
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" )"
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- 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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תנחש*בשלחא54
 ]וגבההה[ )וחושיה( חכמה עמו שנאמר )ב( , הקב"ה יה , לבן ]חכם , ד( 9 %4*יתלש
 דור , במים השפק כעדו נתקשו המבול דור , וישלם א4ו הקשה מי , ע( יג רסס.בר'

 t1DW מחאת נשףחשח, שרצם תהםפיהש*ל ישח, W~fUשפה
 את 4ש" "יתחשר 4"0ק, י ש חההשד ייסק" שכחמ"קציר

4טו  ,(hot הקשה מ ופי ששמר נשיה, הם שף 
 פח"

 ]%4תה )%4ע(
 בשלח חצ משר לעך , יש"ן בדד %1ט, הפסחת פפת שבאת מן ש(,אע

 : עףיעה
 לצים, אמת נהו ,%ד 441 ין ל % בט האטהרי( גה )ש4סש מששך טת מה 4"ים אסרו ש"ה מ( . פחך[ בשלח שהי דץ*]ט

 , שלום בר' ראוי יהודה ור' ברכזה ר' )ה( , )ש( לך יוחשו עוזך ברוב : ]ישר[הנוב אשר6עיי
 אמר למד , כה( )נ ולכרס לך אויבק% ויכחשו עאשסר כשם , יושברו לך יכחשו אמרקד

 ותקוניםהערות
 וככ"י , ע"א 1ש דף וסחיר כמסר גל4רס סמ"רר סתח)ת מונף וכן , סתגחומ6 נסס סמ6מר י%הח)תתתקן
 איו 51יין ע'"( 55 )5י מא 0מ6מל כ) 6ה י%מעמיק סונוף , סגיסס עם otc 0ו6 6סר 6קספ6רן ס)סל

 סייס ונכסף 3ישס" 6יט )ויס ס')וח 3ס)ח ויסי טד "גוכק נקדו תרסס ,4יזנחוסא"
 "מכי

 . גישם" 61עך
 ממוז ימים צ6 61שר וכייס , ע"1 *ת 6מ5ע עי 6' מ16ח רק ססרסס כ) סזס ר%מטתיק תעתיק1)6
 , סכתונ רסון ק 61ין , רח"ל וכ'" רוני ככ"י וכיס , ותוניס חכמם עש סג6מר )ב( : פ"נ 0על0 עיין ,מעגן
 , פס א"כ נעמיס נסעות וכן , 6ריסס6רז ת3 סם 3כ"' )נכס ומוכך יג( 'ג )6יונ ונגורס חכמס ע"ערק

 וישמיע וחומס" מגמס עעו סנ6מר סגך"ס זס )נ מכס , ויסרס 6)'1 ללוקס פקי נמכות חסריס גס)חונעמיס
 מוכס , ארסיס קמרו זס"ס )ג( : פס *31 בי3לוע )נכון 1מ631 , סקנס גר עי טקסס מי גער,מעתיק
 , 6מל כסנטן רק , נס)ח פסי פסקת פי"ס רנתי ונפסיקת6 ע"3( פ' )יף כס3מ ויפי סכאאנססיקת6
 ר"י ס) נט קעור ר' )ד( : 6'פ זרט ס' נרקת וס"ס ס)6מר1 סמ5מר עז מששמר ,ס ממעתיקהלמיס 6קספ6רי ס3 סגי ולכ"י , סחגחומ6 נסס תס'ע רגם תרסיס ויפקוס מס כפקח ורה נ6 ריס נע9עומוכך
 5ע מיסר סנ6 )סוערך למרו רח"ל וכן" , קיסר עכ6 )0ג6% ביורו יזחגן 6',ד כחוכ 3פסיקת6 ,0נ4)י
 ונפסיקת, . יסר ס% ישע% 6שר כחגחומ6 3סג'ט )יי 'ס וכן כחך" "יסר נידו טסף רה"י ונכויי ,6טר
 סמו% סססייף6 פhnDDO 3 , יחד טסח*ת 3' 0רכ'3 , 0נ)')י פ"י פ) כגו 36יעור ר' נסס יוחנן 6"רצנחי
orכ6 להפ זני)קנס , 0נ34י יונד ר' ס3 3ט שיעזר ר' גסס ז0 סטותך סהגחומ6 וגירסת 'וחק רן נפם 

 16ת ע"כ ונסמרר , ס6ומר סס 0סמיע נספח ונעקום , ססיקת6 %דו רסס כי 6ף , 3תגחומ6 ס0ו6 כנענשנע
 יק , סנדלי יוס' ר' ע) כגו ר"6 נסס ג"כ ש63 כ"ג מזמור סורס ולתירס , נרגמי ססו6 כמו שעתק4
 0מ6מר '5* ונורזכי כמסוק ס"' לסתר ובמדרס יסר" ענhSDIDS 6 נקמרו סמלות וחספס , 6חר גסגטן 610פס
 מטרת גש גא ר6ס עולק) נ;'מין מו"ס כנדו) סרכ זיין רנס 61סתר סמ"ר ונמירס , 160מר סס ו0סמיסלרוע
 1נכ) כ'", כ"1 נססרס 3ס)ח ויסי בססר4 סעירותי 6סר 6) כוס וכצן , )ססכהקת6 ותקהיס נסערות ושיןסמירס
 גין 0:שרס מסורת גע3 סגיו) סרג 6סרממקימות

-rttP 

 6) סם הרשלות כעירותי 8סר % טון זחקגיס  נסערות
 'שר נסמ"ר וסועחק רנתי ונססיקה6 , קיסר גימר וכססיקת6 , "סר מקת מוספתי )סגיי ו0ג0 .התסיק%

