההיה הקערה, מן ונשחפה ראווה אניבוא
 ווי , בהם מתרה היה ימם כסד אמר חד , נחמיה ור' עידה ר' , בהן עשה המכההיתה
 ימים וכ"ד , בהן מתרה היה - ימים שבעת אמר וחד , בדל משמשת המכה היתהומים

 : בהן ,משמשתהיתה

 ותקוניםהערות
 *א תשח, ג% ""סר *אר פשט, פשס כתנח"ץ יטף גק "סנט *ןפטחי, %יםס"ק
 ,ס מעתק 65 1מגכק %ל' , ס" מטס ניס *ץא6רד סמ_ש) וכש חמי נגש גס ס*צש נכ" מ6גשר
 , ,( נאת ספחו גמר )פ6 עקץ הן %מזק מד מס" שמד ואס 03נ( % )לסליופש
 )פמט ספ6 גרפס, 6תס ;ריס סי 'ץ( he )סיעת מסך 6ת יךו bhmn~t p~fi ק גדע ,לארוסוט
 ט*זע טנ6 , צ%ס יס נמת עמן %'6 )זה(פט : נדם חחי %o )מסם יץ( )*ת ומ%יצח, חסר ": נצח, מ6ן ,,ץ0 .נ. נשף*ת עימס פ6 )נפרעי כני מחס bh ל ימר )קם0 :נשתטח
 מא% ס)9ע ס0ל6 מלאר וס נסת עורס סל6 )מס oro מעשר ש)ףס וטעחט6 , ע"ס %גסש ע)%" נחשי סלק ס , ולשמע כמע ופצ' , יס מם עמם סס6 )מס Swnno נמלן 1ץףנ 111"ר6

 oSnn %ט כס: ממט , פיק 6"ק הנסק )יפיל סמטת. גטקס לקלס סל6 זיושכסס
 , כומרך ומנסיין נוכר% %רי6 פסחי לומ' כג* , טמרי6 ומלנתין %ס6 מתי )קכ( : עימו כך וכמר)סמו

 לותי, נכ* נס וגמ63ת פוספס סו6 ריכמריס" ויפוש פועות הכס וסמפט , טמלי6 1'נסתון %ס'6 מחו.וננזפת
 ונעשת מחי נעת המס רח"ס ונכ"י , ימס) הסר סס וט)9ע , 'ס( ס )יגס) מח6 סוס 5נ6 סוס וי' מןוסיע
 י5ר6 וכמגזע , ססמיס גרס" "סקי הגמזות , יכין ר' 6מר סניף 'שרירת )זס ויתוך נמסוק ע"ח מטורסויט ונמירי , כרני ס)ו' 6מן 6"ר " 6חן ס"ס וכסמ"ר נגדים , סבי בנין 6"ר )קכא( . טמרך 31"3 עי6ט
 ונסמיר נגדכם מוכך , יסרק) סעט'רו ס7ס ממכת )קכב( . ס)ו' %'ן ר' 6מר ור) , נעשת )ו' 6"רסס

 יקח: 6ות ס"נ יצ"ר חצ"ן . סס סו"ט 3מזרט וכווגחו , עילט כסס .תת"ג רמו ofion לרקוע ההוגף , ססוכסו"ע
 עומ3ר' : סמלות עלגעונם זשס יימ7מט כגדסס.פס'% , סוס מעע טזך )י תן *מר סמררי וטיס)קכג(
 6;י סרירס נתוך גטחס 6") , דם וגעטס )ו וגווץ מיס מעט חיך )י תן 3ו קומר וסמ5ר' , לנימת מתורזס
 utJDSn. סתגחומ6 מן ונונע " 5וח פסס טמר מן מוסיף וגס יס" סוהס ורימ5ף מיס סותם 'סר5) , נ"יו6תס
 שמות מס' סגדסס כי , נגיסס %פנינו כמו וסוף , סי)מזט נטם סוס סמ6מר סכ'6 6' נמת ערך מערוךוכע)
 סגור.סס 'זוגה גנית מות וסורקת , סקיתון ממת ]וס%ר'[ גויס מאס ומגיגית נערוך )תקן ויט סי)מדע610
 ונג7פס סס ו5ר6 נירקע מונק , נרים עומס כמכס סיתם וכמס )קכד( . סס)ס ערוך עיין , טראומת ורומנס ,כי
 וכיס ) ונגדפס רח"ס 3כ"' כ"ס , נרכס מתרס סיס ימים כ"ז לנור חז )קכה( . י"ג 5ות פ"ע וסמ"רסס

 'מיס ו' %ר וחד וט' 'עיס 11' נריס מתרס פיס יגויס כ"נ 6)ור מד סג" ר1)ו' נג"י 16)ס , י"ג 6ות ס"טכסמ"ר
 ג"5 סניף ש"נ רמו סס ו6ר6 נ')9ס וכן , כ"ג סס סנ" כ"ז )שיגו ונמקוס , נסן מסמסת סיתס ofnt וכ"גכוי
 נ"נ סגורם ע"ח מצור נטז"ע תר% וכן כ"ג" לחרת "גוססה נ73ו וגרסם , 'שס כ"י למר חי סתגתנמ6יגר'
 'מ.ס זס)סט .עטרם נסס נתרס סיס 'מיס "נעת תגו ורגזן רסנ"' נסס קרהס גן 'פסע ו' *ת6 אס ,שים
 וכ) כס(, ז )סמות ס' סגות 6חר' יטיס "געת ו'מ)5 שגימר , למכס מכס נין ינג'ס וסנעח נרין שטס סאשססמכס
י, 3") חגו 1רנגן וכמקס , רסנם נסס גךחס נן .סולע ר' מן סמ"רר והסר , :סתנט סס סאון כי "ר6סמסכע
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המזמא א ךןמדרש30

]פו[
 )קכ"

 על להביא עתיד המצרים על הקייה שהביא כשם אומר פרת בן אלעזר ר'

 אוטה על , ]חפר[ )טלא(קרא ם אלעזר ר' אמר)קכז(
( 

 הוו עה

 קל אומרים והם )קלנ( , מםצ עולה העשן והיה )יב( ביתי את עחצר% לפי , )סט(יאשנה 1 מ "74י נמיי כינ:ןג.:נ , רומי שפת על נתונץ )צשהן ,_ ותוצינוש תברוש )קניי תנטמא ר' 14מר :( 5י)סס

 3סן[ עומס סיחס ממכס 'מים וסנטם נסן מתרס סיס 'מיס onSnl עסריס הומר 'סורס ]ר' גמפיס ור' יסויםר

ונמלרס
[ 

 ס3 ינריסס סורפ ויעת עטם נעור סמנה מס נסמ"ר תוקר נימס ועיין . למכם מכס נין ימים וסוקסעסריס ןץ וסיוג 5ס, ושכס 'מיס ו' עוסט וסיתם י..,: י [. ,ו (.' :
 ד6מר דר61יך דעחיס ט) נחמיס ור' ירידם ר' ס5 דגריסס נסוף ס"ס סס סמ"ד' ונמדרג . נוזמנו ור' 'יןךסר'

