
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
31עטע
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elnan~ אבירשפ  רבותינו .)נ( , עליהם הקב"ה של ]מרותו[ אסדותיו( קיבלו שלא אמר אחא ר' )ב( ,הדבה קשה היה הכצרים על הקב"ה ששלח חשך , כה( ק0 )תס%ס דברו[ אח מת%א
 שסרח למלך דומה, הדבר למה ויחשיך, חשך שלח דברו, יעז מרו לא הקב"האחר מהן אהד המיר לא הן ואמרו הסכימו מיד , בחשך ללקות המצרים היו ראויין ,ההורת למלאכי הקב"ה אמר , ה הקב של דברו את שהמירו % ( דברו את מרו לא טהו ,אמרו
 , לו והוסיף , מאה אותו והכה הלך , חמשים אותו והכה לך )ד( לאחד ואמר %יועבדו

 : ויחשיך השך שלח , החושך וניאסף , מצרים על חשך הקב"ה שלחכך
 יהודה ר' , נחמיה ור' יהודה ר' ל( , ההשך היה מהיכן )ה( . השכרם על ירך נמה ר"א]ב[

 אוסר נחמיה ר' ן 'ג( '" מיי"ש מתרו חשך ישח שנאמר , מעלה של מחושךאומר
 קושת להודיעך שנאמר , למיתתו ממוך תלמודו משמיע שאדם שמעת מקומותבשלשה לוי בן יהושע ך, אמר )ן( . כ3( י "'1כ אופל כמו עיפתה ארץ שנאמר , גיהנם שלמחושך
 נשמע הכל דבר סוף אמר שלמה וכן , ג6( כנ )מטי לשולחך אמת אמרים להשיב אמתאמרי
 הוא , מיתה של בצילה שאדם ביון , כב( י %'ה סדרים %א צלמות מהד א , ג( יג )יגחוגו'
 לו אומרים השרת מלאני להתחלק, בא שד"א ניון ]אמר[ אבא בר תנשמת ר/ תלמודו.מודר
 רדתו ביום ]אלהים[ 'ה' אמר כה אומר הרא וכן , 3ס( טמ )ח0מס וגו' לאלהים עז חגו)פ(

 במה אומר יהודה ר' )ס . 2ר' אופל כמו עיפתה ארץ הוי , ע1( % )'חק6) וא'שאולה
 אותה מבפין במה י גינית אמר חזקיה )יא( , בחושך , לרישול כשיופץ מתכסיןהרשעים

 ותקוניםהערות
 , 3סתנחומ6 סק מחס נע3 6נ3 ס'"7" "סמ"ר )רעום ורכס f"D" ו'ר ננ17 6חז רססוחשת
 טס ורסס תתס"נ רמנ תסוקס נתשע נץנ6 2ן , ככ"י ס3שיגו טתגחומ6 כטסת נמרס מטס סו6 ס0נ'6וכנסע

 , נ6 נקיע יכת מו% ק , 6מר 6ח6 ר' )ב( : 6' *ח סייד וסמ"ר 6' 16ת נ6 נגדסס מונק וק"תגחומ6"
o)thר' דכף נטמע תס)יס נקיע hnh , מס 6נל 6ח6 נר' וכ5") ט)'מס טורס יימעתיק 0סמש וננדסס( 
 ס) סנרו היימירו[ ע3 לנרו 6ת מרו )6 מסו טמרו רטתעו , שטס סקנסס ]ס3 מרות קנתס)6

 סקנ'"
 2ס ,

 רנהץ'פ )ג( : נחסר גטקס 6סר )סכ'פ 6100 כמו כרסוס ס)פנעו י"םגחומ6 לנרי ימתיק 6' 6וח ס'"ינטרטר
 פכ6 חספס וכפקוע , קמרו רנהץ'פ 51") 6מר 6ח6 ר' נעשת ו6ר6 ניקוע , יגלו 6ח מרו )6 מסוסמרו
 , ולדון מר מרסון מרו 1)6 דורס hnb ור' למרו" ירנה,יט למפת ח0ר,ס ונגזסס , 160מר טס %'סתמ'
 דרסו יגנן . רמ"ס ונכויי רומי נכ"י נס ונעעח נעלס סמו% כמו מדוחיו נמים מרותו ס5") נסגיסותולתי
 מונך וכן , מבנץ חמסים וסגסו )ך ע"6 ג' וסוטיר ונס' סמוק כריס Y"D וסמ"ר ננדסם %6ס , סםתסיים וגערוע % וכירטס רומי נכרי וככרי , חנטיס 6ח1 ומכס )ך )ר( : שסיס גו' ייסק2'ר מהטון מהו מקורטמת

 : 3חמר6 הןג635 תרנס )חמור ומחג סס וכתכ , וריסס טיסלגו סמ6מר 6101 , סי)מזפ נסס "sSJ ערךנעלור
 שג6 וכן "ז"6" מקת וחקר , ע',1 ג' דף וניסיר ונס' ונסמיר נגיפם נס כ"ס , סחוסך סיס מציגן ז"6)ה(

 קומר גרטיס ר' oSDn ט3 מתחך 16מר 'סודס ר' כממיס ור' 'סורס ר' )ו( : סס תסקס 1ל3ניס ו6ר6ני)קוע
 מע"ס ט3 מחטך קומר יסודת ]ר' נחמיס ור' 'סולס ר' 1כ5"5 סטון ג0תנס "ר6 נעקוע , גיסגס 0)מחוסך
 תטיס נינתש )נכון 1מ631 , גחמיס ר' עד גחמיס ל' מן ממעתיק וארמיס , גיסנס ט) מחוסך *מר גחמיכ.[ור'
 מניסגס סחוסך סיס ומסיק טס hn'h וכך נחסר לכף כמקמר h"s) נ' )זף וסוסיר 3ס' סני ורטיתי .פס

 גס )סנים טסו6 נפ 0ס יתקן 1'ט , 'סודס מר' סמ6מר וחסר גחמיס מר' סמסטר סו6 טיטס 6ר7טג6מר
 כתגחומ6 כי עשת וזס , חרס 0) נכסות 6אס ושכסין )גיגית מט) 1סח3 ני% מטמר סס שד 00מיס נס ,נג7סס
 סני6 נמשת גס 16תס מכמין נמס % סג'גית חוקיס ר' ינני ש6 רק מס) כרטון וס שכ6 )6 ונגזפסס3טג'פ
 003 ס3'6 גנית סרך ומבערוך מעמס סעיר 63 'סרס עגמי נע) וסרב , חרס ס3 ננסי ו5") חרס ט)נכפת
 רק , סס ונתס5יס 63 נסן סי3קוס סני 65 וס , )1' בן יפרע %ר )ז( : נגזסס 0)פג'גו )מקמל וכווןסעמיגו
 5)מות מסו )ח( : נ' *ת נניסס מונך וכן , סתגחומ6 נסס עיסתם 6רן ד"ס תחק, רמו 6יונ ני)יעמונף
 %1ן 5"5 16 , מסט)טס חד וסוף סדרים 6% 35נעח כהוכ וכלן 51") רח"ס וכ"י רומ' נכח ות"ס , איריס6%
 לית שקד סמ"ר ונמדתם מדפס 3%טיס, סו תם )ם( ט': סדרים ו% 35מוח מס , סיריס 631 %מיגכתה
 , 6וס) כמו uDlnI מסך ותוך סתומם סחבתו 3נימ )1 ווי 6וס5 כמו שס"ס 6רן מ' 63)סיס עז חגו סמ'נ'
 03160 ררתו כיוס לסיס ס' 6מר כס וכס"ס סס סניף ולח"כ , חסך מתוך ס)ח( כמשת )כדמ"ר ס3ס6ור

 עטיו סטיתי פ3 מוסג מחכסין סרסעיס נמס יסורס ר' דגרי מ6י מתריס ,ס וגסי , הסוס 6ת עגיו נס'חיסלאתי
 , תתדרג רמו ;otlon זף"1 רמו טס נ6 קרקוע מונף , מתכסין ר,ףסע'ס נמס סומר 'סיס ל' )י( : חמס6ת
ומין

~th1'DDS 
 ומס , ס' 6ות קמור וחגהונו6 סכל ו'"ר א"נ ונ"ר h"P) ע"נ )דף כטכ 16 שר ססק6

~loc li~iesגטם o'pin 610 00 ר' נר יסויס ר' ונג7סס '0710, מר' מלמר סס חסר ו%6י , יסודם ר' נסס , 
 יתועתק נסמ'ץ )ית6 וכן ר"" "בן חועס נעשת גגדסס , 6מר חזעט )יא( : נרכ' 5"3 נ"ר 'סרס ר'וכלמ"ר
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כתנתטא אבמדרש
 כך , בחדש אלא אותה סכסין אין כך , חרש של שהיא כשם , וביה מינה חרשבנלי

 מורידן הקב"ה ולפיכך , סו( כס )'איי וגו' מעשיהם במחשך והיה בהם כתיב מההרשעים
 פני על וחושך שנאמר , חושך שד"א התהום את עליהם ומנסה , חעויכה שהיאלשאול
 וכמה , בא גיהנם מתוך , המצרים על בא שהוא החושך אותו הוי , כ( 6 )כוניתהוצמ
 חושך: וימש )יג( מקום( שם )פי' גורדיצן עבה כדינר )יב( אמרו רבותינו החושך, אותוהיה
 הושך של ימים ז' )יד( . כב( ' )סטת ימים שלשת מצרים ארץ בכל אפלה חשך רקדך]נ[

 ומן , עומד לעמוד ומבקש יושב שהיה מי הראשונים ימים ג' , המצרים עלהיה
 יכול היה לא יושב שהיה מי אחרים ימים ג' ועוד , יושב היה לישב ימבקש שמדמזהיה
 , שביעי יום ואיזהו )סו( ו' הרי , לישב ינול היה לא [bly~]  )יושב(  שהיה  ומי ,לעמוד
 לישראל ומאיר במצרים הענן היה , כ( 'ד )מס הלילה את ויאר והחשך הענן ויהישנאמר
 יהיו )מז( , כנ( )ש-' במושבותם אור היה ישראל בם ולכל שנאמר , למצריםומחשה
 , ורואים מחפשין ישראל היו למצרים שהיה מה וכל , מצרים של לבתיהם נכנסיןישראל
 היו , כ3( נ )מס ופ' ביתה ומגרת משכנתה אשה ושאלה לישראל הקב"ה שאמרובוצעה
 ורעיבה בתוך היא והרי , לך שיש יודע אני אומר והוא , לי אץ אומר והוא , לךשיש הכלי אווצ השאילני לשכינו לחבירו ואחד אחד כל ואומר מצרים אצל נכנסיןהצראל
 ומהיכן , הכלי אותו משאילו והיה , בידך אותו ראיתי אני , פלוני במקום הוא הרי ,שלך
 וזהבם כספם ורואין בתיהן לתוך נכנסין היו החשך ימי באותן אלא , יודעין ישראלהיו

 ותקוניםהערות
 טס "פ" נולזיק ענב נזינר לנ( : סצסט שחומץק

 מק!ס~
 , י~מעחיק מ6ת טסת! מגוס טס פ' סמויות ,

 רח"ל ונעני , מרדיגען ענס כייגר רומי ככ"י , מטונסת סקס נסמסס טס ונס , לח"ס ונטני המי גכ4וניתך
 Gordianus הסר סס עס מטבע וי6 נרדינון 16 נרדינן י'נר כעונ' ומ3 , נילז'5רע! ענדכדגר
 ערוך ועיין , נורי"גון ז'נר כשנ' ע"י( ע"ס )דף פ"נ חנינס ונ'רוס)מ' , נרייון סיגר כעונ' ס"! נו'"רוכן

 לעת סד"כ נסמרר חסר וק "גרשון" מ3ת תסרס כייגר עכס 3' 6ות סגדסס 31חנמומ6 . נרייון ערךספ)ס
 תו") כיטע סני , קורדינ6 סרס כדינר קם, רמד % וני3קוס : טרסטים וחדתם סרי") נחיוטי וערן .6'
rs,"ט' טידג6ס גייגל פשריס ע"נ ע"ז ' ost~ נרייק עכס כדיר סתגחומ6 כטס 0נ'6 תס)יס נטיע . 
 ל )דף וסזסיר כס' %6ס , ס')מזט כסס נריק כסרך סנ'6ס 1)6 תערוך 3ע) סלנ 4צ' חסר כנר סיסוכן
 16 ממסם טסיס ס5") )תקן וע , נורדי6נ' זיכר טוג' חג כייגר עוני וסיס מטתכם טס'ס חומך וימסע"5(
 מלמרס ע"פ זסנ" כדינר שנת "וסים סונוף סוס ו0מחנר . ס)6חריס נתערס ועיון , 'רוטנתי כתרעםממזמט
 יסרך) מוסר"ר 0רלג 1'ייי' . זסכ כדינר סזס כלישר מוכך רז") בינרי מלנמוח כסרגם וכן ע"נ גידחולן
 3ית6 גורדי6גי זיגר עוני וסזסיל כך נע3 טכתנ מס : וו"3 טס כתב יס!יט te)p נע3 4 פלי'6נוקמלהר

 וכמו DSn(1Y כ* מלנחומך זנר' ס" טריי%' דינר שני 6ו)ס . עב") , חסר ססו6 וכגראס וסמ"רכחנחומ6
 מנסס ו6ת onto ו%6' וסכ" כדיגר לפכיו סמ)וח רק מוסיף וסוסיר ס' SD31 : סתגחומ6 נסס ניתקעסמו%
 ס"ס 6' 6ות כגף ס'"י כסמ"ר וק , חסך וימס סג6מר ס"ס נגיסס . חסך ממט 3ינ( : צימט ו0!%מנח!ן
 , 6ור 6% ח5ריס רמססו חסך ימס . כ6( י )ממות עוג 3קח נמזרס ועיין , ממס ט מסיס חטך וימסטג6מר
 נסערס וע"ס , מע"ס בוז הס61 6חי כס' יכ( כו )כרגשית 6גי 'מוסר 6!3' כחוכ סרי 6חי נסי"ן ססו6ולגמש
 ועיין כס( ינ )6יוכ 716 6% חוסך ימסדו סכחוכ קטון ו0ט6 , סכסך מסע3' סי6 כי טוגנו סכחנת'כ"נ