 טר6 שמס לומ' נכ" נס חסר 6סר נתגמומ6 )סגינו היוסיף ים נס , כ"ח מערס סס נססיקח6 ועגון ,כחך
 ו0גסקשס %)ניק 6ח %נין ו3%0ניס אורניה 6ת סורגין סגסרנש ייזך מגנגי6 עטן זח'6ן מסמעסיך
 וכמו 0תגחומ6 כעס תס"ח רמו תס)יס ג')9ס וכן ונסוח 63 נעוץט סמו63 כמו , סוקךמסן 6ת סוקעיןניס
 , יסקרו 6מל וחי יסגרו יכחסו 6מר חד סרוס נר סכוי יסוים ור' נרכיס ר' )ה( : וגלפתי נססיקת6עסות

 , )ך 16יניך ויכהנו מן  ר*0  וסנים , גלשסס נר4מ0 וי3 נינתי גנן , רוי% ר"3 'סנרו יכחסו נמלתוסטייתי
 , סנירס ועמן רוס פ" כד( קם )תעליס מסמן כחס ונסרי מוס וק , 5ך תכגעיס ורוים כחוסים סיסיוכגומר

 0תגחומ6 3סס nSV3 ויקוט סססיזז6 נסס % ריפ וני)9ס , וס כ) וחסר גימוע 0מ6מרונססיקז6
 שוי נרוכ , ססנית מחלי רק 1גמ65 60ומריס תמות ססמיס סתנחוס6 נסס סס תס)יס זנ'4וס ,וי%פס'קת6
 סנ6ת. ולסר , נמגחומ6 )פמנו ס0ו6 כמו כו' 6מר גטכדג5ר , כחסים 6ויסס ויעסו יסקרו 16יכיך )ךיכמסו

 4- יכחסי קמרו רטתעו כך 6קז6 נסלח ויסי ססק6 רנתי 3ססיקת6 6ו3ס . ע"ס 64 נתערס ססבפסיקתך
 גרונ גסנר יסיף , שוו נחג לסגיך )0תנ6ות נלשקש % ר~רסע כפיל06 יננך געלי קומך 'תנלק6ויניך
 גריס 0רסשס כסיסיו רנפ"ע זוד 6מל' כ6( ס )ויקרס נעמיחו וכוחש כמו )ך יכ,גו 6מר כרגיל וי' ,עוזך

 מרכתי ומינלי . כ"כ עתנייסיס סיסיו כד' דנריסס וסונרים ומסלךיס חוזרים ימיו כמיקס בסגיךשתגרת
 , סתמי סו6 סטeo~ 6 ל' גפם )פגיט סטוק מס נס , ינסס כרוססת סתגחומ6 דגרי 6ת ססעחיקתרפס
 יסוד: ר' נסס ס)סנש ור4מ6מר , חגר נ)יסג6 מחורגם סנר )מון וכ) , יסנרו ר") , רננך נעלי 9מךיתנרון
 סס סמ'י בע3 וכן , נעמיחו וכחס כמו 3ך יכונו ס6מר נלכי0 ר' נסס סרנחי נע) סכה* ס)וס נרסקי
 'tas 5מר  ממכיס ר' , יסת3צז , יכחסו  שיך נרום פי קך והעתיק wtnb ק5ר סרגתי גז  וס מעתיק5ער
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ץ~ו
כח הנחשף לח ש בכדרס

 שדרך די אלההת בריך אמד נבוכדנצר %( , כחשים איביך ויעשו חקיו ליכחשו
 הארצות אללי בכל כף אמר טנרדיב )ן( , לך יכהעי ונוי , טה( ג )דל6) וגו' מן ועבדם"טך
 פרעה לארצו[, נפנים בבושת ההנב שנאמר )ח( שכהקש, עד משמ זז לא %ן; ית )מ*נונוי
 הרשעים ועמי ואני הצדיק ה' שאמר , כח"ק - נעשנה , נ( ס (ane וגו' ה' את ידעתי לאאמר

 : ונו' פרעה בשלח שנאמריהי , שלחן בעצמו והוא , ס( 9)ט
 , טוה גדול אויבי ויש , הרע ביצר , מדבר ד"א בבר )י( לוי בן והושע ר'אמר , י( עי )יס4 אחו הטלים אויביו גם איש דרכי ה' ברצות זש"ה )ם( . בשלח[ ]ויחי ד"א]ג[

 שונאו הוא אפילו , אחת שנה הבירו עם בכרך דר שהוא אדם )יא( שבעולםבטוזנ
 , 5הפי* רוצה ויום יום ובכל , זקנותו ועד מנערתו האדם עם נדל הרע יצר , אוהבונעשה
 יבש אינו ואם)יב(

 על עליו אטדו )ע( , שנים כ' בהוך מפילו שנים י' בתוך להפחי
 ף )יד( : צדוקי נעשה הבסוף שנה שמונים נדלה בכומנה ששימש נדל כהןיחנן
 האכילים , הרע יצר זוז כ6( כס )מס ונו' לחם האכילהו שונאך רעב אם עליו קוראברכסה

 סטם השקהו צמא ואם , ס( ע הס בלהגי לחמו לכו שאומר כשם , תורה שלמלחמתך
 מה מפני , 6( גס )יש" לכרם לכו צנטש כל דצי שאומר כשם , רירה וטל במילוה כ6( כס)סס
 מצל כמוך מי הו תאמרנה עצמותי כל דוד אסר , הרע יצר זה אפו ישלם אויביגם 1 מוב יצר זה , איש דרכי ה' נמיטכ11ץ ו,ךי , ככ( סס )מא' וגו' ראשו על וצתה אתה גחליםכי
 אויביו גם אמר נחמני בר שמואל ר' )פו( : רע מיצר פוב יצר י( )O~sw) 0 ממט מחזקעני
 של בדרכיו רוצה וכשהקב"ה , ש( נ )נוזמם ונו' אשית השיבה בו שכתיב , הנחש זהישלים
 , השדה מן ומרתיע בא שהוה אחד במוש מעשה )מז( . * אותו טשלים הואאדם

 ותקוניםהערות
 , וכספח נ6 נעלוס וכן , %סמון נרך 6מר ינוכד%ר )ו( : נעמיחו החס סג6מר כעק נזנרססלעיס
 %ס ט6 ומן ]5"3 ידי מן הטוינ 6יhw 50 מק 6מר .נטכי%ר נפיו מסף מט ולכ"י , למרס נכ"וס"ס
 יי ]5") ם %סטן גרר כחיג" מס ססחס עי ממשמו 11 )6 פו( נ )7מ6) ידי[ ק יסייננסןזי