 י%ו י%צ
ה יס %  %  SD ים mnh , "11 יי כחייסיס%,ג0"ץ( יעDSh סית,6ייי; יי 
 יס W')Dbl י טס,":י:ה:כיף יחס , ף 6ית 63 פ, יייי"י" יסיף , סחיחיי" 3סם יף" ימי יייז"עים 3יי63צןר'ס6וג,,

 3ת"
 ]ע5 צגם2 ך כג , חסי נמקיה סלמני סי, כ3

 נ"' נוצפמem 6 רלמ1צ נמ65 וכן , מדיר ירוו סרסעס ורמס ע5 חכי[ 5ר וכ5 , מדגר סכחונ ר4צדיגססר

ק יפס'ק ין סם 2ון . 'שי% ם: זבה מו:ב:ייכת3:ןי6מם סזמיכסין גמבב'ג

 5ור ע) מ11 סנמנך16כ3ק15ר
 )ו

 ם 6סר סו6 ונס , מדנר סכרצנ נקשסקי'6 מ)6 5ור וכ5 , )יסרק) מ5ירס ססי6 מזנר שסתת 6חסנמיטמ 6 חסר 5ר כ5 "עול h1hl % Yh וננדפס , מיני :
 מרסיס נרומי מסר 5ר כ5 51"5 , נסטוח הע6 וס ונס , מנר סכוצנ נרומי מ65 סר וכ5 , מיכר סכתונסרסעס

 'ו"7 ף" " יי ין :'י",;מומיזי"'ע;""גן'"ןו "י " י "'נ")"ול!יך,ר
 %"מ6 מ ס ע '8ש. %צבישי

 טסס'רוו61 מן גסמס סוס ולמכמר ואו נמרך6 סכחונ 5ע סמיכי ו
h~neי"זעי::1 :ן4";ג ;י,;ל,יךש:;"נען : 
 , "םו5יטס טינרוס זו רמ"ס ו3כ" , רומי 3כ* וכלא , וה!5יטס תגרם 11 )קכם( : ח( 6 )יסתיע 0551 'ומסנו

 עינר סגרי6'ס נסרס 3':רקס
 ועיעס'טקן

7101998[ [Tibrus 11 '102( 5י "י ' מ' ונכ'ק 

% t(pu דייק~ה:"ציציי :צןוצ"):גיע :"ב 'י"ס 2 40:,::;1 ן::;ןמ %שע,;,"יג,,' שב: :;גננםצו  סכתינ ליציצגו:::ן 

 סלון ם רלו6וגומר וכן ונגיסס , שר :סכון )ץ5 קומר וכן ך:נכ"'5נויג רח"ס ובנ"י הס'ניגרתכ"'
עע,ר
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נמוהנחמא א ך אןמררם
 ]זכרו[ )זכור( 41ימר )קיד( (oe) מבהבל ל אלא הקב"ה להם 24מר , ו( סו )יציס מעירדראון
hDאת בזיה שדיא הנא .עקם )קלה( ,"(, נמ11ארנץ' םש,ם ה' ,קיי ינ עע 

 ב' ,יוי'ל ,גי' פיעה .פנ' ,ריז'צב בבק' השבם משה א, ה' מאמך )ק,(]טו(

יעןתלוה, ": :י "ימן:%:גג ג יי , ן נהן'4ג:י,:'ה:4
a"tnwI 

 זאל היא
:l~YPIW 

(se , אנוש, ך"הש יצדיעו 
 הקב"ה יצדיעו , "( ס0 "0 בך לראוה , נתתיך מלנים לפני , ר,2טלכתיך ארץ אלשנאמר

 שנז ודמץ"ם( בשר שהוא הקב"ה הודיעו , 'ו( יו )עעיס וגו' עב במתי עלאיגלה
 שנאמר

 'ש:חתתה פיד 3מס ה" "%:נם%יבג%ם%חיבש% ןן: ש~י ין! :ה(ם: ,ןי"ה%ה"מ,ייזי:נ( ,ן ן :ק"ה,ז:.:;! ץמנק ע:
 מיד , )מס( אליהם רכולך שמע אז המאמר , מהם קיבל שעה באותה , הי היתה לאאלוה
 הוי , כי( מס נסס , שפמים עעי יאש ואת , כתיב מה , ודם בשר שהוא הקב"הדצדיעו

 עצמי, את שבראתי ד"א אני אמר , ע( ש לסשה ]עשיתו[ )עשיתוני( ואני )קמב( יוצרי[מי
 ר-נ'ה אמי , .ימ נשי שהיא דויע,נץ

 ש,-,א ה,וי';י , אלה עצש את ~nwy ש.'1.י, נ,

 לי הנח אמר , כחטה בו אחז פרשנן, אל השכם הקב"ה כשאיל מיד משה עשה מה ,ודם
 לפיכך צרכיו, עושה שד"א אלווה יש מוצה אמר , עמך מדבר אני כך ואחר צרביהאעצה

-
 : ודם בשר הוא כי והודיעו בבוקר דהרכם הקב"ה לו אמר

 ont~P ין: :גגי',ננן
1~pr 

"" 
evllpn' 

 ; ,ן"י?[,:ש
 ונכ"י , נהסס 3ית6 ז0 כ3 , ננוקר ססכס ס' ויתמר )יו( : ססץס הסר מס וניזקה , )נ6 )עתידנגיפם

 הי סי ס'מיקער
 התתהו

 ו0ו6 ר.מ'סס '6% מגס )סניסטרעס
 נ 6ש '

 מורס מסו שז( : סו ח'
סכג'ס

 נר"
 , סעוח ר"מ

 סוסם ססור6תס מורק דרסן
 וכסי
 טורוס )סעי קור'1 גזומת סכן ,

~ePbC 
 טע

 מייק ,"קזוסס[ נ5
 סץס )סם נססי~חק'"סי'6ס:ב:: ג 3מי:ט%"ס,%י :ג י". .ת

 ;י; %,ם4יי%שיןן:ן
 :':נווו,'"
 fmnrmotlon, "1.7:י~מי:,ש : ,י'י.1

ctfttntרעיים( טן :עו1ציניס ::%עןגישן,5; :ג tllnex :גבסן 
 נסק 1'ג ב:כ:ג:%1 %1י%ב~נ:%

 שט6 ,"סןיי61גבב:ג6:')י'ס:1 ט"ב:% רמז

 ז ט א%( ג0. %:גי%'ךגך:נ%:ןצית:

 : טסיתג' וחג' 6מר7י6ור' כתצ נ' כ"ס ל4) יעסיתיץ ו6כ ונקרם , 6רד 6 ס) סג' ונכ"'רח"ס
 6511 סגס עז( ח )פמות סוכ )קח ושמירס י"ז 6ות ריס גגדסס ע9ן , ננוקר ותרכו  )ברט '651 כו6 0ר')קבג(

נתערס
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 תנתמא ךאראכדרש.82

 , כס( ג3 )מסר וגו' במלאכתו מהי איש הזית זש"ה )קמד( . בבקר השלם ד"אמז[
 שנמכר בשויגה ביוסף מדבר אומר יהודה ר' , נחמיה ורבי יהודה רבי)קמה(

 , יתיצב מלכים לפני "(, לע )גושית מלאכתו לעשות הביתה ויבא במלאכתו מהיר ,למצרים
 מצרים מלך פרעה לפני ]בעמדו שנה שלשים בן תךמף בן כתיב מה וומף יה :ס()מ:!'