 כעבור סעגס וטין , הוסס מנגירת ממט כי דלחו 0ני6 רמש כמו וימס כ' 'פ"א זנל' ססכ'6 6מר'כשלנ"ע
 יניס כך סכ3 מחסך 3זס סימפטו ססעס חצ0 , ט' pvnt !)6 ידיסס כענין כוס כמו10 ט 0כפ3 מסרקיסגע6
 ססש עד ועג ומטסן כסוך סיס מרברס ממסס בסון סותרו לגיס ומזרם , ח"3 סנף ערפת רס"' ונס ,טכ
 , 5י)ס כמו וגרס סמסס סנ6 , ססמס 6ור רסיסת טזס מחסר פס % כי סכחכ נרמנק ועיץ , y,)p ממסם
 ט3 ימים ד )יד( : 6וידשק מס במעמיס סו6 כלסר , ממס נו פסיס מינם ססמיס גק סירי עכ 6ד סיס6נ3
 6ות שפד נסמרר וכן , נ' 6ומ נגדסס ומונף , סתגחומ6 נסס קס'ץ רמו כבוקק פנ6 , סמ5רס ע3 סיסחסך
 יף וטסיר נט מונף וק , סקצית כ* סחגחומ6 6) נוס וסות 6מר!" "רנות'מ ונ"מ"ר #S~tlh"  ונגזסס ,נ'
 רטן טסי סג6מר סייעי 'וס ו6יזס )פו( :. פתגחומ6 ע"ס 1PnS רט סס מפונס וס"קק , ט' למרו ע"נמ

 סיס 63 רנ71 סי"6 ומי (qD1 , מסג 'ט) %ט ומשמד מכויס 6חר וכנזפם , סס כ'))~ע . וכיס ט',וסחסד
 %טת vwnn 6יס קמו 1)6 , ס3סס סרי , 6פ1 6ח 6'ס ר* 63 ימים[ וסקסת כת"נ סכן מגין לאףיכ%
 ודורס , 'ס 50 יום or סלבס[ ]6ת ו'% )וגו'( וסמרך הנעגן ויס' ססניע' 'וס סו6 61'01 , ססס סרי ,'פס
 סס רק סמ"ר נמדרס סו6 וכן , וש% פסס ושין , 6ט1 6ת 6יס ר% 63 עס דנק סלעיו נפסוק טיס%מת
 oaa קפץ תנו נ6 ניתקע שנ6 , גורפן יסר% וסין )פס( : מעונם ס6צן הבמשהך ונמסר , יותר מחוקןס)שן

ר,קכתומ6
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 ) ששש באפיש

 אמי , להם שהיוונליהם
 היאור נהפך המצ-ם על נשבאת הדם מכת אף הלוי אבק ר/

 , ששין היו מה , כד( י )ש וגו' לשהות מים הטצר סבינעם מצ-ם כל ויחפרו שנאמר ,לרם

 ממנו ומבקשין אחריו ומלכון והיו היאור, מן חביתו אצן ממלא לישראל רואיןהי
 מישראל לוקחין שווו מה אבק רן אמד - , דם פיהם להוך נעשין ודיו , מיםלשהות
 של בתיהן הבירו עליהן חשך מכת כשבאת באן כוקף לז( , ישראל העשירוומשם ( מים מישראל *קחין והיו , מים בלא להיות לאדם אפשר שאי , מים שותין היובמקח

 ישראל[: העשירו ומשםמצרש
 הקדו17 הביא ודם בשר ]מלך[ בפכסיס )יה( . ג6( י משת ההטעים על ידך )את( נמה]ד[

 , ליו מורדת שהמדינה כיק ודם. בשר מלך , המכות את עליהמב"ה
 ]סוכר )שובר( הוא בתהילה )כ( , עליה מקיפין ווק , לגיורת )ים( משלח עושהמה
 ינים, )כא( עליהמ מביא הוא לאו ואם , מופב חוורין אם שלהם, המיםאמת
 ואם , מוסב חוזרין אם ., חצים בהן יורה לאו ואם , כצמב וחורין ]אם)נב(
 עליהם מביא לאו ואם , מוטב חוזרין אם לניוצת, )כג( , עליהם .מבישלאו

 ותקוניםהערות
סחגהומ6

 סמ6מר מס 3ית6 ונס 3סון גסיט' סו6 ג' 6ות סיטי נסמרר ונס כגדסק 6ו3ס , גכ"' סלט כמו וס"
 ועיין , יסר36 0עסירו 0דס מממכת סי' יכין מס' 0מ6מר שנ6 יפי 6ות !6% פ' 3עי3 ועיע , סקי קניןמר'
 סס נס גמ65 ס י"נ %ה 6%1 ננוססנס

 ר4מ6מי
 כ"' ע"ס נפרס פוססתי , כק ו6ף )יז( : ס3ו' 6נ'ן מו'

 ודס נסר נטכסיס )יה( : רח"ל 3כ"' גס והסר , sh~ct 0עסירו עד יסרך) סעט'רו מן המעתיק וססמ'ע ,רומי
 6ות סגזפס נתנחומ6 מוני וכן , סתגחומ6 ניס נף"נ רמז 63 פינקס שנ6 סמכות 6ה עמסס 0קנ"300'6
 מוג, וכן , נכרי ס)סניגו סתגחומ6 )מלגור מהידפס מסדר נט) וכחגת ,"3 לטת'גו למרו מתחי) ומס ,ד'

 סניה מכות " כ" 6ות נסס"ו רק , וס % 0נ'6 )6 ונסמ"ר , ק"מ ס" רומתינמטרת
~a1SD 

 י4מ)טח, נג'מוס
 ומכס מכס ככ3 כהנדס נזכר סעס והן 'ו( מ )ו6ר6 סחורם ע3 נסירתו רס"' כחן ~tlDS(1 סתכלימ6ו3דנר'
 , מע"גותט מק3ק3 כחח"ד עיר ע3 כס5רס לנכחן כסדר ע)יסס 63 מ%'ס מיחמות נסכסעט' ע עמס זו3מס
 נמדרש כד6'ח6 כף וסומ'ס מרירייס  50סריעיס וכן , וננסוס 3'ר6ס ניסרות ומרעין ט3'ר4ס 61i'DPtnח"כ
 רנתי גססיקת6 וכן Y'D) סו )זף ס3')0 נח5' מס' ססק6 נסס.קח6 6חר ניגון יננסו . עכ"3 תגחומ6לגי

 סוכ6ס הזלת ספסלך כ' , כ' סערם 3סססיקת6 ס)' נסערות ר.ע,רותי וכשסר . ס)')ם נמסי חסי פסקךי"
 תמ65 זס מעין סס ליין ר,רי"נ phn1 , סוס 0מ6מר כ) סל6 ס' משן ש מרסס סוף 0ט6'6תות ונע) .סשש מפסיקת* מן סמטתיק וסס3'מס ססזח שוס נרבחי חסר סיס כי שסר רנתי 0סס'קת6 תוך 36 חומסנעלס
 3ע3 מעתיק 6סר ס3סגיט כ"י בתגמומ6 ט יחוס מטין כo31h 3 , עכז) 0תנחחצ6 נכס רף"ב רמז 6761ני3ר4ע
 0% מתפיס רק , נס6')חות ססונ6 ממס 6מר נ16סן oro 0מ6מר % ד' 6!ת 63 ס' נניסס וכן , פסגו3י4ס
 פ" כשאז זור נלסון גסכסק וס" . 37רי1 את ntnYhw כע3 ס6נ 0ססיקת6 גק 3ק , ספיוף6 %נמ03
 ע)יסס % מ3כיס ט3 נטכס,פי סני6 וגפיקת6 .סור

 סקל"
 עמס% סני ק 0מ3ג'ס פדר ws וטע ,

 נ3ק ס" , %'(טת )יפ( : ים נסר ]מל[ נסכטס אנש נס ותגאת' , מלכיס ס3 כסרהב ונידפס ,סמטת

 נערך ממוססי תסגיל כמו 0556 זוע "anS אסי נמספר רושש סlegion 635 3 גממ' וק699זשג
 כעקום 0316 , רונה ככ* וכ"ח , ממיס 6מת שנר 610 נתח3ס )0( : ר"מ סערס "ס כפמ'קת6 חנחן ,הניק

 כמיס, 6מה ע01ס טכר פ6 נחתלו רפס נכש וכן נסניס, הר4ת' וק 0צס, 6מת סכרפס'נתמש
haYDNsכהא 11'ג'ל6 גס י4גסע6גסינ6 דשם וננדסס ממס, 6מת' סכר ונרנתי סמיס, שת סנר נתחזק 

 נפסירף6 חשיין , ש) מהמיס ש' , ק3מס )כא( : סמיס 6מת טמר תיגן משהונס דרוס D'DnW רק כונר,נוב
 עלק 0נ* חוח % לק גרס ]5"3 בנצף.6%1 פ)מדט ח"3 ל קק ערך נדרוך ומעל מא, הערססס
 וכערך . קנזסס נחגחהץ6 סמ6מר ו0ו6 עכ"ז מפרק וס הרש ק4 געלך הירפס כנר , 50פרדעיס 66יג'ן
 מוסג חחרין ,ob )כב( : נגמר) ס)פגעו סמ6מר 1ש6 30'3ס נתי 1'0י סטק6 מססייף6 0מ6מר 0נ'6 ס'ז

 , מטת כ' גססנו ScnDt, ,  תוורין oh סר חחרק 06 מן מהמעתיק ,ססשס. , מטת סקס .הכמסו ס ,סוגפתי
ונס

 גג,~
 ס63הרהק נ' וחסר ח5ש כסס יורס 63ו 061 מוסג ח!זרין 06 נמסך סס כמ65 כ' , מסונר %מון רוכף

 ולטופ ס)שן, גסתנס לח'ש נל'י זנם , !זורמסות (nutu לק חפר ונגגס3 , טיפ , זלמסיות , %וסתס"ט
 מוטן חסר y'a1 ים,6%1

~rt)*? 
  וגמסfltgml11 , 3 )ניוטת וגסתך במסך חסר זנס  פצסל, זגמ65 , ומשט

 נס ינסס6געיג6 יפס רנגון נדפוס 61'תי . ונכון כמ65. נתסס 0316 , גגמס3 וחסר  בסטגם%
 : ונפיששת רנת' שסטקז6 נפסגף6 6חר נסרטן גמא וק . נגגק3 וגמ65 תרנריס אגש ננסך חסרויללך נזש"

 , )ניחות)כג(
 כ/"

 כי סע'רותי המסמס נרפרף . נרנר'ס ע3י0ס מגע 0ל' נטפס  0316  נסמיךז4ינרנפי,
 סג" סט 1נגמס3 , נגמעו גמ65 רק נרנר'ס מן סמס3 1רג'5'6 וזסוס ל4כסע6נעיג6 יגיס רקבון נרסוסמסר
 , עתד כמו סו6 חנרנר סיבת ל ,יזוע , חברבר ל3 %1עת' , סרוב ו0 סנרנר"6 ע3'סס סנה חצו63
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כאתנתש 8בסחהש
 ואם כוטב, חתוין אם נפם, )כה( בהם' זורק לאו ואם , שפב חוזיה אם , שמפחז[%ד(
 ו( )לגבנות בהן מגרה )כו( לאו ואם מוסב, תוזרק חשם בליספרא, אבני )כו( בהלו טשליךלאו

 ותקוניםהערות
 . כרוס פסחית'ס היו נערטנ'6 ועקרניס החרס רשת חעת מיני כ3 כעהנ 6ת יז( " )6%1 מק'" ת6%וק

 בערוך ושנך , ונס6')תות ונרגתי פסיקתם וע"ס ארמדות, )בד( : יע מעלס עיין יחע %ישד מ3תנערלת
 צ')מזגו , מ% כגז דגר ס" nlfw~Is )ר4ס נותן ]כך[ "חר %י03 נע5י יויסי נפסיכף6 ח"3 ירפוסערר
 ורשייתי יגדסס מתגחומ6 סמאל ו0ו6 . עכ") צינר זס יורמוסיות עקץ סכים חזרו 63 0306 חסךויס'

 מגסת ס" 64ק(סגסק5ין יוג'ת מ)0 0י6 כ' 6גדר)מוסיות כש סי6 דורמסיות רומנס כי 3.סססיקת6 5'נאורס
 סמק 0י6 מ"ע( כגורר פכ"נ ו'"ר סכ"1 נ"ר מא ש" ס"ס )יחספס נעורס % 6גדלוטמוס'6 וכן ,נרסיס
 נרי עוטר 610 מ7יגס ערץ סמרדס וים גפר מל וכן 4(שסק(סגסק8לאכוונית

~'D1nISIIS)h 
 ס"ס( )נמטר

 h(h'DIDS17 נס ועומס )גיחותיו מס מטח סי"פ נמ"ר וכמסרס , שגירחצוס'6 נמשח נמינר ס'ונתגחומ6
 ומס כעון 60ןס, רעת 037 כ' מסוק נר6סית ונתגחומ6 ממס 6) ס' וקמר 7"ס קרח סרסת 3תגחומ6ומארו

 לג סירסס דר' יסוים שסרסר כזיוך סחכם סרג 'ייז' סעיפי 61ת כתכי ומלי . ועולס %ס6נדריושסי6
 )מנין גכוחיס גינליס סג"3 וסתגחונו6 סססיקה6 מנמל ענין 1נני16ר זורמס*ת מ3ת גסור6ת מ%גס"סזקיק
 מ6ת טונ 3מטע ט)6 וכדי . ערס וקירות סימיס תוכיות גססרי סמו% כש קים שי מיממות מססרידוגמת
 נח5' ויסי פסקך 3פטקח6 : וכלסוט ככתנו חרמ"ג )מנ'" פ"נ מיום 6)י נמסתט ינריו סס לעתיקסיר6'ס

~st')o
 תרות )רעות מגריס מטת 6ת גרכיס רני נסס 6' ר' דימם ג6 סלמס תגחומ6 31מירע ע"נ( )ס,

 %רוה לזתן כ) ומגס . זו 6חר זו 50רות *חן עירך ו0מ7רט , רוצי נו)כ' מסג' נמכור ס0'תס עיר SDר1634ת
 1' סרק נ' כמסר מכסן 'וסף סכתכ כנע , 6ספס'6;וס מסג' נמטר סנ6ס 'ודסת עיל ע1h3V 3ר6'מ