 מססס"ר ססיוס וושר 1לףע פתגחומ6 ינריו ממחיק כי חר6ס , f"D רנתי נססיקת6 ועיין , וט'פזרך[
 לק נססיהם ו3יח6 נסית גע9ע ש% , 6מר סגהליכ )ז( : ססס"ר רותתות לק וכפולס 61'עריינ6גז

 , )6ר5ו סג'ס נססת ויסג סג6מר )ח( : 0חגלסמ6 נסס תס"ח רמו תסיט גיבוס נס ומונך , ס)פגיגוגחנחומ6
 לסור נמחג0 יך 0' מ63ך 1'65 שנ6 סט חיש טייס 036 , נסיח 1ט93ע לחרס וכ"י רומי 3כ"'זכ"ס
 ונכ* ווכי נכ* וכש לדש, בי% מרמר סא 3מי 5רינ'צ *ש ררני ס' 3ר*% וג'ון ן,ש(  4ין: 'סש"נ
 ס)סג'

 , נחמן נר טמ361 י 3סס סוס סמ6מר מונף ע"6( ס' )יף סס 3ססיקז6 , רח"ס ונס" 6קסס6רי
 וסניף ונסיטיש, 6חר נסרטן סמ6מר ענדיו, נסס 0' טדס פ' די מטור ריס מו"ס נמורס גסועיין

 ק יסוסע ר' נסס '(ws סש6 כס מו% ופס ג"רש"י נמזרס געגע וק , גתמגי גל עפ% ר' גבסל"
 רמז מסלי טייס נס ק חטנ6 ,6י

 ההקג'י
 10 נמי )י( : ס, 0טרס סס נססיהם ומיין , לנ"ר נסס

 ס0ו6 6יס )יא( : מדגר סכחונ נמי 6קסס6רד ס) סג' ונכ"' , רח"ס וכף רומי נכק גס סו6 כן ,מזנר
 תיל o~la געסנ 6קסששיי ס3 סם ונכ"י , לחרס וכ"י רומ' גכ"' וכיס 6חת, סג0 תכירו סם ככרךזד
 %ת )יח6 סס ונחניט , לכרך מגיס נ' תתש חנירו עס נד) 6יס וכנ"ל , סג0 6חר סגם נכרך מניועם

 , סגיס כ' כחוך מסי% סגים י' נתוך )0ס')ו יט) יגו "ס )יב( : ע"ג נ0ער0 סס 3ססיקת6 ומיץ"נכדך"
 כ"ג כחגן ע3 %יו למרו oc 0ני6 וס וע3 , מוחו 'וס עד ס' נתוך 16 ס' גתוך 16 מ' נתוך וכן מפילוסגיס י נתוך )סשה יט3 061 ונפסילףDD , 6'9 סו6 כמומס כתוך , 1S'DD 610 ס3עיס גחוך 6% 06 ססגיר
 ו6ס (~btD רוכס ויום יום וככ) 6קסס6ר7 כ"י סססיקת6 טסחח סס ססנ6תי י"ג נתערס סס ועיין .כ1'
 חמס י' נתוך נססיך יט)הגו

~'DD 
 סעוגיס גתוך מש6 סג0 תסיס גטך 15fe~s 6% , תגס ג' נתוך

 )רם" סמיוחס וס" , ננזר )ית6 וו0 סס bhptDD3 מ631 , גרו) כסן יוחנן ע) עליו למרו )יג( ; tS'Dnתגס
 : ע"6 כ"ט נרכות נננ* כן כמו נס תמ65 , 0),ס סמ6"ר 6ת 0סס'קח6 3טס סכיך ססנהר
 וע"ן 6חר, נקוטן 610 וסס , סעד סס גהר ועיין טס, נססיקת6 וכ"מ , עלי 9ר6 נרכיס ר')יד(

 ימס תקרי 6) )סס( )ך 'ט3ס ו0' ריסיוס חסר 3תגחומ6 ו)סג'גו , ל"ג כ"6 כ' י"ס נסערס ססנפסיקת6
 ליין , כנחס ש 6מר גחתני נר סמום) ר' )פו( : כ"ג גסערס סס וע"ן , 3ססיקת6 ססו6 כמו 'ס)מט636

 מרוטביי מ' ושערס סס ור,עירותי , סגחס וס 6מר 'תוסע ו)ר' , ע"3( ע"ס )וף ס)סג'ו נמ6מר ססגססיקת6
 סמו% ר' סנ"י רש כתך ונמורס , 3וי כן יינסע ור' סגי' מ0ססיקת6 6קסס6רן ונכ"י ס"ס ספחחרושת
 , 3תגחומ6 ססו6 כמו o('h סוס וספי' , גממן נר סמול) ר' 6מל סני' סס נכנר ונפרם"י , סגחס ו50מל
 וגירוטנגי סם 3ססיקת6 6מר נקופן המפסם מכעסר , 6חי גג)מ מעמס )פו( ; גכ"ל כן )סגף סיסל%

תרשמת
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ן
ת56  יתש בשלת%
 על נתונה עישק שום של לערה וראה , חשיכה ע6 שבת וצרב אדם שי ביתו לתוךנכנס

 "fmrpnn וכיסה , לוחכה הקיאו וכשאכלו , השום את לאכף עלה פיה טען ,השולחן

 נחש אותו , מת שלא הזה הבית לבעל גרם בו , הטפכוה מגולה אאה ומצאו ,הקערה
 נלא % '17שומהנ:נוג קא שכתיב ישראל אלו , ה' ברצוע י"א )יז( : וגו' איש דרכי ה' ברצות הוי , אותהשנילה
 גאו':', כיה ~ש צוטמגמ, וגן::. ם ' 1"ו %.י[ר'א

 את שיעבי י% כי ן וייעצפנ %ו צגי :שגגבנון:בף , זה שהודה 117 הטלך ואמר , להודות התחיל , מצערו שהוא עם , לבני כך עשיתלמה