 ההם )הרבים( בימים ויהי , כתוב מה , במשה מדבר )קמו( , במלאכתו מהיר אישהזית ד"א : פומיפר של אשתו זה )קמו( ש(, שטלי חשוכים לפני יחוצב % סו([, מ6)גדפיה
 שהוא. נדילין אינן גנים כל אומר יהודה ר' )קמח( , י6( ג )טמר וגו' משהוינדל

 אומר
 היתה מה )קנא( , בבדולה לסמה בקומה למעלה )קנ( , פעמימ שני י6( סס )ים משהויגדל '([ טס )טס הילד ]ויגדלו כתיב מה )קמם( , י"א כבן ונמצא שנים ה' בן שהיה אלא ,וינדל
 , ינ( טס נסס נצים עברים אנשים שני והנה השני ביום ויצ"ו : אתיז אל שיצאגדולה
 חגה למה לרעוע ויאמר , ניצוצין מוציאין עקבותיהן עקב שהיו אבהו ר' אמר,קנב(
 , רשע נקרא בחבירו יד השולח שכל למד אתה מיכאן יצחק ר' אמר )קנגג ):ס(.,רעה

 היה שלום בר' הלוי יהודה ר' אמר , 'ו( :ס ):ס שמך מי לו אמר , ירשע ויאמרשנאמר

 ותקוניםהערות
 t'ntTth ודנרת' , מלתגו ,ג6נד , 133קר סטכם כתחוח, טס ע) סטכם עזרך ;קל6 סוס סמזלס r,,pנכערס
 31סמ"ר , כנוקר 0סכס מנתוב עג ו6ר6 סגדסס 3ה:חינו6 גס גמנ,1 פטמו ר3'ג1 300'6  ,סנו"מר , טסנמנה
 ו",  )קמר( : פ, 1' וירץ פס"ת 3רס"י מובך  וכן , ימימה '51, י:0 בבוקר סרטי 6ל  לך יכחוב עלמ"פ

 6ר,ססירד סל סג'  ונכ'" , )ית5 ונגדפם ,  0ח:חינו6 נטם ההק"ס רמז מסל' 3ילקוס מוני , מסיר 6'טהזית  זס"י
 ס3טל תמ65 וין , קלש סטרס לעיל עיין , זס נס10נוף

~TDn 
 סמל0% גל 1תסלס ססין6 ס"ו רנת' יסס'קת6 מן

 ידי על סקץדע רוה ט6מרס סי6 ז0 ר3'" 3' תיחומך ר3י סתת  "כך וסחן דנר'ס נשספת סת;חונו6 זנר'0נ"
 ססמג מס ו%עחי , כו' מטס ,ס 3מנ6כת1 גוס'ר 6'ט הנח ד"6 , 'וסף זס  נמל6כה41נו' מסיר 6יט הניתסלמס
  373," ת;חיגו6 לני פתח "כך1כחנ

 כוי
 ויטמר סי"פ ריס רב0 סמום מדרת 31על , סלפ:'גו  0ת:חימי "ל ב,0

 ימסרר ק4ך 0ונל6כס" כל ותפלס 3פ' "כדכחיב עו' המסכתו מציר 6וז הזית רס"ר , 33וקר  ססכס מטס 6לס'
 ר' )קמה( . ע"ס חוית נדרס נרט סמ6מר ;סוס וכן המלטכס כל oianl פסקך לססיקת6 וכווגחונלטוג1

 , נחמים ור' '0ודס ר' מחח יקפיד סל סכ' 3כ"' 610 וכן היוקף, מדגר  6ומר 'ס1יס ר' , נחשם,ר' 'סודי
 ויותר  וחלין סירס סטיתי סרי גתמיס 6"ר נשף , סו6 גחנויס מר' מטמר ו6ו4 , ינד י0וד0 ר' ונר'וסנדל
 מתיר על נסיו 6חי ססוס'ף ו0ס , משיוחרת סוספס מן 6וכור" יאורס ר' גחשס ור' '0תס "ר' סטמלותגכק

 סגמ65 כמו וכוונתו קומר" י0ודס ר' (Otw ור' 'שדם "ר' רסס וס וע) , מלמכהו לעשה 0ניח0 ויכףנמל6כה1
 לן ט' סס מפל יום קומר 'כידר ר' גתמ0 ור' 'כצדת ר' סס" וב"ר חזית מררט וריס :ס רנתינפנוגץ?ש

 : מוסף מדנר וגו' חז'ח ומחמל זס ל'ה6 הנוי נכ"י כי הרקס לינרי וסעד , כו' ט'6סרון יוס 6מרנחמוס
 רנת tsan וגיעגוע , רחיים וכ"י לומ' גכ'י וכן 6קטט6רד טל  טג' ככ"י וכייס , פוס'סלע טל לסחו וס)קכו(
n"prr10חטוך, סרעס לשי חשמס לפ:' 'ת"נ 3ל ים רנתי וכפסיקה* , 9פיפר ז0 סתם 30'6 0תגחומ* 3סס 
 ונעורס , ,פלס  תסך  וייי טג6מר ולקריו לו סרן"ס ססהסיך פרטת or חסגיס לסגי יתענ 3ל  סס נסמירוק
 סרים נ' לגת ספ"ו ונ3"ר , וסירנו מעיו 6ח 0קנ'ש ססהסיך פועיפר זס הסוכיס לשי יתעו נל סירים שרריס

 0קנ'" ונדרסי 4מסמ'ס 6ל6 לקחו מלמו-סל6 נפש סנסחרססרסת
 ססךס כי עיפ  טסהסיך וסגותיו , נטש

 ר' 3מסג0 טי6 מיד בגורות  סיין , מיניונהטכו
 מובר )קטו( .  השבין טמרייו כל יימר 6געצנוס 3ן חגיגי

 זס חמ65 סס סמ'ל ובמדוש רנתי, במסיקה* יעיין סס, ניקרס מובךגת:0,
 נמעכי

 : 6תר
 חשריפ נס וכ' ]'סודם[ ר' 6מר  כר 6יח6 6רוספ6רד סל סגי גבש ,  נדילין 6'ק נגיס טומר '0ודס ר')קמח(
 ,משש מלת הסנתזתי , 6ר4(פ6רד סל סג' נכ* וכ"ס , פעמים סג' ממס וערל כת"נ מס )קמט( . נלעיסקינן
  רחש וב"י רא' ונכ'ש  '6(, סס )סס גנטי מנדל י( 3 )סננת סילד וינדל , מעמיס סג' ויגדל כחיה מס$1"ל
 רח"ל ונכויי רצוי נכ"י וכ"ס , 3גדיל0 לפסס ניכמס  למטלס (op . שמיס נ' ועדל מסו טס מליסוכן