 מפעיך מעיר 6גס' )נוגוע 6סססייוס גילף 3תח.)ס )6מר כח3 סס כי , חשודים גנך וע'סוס 6ססס'גוסממחמת
 בכסן )'וסף כעלמו טסו6 מספר ולח"כ , 53מ6 ו3ר4מ'תס ממיס( 6מת ע3'ל4ס סכר )חסו סג% מן מש%ק6ונ
 p hhti((Ot מקו) hSn e~rnt 6וג'ר4ס ו)סתוס )לטוס סעיר חע הס' 6ח טס 'סנמ( נעיר 615 סל 16מסיס
 fnh1 סרומיש נמחגס תריסין ו0גטת סק)נסיס מסעת מרעם ס$ווחס ומקו) מחמס תרוקח מלץ)יחלדו
 סע,ר חע גנך קסתות ורוני ח$יס נעני 6ספסינוס ספיח נ"ך ויחכיר , חס ם נסע סהמיס חי) ע3 ערוקטס
 . 0נרנרייס דוגמת וכס , סעיר חע גנז O'D1h1 טרנ"ס 6סססיטס סט)ח כתג '"ה 31ס'ק . סס( p~D '1)עין
 ינענעו, עמסם מניל ולח"כ גסכוקת6 סכתה: נמורס נלנר"ס ע3יסס מניי 61ח'ע נורם טסתגחומ6 3וס61עיר
 מן ס6חר וחנק , h')bD'h רומי 6שי מן ס'1 מ0ס 6חד pSn אנית 0נקר6 0רומיש $נ6 כי גא6  יזועובנר

 . ר4יומיס יד תחת ס;כנס'ס העמיס גק פס )4128צטש( ר.עווריס ד31 16 )22ץ80( חנהססגלך6'ס
 מסיחים סיו 50)'חו )6 סס fnh1 ( oh , ייישן תחת ראגנס"ש סעמיס ק כ%5 חע otn)en *6 סיווחימס
 מדרס מזכר 6סר סנרנריס ק ק סגוכר ס"*ון הא . 6יס%א %%סי סר"ציס מ; טסם %5 חע תוגף6ת

 י.ערנייס וק %ישת( )6% גרנרש" עקירה "סני6 סוס כמקוס נססיקת6 נ"ל 3נרופ 1)סיכר-$ריך ןלאושמך
 סנגתס %ד ק מ% קסס סס'6 סוית סמ3ס , שמיפעת ע3עם ספ6 61* . שן 'ה5 י 1afiולארמיס

 %ר נמוקך טש י ז מס , מ6 6% מלך6 מנס מ , %זר1פשס'6 כמו לסרס 6ססר 6י מקורס מ%מן
 מקף % סיגר שסר * סשש, עד סנרנרש שמיס ק %% חע ר%4ילhSe 1, שחר 13וצר סה*שןיעניגפ ונחשי . מרי גכק שגט 5צשס מנסת r'w 61"כ , נ( ס ששח מ% כני ד"ר נגמ)ש נמשרס נסיפסנסוס
OP0נלך6'ס טסי סמ3חמ Bastati ע3שס 6ספיטפ סס3ח למיהות ווט , וחלבות למחש פיס 0יו כי 
 סמרם ספnavmn 6 51ץ עעחם י6  ?1רמיס6א סממם PS?' וימס . יישס6ה פסס 61שמ6 ריר"%סי
 וערסות ס%שת olh' סם סז ש לסי . Bastati תרומית סמה תעתקת וסיף , רומח שרכ' צאקטקס8 4ססיומת
 מטוח *י wtsso % 0נרנר"ס 06 , מ0ר6סהחן ואס יומר נ6הרהט' יצעיר SD רצצי מפכי מכ"ש6סר
 ילעיס מנץ ייוסף ברש סמן סקי  'ירע , גסס )כדמ : "רמ'כל1ת פייס ז6יע36'6 רחצי 6גי קניון תוקףקזוס

Wapht8ונרתתי ג3סתר6, גסס.רף6 פסטרה, 6עי )כו( 5'א: נערס נססילף6 ח"ן nnSftm 6כש מ 
 ס!' משספי וכתג , פרזיט נסס נס יאסקת6 פס נקמי עתך נשוך 1מ%1 , נ)יססר16ת :.הסס ,לצנעו
 ורומ'נ)*

 98זש(גג""
balista % 60רכיס וקרע סולעת )ריחו ומניתזת הנגיס מורש פ 6סר מ)חמס 

 ועץ 5"ג מערס נסכדקת6 סר4עירהמ מס וירין , ג)סער' גקר6 כ3י 53שתו סברס וסחיט , נעסיען()גל6נעס
 נספקת6 הן , מקרנס סטן שנסין עליכן בעמיד *ח"כ ונססעף6 , סטשת עס סתגלשמ6 כפס סכךקם, רמו ז*ר6 ושהזע , ספריתי מץ  )נסן סו6 וממסק , וסיוגה עפלות יגיל )מע"ס למור כגר כי , נגדרתורכזן יכ'" , 16כ)1סין ס5ץ nva' %יוגה סמלת סנגרתי , ו6וכ)וסין שיוטת כסן מנרס )בו( : 0חדס נערוךנס

 זרכ סיסגס ססס'קת6 מן סט)'מס וסמעתיק נרגת' תסרס מתם ס)זו ~hpo כ3 6סררנח'
 כסג"
 ריעתה ,

 סס נסס'9ז6 זס SP ססעעיותי לס ושין , 6רגס כונסש  ע)'סס  סנפירולח"ג
 סערס שלס נאי טסי סדיי

 כגטים ע3יסס סנף סכתנ סס6')תות זנר' SP תסעיר ס3י03 נחפי 1'י ססח6 נרכני עין נמ6יר רפיתי ,5"ד
חרגם
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הטוש אבמדרש42

 בן%::נעבנךשן נ(:עךעוהגיש,מי'כ:גיןי%זמכבמי
 גפגגץ ן ז %ך;ג: ללץ יי(יגי:נ %!, :ו:!:ןלמל"
 אל4 , החצים את עליהם הביא )ל( חזרו ילא , ת( ח )סמם וגו' הצפרדעים דבר עלעעאמר
 הכתא[ ה,,י).]( [Mb1 ),א( , הגה נתץמצף

 י, ." :""י',",י"["1,"" שנאמי ),נ( עיוב זה .;.הות ;,,הן
 ית.. ייירא שא,"4"

 זה , הרבה אוכלוסין בהן נירה )לז( , כך ואחר חזרו ולא , הברד וה )לו( ,בליסטרא

 ותקונימהערוה
 ט5 סעירות' כנר כי ר* 63 16 וסכם Itpt)an תוססת סם סמלת "Oh 6ע' גסס o'pttnnt סגסיס ר"5*נס

 ס"" י:ס
thet * מת% תנחומיו ו' 651 , נסניןסרייבו 65 גס , רניגו לתיגו מתחמת 

 סתת תגחומ6 ור' נעמן סיי'ט ממס מגין ססיוס וגמ65 רגעו '5מדגו ומתחמת , סרגתי מן גסמע 16 ג56י*ר

 פין סו6 ס6שר'ס נכית סנ'רות' 5"ס נימרס61 , נס5קיות סנ'6ס fnhl ונסלף5תות ו3רנת'בסס'רוו6

 גמ65יס כ3ס ממות מס' ס'3מיט כסס סערוך ססכי6 סערכיס כ' וידוע . ונגיסס ישיגו hton כמו סי5מיטגנ" ""'9'"ן"""צ4;נ;יעשצן"'ך%--י;--י

 נ"ב ר%ס6י)ת,ת נע3 )פני רפס ל גל6ס ומוס , סכשנ מ! ן- 3יר" J1(eDT , נס6')חות ש*ק

 ודיק סכת31ים מן סיבת 3ט3ס מסייע סי"ס יינעץ , מסכשפס %0595יה יחס " כי י יי מיע"

 , ס5פרדעיס זנר ע3 1' 16ת פק נסגיר תמ65 וכן , ו5עריוס רגטרדע'ס זור % tnt1'DC גיכ נפרכס631

 61מר1 ר,"3 סריפ6 ומס . ע"כ ס5סרדעיס זבל ע3 ס5פרדעיס דגר ע5סג6מרגכגסחם

 סכ5ן,ב מן יותר "ס סג36ין %ו5ס:י:יליס %4 'שן5תץ%6נ"יסס"ו:: אתשורם
 "ן:~יע;: י שי :ז נךש'יי.י,ו"י' ןן;ןו::נ:ו:ני:,:"יג"גבב

 עיי
:1 

fi~DDhnpteeooa)ייע%עק וע %ילס:2פעסמיי:7מב, ש5י 1"י 
תמס

 וא:ת )לא( .. גוסס 5שד נהג:צ2צ1,נ::כגפ ' ס"ת נסעיס צ5יי:כנסי:5%:ןזוך וס3
 טרבג נגמש נס שספתיט',

 עיי
 נס וחסר ,

-  

 ם:תגחיצ קשיי צ:ך וצ יח"ס, זנב" לוכן
 0%: טחב

I'p)t'ua,I 

~s1h'tיגת1נ מ! ך-- ;,"ק,יי"י" שג6 כן 
 1,וע יוי,'עינ"%עקימנשוין 4ין י)יו( י(ן י לפפתן  -ו יבר פ%שר פסכודב ראהמ  ייני 1נס6'5חהזממיירט,י

 D'aD שאן,צ,א מייב:ב*י"י" ןשי " גנ""

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



ק אנ2מדרש ת כבפ
 חשך וימש שנאמר ףמ( החשך[ נזה האסורים בבית נתנם כך ואחר ףח( ,הארבה
 * כס( יכ )מס בכור כל הכה וה' שנאמר , שבהן הגדולים כל והרג חזרו ולא "( , כ6( ' )טפתוגו'

 להם, שחשבו מה עליהם ]הקב"ה[ הביא ישראל על המצרים שהשבו מה כל )מא(]ה[
 יאוריהם לדם ויהפך כתיב מה , מימיהם שואבי שיהו להם חשבוהם

 )פרגמומרם( מעונין שיהו )מב( עליהם חשבו וחם , מד( טת )ת0יס ישתיון בלונוזליהם
 , בארץ עושין שיהו חשבו הם , אותם משרפים יהיו צפרדשמ עליהם שלח ,]מרגמומיס[

 , הזה כפדגוג )מג( בניהם את טוענין שיהו חשש הם , כנים הארץ את הקב"ה שהרו,
 שיוליכם לישראל אמר' בנים " למצרי היה )כה( , ודובים וזאבים אריות בהם שלה)מד(

 אהד, שרף והנחש אחד, והנמר אחד, והדוב אחד, והזאב אחד, ונוטל בא הארי והיהלשוק,
 שיהו חשבו והם , חשבון לו שנתן עד וכך וכך )סו( אחד האריה נמל , חשבון לךאעשה ואני שב ישראל לו אומר , בני הם איכן אומר והמצרי , לבדו המצרי אצל נכנסוהיה
 , עז( )שות מצרים מקנה גל וימת שנאמר , הדבר את בהם ושילח , מקמהמ אתרועים
 לסקול חשבו הם , השהין את עליהן הביא , אותם( )רוחצין בלנין שיהו חשבו הם)מז(
 הס , כנ( סס )סס וגו' ברד ויהי שנאמר הברד את הקב"ה עליהם הביא , באבניםאותם
 )ואכל( שנאמר , אילנותיהם ואכל הארבה את הקב"ה הביא , כורמיהם שיהוחשבו
 הביא , האמורים בבית אותם לאמור חשבו הם , ט1( י ):4 וגו' הארץ עשב נל את]ויאכל[
 להרג חשבו הם , בג( סס )סס וגו' אחיו את איש ראו לא שנאמר , חושך עליהםהקב"ה
 לשקע חשבו הם , גט( '3 הס בכור כל הכה הג' שנאמר , בכוריהם הרג הקב"ה ,אותם
 טוף בים וחילו פרעה ונער שנאמר , במים שקען הקב"ה אף , במיםאותם

 , אדים על ומגיא ששי המו , המצרם הקב'ה,ע שהנ"א מנית 1כל )כו(מ[

 ותקוניםהערות
 וסטוגס וט' חסך רמס סג6מר יפ( : רי6טל'ס גג'ת מנסן חור! )6 קנזסס , ס5'טריט נניח אנס ו6י'נ)לח(
 ע6 )ם( : ינלס טסת מתמתע 6'ט כקוו 1)6 וט' 'מיס סקסת מגרס 6רן נ% 6ס)0 חסך יס' יקרעצכוס6
 0ו5י6 61ח"כ וכרנתי , ולפסיקתך , 3:דסס 610 וק , סכור כ3 0כ0 ו0' סג6מר , סנפן סניו3יס כ) ויירנחוח
 ושטף , נגורש מגת ש ושיג! סטק 0גח) 0ומ6 !לח"כ ~h'X ~נע5')ת!ת , בגורות מגית לגק סנרן גיגג3

 מס כ) )מא( : ג6( עח התסקס חס 063מ 6וגיס ר6סית 3מ5ריס 3טר כ3 ויך סג6מר 0כהונ מן ר6י0)30'6
 ונע) , סחגמומ6 נסס קסת רמו ו6ר6 גי6שע מוג6 וכן , סס גג7סס גס מונ6 , 'סר6) ע) 0מ5ריסמחסנו

 סיס! )פב( : ר~עגחומ5 מן !)6 ריסטלע6 מן כעתיק 610 ג' וגרית 7ר' חתג'0 6' ר' עז ו0 ישמיט0ס6')תוח
 ספו טסט ונגזסס , פרנמט'6 רח'ש 31כ"י , ככ"י התירס פי' , פרגמט'ס סג") תקגת' , סרנמוערסעעומן
 שט4זומוזאקסד 0יוג'ת סמים ו0י6 , סחורות ס" 1753 וגרטס , סרגשטוסן 31')קוט , סרגמסי0ןסועגין

 גג7גג חיק משמן סיס! שנרסס , סחעוק 6ת ר4מני3 6הק ור!מ' נמי ט' נפ7גוג, )כג(444ז2,י2קס1
 נסן סיח 31גזסס , 0הגחומons 6 סס לעיס מו63 וכן , ודוניס ot~hrt עריות 003 סרח )כיד( : כס7גוג5")
 ס0ו6 כמו סס ולסקוס רח"ס 3כ4 מונק וק , נלס " )מסרי י0 )כה( : וגסריס גמריס טניס קריותערור
 נס עגסע6געי% נרסוס נס 610 )כן נניס עסרס למגרי ס'ס  JI(eDT , נניס )קר*3 ט! בגי' !נכש ,)טג'ט
 ליסר6ל גוחנן וחיו נניס( חמסת סיג מ6גטו3ס נדסוס 16לס , ויני"נרסוס