 שמכרם האיש אותו ישא מ( הרבה ותפציח ומנרלים תימת )כד( מהם ועשההנלקח :נ5 ש4'ן:מזית, ינ' שהה(ניא.ה :יין:ל "גלדיגיי

 כיון , אוסה שהן נכרים היו ילא , ולבנים בפיפ * כמועבדים ישראל היו פרעה כך)כו(
 ותקוניםהערות

 סינר ימס עי בנק 6)ייסר6), נר15תזס' ד"6 )יו( :)טס6
 ק

 ס .ך -
1

 סני "'
 נמו ד'ש כתוי סיס 161)' טמרו וריגן hnth ומס :( :' )דף נסס'קת6גסגס

 ע) חטנ מעתיק . ק

 יסוג עייו 6סר ס5ן סס61 סרעס, ע) סגירסח' ס6חרוגס סירסס נעטר6ך
 6ק

': 
 גרס לכתיב 6יס סכקר6 הנרסס וס 6יס ירכי ס' גרסת ססיוס בעטר מן סוס סכהוב ע) מדרסות כ)פס

 6קב"חע ס3 סני נכ"י oilh רח"ס, וכ"י רומי נכ'" וכ'" , יומס סינר 3מס )יח(סמיוגרת:
ונ

 1ה,'נ,יןי,'
b3e1 

 ו,,11ן;'ו'ו',1'
 1;)" ש

nSrn 
 וו. נן' 1' נכלר 11 , נ"ל, )"( : ורחל

 רומי 3טת % esn1 מ3ת )סרט וולס ,6ס
 נמנןס 3נייוס 0110זסע3סו

 ות;63'
 מסכמת דעתו- 6'ן 6נ3 ך. 1''

 fipOD))"p ן2יי49םל,מצן1גג~גב%ך כ:1:1 י:תנ :ב%:נ%:%ל:צמש%:בג

 0ס ומתי31 ס"ק hu~tws 24%ב ,גבך ל" 6מר 1:י)%%מ
)סק זעקת זננ",9

 מ'

נסיח'נטננני"
 ?6ס יק

 : 1 ו
 %1)וס')צס"7 'ס'

 מזית 6יסישל.% י6נניע

 ס" , סף6ר:ץ ק55ס יוגחזימ 6ר! ס3 ק55ס נפסיקת6 , 6ר! ס3 ק55'ן )ננ( :י יוס' ר' געס וגחן%'

 יסחר מס' ,. t'snwt נימ16ת "16ת נססייף6 , סרנם וחס5יסמנועי
 .'ס!עגמות י )מ"ג 'חי.

ש "':ו:ש ן 1:ז"צ י ;ו"'הי 'יי "ח "יוני   

o~antal,'ורגעי , נשח רם שב 3קמ נמירס טנ6 וס ט 
 ק ק סו

 מקמר נמ65 נס)מ סני3קוס ק"י
SIS1,6לקת עופם ורניט ס10ני, נתגמומ6 לסגיו עסיס עסק 1*ן , גמ65 א נתג6ומ6 ואגיס מסתגחומ 
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כטתנחמא ח ל שבטדיש-
 , דנלים עשוין  שהן אותן וראה פרעה יצא , הים על דגלים ונעשו ובאו ממצריםשיצקו

 ; פרעה בשלח ויהי ווי קורא התחיל שעהבאותה
 למה , ווי קראו המצרים לקיש ריש אמר )כז( , מי קרא מי ם בצלח[ ייהי ]ד"אמ[

 אותו מרפא והיה נפצע אדם והיה , במדינה שהיה לרופא דתיתהדבר
 המדינה בני היו המדינה נץ הרופא נייצא כיון , אותו מרפא חולה ]נעשה[)כת(

 אצל באים היו המצרים על באת המכה כשהיה , במצרים ישראל ]כשהיו[ )היו( כך ,ווי קוראיי
 , ממצרים ישראל כשיצאו , המכה 4צע ומרפא מתפלל והוא , ממנו ומבקשיםמשה

 ז פרעה בשלח ויהי , העם 4עע פרעה ששילח ווי )כס( המצרים אמרו שעהב14רמה
 , דומה הדבר למה , ווי[ ]קראו הכנענים , ווי קרא מי , פרעה בשלח ייהי ד"א]ז[

 לצאת מבקש והיה , פרדס( )פ" , אוסיא )ל( לו והיה , קמז בן לו וכהיהלמלך
 שיעמוד עד , מפירותיה אוכל ושיהא , משמרה שיהא אחד לאריס אמר , היםלמדינת
 התחיל מיד , האוסיא בקש - מלך של בנו כשגדל לו, נותנה כך ואחר , פרקו עלבנו

 ישראל ארץ את ומשמרים יושבים והכנעממ כמצרים ישראל היו כד , ווי קוראהיורים
 : פרעהבשלח ויהי , ווי צווהין התחילו ממצרים ישראל כייצאו ששמעו כיון , פירותיהואוכלים
 נ(, ס )סמר אשלח לא ישראל את ,וגם אומר הוא ולהלן פרעה, בשלח ויהי ר"א]ח[

 לו ואמר , מעוור לעבדו שנתן למלך , דוטה הרבר ל5ה )לא( משלחן הואוכאן
 יוצא אתה אין חייך הסלך לו אמר , מבאיש אחד דג לו ולקח והלך , אחד דג ליקח

 כהיה )לב( לוקה אתה או , מתן רעעה דטיו או , אוכל אתה הדג או , משלשמאחת
 , עלט נפשו' שנקמה עד )לג( קימעא ממנו לאכול הספיק לא , אוכלו אני לו אסר ,מגלבין
 ]מגלבין[ חטשים יללקויע[ ]הספיק לאכולן )המכין לא )לד( , מגלבין מאה לוקה אניאמר
 את ונותן , ולוקה , מבאיש דג אוכל נמצא , דמיו את נותן אני אמר , למות שהסכיןעד