 סיס מס לינץ( . נגדולס 4הטל0 נקומי ותעלס 6רוטס6רד ט4 %: בכ"י 6גס , תתק'ש רמז מסליונולקוע
istf)6$'יתאיב מלכיס לפגי וס"ס וס כל שמיס סס מט4 ואולקוס , רח'ש וכ'" רונר נכ"י ויום , לחיו 6ל ס 
 וז"ל סנ'6 ננדולס לנמולי נימס לפטלי סריס לעור 6קספ6רד סל סני ונכ"י , לס* לסייט ס0ו6 פרטסזס
 מנקס מטס * 6מר ,  לך  נוחן וחג' 6למר מנקט ס6ת סרקוסי כל  )לhh' )6 3תי 9 ת0$ וז4ס%* סרפד 64מר
 לססטות וממקת , מסי מנדל וסיכך , יסר6ל סל נסט13ין לרויות גהכ%ן ומסר , סיך לרגע פל ומעסות ממרשי
 לסם 6ין  סלך  קרנוןטל

  מזי
 ספוט כילקוט פ" גימלין, פקטין סק13ון'0ן עק3 טריו לניי 6"ר  )קנב( כלל.

 5מץ8 הטלו ע3 יזו סלאמס ג3 לעס ק טמעת 6/י ל'נ יח ס:סזרן נגמרי , יסע טקר5 נחמרו יי סטותן:נ) 5שי 6תס מכסן עחק f'hI )קנג( ניי. מלזן  %ש ודרס טלסגעו, סמ5מר 1פhnah~ 6, נפם קיץהתו
מא-
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ין תנחשל אדאךפדרש
 שבעים , משתעבדת האוטה זאת מה מפני עולם של רבונו הקנדה לפני אומרסשה
 , הזאת החמא צדע אכן , בלבד הזאת האומה אלא מעעעבתת ואיק בעקם ישאומות
 ויברח משה, עשה מה משתעבתם, אתם חנם על שלא , 'ד( נ )טבח הדבר נודע אכןכדכתיב
 שוב לך הקב"ה לו שאסר , יתרו זה חשוכים לפני יתיצב בל , פרעה זה , העיצבמלכיס לפני , משה זה , במלאכתו מהיר איש . יתרו אצל למדק לו והלך פרעה מפנימשה
 , כךרש וההול , חול הקודש עשית הרי נחמיה ר' אמר , בבוקר השכם 14 יאמר '?צרם
 ובתחפנחס שנאמר , פרעה זה חשוכים לפני יתיצב בל , הקב"ה לפני יחוצב מלניםלפני

 : 'מ( י (ihprnt היוםתשך
 , כס( ס )יגויס עמדי עמוד פה ואתה בו שכתוב הקב"ה זה יתיצב מלכים לפת ד"אניח[

 הרשעים כל 1 בבקר השכם ]ויכתיב[ פרעה זה חשוכים לפני יתיצבבל
 משתעבדין המלניס כל והיו , יהודה מלך בצדקיהו מוצא רעע , בחייהןמתקלקלין
 , ו( סו )'ימים לעבדו לו נרגזי השדה חית את[ ]וגם )כל( )קנד( בו כתיב מה ,לנבוכדנצר

 ואר , סעודה ועשה , בצהריים עמי סעוד נבוכדנצר אמר , דורון להעלות צדקיהועלה
 אובל לנבובדנצר ראה , שהיבהב בשר לפניו הכנס , ישראל ארץ כסעודת בבלמעודת
 , משתעבדין העולם כל 6ה ואמר , ותמיה בו מבים צדקיהו והיה , זקנו על יורדורירו
 ותנית לארצך תלך שלא לו אמר , והשביעו לצדקיה נמלו , משסעד עשה מה , עמוסעד
 ויחזקאל , שבועה באותה וכפר , אותו מבזה התחיל , ישראל לארץ לו ובא נפפר ,אותי
 אשר )קנה( עליוקרא

 מסובין שהינ המלכים שמעו , טי( יי )ימיק6) אלתו[ ]את )אלה( בזו"
 שמואל ר' , לו ואמרו לו ששלחו ומנין , בך ומשחק יושב צדקיהו לו ואמרו שלחו ,אצלו
 באלהים השביעו אשר מרד נבוכדנצר במלך וגם שנאמר , לו שנשבע ומנין , ארץמושל למי הכר לחבירו האומר כאדם , כר מהו , 6( ט. )יטעים ארץ מושל כר שלחו כתיבאמר
 אותו ומעמיד שעורים, אהבו מאכיל הזיה והביאו שלח מיד עשה, מה יג(, )ו)יסח
 העולם מן- יוצא אתה אין חייך , אותו מבזה אתה כך הקב"ה אמר , בקלון אותוומבזה
 ולא , ט( ל )יג'6) בסדין לך אנשא ומן )קנו( שנאמר , עליך שוחקין הבריות כל שיהועד
 בהמות ושוד , כתיב מה , הבריחם כל בפני מתבזה אתה כך אותו שביזית כשם אלאעוד
 לו גרם ומי , ren1 בהמה לכל חתן שנעשה כהנא בר אבא ר' אמר ( rf) נ )מישק וגו'יחיתן
 כנגד בשיניו מחרק היה פרעה ואף )קנז( , צרזהו את שביזה ידי על אלא , הזההבזיון
 , נרפים מהו סימון גער יהודה ר' אמר . 'ו( ס )טמ1ת נרפים אתם נרפים להם ואמכמופה
 אמר )קנח( , יי( מס הס בה' נזבחה נלבה אומרם אתם כן על , אתם ~קדושים להםאמר

 ה' אטר כה . המימה( יוצא הוא )הנה , כלום שאינו לפרעה והודע בבקר השנםהקב"ה
 שלח לו אמר , יל( יג ט "מ" וגי הזאת בפעם כי , וי"בדני עמי נאת[ שלה העברים[לאלהי
 )6י% מורה כמוהו מי כתיב , וגו' הזאת בפילם כי לאו ואם , לך יפה כך , ויעבדניעמי
 ונוי מקנך את העז שלח ועתה לפרעה אמר , תשובה שיעשו רשעים שמורה , כנ()1

 את מביא אני ולאחריו , ים( סס נסס וגון מחר כעת ממטיר הנני כתיב ומה , ,ט( ע)טמוס
 , ס( ד י )מס הארץ עין יען וכמה בגבולך ארבה סחר מביא הנני שנאמר ,הארבה

 ותקוניםהערות
filc

~lp)ta ממר מ סלת )% )קע ריר חט,ט*י hlb עיתעפף סק" ין% טס, פס 
 oilct'1Sn נשאר כקבס ריכל * טסם" עד המ"ח ~11hWp ס) :%י 21ק ע(, נ )סמהטנ