 %%יי
 פסל %י 63 גירו לפוק

 וסגחס ככח )סגיט נעמר , 6חד תר 3גזסס סכתו3 ונמשם , 6חד נטר 6מד נמר 6חד דוג 6חר נויל 61נ6חך
 ככ'4  וב"ס , !כך וכך )מו( : גמר זוג ו*כ 6רי רק ,סל6 ח מת6 רח"ס וכר לוש נכ"' 6ו)ס , 6ח7מרף
 , נסרוערט 0סטס שד חסנם ננ7פס oilh , 0סעס עוד פנס )חטנס במעתיק ק5ר כי וגס בילקיי, נסרמזי
 עז וכך ~כך 6חז 60רי0 שגס) רומצות חכצ"ס רח"סונכ"י

~fW 
 רוה5'ס מנין סירו המנו סס (oe : חסנק" 6

 גסס ונפצע רמ"ס וכה מט נג'" ופתע , גללן מות )סרט יימעת'ק מסיף 6ותט" תוחעס רימסת ,*ותם
 לכעס 0סמ'ס , חמין )10 מחמין סירו כד' חסכו סנה וננדסס מרחן" נע)' "ס" נטיו טס "oV1 ,0חגחומ6
 : המרחן כע) ניג' סס'רוסו 'רוע נ)ג'ן ומקת חמ'ן" )0ן "מחמ'ן וספגסורס

 סקנ"ס ססכי6 מכות וב) )מח(.
 'סע'ס נ')קע וק , 0תגחומ6 נטם דף"נ רמו "ס סיקוס ומונך , 7' 6ות נגיפת ג"כ חנ5 , %0ר'סע)
 נסס סו6 וטס , ט"ו 6ות ו6ר6 הסרסת DS'5 נחגהומ6 0מ6מר פחחות גקג0 וכן , ייחגחומ6 נסס רנ"ארמו
 0מ6מר גסנס וכן , סס 'טע'ס ג')יןס בסמו כן %% וכן ,  mD 3ן לנעורר'

 נפשקתי
 נח5' ו'0' ססק6

  fin,t'peo גע , ט'  למלרימ מפפ  לקטר  ברכיפ ר'  נטפ וכריס 7ר' חתנים )ו' ר' ומתח') ברבתי  וגם ,0)')0
 מעין כ) 'Od1 כאסר , סתנחומ6 מן ו)6 סססיקת6 מן )ונעים סס6')תית ורנר' , ט פ' סס סס6י)הות 6)יועתק

נס
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 תנתש באכדרש.44

 ין אמר )מפז ס(, כג )יטעו _ צור כשמע יחילו למצרים שמע באשרשנאמר
 שכתיב מקום וכל , מדאר הכחוב המדינה בצור , טלא צור שכתיב מקום כלאלעזר
 לאוראל_. מצירה שהיא )נ( , מדבר הכתוב הוו הרעועה רומי במלכות , וי חטר צרבו

 ובארץ בשכרם מופתים ונרגעי שנאמר , כן באדום אף דם, מכת עליהם הביא)נא(בטצרים
 , קשה קולן שהיה , צפרדעים עליהם ) הביא במצרים , ר( ג ג ('Sht לדם והירח ונו' ואשדם
 עליהם הביא במצרים , ו( סו )'שיי וגו' מעיר שאון קול שנאמר )נב( , כן באדוםאף
 אין )ננ( , ע( )ו )'סטיי לגפרית ועפרה לזפת נחליה ונהפכו שנאמר[ , ]כן באדום א5כנים
 במצרים )נד( , 'כ( ח )משת וגו' כנים והיה הארץ עפר את והך כד"א , כנים אלאעפר
 ישכב ועורב ]וינשוף וקשד קאת וירשוה שנאמר , כן באדום אף , ערוב עליהםהביא
 אתו ונשפשתי שנאמר , כן באדום אף , דבר עליהם הביא במצרים , י6( )ו )ישיסבה[
 תהזה וזאת שנאמר )נה( כן, באדום אף שחין, עליהם הביא במצרים / גב( )מ (ihp~ntבדבר
 , כן באדום אף ברד, עליהם הביא במצרים ידיג(, )'כרס בשרו[ המק ]וגו'המגפה
 אף , ארבה עליהם הביא במצרים , מס( )ימיק6) אעביש ואבני שוסף וגשםשנאמר
 הביא ?סצרימ ; יי( ןק -מס וגו' כנף כל לצשר אמור ]וגו'[ אדם בן שנאמר )נו( , כןבאדום

 ותקוניםהערות
 )פס'רוו6 5"1 נסערס וס עי עוד ססעירוק' מס ועיין 3ססיקה6 כמו וכריס ור' חתניס פ' ר' 3פס נ"ל סתתגס

 מספסייו!6 גוכעיס דנריו כ' )מסריס המע כלסר סכחוכ ע3 סס נקעי רס"י וע"ן , ס)עס נחסי 1'0'פסקו
 ומונק , קג" נסערס ז6ר6 ל )ש) ע"ן , מ)6 5ור סכת'נ מקוס כ) h(V-h nru )0פ( : מסהגשמ166

 מסרס ססי6 )נ( : י' נקוי! נידפס ס)פ;יט סמ6מר וסוך 6פ)ס חסן ויס' י3מ7ט נסס  ו' % ערךנערוך
 )ו' ר' ס3ייס נחלי וימי גרנחי גס ונפסיקתollhn , 6 יסרס סר6סוגיס מן מפרע מי גורף צ'יפס ,)'סר6)
 וסכיך סס, נט6י)תות מונך וכן , ס6חרו:יס מן 'סרט סו6 סר6סוג'ס מן ססרע מי 6מר דגיגך גר חמ6 ר'גסס
 נוכטיס וגריו כ' חר6ס ומוס , 6מר חגי:6 נר חמ6 ר' נסס )וי ר' 50") )תקן ים 6מר חגינס נר )1'ר'

 ניטווס גס , נ6 וכח;חומ5  וכרנתי נט6')הות טשנ6 ססרע מ' ר,מ6מל ע) 5"! מערס ונפסיקח6 ,מספסוקת8
hhlכסס קס"ג רמו hnt)ro , 1)6 , כרס מ5ליס מס , ס)6מריו סמ6מר ע3 )סריג יס מסיריוס סטיון 16)ם 
 מכת ע)'סס סניף נמ5ריס )נא( : ט)סגיגו כש נתגחומ6 גמ65 )6 6סר סיריוס סניף 63 וס כי ססרע מ'%
 %רם מרי עד גיס מוריס מרי מן סמעחיק ~D'tKs ונס6'3הות , גן qh olTh ניס מורס מרי ישטגךמזס,
 נפסיקמ6 ע"ן , מעיר ס6ק קו) סג6מר )נב( : נפכךקתhlon 6 כמו טס יתקן וים מס עי מס מן טי3נ ,5סרךע
 נסערה ס)עס נח5' ויס' ססק6 נפס'קת6 , עסר 6ת וסך כי"ר כגיס 6)6 עמר 6'ן מג( : 5"ע בסערםסס
 סנ" ס;7פס ונחגח1מ6 ינס6')תות רנת', נסס'קת6 חסרות סקרן" עסר 6ת וסך "גד"6 ר.מ)וח כ' סשרוח'ק"6

 כי ס'6 מסונסח גוסח6 16)ט , )גסרקע ועסרס )ופת נחמס השפכו ונטווס , סקרן עסר 6ת וסך כגיסנסתרס
 1י3'6 מסב)) פס '65 6"כ 61'ך , )כ) גודע סוס 63פר מוריס ע) 0מקר6 מן ר6יס 30'6 )6 רובכותנכ3
 ע3יסם סניף נמ5ריס סהגוימ* 3סס Dp"3 רמז ו6ר6 סימפט ססני6 כמו ינטות  ס:וסח6 6ך , מיותרתרסיס
 %  כד"6וסך כניס blh טמר  וקין לגפרית ועסרס לוסת גחליס ונחסכו  כן[ 63דוס qhJ  כן( לעתיד )יףכניס
 געגךפ 610 וכלסר , סס כתכתי כן , כגיס" 6)6 עסר "ולין סמכות נפכוקת6 חסרו  y'p , 1% סקרןעפר

 ר54'נ כן" Dllh "6ף  כחוב ושכזח נכ3 לפגינו 6סר חהח ניקרע וסנר . נכ'" ס)סני;1 מסחגחונו6תועתק
 ר.מדפש הניח רגג, סגת מיגעם יסוס 31ס6.)תות . סוסוס[ טסות ]וזס כן" 3עתי7 "6ףמ6
 ע"ש סקס ס6')ח עם סגךסס 3ט6')תוח סס סרי"נ סג6ון וחיקן "אדום" מ3ת במקום DD'מלןס
 וס )סני גמ65 ס;7סס כהגחומ6 , עלוב ט)יסס סנ'6 נמ5ריס )נד( : )%" ")עתיד יומרות 1סוסיףס'3שע
 חסו 36) נמ5ריס ממסו ולסקס חסך 6מר כ0ג6 נר h~b "י' תערו ונס 6חז מקמר ערוב מכת כקת6חר
 מ6קסס6רד ס' נכרי )כ"ס מנרומי גרו) נכרך )המט עתידן וסיכן , )סמם עוביין 1)6 סוס נעלס טמסו 63ונסו

 גס ק6גסס%עיג6וגדסוס
 וויג'5"
 "חנל4ת69"( מ3ת וספג "סנרומ'" מקת אגמיע מ6גסזנרי DID1 שמדפיס 6נ3 ,

 סחסך מחוך סנהנס מתורס 6ת קכפ ט)6 סטעס 6ונוות קמרי ורננן , נסו 61נג' חסו קו טקס וגססס;6מר
 . ירפס" עגיך וככורו 0' יורח ועגיך יסרק) 6נ3 , )16מיס -וערפ) 6ר7 'כסס סחוסך מגס כי 16מר סו6ע)'סס
 וכתג  כס6י3תות נס ,מונף ע"כ(, סח )7ף סלבס נחיי 1יסי ססי4 טוף ר.סטקת8 מ! י*מעתיעס 6ח7 סוס'ףוס

 3סס'קה6 טסטירות' כש 0י6 0מטהיק וסננת , 73כר ערונ נין )מלעמס חון ססוספס וגראס , כידוכסוססס
 : סס סי,עיראי מס לוי סטרס סס 3פס'קת6 עיין , סמגסס תסיס וטת טימר )נה( : ק"ו כמערססס
 ,  ת*כ* נטלים נטל ס)5חליו ר.גתונ נ"צ סנ'6 נססיקה6 , כגף ג) שסי קמול ~נו'[ 076 כן סימר)נו(
 כ3 ימ5ריס 6דס 3ן סנ6מר נטטות ס3י6 טס ונט6'3הות , סס( )יחוקק) )סנע0 ח)נ 61כ)תס  וכעירוייעל
 שקן ש )מכעס 3מס ו6כ)תס וכחוג מס"ס מס גס , וגו' כגף כ3 )5פר קמור 6וס 3ן סג6מר 51") ו"צ)כגף

עע
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כנתתחטא אבמדרש
 אומר כואיר רן , )( )כ )'מיקי) צפון נסיכי שמה שנאמר )נז( , כן באדום אף ,בכוריהם %ף במצרים , "( )ד )יפיס וגו' תוהו קו עליה ונטה שנאמר , כן באשם אף ,חשך
 כך ואחד , מאלהיהם משפרע במצרים מה )נם( , י( )ד )'טעיס וגף עמם ראמים וירדו)נח(
 האדמה מלכי ועל )ס( , במרום ]המרום[ )מרום( צבא על ה' יפלוד ההואגיס והיה שנאמר , מהם פורע הוא בך אחר , שלהם משר משפרע באדום אף , מהםפרע

 ו י6( יי הס "אדמה[ ]ש)באדמה(
 , לאמר מצרים בארץ אהרן ואל משה אל ה' והשמר , תנחומא ר' ירש כך )מא(]ז[

 נראו הנצנים '6( י כ )סמם ונוי עבר המתיו הנה כי לך ולכי יפתי רעיתי לך קומי ליואמר דודי ענה זש"ה )סב( . כ( 6 'נ )כשת וגו' חדשים ראש לכם הזההחדש
 לך קומי )סג( . אהרן יזי על לי ואמר , משה ירי על דורי ענה , יג( סט )סס וגו'בארץ
 שייפה )טה( יצחק של בתו יפתי 1 בעולמי אוחו שריעה )סד( אברהם של בתו ,רעיתי
 ]לכי[ לך קומי אומר עקיבא ר' )מז( . ס( )ני6סיתגח ארם[ פדנה ]וילך אמו ואל אביואל ששמע )פג יעקב של בוצ , לך ולכי . המוכח גגי על אביו שעקרו בשעה בעולמיאותי
 לך קומי : במיני לקבל עתיר עמותה דברנה יפי ]בזכות[ )טח( , עשרה יו"ד ,כמזיב
 וגו' בבקר תעוצה האחד הכבש את שכתיב רעיתי אטר יוחנן ר' , וגו' יפתירעיתי
 אהבי אברהם זרע שנאמר , ריעי וכהיה אברהם של בתו , רעיתי ד"א : )ע( כ9)ימות
 המזבח, גבי על נפארו כששמח בעולמי אותי שיפה , יצחק של בשותו יפתי , ח( מ6)'טמע

 דתק1גימהערות
 מונק וכן , סגיסס נהנחומ6 ס" וק , 5שן ג0'מ ממס סג6מר )נו( : oa) למוקץ) 3טנעס ח3נ onlnhtט5"3
 'סעיס, ויכריס ק4"נ רמו 61ר6נעשס

 רמס ס)סנ'1 נפסוק כהונ סט ומחזקיי , סתנחימ6 נסס ר5"6 רמז
 , ונר חיקו ו% פרסר. חרג ח33' סמתס כ3 ע3 ונחס מלעס יר6ס 6ותס כתיב ס63חריו ונפסק . ומן מקלס%ם
 עמס לפסיס ויריו טג6מר ק פיוס 6ף סמ' נ60')תות ומועתק ונלנתי נפ0'קף6 0316 , סזורס סק1)1ס