 , עמי שלה ה הקב לו אמר , מדאי יותר במצרים ישראל את שיעבד פרעה כך )לה( ,דמי
 פיתן לך יש חייך הקב"ה א"ל , שלחן ולא סבות עשר עליו הביא , ה' 4עע ידעתי לאאמר

 ותקוניםהערות
 וסכ'6 מסחגחומ6 כקמת טנע'ס זכריו כי הרקס כ"י 0תג*מ6 )שניט גנט כיסר וטפס , מסתגחומ6ש

 , גסק'קת6 )'ת6 וו0 , סתגו1מ6 נסס סם נטוח Dtp5U מונק , C'pl ריס 6מר ט' י"6 )כז( : כלקרסינר'1
 געסס )כח( : נ)סנ'ט כמו 610 6קסס6לד ס) סגי ונכרי , )ימס כן סמטון ר' סנ" רחקם ונכ"י רומ'ככ"
 נס 3סגיט כמו )וכון וגמ65 , זמ)יע 6גף%וז % סו' גג"" חסריה _ ס6)ס סמ*ח לשמו, מרסקהערי
 סרעס סס')ת מ' )כמ( : וט'  וצלס שחו מרפק  וסיס נפגע 6יס וסיס סמר% למ"מ וצג* , רומיגג"י
 מוריס 6ת ס' וענף סג6מר מתרס6ין מסיו ומנין וס 6חר מסף 6קסס6רז SD %י 3כ"' . סעכ6ת

 , h'D1h )ל( : ס)סניט כמו 610 רח"6 ככ"י 336 , כ5דו זס נוסף רחצי בכ"י וכן , כ3[ יע ]יסטיסורסס* גגי
 , 6להפ6לד ק) סגי וגג"' רמ"ח וגג"י חמ' נכ"' וקיבס , מיימעת'ק גוספז סקלם סננת , פרזסש ..ק"

 ימזס חטך מומרר סנזו) לכנסן 0רנ יז'ך' ורעת , 6ס" כערך ריערוך סכתנ כמו סרס סמק1טר6ת
 ימס )לא( ; )סעלמענען( ורסס מטן 10ל6תס ש(סשס ניזני מ , פרסית נאצן 0ע3ס 0ור6ת ק ק6ס~עיר'
 נסגס וכן , סרעס %ג ויריתך ptD3 פ"* נעלת גבכי3ת6 מוגה מעות, )ענזו העק )מ)ך דומםטינר

 ומעירותי , ט' )ענדו ס6מר )מלך י0)6%) ר' תר מתחע הטס ע"נ( ס"6 )יף נסלח י0י ססק6גססעף6
 נ%ח ריס נירקע וט% , יספע6) יר' גרת% טסט ~bn)tsi ספסיקת6 טוגת כי YS נסערייסס
 ,  יפס וצ )י גךס 3רירוקגיס ס6מר 3מ)ך מס3 כתש מ6קסס6רי ט)יסי ונכש , וספסייף6 סתגמו6%נסס

 נס' נס החס ונכ"י , 6קסס6רד ס) טמ נכש וכסס , מג'נין מ% )לב( : )י  מיעה )6 סמ)סוסור6ח
 ססמיטו 1נמנ')ח6 , נורד)ין מ6ס עססיקת6 , מנינין 5"ל %נין מ% סגי רופי ונכ"י ע"נ( יקע )זף01ו0יר
 נורדומן. ס15מעת נסיפך 5"3 טרפזם סס גט)ח ונייע , נמוסמס מטח מ6ט הבינו 0אהססמ)ס
 ntDine btirdiltis רומי סנ)סון גלדי ערך טס)ס פרוך וח"ן , O~s סערס סס גססיקת6 מסעירותי מסאיץ

 , נמזרפיס מורני מגבין וסמ)ס , סיורח 0מ)0 ע) ג"כ מסעיר מט ע"ס , ונר5ועס נסוט מכותו0י6תס

 סוס 30 תרטנו , מנף סרך ערוך וט"ן , נ6 )פ' י' כמערס DS'5 ועיין , נ6 ריס סגדסס נמגחומ6נס
 חייו )1 סגמ6ס ס" , עליו גססו סנרףס עז )לנ( : )ממרך ומגננך (h'DW מוסס )0של, וממד)ושס
 יט ונססיק;6 , ))גלת סססיק )6 %") תקנתי , הסכין )6 )לד( : 6( י )6יוכ נחיי גפפי גקססלמסון
 כשגגת ק5ת עיין פרעס, נו )לה( : הריבץ המסיס 5"3 3וילע'1 6מט ילוח כבפיק 63 נערום6שק

6מר
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תרגימא ה ל שבמהרש58

ש"
, 1ew~w '" ,אחי שנח תתן סשנלה%ות חאתחזו')יעא, 
 ,ט' מצרם הסח ע, nru אים בן ,נ3.א אמי שהקביה לפ. , אלוכסן נהם ]לא 4(]ס[

 ןן:ננ ג,2'ן, " מי)שאוצ"ןו,ש1צ2'4גו:
 ן 63( מס נסס חילו[ וכל פרעה חרב החל* המונה כל 4 ונחם פרעה יראה ]אותם[שנאמר
 : אלהים נהם ולא ~הוי[ , לבניי שעשית ממה כהשחם אחה אין פרעה הקמא אק)6(

],[1  מתן הערן דיךארץ הצו , הארץ נורןנ, .אנהם . אדש הם דאי" 

 נשרים כ"י ל אתכם הושא ואומר , 63( 6 מעי" וגו' אלציך ה' נשאך אשר ראיתאשר
י),'