 וק , עסיס ית נ5 )יד( '"(: *ת )סי לוס יסך ח"חסשס י6 ט3סטספס הסעס .ספי

 )ע%מ2-

 סכתו3 פון וסוט , 6)תו 6ת נוס 6סר מגרתי , 6)ס נוס 6סר )קנה( : סקס חית 6ת וגס כתם ונרך6 ,רומי
 ומן )קנו( : 6)ס 3,ס 6סר כחוד רחב ו3כ"' רומ' ש"י ונס , עז( יז)ניחזק)-

~C)h 
 תמי ע"י , סרדין )ך

 גגי ומן כטעות רפסונכ"'
~a'h 

 ומן %"tl_..t , 3_ )ך
~V)h 

 ערש br~h נם ומן נקרס וגמ65 , עריין )ך
 סח5 ( 03 75 ח"נ )ניר~מ"י שגכען ככנן , גרסיס 6תס נרסיס )סס אמר כו' סרעס ו6ף )קנז( ג6(: ס)1ג'36
 : תסטר מן )מחוק 'ס כי ומנת כטרמי נ6מ5ע סח3 למון גר 'סורס ר' 6מר 6תס גרפים כי וסק מוס)מעתיק
 ויעניכם עסי ט3ח ס' 6מר גס סמטס '651 סגם כ4ס ס6ש )סרעס וסויע ננוקר ססכס סקנסס 6מל)קנח(
 ע11 ח )טמא ננוקר מטכס מן ספכחעס סמעת'ק ערנ פס , מיכסן נכ'" וכיס רח' נכ'" וכ"מ , סח ~ODDכי
 'ו" 0גס וסמכות , נטיס ות'קגתי 'ד( יג ע )טמות ננוקר סטכס מן ססס,קיסטס

 ותזרח ססגרת' סמימס
 . י"י '"נ ס' נימות 3סמקר6 וכמגה , 5גכ1ן סו6 וכך , ויענזוגי עמ' ~6ת[ ס3ת סעגריס[ ]6)ס' ס' 6מר כססף)
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הנתכףיראפררש*ס

 ן, :ויי:'"": מ כו:ג;קג::::וק 14%הי ג:ס: :;ין'כ:ץג:ן;:::צ שה או;,ם .ואשה שיש יכש ,))יזוע
 הארק. מבור על יושבי שנאמר , לארץ מבור יש כך ,גה שיש וכשם , כ6(%

ץ םלםגמישהקבץה mlly עןעךב: מם:
 אתת מעם

 .ב; . .סיפא יי. שדא עמ' בם ע. .:וי שז,אמץ :י'לפקד וימה הרבו ש )קמא( , י,;.נמ]זונ:ינו"2

 1%:%ע:דמ:::הי ח,,:נוןלןןן.י,: עןגגמןדי:לןי
היאפינה

 לתת יאלינשה גגשיותחתינינין!עלייני:נתיהןייי
 גי: ין:~::ך4: גן:גגןנ;ע'מי:ע]:ך:שעמבגגן : 6( יר הס וגו' ה' אל עלה

 איץ בג, גוז ]צרי .גי .זך את נמה ,,,: ,יודן ארי yen המןשנא:':..עקס.א(.

ם הלי ידוה 4"שהם  את ופקוק יגר ויה כהולם )קפו( אסי נגש 

 ותקוניםהערות

י'ני;;ו,נ,,"
 ; ל, ם,י:,;'ו נ.י,ן (bSn ! ,ויי!' גolb)" :2?' : עז; ne~Do וו;, ו,

 1:י,"'ם%;7::::"ג %:::יקג;::ג מיי"ן:יגי:;י:ן TDn 6סר כ5 וס"ס )קם( : וא' עחר7 עיכיס 'ס כ' 60ר7 עי 6ת וכטס ע5 אירם מ7נ6 סוס ור,מ6מל ,כב*
o'ne

 תתע'עי'א m1Otl~D טמא ממס,
גס

 ונספרר ס גג ומונך י, " ס

 מ ממ בגהם:ץןסממ ינ%' ס כמי וסיית' ,' גסס חפן 6סר כ5 ד"6סט57סשג(
 ס בה' מרוך ,?עיץ מס נילוס טנ6 וכן , ם6ת' עלוין)קסת(

 , ו'1 לז, ;,'ן ;וקן והפז ;,,ו' ן, ,ין ןי,י , י ,נוון ;17 נייון d'D1 ולועי;נוו

 ונין ,נ:; , י,.'ן,ו, "ן ו.:" ן ,ן'.; 'יי sth י,; ינ' , י, ,, נ,י,: כזיו.,; ין' ,וזןנ,.;

 %א מ מ,י"ימ"% ם"%ש%א"אי*;י
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 א ר א ןשרש
~Dtan

ית
 כתיב בהגמל. ושקמתם יורד השה כחנחן אטד וחד )קפ( וגו' נפנם בברד יהרג ,האילנות
 ש נחו, לפי ודבר דבר כל על יורד שהיה אלא )ג(, ט משת נכו לא וגישמתההמה
 למעלה כתיב מה , כחו לפי האדם ועל )קמו( , כדי לפי העשב ועל , פחה לפיהבהמה

 שלא , העפותיך מלאי לפי , סו( סס )מס וגו' העמדתיך זאת בעבור ואולם , העניןמן
 : )טס( הארץ בכל שטי ספר ולמען בחי יעז הראותך בעבור , הראשונים במכותהמיתיך
 פרימה לו סרם )קמם( אסר לוי בן ובדי )קרח( , 'ח( ע )חמות מחר כעת מממיר הנמ3כ[

 א'ע , הכותל עלאחת

-nDS 

 , עליך ברד מוריד אני , לכאן השמש כשתניע
 מהיק ד"א לאומים להיות עתיד אלא , היה לא במודח ')קע( , )ט0( כמוהו הוה לאאשר

 שנאמר )קעא( , מחוק היה ומנוב חוג למכת אסר חנינא ר' , מימון ר' דבריהנחריב
 שלח ועתה אלא , וע' מחר כעת מממיר הנני : כ3( )מ )'מה6) אלגביש ואבני שוסףוגשם
 הצדיק ה' פרעה אנד לא המכות בכל רבותינו אביו . י9( סס )נמית וא' מקנך אתהעז
 פתאום אותו, ולנצח תבירו עם להלתם מבקש שהוא אדם לטה , בלבד ברר במנתאלא
 העז שלח ועתה , לפרעה אמר הקב'א אבל , לו שיש באה כל ונפל והורגו , עליו באהוא
 , כ( סס הס ה' דבב את הירא יב( : כו( טס )ס0 הצדיק ה' אמר שעה באותה וגו' מקנךאת
 והבשר )קעג( , מוחו את רצוץ שבנחשים הטוב אומר יוני בן שמעון ר' היהמכאן

 והכתיב , היד כיחיא )קעה , ו( 'ד )סס בתר רכב מאות שש ויקח כתיב , הרוגשבמצרים
 עבדיו את הנים פרעה[ ]מעבדי ה' דבר נאת[ הירא אלא !(, 9 )טס וגו' מצרים מקנה כלושת