 ויריו )נח( : נססייז6 כ! 3תק סיס גל% ר.תגחומ6 ומינף , עמס רומים וירזו מפר ל' ולמר 1( ע?)'סשס
 נניח רגגק סגת וויטל6 יפס וגט6יפשת , ו6ת ע3ס תסוס שקאות , שפרף6 נס כ"ס , עמסלומ"ס
 סגדס0 גתנפמosp , 6 טמ' סמדסינוס שרפת ו6ת גס וימרו , n~ro רימוס נכעס פט' ריוחסמיסיס
 hw'nD3 3'ת6 סוס וסס'וס כגדית גס כ"ס , ממס פרה ולח"כ מ6לפר.0( יטיסס מ6)סיסס ממפרער.מיריס מס )נם( : עמס ע"ז וירדו סמם 6חרוניס גיסוגדס ל031 , עמס רומיס וירדו נ'" כתיג סר6טוגיסנדסוסיס
 סוסת נמ5ליס 1Vna ו5%ס חסך 6מר כרגל נר 636 ר' 6ר7 'כסס סחופך מגס כ' סמסטר גמ65 וטס .ונרנתי
 נין סוס רימ6מר נוסף סגידה ונתגחומ6 , מספכונף6 ק נסס6')תות מועתק וכן סססיקת6 טף טד ט''מיס
 ממי נגhJw 4 וכן , ג6ומס י61ימס אני וע3 )ס( ; וס ע3 הסעירתי מס גיד מערס )ש3 שין . %נרערוג
 סמקומהן נכ3 ש3ס , ס6ימס ע3 סיימך מאי spl כשב ונריע , סס 6761 ט3קוט נס , ונגדעת רח"סוגכ'"
 ט3 חג' וגל" , רלס וכ4 מש נכש רשם וכן , תנחומי רנ' יגס כך )מא( : מממס 5נ6 ע3 %כקמונך

 כדוס 6חר ונס 'סמע6)" יר' "ממכיפתך כתוב ההניט נמאס "ממכיפתך" ר.מתמ,) ט' *ת ע0ל6 6חר6ר4פ6רי
 מ16חר נכתנ 1753 וכרטס "מגרצמ6" עיע וכתונ סוס סמ6מר גוסף , ז' 6וח גסני , סטדס סמתח'3 ו'16ת
 וק , ע"6( נ ליף סחודס נססיקת6 גנגס , זזיי עגס וס"ס )סב( : נ?ש0" 6יט ס3')ס כחג' ויסי עישמכלן
 כמדלם נס וגסגס , סיסגס( ססס.קת6 מן געחקם כפגתי סס0ק6 כ3 )כי , סחויס פ0ק6 סעפו כרנתיסהצתק
 הנם , סוס נמסוק ג"כחדת

 וקמר מסס ט"' 3י טגס 656 6מירס כף6 ג6 טניס ס'6 )6 6מר עזרי 4' מחחי
 61ח"ע נרמיך, ורו,' ריעות חדת וכמזרח , גרמך ורו' 5ך אמי כפסיקתת , רעיותי 5ך קוגמ )סג( : לסרן עק5'

 ט) סני ונכפו , ינקכם )סמ סעופך 6ת 60יחס ל ס' ריססניפת תגחומ6 -מלמרס anht D"P ריעות מעגין פעW51DS , 3' להת' 0ריעס )סד( : 6נרסס 50 נתו רעיתימתחל
 61חר נשווע, 6ח' סריטס נטטות 6רלטפ6רי

 נרמך, rw' 5ך ימי וג5? סס התקן ים מ%6ך,31רעחי 3ך )ך סס זכחינ הנרסס ס3 נפ י סנ"טש טס נחויתרועפת
 , 3ך נ4ש ע3 סו6 מ6ר5ך, 3ך 5ך זכתינ מ-1ר6'ס , נעוויי 6ות' טר'עס שנרסס 30 נ* ושהר משי, 5ך לךופתע
 יתז tthnDD י סט6 , ר.מונח נט ע5 6אי ריסס 16ת1 סריעס חנא ונמורט , כעותק סמ' ס"ססנפסיקת6 נעוות; 16תי סיסס )מה( נסכוקח6: קכ"ו נר.ערס סודלות' זר'ז,וכן a~na )ך,ל"3 )ך מן ריס וסני י מ3תתלש
 נססיקת6 . קניו % ססמע )סו( : הלמוכח נכ' ע) 6נ'1[ מעקיו ךנסעס stts נס לתתי" יישס 16מי""0ריעס
 רח"ל וכ'ק רום גב'" %כק ססו6 כמו חריתי כן , ינרות ע"י נוטת )סח( : ונחלת גס0עף6 5"6 יליןמר' ונס עקיכ6 מר' וסמ6מר , 3כי חסכתינ י ימי נע6 רועיי ר"5 , כת"נ 5כי , 5גי נקמי קומר עקע6 ר')5י( : ו( כח )נרטטתן 6לס סיגס ועך 6מ1 %1 לניו 36 נגשך 1'סמע סג6מר %1פ )%ין DDta סנ"ונחוקה

ונכ"'
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מחיש אבמירש46
 הנה כי . נ( גמ מנסית וגו' ארס פדנה לך קום אכת לו שאמרה , יעקב של בזכורו לולכי
 ואין )ע( חדשים ו' הסתיו אלא והנשם, הסתיו כעתו )סם( , לו[ הלך חלף' ]הנשם עברהסתיו
 מאות ארבע אלו  )עא( , ,בר המתיו הנה כי ד"א : יורד כשהנשם אלא בחוכומרהות
 שנים ועשי מאתים אלו , לו הלך חלף הגשם , בטצרים אבותינו על שנגזרושנה
 אבותינו שהיו שנה רד"ו אילו , עבר הסתיו הנה כי ד"א : במצרים אבותעושעשו
 על השיעבוד שחיזק שנים ושש ששנים אלו )עב( , לו הלך חלף הגשם ,בטצרים
 : המירור שם על מרים שמה נקרא לפיכך )עג( , מרים משנולדה במצריםישראל
 של זמנה הגיע )עה( , הגיע הזמיר ועת . הנואלים אלו )עד( , בארץ נראוהנצנים
 יתניע , כ( סו )סמיי יה וזמרת עזי שנאמר זמרה לי שתעשה זמן הניע )עו( , להזמרערלה
 נשמע התור ךקדל , )ז( קיע )כסייס חקיך לי היו ומירות בה שכתוב , להנתן תורה שלומגה

 כחצות ה' אמר כה משה ויאמר שנאמר , משה זה התור קול אמר יוחנן ר' )עז(בארצנו
 שטהר ישראל רשעי אלו )עת( , 'ג( מס )סקס פניה הנטה התאנה . י( " "טח וגו'הלילה
 שעשו הבינוניים אילו )עם( , )סס( ריח נתנו סמדר והגפנים , הההלך ימיבשלשת

 ותקוניםהערות
 ער ססמ כ' ימר הו6 הגי וס סס" מש חמ' נכ" ססדח:סס, )סם(מש יחיי: 0) סלתלה
 3סס'קת6 וק ovn, ס" מסתי ל6 ענר ססתץ סוס כי 6קסס6רד 30 סל הכ" . חזטיסט' ר ססתע6)6
 hlh ס0ש מש ע"ס ג" 1 , מתץ ש5 ע6 פסס 60 ע6 טס ~ttrh מס מ מסק ח"  ומהתסס

 סו6 1)6 ונפח ונרנת' 3ססיקת6 , 'ורד כססג0ס 6)6 נתוכן טרחות ו6ת )ע( : חרסים ף 5"3 פסיס ד'סכאזע
 36 תגחוננ6" "6"ר ססמ16 כוס כווט ו)יעת' , ממרק טרטת6 עילך hntr:n 6"ר ססת'ו סו6 631סנ0ס

 6קספ6רד ס) סנ' ונכ"' , סס נססיקת6 מונך , סרס מקות 6רנע 6)1 י"6 )עא( : ס3סמט כ*סתנחומ6
 מסמת גמ65 פ"נ רנ6 עורס סדר כת , טפס 001 0מ1;ש 6ש )עב( : מסג' ו"6 סד ד"6 מן סמעתקססמיע
 30 כסנותיס סגים פ"1 מן פחות 1)1 כן ע) עתר 1DCO_11 וקין כעס ע"ז ממגריס י0ר6) 0'5לץ ועדסי

 נפס'קת06ס ממירור, סס ט) מריס סמס גקר6 )סיכך )עג( מירור: ע)סס מריס ממס גכך6 ו3מסמליס,
 סוססס סס 'ם nfrn ונמדרג , יד( 6 )סמום פסס 6ת וימררו כי"6 מרור )0ון 6רק , מריס 0מס גקר16)מס
 , ולסרן מסס וס נקרן ;ר6ו סיגים מסורת כתוכ ונססיקת6 , ולסרן מסם ר"3 סט6)ש, 6)1 )ער( : מעתיק6יזס יכרי וסם סו6" שרול 03ון עריס כ' חייסס 6ת רמררו 0ג6מר 0ס ע) מריס סמס פכך "סירוטס : סהרוןנוס

 361 מטס 6) ס' 1'6מר 6:0מר ולסרן נחס זס 6יוש כלרן גרתו מליחות 63רן גר16 ס:5:יס סנ"רס6ונחזית
 ט3 גג3מוע סנרו ופק מ0ס רע ספחות וסורקת , י"ג כ' ס0יריס סיר רם" וע"ן , מכריס "רן6סק
 ומן סג'ע היימרו "ריס ס) ומן סניע טסף נססיקה6 נס סס ושזען , 3סג6) '0ר6) ט) ,מגן מניע נוסףחזית נמירי , ססחיסס פכו) 'טר6) נג' סמלו כריתמי  לסין זמיר כריס , לפאור מריס  סל  ומנס מניע )עה( :מקלס
 : ממיס וינקוף סג6מר סינקע ש ט3 זמן סניע . עפעיס 6עטס מגריס 36ס' ונכ) ס:6מר כמענך טקסס ע'"30
 סירס ס3 וסוס סג'ע סג'רס6 וננהית er.p'DD3 ,  ים  חמרת טוי 0ג6מר צערס )י סהעסס זמן D'D)עו(

 6מר כיגל ר' . יס וזמרת עו' סג6מר חתנתן תורס ס3 ומגס סניע , '0ר36 ונג' מ0ס 'סיר 6ז 0;6מרסחרחר
 עזי טנ6מר )סקנסס זמירות יסר36 סיטסס rDt סנש תגמומ6 6"ר , גד( קיע )חס)יס מקיך )' סיוטירות
 זמירות מסניך כיבי ר' דגרי ע3 מעירותי ק3"ס מערס 3ריפסיקת6 0מ גסיסות . ע"כ "טועם 3' וקי יסוגמרת
 מוסס ע"ן , ,מירות גקר16 תורס טדנר' שסטו סמסטר )סרס 0נ6 חיך 1סיו

"'( 
 חורט לצנרי סקרך ע"6

 )י סט זמירות נס סכת'כ )סגתן תורס 30 זמגס סנט משרט כן כתוב hnhm3 )מגי% 610 ומשר ,זמירות
 וע! סנענ 6מר תנמומ6 ר' סס סג" וכן תגמולך מר' ר.מ6מל 6מר סג' פל' מקמר גימר חוית  ונמדרג ,מקיך
 סט סכתונ ומס . חקיך 3י סיו ושרות נ'3י ר' 6מר , 'ס זהורות , יס וזמרת טוי סג6מר 3סקנ"ס ,מירותסהע0ו

 תכוון וגריס , סגגס )ס 6ין 31כ6ורס , יס חמרת עזי סניטר מתגתן מרס % ומן סניע נתחסםכפס.קת6
 מס כ' עוד 6עי ועתם . עזי מ3ת 36 ומירות מ3ת מסמיכי ריס סכיך תכן , תורס 636 עוז 6ין רוי)כמקער
 "6'י ספנהקת6 נע)ססט6

 013 טון 'ס" חמרת עו' טג"ר )סקנסס זשר!ת 'סר% ס'עסס ומן סנ'ע תאומך
 6מר סחור ק% סג" 0ס ונמדת כסס'קת6 , מ0ס א סמור גץ) 6מר יוחנן ר' )עז( : ;UtjDSt ריתגחומ%6ומקמר

 נערלי  מונך טו3 תחר קלף נתערס נפפ'קת5 ס0 וסעירות' . מטס  וס "ראו גומע סג ת"ר קו3 יוחגןל'
 ת"ר פו( כס )6'ונ )עיר ס"ת' ע'ג'ס וחרג,ס , סקרן 6ת יתור מסע) סס וס!6 ססס'קה6 גסס ומטערך
 י"ר ל פסי" נר0* ושנק , 'טר36 פו0ע' נסס סכנו 6פ3ס ס3 'טס נ' 6)1 3פס'לף6 , פחסך 'מ'גסיסת רמתו 'טר36 רטע' 6)1 )עה( : סירך )ריס מרקס ת"ר פ'ר0"' %3יסס סריגך ת"ל כ"כ קס"ז 1כג"ק ,סעת'
 טנ טמ נגש !ר6'ומ , מכפס'קה6 נקח מ0ס, ע"' דוד' ענס סס ממפרס ר,פ'רוס נס , כפס'קה6 גדרם נךוס"ס

 06 )עם( : ונדמע גע0ס שר36 מסח כס6מרס נ5%גו גסמע סתור וש) יק וסניך זס כ) ס0מ'ע6רהס6רך
ממנג'ס
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כדתנחש אבטרש
 היששמ מוע לן י.מ' , 'ימנ.ם אתם מה הקנ'ה להם אמי )פ( .ב,צ.תש21ה

 ]אס[ גאז( נחי אננכם בה אם ינ' ",חי ג. כא' מה זש.ה . דוה המש ד'א]ח[

 חיכם הקבינה להם אמר , איחל כי כחי מה , הוא נחושת של בשרינו ואם כחינואבנים
 נמיש "ק,. ]ץ' יי,עבר::ם בהט מי:%הן%קץי1!:[
 מתחילת הזו הפרשה )פג( אומר יהודה ר' , נחמיה ור' יהודה ך, , ע( י6 )ממות וגו'פרעה
 , אמורה היא במעךמה אומר נחמיה ור' , פרעה א*בם ישמע לא , מדברת דיאהמכות

צ "מדת, "'!ה ,!זו , "1 .י'שה ה11 הפר'ג'ה אח.חן  
 : הזה הדבר מחדש אני לכם אלא אומה מתוך אומה לגאול התהלתי לא עולמיאת ץב%:2:י ו(":ע::%ל "לעי-ר כגג!: זלם::נ:זי'נ,;ן

 אתם "'ן , מרי הוא לנם )פח( , לבם ינה הוא ,ילך מנאן , הישים ש,"שגינת[

 :nWYDט.ומ1

 %ייאש"שמ אמרש ב., דיק ,עפיידיה יששצתתת ר "ש מ"
 ותקוניםהערות י מןןת,זמנים"'ןנן עע צעצע צ' ךבם :22ןק%