-, 
 אגל , אתרנו מיחוץ העבן .רןארץ קל

 נאןהקנ"
 , איתט מיה'ץ ריח

 הקב'" עאן אבל , מאיילרבו העבד ארץ דרך , )ש( תחש ואנעלך באןאנל
 : לישראל יר

 ,)י' לפגיהם הלך וה'סצ1%ן'
-, 
 י מם( כ, כצין א,ה,נ )הם לא רי. , 4( .,

 תנוא.[ נלבנק ]א. נלה לבנין ושואת' )מן , ,ן י. ):י יט' נורה 'טור א,לאן

 ,1.נק ,חק "שש די נישוק ומהש טגנו וקב,; הנא לשלק 2 , תבתרסיננק

 י'"ff't ::4 'יי "יי :פרע h31a יוליג'%%' י' יי Sbpmt י"יי2
 ' ..,י י י 51ע שק 6';צ ;ס 3פ' נס 3נמין6נ3ועסית

l'hEonz
:שטמ6' Y'hלך"ס" onmn צ 6י 6י %  ירט ש"שש 3כז ן סטיי סעס" 

 3מק מתסס 6י 6יי

 מר6ס ומוסי , נתגחומ6 -שגו סייף שא ק ש צצי" צ:צךש צנ%פ-ב151אש1צי1%2י

 .י- "י :יג hto;'ירו,
 מעל-'ונ;,

7 יי' הה7'1 ן י ; 1  גן),; זן ( 

ן  הין וי' ישי יוןש:ו נ;.' לןנןוו'. ,,ך; ק' 1;'ו,נק ו;.; )ם( :1

מבנגוש,
 %6 רימתם) כמלמל מתקס"ח רש ססיכיס סיר ני3זס שבOtO 6 יסמ6מר ' וססמיע3ף

 מטע % סנ* 3עו5ס סג" וסם מנט, מ5ת מפר רמ"ח ובכ"י , ט' מנין סקנסס ס% 3עו)סס;
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ש להנתש להבשצ
 : תבואי מלבנון אתי שנאטר , שלהם לחוצם( )פ" לאמוצי )מא( תנ.א ומשכעס ,4תש4ם

 אלהי 4צז ויראו טומי בר לוי ר' דרש )פב( ויכהן ברכוסר' אמי . מצרש של בשענודה היתי עמכם הקב"ה אטר לוי ר' אמר , נלה מלבתן אתידש
gyg'J 

 , כשנגאלו , י( כד )0שס
 כתיב במצרים )מג( , מצרים על  ובעבודה מן בבל של שעבודה היה נתל . טשנההיתה ]להטק[ לבינה של שדרכה במכום , ננאלו שלא עד , )0ס( הטמיר לבנת כנקישה רגלווה91ז
 )'מק6) וגון ]ספיר[ )הספיר( אבן כטראה נתיב ובבבל , הספיר לבנת כמעננה רגליוותחת

 ורויה כתיב ובבבל , יו( 6 )שסה קשה בעבודה חייהם את וימררו כתיב במצרים , ע(6
 עטכם, וייהר בבנל הקב"ה להם אתי , ג( ע לתש הקששת העבודה ומן פר' ה' הניחבעם

 אמר )מד( ס( י ושש אסנה.[ מראש ]תשורי : כלה %בתן אהד דצי , עסכמ הינעיובמצרים
 אומרות זה להר בציעות שהגליות וכיון , אמנה ושמו )בצ( דצא הר )מה( DIW בן יוסיר'

 , )פ0( עייר מראש . אברהם של בזכותו )טז( , אמנה טראש תשורי שנאמר ,שירה
 מה בזכות אטנה[ מראש ]תשורי ד"א : יעקב ש4 בזכוהו )סס( ומדמון . יצחק שלבזכותו
 , הענין מן למעלה כתיב מה , שדמומינו האמנה בזכות , הים על שירה לומד ישראלזכו
 ר' אנו )כאי( . )6( י )טשס עבדו[ ובמשה בה' ]ויאורנו תו' הגדולה היד 4ען ישראלוחקא
  העם ויאמן שנאמר , תתלה שהאמיפ האמנה בזמת , שירה אמת מה בזכותנחמיה
 : עו' משה הציר אז שנאמר שירה לומר זכו האמנה בזכות , אמנה מראש תשורי , )6( י)ש
 פנחס ר' אסר , ג( פ )ת%'ס וע' ה' ייתי זש"ה.עה )מם( . משה[ ישיר ]א ד"אניב[

 ויאמץ ]תזק ה' אל כךה דוד אמר , וגעה חצר בא לא כהתה אם חמא ברדגיהן
 ותקוניםהערות

 וסיקס , ט4צש( נסערס 0סנ6ת' כש 30ס פ6מר חסר 6ריספלד פ5 סגי )ונכ"' , רחש ונכ"ייומי נשי 3'ה6 סוט וסג" , )6;סע' %ח )סרס ר4מעתיק שסיף וס , ותחוס ש' %3סי )מא( : טל%ג4א
 : נ' מערס זיסנ ס' 0סע'רהזי מס ר6ס , להפנטי $1"3 , סקילה 63גסעי נעשת ג'5עע וכן ,כשגסת
 כר )מ ללס 6רהס6רו 0) סני ונכיף רומ' נכף 6נ3 , רח"ס ננ'" ש"ס , סוכי נר מ' ר' ורר)כזב(
 סמטתיק אגמיע רח"ס נפי , שיר 6ק כמרקס כתיג וננגף ונו' רננו תחת כתיג נמ$ריס )סנ( :גססי
 6מל )טד( : סרגי וגננן עי ר4ר6פון וננגע ען וגרן . סגים סוס וסיס כתיג ונגג3 עי שיג ונננ3גק
 כר יוסע6 ר' 6פר f'D) ), )יh~O 5 ס, קטעות וכירהס5מי , רחקם גכק וכיס , שגס נר יונור'

 30 סני ובכ"י 3סמג!, כס !גע 30!ס, גן 'וסעי ר' 6מר רומי !נג"י , יוסע6י ר' 6מר גי3קיעמחס,

 סתירות יוסעי רי נסס יצגי* ר' שאר סוס נסורק ס'י  חזית ונפיתי , מתעי 'וקי ר' 6מר%ןפ%י
 סר לבטן( : פסיי ר' 6מר ס' 5ים פכ4 ונ0מ"ר . מ' סירס  ו6ומריס פיס יוווס עד נביטתותלעם
 סס חז" ונמציע 6מנס, %ורי סנלית לכסעיש ים כירועלמי סס, גסמ'ל ג'" עמסם, וסטיו5