 ותקוניםהערות
 כמיכין סני' סנדסס סתגחומ6 !כמגוס , י' 16ח ס'"כ טמיר נע) nwno טס כן !יעתיק , כפלקין חסיתאח"כ
 ת0)יסג "נמירס סס טמ"ר נמדרט כי ר.צעתיקיס 6חי רסס ת0 , תתגיס גמירס סש6 כמו כסי3קין סו6סמ6
 פנחס ר' נסס ו)6 טכוס נר יסולס ר' נסס "ס מת6 61'ג1 6חר נשטן סוOD 6 תכייס למירט ס נעשת6101
 כטרוך סכי6 כי סקנסס נהגח!מ6 ראוסח6 כן סיס תערוך 3ע3 )סמ ונס , נגדוש סס61 כמו סכי6 טיני נע)רק
 1חגחומ6 )ניע( גחן טסאשגשץ ית' נשק ס" , nnl'ho !כזנן נפזמן יורד נרד ויפי ני3מיג! %כיןערך

 סג" ועיקר , הכמער ינרי סס ור.נ'6 ס3ק ערך q'~to וכמוספי ,  סגיפס סי3מיגו 610 סמ!ת ממסרסגדכם
 יורו נגיסס כמו סניף פ"6 ג' יף נ6  וסוסיר נס' נס 1ר6'תי . יורד סיס כחלזון כק btn)ns ונציגוכמו

 פסו *ומר מלוס גר ייודס ר' וגספ'ל כנרפס , כפנמל הטקמתס  'ועי סוס כחגמ3 6מר אז )קמו( :נט)טן
 , ס6דס וע3 )קמז( : נפפפ h~ta כש סי3מזג! נסס נחכמו ערך נערוך וסונף פל, ות 63  גחגמ3וסיךתס
 ו0סמיס סתגתומ6  נסס  יפ"כ רפי וקר*  בילקיפ פו63 , ספר  לוי י ובדי  וקמח( : ס*דמס  וטל רונוככ*
 סרט )קסם( : ע"6 נ' דף ו0זסי תי נ' 16ת פיט חיץ ע"ז 16ח סגדסס נתגח!גו6 ש% וכן , ס16מרסס
 סיס 63 כמוסו )קע( : סרסת יסרסו 63 מגך6 מאסון htot , מחר כעס מדכחינ שרט כיפ'א עחן , סרשס)1
 כיס )6 6טר ורוח) ז0 כ) ססמיע ננוסס , ט' סימון ר' יצרי )שחריג מתיא ס!otn~s 6 שות עת?636
פ פשי %ת סתו 3%גשם  6פרל6  וססיסף נכוסס, כ)צ *ת3' י"ג נסמ'ד סו* Jua  , 91 טנ 
 , איריס  ו)6  נפולח כפרץ סיס  ע)6 )ך 34ומר וס הצי נסמ"ל WU נס סי% % 3טטנר ניטמר כשרוסיס
 סמעחיק 16 סוס ממסיר סוייף  זס כS'Dln 3" 63 !כמא נכווזפ נמכת  סימר כמו שא 631 לנמר5'ט
  סרס"ט נחדוט' ועיין , סניטתי 1)6 ע"1 סס וכתג 3סג'! OtO לחרת סנ" עס'א כרמנה !עיק , ס!6ומיתר
 פטכסי  *יר  יוטמר נוסף נגזים , שנניס הכגי סועף וגסס aneln )קעא( : טז'ש טס הדין ססכמזרם
 : 6)גניס !6ננ' ס!סף !נסס !ניס ניגר 6ת1 !גוססתי הומר סו6 !גן  כנ( ית )6יונ  ומלפפת קרנ ליום לרלעס

  רפו "ר6 ג'אקט וש% , רכנ מקות  סי רקח ש' h"D ש3מ נמכ'3ת6 ט6 דק , ס' י"ר 6ת סיר6)קעב(
 ונמ' מס  נמכי%* סו6 כן , !סכטרצו' )קענ( זס: ט) גס שסג ut)Dln כמעני תנחומי וסמקשש,
 6סר סטמיס גגי סמירס הפגת , 0רונ טכמ5ריס סוג טרס'ס וש , סס  נעים לספפ ווס , פש נ'  רףהשמר
 אוחס )6סוכ החט וממריכים ח"ס 6פ נינ'סס 6סר סקרן טיי % .סתחרגית 3וס 61ץ , ס0ם כעמססיו
 נרסס כתג 6סר נמויעס יוח6י גן נסטר מסם טרנס סו% ,  שר% גי!)' כמס כוס ר,*ריט וכנר ,כשד
 נכ"' וכ"י , %ניס מוס % וימת וסכח'נ ס'1 מייק )קעד( : ויעח סעס נפוג גימרו זיהו כי ע"נ ,סטרו
 יד %ס אמר כגר וסי היו טרנס נט3 תקמר י%  גוסף קפי רפו 6%1  סם וסיוע , רשש וגב"דוצי
 6ת מסירו סיו מי מט) , עמנו 'י מקמג! וגס אמר כנר 6%1 0י1 'סו36 מס3 תקמר Oht , נמוקך מושס'
 רככתם טל פ"6 נטוח סמכי3ח6 נז סיכוי נטל  יוסיף  וס  כל  fisfs(" תחיס יו סמרן אצין  ומצ'ט , ס'דגר
 0מ)4ס ממיין כמלגו כמכי3ת6 מטרמ3.סנ" תחמס סיו  ממין למדין כספ!סג%ע! נפל,רק רכג מ6!ת ססרקה
  כ)  ושפ ושכתיג סיו מסיכן לצמרמר ר.הח)ת ע) שעז ט גס , )שר6) חקה ס'1 00 ס' דיר 6ת מו6ססנק
 כ3 !שת סכת!כ כי ים( ס )סמות ומח! סכרד  פליימ ויפר S~le לפקך יפ ,  נפכילפ* נס וכ"מ , מואס5גך0
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 הנתש דאראאדרש86

 נטה הקב'א אמך )"דן( כ6( מס )מס לבו שם לא ואשר , כ( מס )ש" תבתום אל מקנהושת
 וע': השמים עלידך

TrInw, שמחגה התורה בוכות )ביד( ולמה )י( גג(, ע (nme ונו' ובעד ע4ת נתן %ימא[

 את רואים העם וכל שנאמר
 הקולו"

 וכל. )קעו( והן. יח(: כ )סס
 ברד ה' ויסמר , וגו' וברד קולות מזן וה' : מצרים על הברד שירד נזרו שלאפנסלימין

 הקב"ה הוריד ממר בתחילה , ברד ה/ וימטר חנניה ר' אמר כג( סס )סס . מצרים ארץעל
 , הקב"ה עם . דרה הרעה שאין לפה , ברד % ויממר שנאמר , ברד נעשה כשירדעליהמ
 : ברד ה' ךיב1פ!ר דרי , מ( קמם )0ס)'ס דברו עשה פערה- ורוח שנאמר , ברד אותו ועושה בו נכנסת הרוח שהיתה , ברד ונעשה יורד היההממר
 מליאה צלוחית אטר וכמנא בר' יוסי ר' )ליה( , גז( ס )סמכת מתלקחת ואש ברד דידוי]כב[