ן %",ל'  
-  

 ,,:רקה ן"עצ.:נללגגדגש:ע "י י"(
 ש .;; י.ץ.; מ; ,;ז ',,;מוז " נו ל, npf :ונ%ז:;"סלזנע!:,,ן4

 סכתונ רשמכם מתחית רח'ש קגכ* רומ' נכ"' , מיגרת י6 סממת מתחייה סגו ספרטס )פג( :5קסס6רד

olnh1 למטס ריוחת שורטס 6ת קמן 9 מ 61תכ, ל, '6 )סמומ וט' טש וליורן מעס רנסנס ומצ'וSstt: 3"6 

 ננט מקריס נקרן וכס סוס סטיות %ס סוס סחות סנה'% 6קסס6ר? ס3 סגי ונכ"' , מפריט 63רןשחחים

 ט123ינכקמ43
 ס" רח'"

 סזס3כס6ק 2 )פז( -ן מ6ס'
 - ',י," ו היש ק!

rpnnו ר' גסס מונ6 ו0ס ע',1( גנב )?ף סחייך נמש גנגס יט'וסמ6מר יכו' ם6תי. : 

כויס , ג"כ חסר תרפס 30סג'גו סרעמומ6 ומזנר , נ6" יס"3עחוד רימ35ימ יקו ו"36ע3

 610 3כס )פח( : 6ו"ס6רו 30 0מ ננ" וק4ט'סק וגו' נר % גו' 3ו פיית 36רייסop)o1h %3ייר

 סנ'% 6לןס6רי 30 וןג' רח'", וכ"י לומ'םנכ"י
 ף לנין)

 גס .', י.'!ן
 -ז (

 3נ?ג מונס מגוע סו6 6רן דרך מס' ל; 3סס )1' ר' נסס מונף 0סי ושסיקת6 , עוא % 'סוט סם מונעשים
כו'
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טהטבאמדרשן45

 משש אלד חשוש דצדהט בל_ )צא( אמר אבא בר שמואל י' )צ( . "יה[ ]החדש]י[
 כח איו ,, ולסל" אועות משש לראפר, בעין כה יש ולמאה,שעות

 ולא שסלה, דיותן משש נולד לטשה הקב"ה שאטר ההודש ואותו , לראותו.נעק
 : הזה החדש לו ואמר באצבע, הקב"ה לו והראהו , לראותו בעין כחהיה
 למה הזה, ההדש טה 'גיטי שמעון ]בר[ )בן( יהודה י' )צב( * היה[ ]החדש]יא[

 להם כוזוב ההן ולא הרבה, נשים נוצל שההן למלךהדבר_דומה,
 אחת ראה , שבת ולא חדש ולא )צה( איפמייה )צד( ולא נמיסקין[ ללא )אגמיקקין()צג(
 , שנים ועיבור ושבת _וחדש ואיפתה אגמקסין לה וכתב , נינוסים ובת מוביםבת
 טסתי לא עומדים, העולם אומות היו עולמי_, את שבראתי כיון הקב"ה, אמר כך)צו(
 חדשים ראשי להם נרשי ישראל שעמדו וכיון , שנים עיבור ולא שבת ולא חדרם לאלהם

 : הזה החדש נאמר לכך שנים,ועיבור
 , לו שהיה למלך דומה הדבר לטה אמר לוי בן יהושע ר' )צו( . הזה החדש ד"א]יב[

 לא )צם( יום, של שעה איזו יורע והיה בה, מבים והיזה ]אורלוגין[ )אורלוגין()צה(
 היה זה ]אורלוגין[ )אודלוגין( ענשיו עד בני לו אמר , פרכן על בנו שעמד כוון אלאעשה
 שעמדו כיון , שנים ומעבר חדשים מלדש היה הקביה כך , לך הוא מסור מעכשיו ,בידי

 הן הרי ואילך מכאן , בידי שנים ושל חדשים של השבונן עכשיו עד להם אמר ,ושראל
 : לכם הזה ההודש שנאמר , לכםמסורין

 למלאכי אוסר הקב"ה , השנה ליאש מגישן שישראל בשעה הושעיא ר' אבלך )ק(]ינ[
ן

 אומרים והם , הספרים מהוציאו[ )והושיבו( יקא( בימה העמידו ,השרת
 )מוציאין( מעמידין מיד , השנה ראש שהוא לטהר לבני לדון מבקש שאני אומי והואלמה
 ראש עושין אנו למחר אומרים , לעברו סמה של דץ בית נמלכו , המפרים ]ומיציאין[בימה

 ותקוניםהערות
 נר 0מ361 ר' )צ( : 6עט6י ר' נפם 'וס' ר' נסם סג" נרנתי גס וסם , ס"1 ככ"ל גס נפנס ומצמר ,ט'
 כסברס סם וסעירוהי , 0מו6) נסס תגי 0מ65י ר' hn'h וטס , ע"ג( נ"י )דף סחוזס פסקך נססיקת6 גמגם6נ6,
 כדרכו סמגחומ6 מן וס סעת,ק 0סעקת תרי . ע"כ %6 נר 0מ361 י' סטסח6 ק5"6 רמו ג6 ג'5גץסר"1

 סו6 טס נססיקח6 , עמסס פשת מס0 גדד סגים שזס % )צא( : תגחומ6 %ית ומסר , סמ6מייס)טרי
 ממס 6כ3 , נססיקה6 ססי6 ממס mnh בטסמ6 610 יס סכ'3טפ ר"ח כסברס מס מסטירותי , 6חרכסינגון

 ר"6 מס'ס'טך ונס , 3חגחה62 6100 כמו סמ6מר כ3 סעת'ק סמפוט ס תריס 30סמס נר4ערס0סשרות!
 , ממעון גן "וזס ר' )צב( : 50סמט ריתגטמ6 ע"ס ג"כ 610 כו' 0ס יסשת זכר מונס כ3 6כ' נפיוססולקך
 סחול0 ססק5 ונססיקת6 ,' 6קסס6רז % סני 31כ"" רח"ס וכף רהטי נבי וכ',: , סמעק נ"ר 50"5חריתי
 , רח"ס וכ"י רוני נכ" ות"ס , 6גמיקסין )צג( : חרנ6 נר ח"6 רו נסס 13' ר' נסס ,ס מונף ע"נ( גג)זף

 65 סני' 0ס ונססיקת6 , נמיסען 63 5"3. קמיקטן 63 6ר%ס6רד 30 סני ונכת , נמיסקין לא ט5"3ותיקתי
 נססיקח6 גורס גמם סרך ומערוך , כתונס , כם1ל4ן סטר י4פטש784 כיוג, סס'רוסס ננוגס נ"ר ים* ,גמען
 נסעקת6 0י4עימת, מס 1ח IyaNaa 3סמ3ס טוגמו ס6, יון 1)20 , נתונת פ" שתגגמ,סיון

 ד.ערש
 וככנו , נסס'קת6 4ת6 מנתפס 631 חרפ 631 )?ה( : קע"ח סערם פסיקתכן טין , 6פטייס )צד( :גמיסשס
 , נפכךקת6 למס זס סקנסס, 6מר כך )צו( 0נס: 631 ח1זפ _ nhw* 631 ט3 0ג' ולק o~m ו5"רומי
 3ף ר' 6מר כנ" וג'רופ5מי ע"נ( נ"נ לדף ס"ס טף פ"6 ר'א נירוס4ר שגס וכן ע"6( נ"נ )דף ססנפשיים בגס , אר ריל3 )?ז( : %ס % טין ph 13 שי , כפיס מכ5 כך ס!סטס סם וגמ65 , קנס נסטיסע'ש
 רח"ס, נכש וככון וכרס , t'alhe ונ"ך , 6ליטפ6רד 30 סט 1כק לומ' נכח וכפס , 16ז13נין )צח( : 6רינ"353
 סערם סס גססיקת6 ועחן , ~nwa מורס כ4 וס'רהמן horologium שרו"ח יס(7ס*שק8 ס'ונ'ס הכמיסוגף6

 כ" תנחומי נסס סטסה6 נקזו רסס "6קספ6רד סססיקה6 6ת )מענ' סנועת'ק כ' כ"כ סנ6ת' וסםרה'"
 ס')קע נע3 ונס )פרט, 06ר נכ'" נתגטמ6 טט6 כש סנ.סח6 וס'6 ע"ס 63רןסס6רד כמסריס ניתרסננ651
 סטיון 16 ע"5 רמו נ%פ פסילתך %'זן ומסר ססכךרוז6 6ת סמ6 ל"5 רמזנ6

~rp'pD 
 טסנ קס"ע רגוז נטף

 וסיס 6ור3ונין[ ]5"ג 6!רנ!)'ן )ו סס'1 )מ)ך מ30 6רינ") סססוקת6 מן סמ6מר סנ'6 ק"5 נרמז חס וס, ע3נס
 3ית6 *0ר סקנףס 6מר נך סט2ס3 נךוס נס ססגוקח6, כסנטן 631 סתנחומ6 כיסת מעתיק טן, גסמניע

 , ס!סע'6 6"ר )ק( : ט0ס מס 6ר~ס6רד 30 0נ' ונכ'" , רלו"ס וכ"י רומי נכת וכיס , טסס 65 )צפ( :כססיקה6
 וסמינו )קא( ע"נ(: ג"ז )זף ס"נ ס"6 רקס 'יי50מי יעיין 6ו0ע'6ל ל' חג' ע"נ( ר"ג )דף סחודפ ססק6נססיקת6
 נמורמר )זנינו גס וכן , 6קסס6רי פ3 0ג' ונכרי רוש נכ"' סס!6 כמו , סספריס !סתי16 50"3 תקרתי ,ר4ססריס
 ושין , סרףטורין רעכיר, סלטרין שענטזו ונס נומס סעשזו , סט נססוקף6 המין , סססריס מו64ין ,תאמרו

פס
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כה. תנתמא באמדרש
 יאש למהר לנו אמרת * שלם של רבונו , הקב"ה לפמ השרת מלאכי אוטעם ,השנה
 ואתם ואני , לכם ד"א מסור לכם הא החדש שנאמר בידם החשבון להם אמר ,השנה
 גדול גוי מי[ ]כי )ומי( משה אמר . עמהם נלך עושים שהם מה שכל בניי אצלנלך
 יאנו לשק ואין , ו( ד )יגויס אליו קראנו בכל אלהינו כה' אליו קךובים אלהימ לואשר
 : הזה ההדש כתיב לכן , ו( ינ )ייי6 קדש מקראי וגו'[ ה' מועדי ]אלה שנאמר , מועדיםאלא
 שאתם תאמר לו אמרו , נגאלים אתם הזה בחדש לישראל הקב"ה להם אכמר )קב(]יד[

 עכשיו עד להם אמר , אחרת פעם להשתעבד עתידן ואנו ,פאלים
 , כס( ש )נוע" אדמוני הראשון ויצא שנאמר עשו, זה וראשון , נבוכדנצר זה / 5מ( ג)יט6) י דדהבא רישא הוא אנת שנאמר )*קב( , בבל מלכווע זו ראש , וראשון ראש לבםיש

 : בכם להשתעבד העתידים הן אלו-
 ויעקב יצחק אברהם , למליאתו )קד( מונין אתם זניתם אם . הזה החדש ר,4 )קנ(]פו[
ן

. 
 דוד ישי עובד בועז שלמון נחשון עמינדב רם חצרון פרץ מהודה[ )קח(

 , לפגמו מונין אתם לאו ראם , כנ( כע )יבא למלך ה' כסא על ללמה וישב ,ושלמה
 , הזהב מגיני עשה שלמה , והולכין פוגמין התחילו רחבעם ומן , )אביה( רחבעם)קו(
 נחושת מגיני תחתם רתגעם המלך ויעש שנאמר , נחושת של עשה רחבעם שעמדוכיון
 אחזיהו ]יהורם[ )יהודה( )קו( יהושפט אסא אביה )רחבעם( , לפחות התחילו , ג;( 'י)מא
 אמרה , בחשך מהלכים התחילו הירה בא , בשמו החדש הוי , ו( גי. )מ"ג עורצדקיהו עיני ואת ]וכחוב[ , צדקיהו יאשיהו אמון מנשה חזקיהו אחו יותם שזיהו אמציהויואש
 והאור , קלינו עולם החשך יהיה מתי עד עולם של רבונו הקב"ה לפני ישראלננסת
 העולם[ לאומנה חשנה מביא אני הבא לעופם ]חיכם הקב"ה אמר )קח( , הקלםלאומות
 ה', יזרח ועליהם , לאומים וערפל ארץ יכטה החשך הנה כי ישעיה אמר , לכםוהאורה

 : 3( ס )'תטיס יראה עליךובבודו
 אקום לילה תצא זש" וי( . כ9( ינ )ממנת וגו' בכור כל הכה וה' הקלה בחצי ןרך,ינפז[

 מה על , לך ולהודית לעמיד חני חייב דיך אמך , פנ( קים )היניס לךלדודות
 המואביה ורות נענו שחזרה בשעה אימתי , הלילה בחצות זקינתי ועם וקיני עםשאשית
 ההע זו , י9( 6 )מת נעמי[ הזאת ם ]עליהן העיר כל ותהום ביניב מה ,כלחה

 ותקוניםהערות
 . ט' 5'סר56 סר4"ס 3סס 6מר )קב( : סססריס" "וס51'* נמוסמס נקמר נחגחחצ6 0316 , ק3ינ נסערהמס