 מסר מסר ת"י Amanas %פס סר וסול , סירס ושמרש שטס עיורוס פד מלישב סנאיותעתידות
 ונסעות מגיס עוריס גגמר6 סג" otol עיף י,מ3ס % עוסה ס' %ת כי קמגיס גערך כקשת ע"6 לףיף מניעץ סמ6מר 0סכי6 ממגיס ערך ערוך מיין , 6ומגופ הרך ס30ס ערוך ועיע , גדריך עי גמ0רכערנית ישג" %י Taurus עתרוס סמל מיק כמגוס ויגר , שמטס  מטוורוס  ל( לנ לגריס , כנ כ)נסוגר
 6רלספ6רי. 30 סגי נכ"י , כמגס ורמו )סו( : )מסס מסך סמ"ך ושת נסוף כ"ס נקות כגריס עזריססחיק
 רופי גל" וכן , 63רן שגס קטן מוסע 0ס!6 כעס , 'סר36 %ן !ובגיס מופע 0ש6 אפס ח 6מלשכף
 יטיפו לפ-ך סטר 5תזו פר  סם כסמ"ר 4ת5 וגק , מלסכינו גשר סו5 רח"ם גכ4 עולם ,  %רז וסטסף
 מסוף עסוסע % 63רן ה$1ס סי6 61י11 סקרן סי6 6'ט חג' 0ס נירו30ווי וכן , )%ן מ51ס ו5ס3ןפזלו
 קצר ממקמר  %מ65 ל 5מע ס'ץ מזית נמורס , הנרסס 30 תטעו )סו( : כ3 י"ס ונתוס' נרם"עם f'D1 ע'א ח' יף ניעין ננ3' 3נמר6 610 וכן ן 63ר7 חון וקוצן 6מנס מטורי 'Shs 5רן גסגיסהמנס

 ליק, ש: פגי מר06 , גס' 1ר61מץ ם סכחע 5נרסם זס למיס מרוט גן גווע 5יך דנריסנסתיטת
 חרשן מס 'עקם וס ווישן נפל, 6חת פעם 6א עתק אעעסס כך , מג'ל 6ת שג6 שטר אטס
  וס מס 0כתכ 0ס נמ'ע ושין , מיערן מקטת 3pP'D למס עיעלן כסיס כך , טשו גשן ע!ט כ3ח

 מיך3 6'פ וס ניר מס גרס כעקום 36) , חר"צס חריסס מקנך 6יט טג'ר סר 160ת1  י"3תכליר
~D'Qt 636גכגס 63 כך 0נורס 0ס נחזית )ך) נימס שי ועיין , יוחק כך , 6חת סעס pns, 6% טופ 6מת פעס : 

 וגס רומי נכ'" נס סו6 ק , המלס 0ס6מיט ס6פגס גזטת פירס למרו מס נוכית נחמים ר' 6מר)כצג(
 נחגוג: ר' 6תר סנ" 6ר~פ5רי 50 פני נכ"י 6ו3ס , גחמיס ר' נמורס שוס ר' טרם 0ס רק רח"סנכס

 העולץ , סעס ויפק תחמס מפיגו גיח 636 , 3ס6פץ וביכין ומם 5סס פגענו ר,סיס o~hn ריס עושמגס
 נקלט כייגוע גלש , ישי יס חש )מם( . יסיר 16 סג6מר נירט  4פר זט מלרע DhX'(1 נזטפ ,מרעע

רמו
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חש טהשבשלה%

 דוד השמר ה', אל שרוקדה לאו אמ יפה, קיד בא שפם , יז( כו י[)שייס אי וקוהיך

ן
 ויליק , צ 2 , ץ 0סהידוגו':4ס שאון מבור ויעלני ן ט( כ )ספ"

 בפי ויוון , )סם( אשורי( )כונן )נ( , הים ובנת מצרים בזת לי שנתן , )ש( רגלי סלעעל
 שעשי: ן:,:ן:, מורו :זי?י:24ן?נ'י,7~". באו , יבשה הים עשה ע1 כו( ד )כיבוס יי בשם לקרא הוחל או שנאמר , יםהיבעשה

 הים: נקרע המילה בזכות , גזורים לתפיליןץרק

 עת'וק .גא "(.עתיד . 'שוי או א..א הבי שיקא או . סשה[ "יי ]שמ:[ר(ו

 :' 1%צ
 יורקן בא,'נע .נשריי" , נזי .כ..ןינןלשנה ll(dW עהע . ,ן , ן,",' והלה'ש :,ן:'נ הים ח,::ע. 'שוא. 'שי.':;עה.שר,, או יא ),.,(

י:-
:1 2  י:;ך ?לשן:ן יףצם:::,,1 

 אמר , שירה לומרשרת ישראל בקשוהים
 רשזז

 למה הלוי
ן ז (

*kh4

 :::י

 1ן:-

 ש::י:4:י

 ::נ-

 ;ן 1 ן'ש:יון:צ
 ישיאל באו 1 הים מן י,ש?אל שלו כיוןילהם יכנס , וינני נם עבה 'ומלעילם
 אמר )נם( , תחילה ייס סי , עומדים השרת ומלאכי הנעוים נטמאו , ישראל[ ]ובנימהטה

 ותקוניםהערות
 gb~ כוא )נ( סמגחומ6: נסס לגלוחרם,

 נמ6מר 5"3 ו*5' , ס4ו זמה גמ65 6% , 610 מיופר ל ססנרמ' ,

 סגי' לומי ונכ"' , חים סיר נסי ויתןכמקוס
 ק

 מס גמ65 רק ם כמו נטל ט61 רח"ס ובכ"י , - ! '

 ל:, ?ח"סב5ס נכדי , ס61וי)ייס וכן , 6יהך "קנס מא( . מסם עדר 16 סירם פ סמרתי:2ן נ" ,י הן זען'ן :;וא':