 רי )יא( , )כ( טס הס הנה אפילות כי נכו לא והכסמת והחמה כתיב )קפ( : עמו ירדתהאש- והיתה ברד, ונעשה יורד היה ממר אמרו ורבותיני )קעם( ברד, ומאחריהאש
 פלאים הנה, אפילות כי מהו אומר פנחס_ ר' , שלום בר יהודה ור' אמא בר הכהןפנחס
 ואת כתיב והרי פנחס ר' לו אמר , היו לל,ישות אומר יהודה ר' , הקב"ה בהםעשה
 אלא , %כו לא קטנות שהיו בשביל אומר ואת כס(, טס כסס הברד הכה השדה עשבנל

 למשה אמר )קפב( כך, פרעה שראה כיון שעה באותה , בהם הקב"ה עוטהפלאים
 התפלל לי אמרת הראשונה במבה אותם(, משלח יאני שי )התפאר א"ע , עליהתפלל
 )סס(, וגו'( לך אעתיר )למתי אותם, שלחת ולא , והתפללתי אותם, משלח ואביעלי,

 ותקוניםהערות
 סקכקם 6מר )קעת( : 3רד כמכת כתיי ס' דגר 6ת סירך וסגחונ ד3ל, נבוכת י( ע )טמ1ת מ5ל'טמכנרי
 , 3רו וקמט )קעו( : שמיס ט3 ידך גסס זכרי 6ת עוגו סס .סקנש 6מר רהבי נכ"' , ססמיס ע) 'יךגסס
 גתן וס' נף"ו רמן ו6ל6 ני3יע וכן רומי נכ" ועיתם סי6 מיותרת כי נרי מ3ה וססנלתי , לח"ס מכ"יוכ"ס
 ונגדסס , סתגמומ6 נסס ג')קוע מונ6 וכן , ט% סגרג'ע'ן ו% )קעז( : גק%ות סגחגם כשולס נוכוחעזות
 ססנויס ע) ממסו 6ת מפס רט דנריס נסוספח כוס נשמר סח) ל"ע( מערס )עיע 50ם מלמל סססשס6חר

 , ס)1 וסגק5'עון 610 קופת גתן וס' ספ, ושק5'עק סו6 כד( ים )סס מדוס ע) סמעיר וס' , סpD'1% סו* 6( כ6 )נר6סית סרס 6ת 1pD הג' , מעים ט5 וכ"י סו6 וס' עג6מר מקוס כ5 ונרי[ שיותהגתן
 )סגים סס61 נמנמומ6 נתחבץ כתוב טסיס 56)י מסק וקין , נגדסס ססו6 כט י' 6ות מי"ג סמ"ר נט5 ר*עווקוכן

 סנק)יסון, מ3ת לסרט מעלס" sc פלי %יז כטס אחז ttsc וסגרגיסון סז6 זס' אמר ססו6 מקס נכ)נזסוס
 סמום (O~bD ט4 וקגק),סק סו6 סקר הר' ר*מ6מר נג'וס 36) , חון סייפי סגייסון וישבס , שמס1מ%1
 כ5י , לית וגיח 610  וס' טג6מל מקוס ג3 46נול ד' oe וס fi~a מקסתי ל ס"6 זחוימ ע"6( '"ח )זףיא ס"6 וסגסירין ע"נ( '"ד )יף ט"ו סיע נרשת כיוסיי נ' 6א סכיי ריר גן 6ות ש"6 ונ3"ר , מטיטט5
 סטרם כבות ניגס פסי פסקך 3ססיקת6  עיין 3"ר פי' (סז4~אדטט ינית ט%61 וסל% , שקליטיןמלת
 נר יסורס ר' סנ" לוש 31כ"' , רלס 53" כגנגס , 6מר חג'ג6 נר עמ' ר' )קעת( : נטרט ונערוךפ"נ
 ר' נסמו מונף ע"3( נ )יף מרס כקות טוס וימי פסקם ha1'W1 תרסס וגן גכוגל*, מ' וסים , 6מרחג'ים
 ינלי סנ'6 ו6ס 3רז טסי י"ס 1t/Dp למג h~ht ס'3שע 3ע) 6נ3 , 6ס מ063 גרי ס3 רוחית 6ומליסוים

 סמ65 כמו סנט 6ט מ63ס גרז ס5 35וחית קומר חגיגת גל יוכן ר' ונורם שססיקת6" היון וחסלסססיקת6
נתוחו%

 לסג" טעי ותל6ס וכ5"3 אמתית סי6 יסרס ר' סנ" 0316 , ס)סג'ו( ומבמר יגרס ישתוק )6סר.
 מורני כ' סיוע , גחמיס ר' יכלי לח"כ ססני6סגו

 גחמיס, ור' 'כויס ר' סגיסס נסס מלמרים סמונך נמדרסיס
 6ות סי"פ כלמ"ר ונעתק 4י 163ת סגופך סתנחומ6 נס כ' 'סורס ל' ס'6 סגטגס סנ" ל ר6יס שז תרפסוכן
 : ע"ב מסס כבות ניוס יויס' ססק6 ססס'נף6 מן גונע'ס סס שנרע ט' 6מר חי גחמ'ס ור' 'סוזי ר' ס3'6י'

 - Or פח1כ'ן ונלי 06 גחמיס ר' נסס סשנ6 סס נסס'קת4 , 3רי וגטקס יולי צ'ט מעל למלו ורנותינו)קעפ(
 ממות וססמ'ע , סתגחומ6 נסס גף"ו רמו ו6ל6 נלעס מז% , ולכוסמת וממטס כתא )קפ( : משרך ס"נא

ot~net6'3ררי ונמדרס 33( ם )ז6ר6 לתילם ע3 נפ'לוסו רם'" כוון 31וס , לאס 6ס'יוח כ' סתמ'.מסו וס 
 נלקח מונק וכן , )י ט63 )יגס געטס tesD פ63י לפיקות כי וכלש ו6ת ע3 סגח3קו מלנותיט 'סחג0ומ6
 סססר, )מחוקמן ים וסטסמח וסחסס שגימר" ורחקות , ע, 6ות נגזסס סוס סמ6מר מונק וק סס,סוג
 na'Db וחרס , ו' 6ות ס"נ שלו סכון וש% , עש אג' שין ה" ,. יתקמר מתמיך וסטסמת ויאטט כקרק
 ו6חריו קנזסס , ממ6 נר סכרן pns ל' )קפא( : סס יקרן") נחזוש השיין ככס, כסג כש פ)6אגש

 53סע טויתו ע4, סחס5) 6"3 )קפב( סטמ"י: חמ6"' נר -"מכסן ויצטוח %י, החס- ר' מונק טסנטמ"ר
 כל31. וס ט , מסתרות )ך לעתיר 3מת' סמ4מ וכן , כח( ע )ממות 6חכס ואוחס וט' 0' 36 מעתירוסגחונ