 משריכס חיסו 5כס סזס סחורך 6מר כחק ר' 3סס נלכש ר' מת~ף3 ע"3( גיס )דף סטיס ססק6נפס'ר4ע6
 רמז % ני14ס מו63 ר3"ג ניפרס סס המעירות' . כו' נטגי"ר וס ר6ס , 5ט6 טתייין ור6סון ר6ססעדתן
 y)hn , y'h %ס מא נחמס כסר% סקכ"ס 6"3 , סס סטסק6 וכך , ס15מר ?ם וחסר ספסימת5 3ססקמ6
 תרסס ס5טיט סהגחומ6 ומזנר , ט' מעסיכם חיסו 6"3 , יחרת פלס שתהנדס 61ט , גנ;*.ן סרגומקמר
 רחש וכ"י רומ' גג* שנ6 וק , 7דס63 ה% 610 6גת תיקמר )'קב( : סחגחומ5 כיתן ססתיקססעקוש
 סטדס ד"6 )קנ( :  דסנ6 די ר6ס0 מה* 6גתט סתוכ ו3מרך6 ונ'5קוס ונפכוקה6 6קטפ6רד, ס3 פניוא'"
 ס'גק , 3כס סוס יטכס כרטס ף 6מר Stnw ולס פ"ק( נ"נ )דף סשיס גססירות6 סו% , onet 05 ,0ה
 3מ5י6חס מחין 6תס 0ה "ona 06 , פ'3י"* ש כו0ר6 כסדך 5"ח( פס )חס3;ס עלם שון כירח 3סם,610
 רפס וכ"' רונו נכ" י"ס תסס? , יכייס )קה( : 3וצמ0 5מ3'6תס נסס'קת6 , 4צש ט' 3מ%13צ)קי( : פ"נ סטרם פס גססעךז6 פי4פירות' כתו מנוגס p~o הס' , פסק כ4ף סמ"ר נפיצה וחייו ,ס'
 מ3ת ססנרת' , שנמין ספחי* רחנטס חק , יניס רחנסס )קו( : ספ ונסס'קת6 6קט%לד % פרוכ*

 מיותר כ' רחנעס מית 6חשכ ססנרתי וק , רחנעס פ3 מוסגר פ6מר ש6 , כתמים מחספס חק וסמ4ס"6נש"
 גמ65 65 ק"5 רמו וו:'גג4ס 31ססיקת6 , 6קסס6רי ס3 סם. וכה רחים י" רזמי 3ס" נפשת תש ,מא

 ס5 פגי וכ"י d'm' וכ* רח' ככ"* מס61 כמו 'כורם מנץת' קונדס, )קו( : שנמץ סחחעו רפנפס הצן ,כפספס
 ס5 סי' ונס* , רח"ל ת" רם' נכחי סכוך כמו כו' מייכס 5קנ,ק*סוססת' 6מר )קח( : ונספיקת66וא6רן
 סכהס חק , עו' סחסך סח כ' ס:6מר , )כס ומשר מוצדך.3סס 6מ סנ6 3ש3ס %יס.מ"כס 6מר סג"6ר4פפ7%

 ס5עס 3ח5י ויס' ססקhn~tDD 6 וסיין , סחנהו)ו6 3סס מתעש רמז חס3'ס 3"קוס 1ט63 , 6קסס6רד %סגי 3כ" סוטתק 65 זס , כו' דוד 6מר מ5ס חגות וס"ס )ג4ם( : נססיקח6 5'מ6 מחסך ממוטס סתחעו 0דחס6
 עכ ועסית סכ63ח "רקס וע3 סעו5ס קומות ע) ססנ6ת מססס'ס SD 75יך מססס' ע3 יפש ע"6( 5"נ)7ף
 נסערה סס ותקן 6גנ ונדרך , ודנן מססס' sp זי6 , 6' 16ת ס"ו רות ממדרס הו% , ס' זוממי וצםקני

כקן
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aoבאמיש awun 
 . אוזך ביון בדווך שתתכן הצבו , ס( ו %ש עו' תבע ע* האנצנים , מלחן )ןא(חיבשת מזיכת שהיתה היא וו נעכו , ]באינצךפיסםא[ םתםא% )באיסקופיא )ש( ההלכתשדיהה
 1 6( נ ע" תו' מנוח הד[ אבקש הלא בתי ]חמותה[ גלתה( תת לי ינע% ]לה[ורטפטר

 בועו הלא ועתה , 5ע.5ה בבית אם בי אביה בבית מנוח לאופה עושק אמרומצאן
 וגו' האיש לנו קרוב ]נתאמר[ )הלא( 4 הוא מקתבינו הלעוגו מוי , נ( ש )שמודעתנו

OD)פרוץ הדור שהיה אל% 14ב( , זנוק * וישן יוצא היה למה דור של ונרפא . ג6( ג 
 ג( נ )סס ומכת ורחצת אלא , הפרוצים 4צן לנדור בשביל , במק והרן יוצא הזיה ,הרבה
 , כך אותי רואה שדותה מי אמדה )ינ( , הרבה נקרו היתה רות אלא , כן עשתהלא

 1(, ש "ס חמותה[ צותה אשר ככל ]ותעש הגורן ותרד , עשתה מה זו זונהאומר
 מהו , ז( ש )ש לבו )אל( וישב וישת בועז ויאבל : חמותה שצותה מה כל עשתהמשירדה
 הלשון סרגי*ן ;מתוקף שמים לפי )קמו( , כהונו אחר מתיכךת אואכל )קיד( , לבווייפנו
 עג(. קיע )שמס פיך הורת * םוב בה שכחוב בהצרה שינע . לבו וייפב ד'א )קמו( :לחורה
 מרגלותיו ותגל : במח בלם ין( , ש( )חע בלם[ ]ותבא הערימה במצה לשכבתבא

 האיש ויחרד , בתורה לעשק אוע'מד )קוח( , " ש )ש ונו' הללה בדתן 4יי , )ש(ותשבב
 , תמיסה לשון אלא הזה הלשת ואץ , בו אחזה מיד לצעק בא אים( , מש( .וילמת
 נזק )קכ( , מזיק או דכא רוח שמא סבר , ויחרד מדי , גע( יז )טסעיס שמשון וילפפושנאמר
 תעאמר , את נו ויאמר : שיער להם אין השהם בי יקכא( , אשה ומצאה חשה לידו
 , קיללה ' שלא דייה % , י( ס ג )יה בתי לה' את בחכה ויאמר , ]ונו'[ אטתך רותאנכי
 בוץ דורש , בועו דיה בך , (oe) הראעין מן האחרון חסדך היפבת , שבירכהאלא

namwלקדש אצלי ובאת שנה, שטונים בן ואני )קכב( עעאר, כחקן אני ברצד אוטה 
 ראמילא , ינ( מס )ש טוב[ ינאלך ]אם ונו' דילתה %י לה ,אמר , לברכה התחי , שמיםשם
 אמרלו הרע, יצר לו בא )קכג( שלום בר' הלוי יוזדה ר' אטר , הס( לגאלךונו'חפץ
 נונע איני , הס( ה' רר לו תשמר יצת השביע נוד , וצתה ם% , פויה תניא פנהנטעה

 ותקוניםהערות
 תפתי , סש6 %'מץש6 )י( : י4מ,ו' ששג nOno תסרש , סנפת6וס '"3 למזות 3סמ סס י6נ"י
 נ6יסקפעי16וז מלדכת onto 5סג:נר , חעימיס ג6ש ממרסיס ס'% ץ , חח מדרס כטס תרי רמו רות וטS. ומונק , סתרתן  וחעכנס לשק ו'  6וח ע"נ לות נמינו כאס זק , רומי נגף וכין וגדר* , נ6יסי94סע6סר3

  ונכת  סלפבימ,  פסתיחומ* טנשט ימורס הנר' , ט'  ירפס  ממכת סי6 חצרנו ,  ס"סנחיקקסטע6ות[
 מסט נקח ניוט ושי סנט* נססירות*  סיין . 5נ פ3*פ 4זש(0צ1א0 ניזמ ר4מ3ס וסורקת ,  נ*יסיפיסטין-
 יקד מ3 ערך ערוך עיין , מגת ננדי 0" , מינוין )קיא( : גש  סורס העליסי נפיס hbpm' קמ'שספרס
 6% %ב( : d'm נג'" נס מגק וסף ,  פנוין Y'S  וכלמנין *נטת  כפשת רווי זנג" , וג4,שס פויסננדף פ" , נסמרסועק עכסו י6 כנכסיו טס וס"ט , פרזן נננד מכסס סיוררי לטפנר סם ר3ס נוית זנן ,)פרת(
 3ש , פרנס סר71 סדורסיס

~nbDh1 
 , פ' קי *מז רו% ססןזס מי נמרס )קינ( : ירות נסירתו רס'" סק

 3תקן 'ס וכן , סגורן ותרז טיס מס , סי6 ווט 16מר ג6ן 6חץי רו% ססו6 נמ נמרס רחש ג" חמ'נכי
  סממניך  וספת ופנת ור"ת mnb 05 סי6 סטרן ותוו ,  )רות שירמז % רסק גק רימומו ואס ,לסניו
 ינמר 6חעי ור4רו6ס ט ישונע מתנסח כס6ג' 6רד % נמרס hlh ק cngn 65 וסא , ~plh 1'רימ Y'nhע5יך
 פצס מיי,  5חר מפיית  %6ל %י( עימס: 6ת 41עס ו6ח/צ  סגולן  גתחלט 'יזק 05יגך , שגריסוגי
 סלטי מרגלז מאיקס כמיני לטי  לקטו( י"ו: *ס d'D ר3ססרות

 רהט, וב* רופי נכ"י פאון 1מ *צרס,
 סצ6 "צ  נסותם,  פיגפ 135 ר"ג ד"6 )קטו( : 5תורס טון מדגמן ססיoc 6 חתונמירס

~1DS 
 , טס וזח

 רונו ונכ"' נגחת, %ס כחג הי" וק , נפמ %ס מסו (pp) :  3י4רמ עסק 5נ4 1"סנ צות DS" ו..ש כווןגוס
 : בו ולטסית נו nvne  נתמגרו , נעל %עמרא

 לקיר"
 רפ"י כפן ר4מ6מר 5ש , %שק נ6 )כום( 1 ע"נ( ס"נ )דף %י5ס נחיי מס' סנוקרת ועיין מ"כ( ק'"ס)הסיס 4י לטרפז לילמ*קימ. ת45ז רכפינ בוצרס למסוו ספסר

 ט )קכא( מר(ץגמצמ6:  וטגע טס טחת רס'" סט6 גן  *סס, וע65ס רוסס ע3 'ח גתן )קכ( סס: רותג9'
  ספרים כי  ור4מ*פ ,  סיער גסס rtfi לוחות 5מר נספרס  ממסמפ סתמך סס רנרי נדות ,  סיער 5סס  6יןססדיס
 וגן , רח'ש וכ"י רומ' נב" וכיס , מגס סטג'ס ק ו% )קכב( : רח"ס וכה ראי בנ"י 4ת6 סיער (~6Oh'ן
 ליבג(13 תמורס: גן מסיס  מרןלו 5דן %* נפעי,  %סו% פצכיס סייגן כוער h'fi ,'3 סו  רבתכרוח
 6תס ,  מקערט עת מסיס שכע, 54רו *שץ  מרסתנו וש סס, %ות פר' רס'" כנן שלצחי לוס יורו,*
סגף

 רן נסס or ש% ל"ו  כצף רות ונמירס , ('l'bg ע" 656 עלס ינ6 ס65 אסנט , ע5יס ג6 סנויס וס"

 ס"ק: ססק6 בספותך יר' ושין ר"ח, נסס ש ש% '"6 %ת מכ"ש נרכל ונן , סתםא:ודס
%צ
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כותתש א3פרש

 גגם ו,: ג%נ;%יגךון:י(גל;,4:יט;יש"י,יר' גג:נ י יוגמגיהן 744%ךען ב%2%קהמש י גיזתש ך? "ן:וסע%דודן":'מגיית4,ח
 נ לקיים עלשב -*ה%---

 ך
 יעקב שמך אל לו והאמר מלאכיו אהעו '

 ד"א )קכז( וכמה: כמה אחת על עליה מתנבאים הנביאים שכל ירושלים)יי%'ס)לי(,

 , למשה הקב"ה אמר יו(, כ )מס ממצרים ויוציאנו מלאך והשלח 'שנאמר ,  משה זהצ

 הע"ה מג"ך:ך ;ךך .ינ:'יא."ןימשי:'י"':.:'ןן:ען:ך::ךל
 גע 'ן

 , הלילה בחצי למיכךיויד,י , עבדו דבר מקים %, ע גזירתו משלקיםלמעבדי
pSnlohd~'ש'נין4ג :ו" ב'"זיגי4ן' : יר,,י:ג 14"::ג :1עוי,נ; 
 n~pD 1 '- -שבר'אהנדהלכיש

אחרת
ך

 קב"ה ש שעה ?ל
 הימי משה משלה הממוזם על מכה להביאמנקש

 ל'הן מחש ששי .הן קמר ,
 נ. ,הם אמת אנ,ת'הן אצ. הננ.י.ת ג, נתנע, ש ,ר,. ,", נגור גל טת1[
צגך יג: ז:ב::יג עיזיי : נ::מיג:גןנ% שטנ

"4 1 
 "יי,נ:(ק ו: גי.?יעןיגי"ו4ג, עג:

 ש:אמי , ורונן רינ.ה l'Pb~l] כנלה צמתיהםמ%ונ, 4ה:ג
פ צן4רזצ כדכוים 4[ ]5"5 5ס למרס ס' חי רוס נפ' לס* טת סמ6מר )זס ם', כלכרים * 5נשהס שג6 רב 8סר)קכד(  "ג2יצמבךוש: 

 "נוה;
~nptpt)pta קכי( ..ש י( 

 ק
 עיין , מיום

:oahth19DSי.ו'::ג, :נ:?;,,מ: נ 'מל:צ::;'יב"",'ףלענ:ןשן;צ 
 ""ן ": י ]" .: י נ"" י יל ו' יי י.זשיגן" ןי: יניהן:מ ן,הןי%,ןנ'ייוי,מין:

 ע :ן :!"יי%' יע ..("" קnuhSib 4' :': ::ע%:גל'גמ:י[ועלון::

רעלני
 2 ז ז;7ק?.וןש"י"נ;גיג נןגשעעי"%לו ן ןבערנג(
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 תאץ8 - יבאכאש52

 לפיכך , מכאן ישראל יצאו ואל בשעבודים נהב ואומרין[ ]שלחין ' ושמחין()אומר, אלאשדיו חמאו, מה השבויים "לא( המאו המצרים בכורות אם , בכור כל הכהוה'
 בהם. משעבדין שהיו השפחה בכור שכן יכל , גט( )סמ,0ינ השבי בכור עדהרגן
. יראתינו קשה יאמרו שלא , למלאים משתחוים המצרים שהע , בהמה בכור ולמה)קלב(

 : בהמה[ בכור וכל ]לכך הפורענות את בה שלם שלא '
 חשוך שהיה , לילה מהו . )( 'נ ):טת לילה פרעה רקמ]ים[

 )בלילה~
 וכל הוא : ]כלילה[

 כיצד )סט(, וגו' נדלה צעקה ותהי חשוכין: והן חשוך הוא עבדיו-מס(,.
 - לחמש נשואה שהיתה nww  ובן  מהן בבורות חמש לו  והיו , נשים חמש נושאמצרי
 כל ומת שנאמר מה לקיים מתים, כולם והיו , )מהן( בכורזת חמש מהן לה והיו ,אנשים
 , בכור בו שהיה ]כבבית[ הביתן )מן גדולה צווחה היתה בכור בו היה שלא ובית )קלג(בכור.
 שנאמר , גמ( סט )תסרס אתנהו בכור אני ]אף[ )גם( שנאמר , בכור הבית בעלשהיה
 ולאהרן למשה ייקרא : :ס( ):טת מת שם אין אשר ביה אין כי במצרים גדולה ציעקהותהי
 והיכן משה הוא היכן ואומר ושוק שוק בבל בלילה וקורא  הולך היה לקלר( .  ל5(  סס)מס
 , הולך אתה להיכן פרעה לו  ואומרים בו,  משחקין  ישראל של בניהם והיו , דרהוא
 שעמד עד בו ומשחכום דר חוא כאן לו אומרים ההם , מבקש אני למשה להם אומרוהוא
 הקב"ה אנו, גנבים וכי משה לו אמר )ש(, עמי מתוך צאו קומו פרעה[ ]א"לעליו,
 קומו ממך בבקשה פרעה אסל , גג( ס0 )ס0 בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לאאמר
 , אמוח שמא אני ומתוירא בכור  שאני א"ל , הרבה ממריח אתה למה משה א"ל ,צאו
 בלבד שפרעה  תאמר ולא , מחוש אתה מזו  לגדולה , הדבר rc שתיירא אל משהא"ל
 להם אמר , )ג( :0 ):ס וגו' מצרים ותחזק שנאמר , דוחקין היו המצרים כל אלא דוחקהיה

 ותקוניםהערות
 גסנו)' סססיקת6 נסס נ"ב מונף כי י6'ת' וטת0 , מ"י( יף נמשת סס נ0ער0 )ונסס'קת6 '!ס "ותו7"ס
 תק:ת' ,  ומפתין  *ומרין  מסיו  6)6 חסל% מס ססטייס  )קלא( : רי"ת סקס סטניטית  ערגנו '7 גתנ0)קס

 ער"ה נרס"' ורפיתי , 6ומריס וסי1 סממיס ססיו. רח"ס נכסי וכן , רחצי ככ"י )ככון סס61 כמוהדומין
 נ6 סמכ')ת6 נק נונעיס רסס ז7נר' , נרוכס נטר חמס על זס נרסס ,  נחתומך תריס וכיסר , כפ( יכלסם כתי וכן  מגריס, על וסני46פורטגות טלגונס תנטס יר6תס יקמרו ט%4 כרי D'~3VO 4ץ למס  ס(יי6

 עגיו ohtso יר6תיט  להתריס  ססטמן יסו סל1hw %6 6 מס  יפייס וכי סמני נכהי טד סמכיהו*  וזעפוג
 נזירות סכל  ליעדך , הסוריות 6ת  נפ ס)עס ס)6 יר6תוו קעס , עגמם ט3 סעמ07 'ר6הן קט0 סס!רעטת6ת
 נכמס נכור וכל נמכילת6  פס סוד מונק זס ויחר כי'.  בסן  ממחין r'uw סיו יסרבל טל נוזר פרטםמסיס
 06 עלינו  ססני6 יריתנו קסס ספורטית  u~su סנ'*ס יריתעו  כמזוים י4"ףו  סל6 6)6 חסלת מס כנמסוכי

 פס ס י6ס IDD %ל . ע"כ פרופות נס סיס ס% 'ר*תצו קטס לעמוס סעמרס יר,,זגו קססספורעטת

 6ומויס ססט"ן יסו ס)6 ס0מ6מר %6 מסק  6'ן  לכן נספס, על ססטס סר מת"כ סניי  מטייס טלמסניי
 סס מיותר 0מ6מר וכ) , המריס מגריס olpna  6ומרס  טנוחן לח"ג תיקן 61הי , ס)6חריו ממטרגטתרננ

 כמוג 0ש מטייס %61 , (ot~sg מסתחויס ססיו בתגחומ6 ט;פורס כמו כרגש 56) )סלן 0ו6 מק!מו עיקררק
 וימי פסק* נפסיץז*  ופייוגס ,  נסס  טמתים  סטגויין יסר*לסיו פל  ההסמיר סריס  גזירות סכ3 %מיך)גד
 %6 , תסכת מס  נספס חע6 76ס 06 נכמס נכור %1 ע3 רק 70רמס מונ6 סס ע"נ( ס"ס )דף ס3עסנחגי

 סממיס ירותנו קסס , ספרעכופ 6ת  עלינו סניהן י6תפ יקמרו ס% וכדי , לטכסיס מטתתויס סיוסמ5ריס
 הנדפס 3תנחומ* לכנרי ססד תיחס יגרר . לוס  לפיכך , כס ספדטנות טלקס סל6  יריתנו קסס , ע6?סעל

 ע': פ'א(  י' לדף נ6 נסרסר  rot~'1 נס' הריס הע ממרכילת*, זס כל מעתיק *סר 1' *ות נ6סרסת
 ושממר . %יו ממת דבתיכ 3פכילת6 ססו6 כמו נתכתב רייס 3'ל פס ומוש , סמכילת*  פן פנטיססרכריו
  0גל0ס סתכועפ6 מסדר לפני כלל ota ול4 סיטירות,, 910 כיק פיתר כי פס, ליתם קושין  ססנויין יס6ס%
 גס כ"ס , (o*sg משהחוש הנפריס סיו נועמס נטר ו3מ0 )יב( : גמגי)ת6 וסויר ס' נע3 5סג'ו)6
 0מ5ריס ססיו נסמם[ גני ו% י"6 )סס, סוכךין קטניו  נועמס נמר  4?ס 0נירס6 רומי ובכ'" רח"ל,ככ"

 סני רומי נעי , בכור נו סיס סל6 וניח  )קלצ( : ססיו עי ססיו מן סמעת'ק סממיס 31פ"ו , )ע63יסמסתחויס
 וימיות ,  גוולס 5עקס ותסי סנ*מר מת פ הידס סכיי נווי נע גדולי rnU סיס  בתוכי נכור סיס ס%ובית
 מפ שנית מן סנדול סיס  נשוט נכור סיס סל6  ונאצן 0ל' .למקס וגל" , .טס %5 6תג0ו נטר 6מ  6ףסגריר
 דיסוקר6 רבא רמו נ* ntplu  מינק נקלס, ויר* פל סיס  ל*( פת: טס  _l'b 5סר ניח 6'ו כיסניור
 והסרן מסם ע) וסוך) מתויר ססרעס מגיי ע"6( )0' ו0ו0יר נr"D1 '0 , ריתנמומ6 גסס O~ts 631ר.רןלמסר
pto1 וכסמקן , מסחען.גק וסתעוית , מןDh מוהר"ר ר.רס"נ ייייי ומעז , 165 שט Shln~ סס מרחמה , 

נמג'גת6
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כזהנחמא אבמדרתקשיי
 משעבדים אם אמרו , יזרעאל על מצרים באו בערמה נחמן בר שבצאל ר' ר אב )קלה( ,בי6 אלא בכורות בסכת כולם מתו לא למה , בים אלא כאן מתים כולכם 44ן b~wflוזקיקה
 , המדומים על שהביא כשם , מלמעלה אש עלינו להביא אלוהיהן עצל , באש שתםאנו
 להן אמר , במים ובשעבדם בואו )הייכם( לעולם, מב% עוד מבחג ובשיני נשבעאלא

 הלכו אנשים אותן הייכם )לו( , לעולם מבי עוד מביוש שאיני נשבעתי אניהקב"ה
 אמר )קלז( , טו( כ )סס4ם _ינו' שועלים לנו אחזו שלמה אמר , )מס( יהיו שועלים מנת ,*ם מעצמן והולכין נגררין האנשים אותן ינ(, 0נ (~,otS הרב ידי על יגירהו שנאמרלשלול,

 שמואלר'
~Ye) 

 ואח"כ , במצרים הקב"ה מהם פרע )קלח( : כתיב[ ים ]שעל הבימו( הימ
 שלהן דהור שהכה כיון , הלילה בחצי ויהי כתיב, מה במצרים הימ, על כאגםפו-3
 היה אבן של , ינ( יכ )חות וגו' מצרים אלהי ובכל אומר הוא וכן , אותן הכה בךואחר
 סוס , מהם פרע כך ואחר מאלהיהם שפרע כין , ניתוך היה זהב ושל כסף של ,נימוק

 הזו הרשעה רומי במלכית אף , וחילו פרעה מרכבכן ואח"כ , השר זה , ביס רמהורוכבי
 משפרע , בבל למלכות שעשה כשם , מהם פורע כך ואחר שלהם משר %רעמשהקב"ה
 כך יסף . מז( ג6 )יימיס בבבל בל על ופקרתי שנאמי , מנבוכדנצר פרע כך ואחרמשרם
 שמלקה )קלם( שלהם, ד,יטר זה , טו( סו )טס אביריך נסחף מדוע שנאמר , לאדום ששה%א

 וגו' מפחת או שאת שנאמר צרעת, אלא נמהף ואין )קם( , בצרעת אותואביריך
 אומר הוא יכן , סם( )'ימיה הדפו ה' כי שנאמר , ממנה %רע הוא כך יאחר , נ( ינ)ר61
 )באדמה( הארמה מלכי ועל כך ואחר , %( כד )'טט'ס במרום המרום צבא. על ה'יפקד
 כך , עולמים ולעולמי לעולם וקיים חי שאלהיהם כשם ישראל אבל , )מס( האדמה[]ש
 התם אלהים הוא אמת אלהים וה' שנאמר , עולמים ולקולמי  לעולם  וקימים דייםהם

 ד(: ו )ינל'ס היום כולכם חיים אלהיכם בה' דובקים ואתם כתיב ובישראל '(, ' רומ'ס עולםד*

 בא פרשתחסלת
 .ברש%לדז3נרזטרז

 עק. ט"מ פקה ם%חמ[1ה
. - ------------------ אי -שה כחק זא%ץ לס חכם וי" )"

- מ - - - - - - - - - - - - - - - - 4

- ותקוניםהערות
 ,מש"ת וסטר נע)סג"_ מס *) , סחי 6סק %ק %ר פה ינן %רם 6ק ע) ט% משר סחה פיס 23? שע( es)hniצל

 קחי
 טס מע6 ר"ח רש נטמיע olnh 0* נמשם* וק טס 1פ6 גק

 ונע) , 'סרח) ט3 נגסס ~ס'ו . משמט כ"י סתנחומ6 נסס כן סגיי סייט כ: YD03 ש , stt)Dסתגחוג10
 רמו תסרס כעקוע מונק , נחמן נר סמוי) ר' 6נ:ר )קלה( : שינקת %ז ורוס"ר -ס'

 תספגי
 : סתגח.):6 נסס

(1bpi  .כ5"5 , חסר רומי וככ"' , סחנחומ6 נסס סס נ6 ניקלט גס כ"ס , 3מנו5 סכרין ~ote יותן חייכס
 hJc' )ים מעימן וסו)כין גגררין 6גסיס[ 16חן , חרג ידי סי יגירוסו סג6מר ימנת ]סעכין הלס קותןשכס
 רומי נכ* תוסף , רח"ס נכ" 3גכון וג6)ור , 6גסיס עד 6גפיס מן סמעת'ק וישמיט , ימיו סוע3'סענת
 סמו36 ר' בגול )לז( : 0.ע)'ס )גו 6חט ס3נוס בנור )חור" מניסו נך-סמ)ריס )בועל מניע ססו36 "מסנפזו
 , גתינ סע3'ס ס0ו6) ר' 6מר רומ' ככ"י ))כון וג6מר , מסונט וסוסון רח"ל ככ"י וכרס , סניעו סיססע3

 , otlun נחמני כר Shtnn יי 6מר סהגחונ:6 נסס f'oen רט תרי)יס ננקוט וכן , ם "פל' יימרס נקדוממעתיק
 , מועמס )גו פחזן בחכמתו סלמס 6מר וכן וס- 6חר סנ'6 ס,3קוטונע)

 1ס"
 וכ3 . נתטו.מ6 )סגיט מ.קדס

1nhwגו 6מוו נפסוק מ"כ חזית נמדתם דברים ונסרמנת 5חר נסנ:ון גגונך( otiPl~ גרני 36עור ר' 6ג:ר 
 מניטץ סמ5ריס סין נך )לחוריו מניס וס סועף מס , נסוע3יס מוסנן סו6 3פיכך סג:)ריס ס., ערומיןכמטון

 יגירו?. 'פיו סוע)יס תגח חרס 'די ע3 'נירתו 0נ6מר המנו) נגררו %י מהד 6חד סכ) חייכם , כ~')6חוריריס
 מתוקנת חס'ס סז6ה ממכס סקנ"ס 6מר 'ס'ו סוע)'ט מגת , 'ס 30 גהרנו פגררן סרסע'ס e'b חרנ 'ד'ע3

 ס) )סערו ס'רדו סטיט)'ס סס 16חס גתיכ סע)יס חסר תג"ג6 מ)6 קדג)6ס סוע)'ס נרוכס ר' 6מר ,)סוט)'ס
 תגריס 6ף )לשריו 3פ:.ת מניט סוס סשע3 מס 0וע3'ס 6ותס קר6 וינוס ס:"ס נס" רס"' .גס . ע"כ ,,ס-

 מגס (DID טסית סם ט3 ו'"ו הסר כתיג קסג'ס סע)'ס , יסרך) בגי מסג' 6טסס מגהמר )6חוריססמנ'ס'ס
 מרע )קלח( : ע"ס 6' 6ות מכ"כ סמ"ר 3נוזרס סיגוייס גק5ח גמ65 סוס שמקמר , מקוס ס) כסרו :גידדונטיס
 סמ)קס )קלם( : ק5ה ~i'nSs ותיקן , כחגח.נו6 נטם 0)"6 רמז 'רמס נעולט מונף , נמסרים כנן"םמרס
 636 גסמף rtht (op) : נפרעת 16חו ?יגאה c)a סמר ,ס , רח"ס וכ" ר.נ:' 3כ"' , %רעת לותויסרך

 : ;00ח כגוו גקחף דורס , מסחת 16 0ג6מר ,לרען
 דפ4 נינקט6'~ג מונק וכן , סתנחומ6 נסס רכ"ס rm נ30ח ר'0 ני3רי0 שנ5 , )גג מכס זש"דז)ע(
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