נפות
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יםתטיםא א ר אןמררט
 נון , אשלחם עכש? , ס( ט )את ולכם( אלהיכם )% נהפעם[ חמאתי פרעה א'9)ק%(
 1 )ק ס )סכ ונו' ה' אל כפ0 ייפרהט הזי את פרעה מעם משה ויצא כתיב מה כך משהששמע

 עושה, הקב"ה ואורין ששים שהן מה שכל , הקב"ה לפני צדיקים חביבים מה ראה)קפד(
 ועמד עוגה עג , נשמים שירדו מתפלל שהיה המעגל בהוני מעשה רבותינו אמרו)קפה(
 , לפניך בית כבן אני שהת עלי פניהם שכי בניך עולם של רבונו לפניו אמר ,בתוכה
 ומה , נשכים ירדו מיד , בניך על שתרחם עד מכאן 1ז וראיני הגדול בשמך אנינשבע
 , וכמה כמה אחת על בעצמו כהטה , כך כחטה של בניו מבני שהיה המעגל חוניאם

 , שתי ריא יאיכן (~oe . )מס( ארצה[ נתך לא ]ומטר והברד הקולות ויחדלולפיכך
 שופף ונשם שנאמר , ומגוג נוג שיבא עד )קפח( באויר נתלה רבותינו אמרו)קפו(
 לחמוא ויוסף והברד המפר חדל כי פרעה וירא מיד , כג( )מ (Siplnt וגו' אלגבישואבני
 , עצמן מכניעים הם עליהם באה כשהצרה כשרואין הרשעים כך )קפט( , )י( סס)סמ1ת
 נשראה נבוכדנצר . הרעים למעשיהם חוזרין )קצ( הרווחה את ורואה עוברת ומהצרהוכיון
 למלך ומהדר וכיומם משבח נבוכדנצר אנא כען להקערה מקלם התחיל עליו באההצרה
 נר שכיאל ר' בשם חלבו ר' בשם הנהן ברכיה ר' אטר )קצא( , )7( ז )ינ'% וגו'.שמיא
tIkd''e בשם )קצב( אחד בפסוק נבוכדנצר כללס ומחשבות לבבות דן שהקב"ה אילולי ,נהמן

 )אנא( , מתנאה התחיל בגדולה עצמו נבוכדנצר שראה כיון , ספרו בכל דוד
 רשע הקב"ה, % אמר , בו( סס )סס וגו' רבתא בבל היא דא היא , 6( סס "ס נבוכדנצר]אנה[
 נען רואים שהרשעים זמן כל . כמ( סס )א טו' מלכא בפום מילתא עוד , מתגאה אתהמה

 פרעה וירא שנאמר , לרשעותן חוזרין שהולמת כשרואין , מכנרתן הם עליהם באההצרה
 ציון בת עונך תם ישראל אבל , וחומאין מומיפין העולם אומות )י(. ע )ממית וגו' חדלכי
 מכאן , )%( אדום בת עונך פקד שנאמר , אדום בית של עוונה כשיפקוד אימתי , עג( ד)*ט
 אשי ה' נאולי יאמרו שנאמר , לירושלים מכניף הקב"ה אלא גולים ישראל איןואילך

 : ג( כ קי )תס)'ס ומים מצפון וממערב ממזרח קבצם ומארצות , צר מידגאלם
 ואשא נשקטתחסלכן

 באפרוטת
 דוהש~תטךהתש? "וי 41אי חי השמם על ען נמה משה אל י ףאמר"[

 ותקומםהעיות
 16 מספתי להלסרעס 0זמ( : 3סשח רשי וצ" תם כק סמקתי כמו סס %"ן וש , ססטש עסס%מט ג" סטחמ6 ק מממק משנס ס)שן מיפם חן סמצ( מס%' מטס 6א סל3 י תקט ,חן 5סתעשמכת
 גחוג' מרסס גס , נגזסס גימע ,ס , חניניס מס ר6ס )קפד( : ס6רנס נמכת סרעס 6מר כן ונכס36סיכס
 סמ6מר וכh"P 3 כ"נ וף וע"ס , ע," 04 תטמא מסנס , סמטנ) בחוני מעסס רגותיגו למרו )קפה( :סמעג3
 כסרן ונזית לענת פסיס מסג' רסון וגחת )מסר6 עמ6 5ט כיס נטסרן 6יר פ'"נ תענית נמג)ת סו6סס

 סס3ס ביוחסין ועיין ט' רימטג3 חונ' 56) 3סס סוכו נסמיס קרוו 6% וסתס))1 , 11 6חר 11 סמם %ס'סר36
 ומלו )קפו( : כתגחחצ6 נסס קסת רמז ו6ר6 סי ני3לוס מו% , מתי סו6 "ען )קפו( ; 63 751 516ד

 נתפסרנהטיט
~ftes 
 63ר7 סניע 63 , 6ר5ס גתך 63 ומער S"V נ'1 נרטת וס" טון מסתגחומ6 ימרמר 3וס ,

 וננוסס , (ph סגינו )6 יסויר מסיו קותן ו6ף , סניע 63 נחך 63 ריביך ער"א רסק תן , %ויר טמזו6)6
 ' )שוסע בו' גדולת לגייס סס)ז וס' סניטר ס6מי"ס ע3 'סוסע נימי 'רי 61'מתי , נרסיון 6%ן ס"16ת
 6101 סיומינו oe רפיון סרך נערוך טנ6 קנזסס מתגחומ6 וחס וסמ6מר , סס נרכות 3נ)' נגמרה וע0ןי6(

 )6761 עוג %נף ושין , ומגונ גת סינר עי )קפח( : ))וסם( %ויר רסיון וס" , מנדפס מסחגחומ6סת6מר
 , סרשס (oo'can מוורין )קצ( : 1, 6חן קנזסס מז% , סרסעיס נך )קפם( : סס 5"ג ונריערס )נ(ע

 שוב סומר נמזרס ושין יכק" מ3ת חספס נגזלה , מכסן נרכיס ר 6מר )קצר( : 3ק3קו3ס חווריןנגזסס
 טס5 מלטפש ר' כסס ל"3 , 6מר Setnn ר' נסס ;u's ור' נלכיס ר' DID(''lth ג) סנ6תי בסרוק ס'מזמור
 6מר גטכיננר , מסריס נסטר יוד סקנס כסס .ננזפת , ספרו נג3 זוי סקעס כסס )קצב( : גגזסס נסכלניט
 משמש , ז3שני מ ס' לשוממך 6מר זוז מרפוס, 6מל גטכיג% , ס' 6ת O'5VIY טנח' 6מר זוז ,ממנח
 6מר הי6 מן 6ת 'לוסתך מנמי ניוז מ651 6ת סורס ונמזרס , )נסת וסיר סוד 6מר יוד , מסיר6מר

 3מי ההסדר[ ומרומס]מסנח
 : סתקגתי כש %"3 , סגר6

 , מטך ס)מ וס"ס נוסס 36 ס' 1'6מר יש ק%, רמו % גיבוס ש% , במסיך מסו ס" זש"ה00
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