 )נג()טחיז )פנינו: כמו *65'6חד יoc 6ש"
 )נ6גק

 הככיר ומדרס , מכ'5ת6 51"5 הככיר מדרס כנדו גרפס ונעטות ,' רמש רמו ג"ח נעיט 1מו63 , כו'5ומ6 3עתיי 3טעכרויס6ו 6י 'ס יסיר , וי- ן די
 , ססירס ג% )נד( : מטמס)ת6 ונונע י' 6ות נם3ח סגדסס נתנחומ6 מ631 וכן , רפט 6מר נמ6מרמההע

 ::צהם:נ:דס6 ?ן %:ןיזגblo ?:4 יט' 2 20:ג,:ינ:":,ךנ":ץימיע::י
 6פי

% גמ , ונ זה' נו" otis1 . ":לן1 נעקרו מ" '"ת ןשן' ""%ו % 
מ ן נ"', ::ו 1 ין % Ofit*~l" ג( Bymnus ונ-י ה',:י," ;ן"   

 הסריס *ליפ6יד ס3 פגי ונכ'" , סמיץמות ננ' סס ונפקוס רומ' ונכפי ריס נכ"י וניס , 6% נר חיי6ר'
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לאהנחש ח ל שבמדוש
 אחר שרים קדמו שנאמר , וניניהם שלום עשה )מא( השלום רב )ם( אבא בר ושאד'

 , ישראל אלו נוננים( יאחר שרים קידות )סב( , כן( סם (o'Stn תיפפות עלמות בתוךנתנים
 לאלו , תופפות עלטות בתוך כך( תאחר , המלאכים אלו , נוגנים ]אחר[ כך()ואחר
 , תתיפה ילוזו הנשים אלא , הזה הדבר אקבל לא , השמים )סד( לוי ר' אמר )סג( ,הנשים[
 התחילו , הנשים אלו , תופפות עלמות בתוך , ישיאל אלו נוגנים שאחר אלא)מה(
 הנשים אף אלא , האנשים לנו שקדמו דיינו לא אמרו , הקב"ה לפני להתרעם השרתמלאכי
 ראה נחמן בר שמואל ר' בשם חלבו ר' אמר )מז( , כן הייכם הקב"ה להן אמר )סו( ,כן
 , ותבירי אני שקילסתי אחרי , אחרי מהו , 'כ( ג (ihprnt אחרי ואשמע רוח ותשאני כתיבמה
 פנחס ר' אמר )סה( , )מס( טמקומו ה' כבוד ברוך ואמרו השרת מלאכי הלכו כךאחר
 ששומע מי , ]בעמדם[ מהו , כו( 6 )מס כנפיהן תרפתה בעמדם כתיב מה חמא ברהכהן
 אלא , למעלה[ ישיבה אין , ושלום ]חס )סמ( , למעלה ישיבה יש שמא סבורבעמדם
 הד ]על[ )אל( קרבת אומי הוא וכן , כ( 1 )'כעי וגו' עומדימ שרפים שנאמר עומריםהכל
 אותה להקברה ומימין עומדים כשישראל אלא , בעמדם מהו , ט,( 1 )ונס) קאמיאמן

 : כנפיהם תרפינהשעה
 הגאה , בעולם יש גאים ד' הלוי אבין ר' אמר )ע( . 6( ט, )חית , מאה כי יה' אשירה]יד[

 גאה ואדם , נשר שבעופות וגאה , שור שבבהמות וגאה , אריהשבחיות
 כי לה' אשירה הוי , גאים על שמתנאה , הכבוד בכסא וקבעז הקב"ה נמלן , כולןעל
 היו לא כוים אלא , ורוכבו סוס שכתיב היה אחד סוס וכי )עא( "ס(, ורוכבו סוס נאה:גאה

 הקב"ה קשרם אמר[ קפרא ]בר )עב( , ורוכבו מום ד"א : כאחד אלא הקב"ה לפניספורים
 המצרים ויצאו ממצרים ישראל שיצאו כיון למה , בבזה ישראל שיהני למה )עג( , בזהזה

 דעתכם תתנו אל אלא , וזהביכם כמפינם שנמלו אני יודע מרעה להם אמר , אחריהםלרדוף
 ונמרו , וזהב כסף לבם מלו אמר , יוסף של תסבריות )עד( פתח עשה מה ,בביזה

 ותקוניםהערות
 ר,מ' מגתי יסמעתיק , סמקזמות ננ' ונ')שס אוני' ונכ'ק רח"ס נכ" ות"ס סס)וס, רנ 5כ6":)ט( "נרימרת
 ס) ירו ונכ"' "סקנ"ס" מרוגע 650י 0נ' גי; וסוייג סיקוס" ערי סמ)וחמחק

 עמס ס0)וס 3ט) סנ" 6קספ6רי
 3כ'4 וגס , כעמד סגיסס וקלסו כנ" 6קסס,רד פ) סגי ככ"' , וק')סו ני:יסס סוס טפס )מא( : ניגיסססכום

 טסףעמ'
 קזט )סב( : וס )יה6 ס:;וןמ,ת נכ' וני)קוט רמ"ס ננ"' 6נ) נקמת" 0גיסס 4זק')סו סנאית 53דו.

 יגכון htrn כמו וחקגת' , c~lcn סרטון 6רל0פ6רד 0) סגי ונכ"י לומי כעי , יסר6) 6')1 , גונג'ס 6הרפריס
 סון ינון וכסרמנח נ6ריכוח סס סדרם: כ) כי וחר6ס ו' 16ת סכן כסמ"ר וסיין , רח"ס נכ"י וכןנפקוס

 6%: ס3וטס  למון , ססמיס )מר( : ")1'" מלת נומס תסקס 3'לקוס , *י ר' 6מר )מג( : סופגינומחנהומ6
 סוס סינר מקב) 6י:י ~ofnr )1' ר' 6מר 6קספ,רר סל סנ' בכ"י , 'Sh1C 6לו גוגג'ס ס*הר 6ל6)סה(
 ט)מוה בהוך ;ונגיס ופר 'סר6) 6)1 סריס קימו סנ6מר , סחרת לו)6כי וכח"כ תחוס קיוט סגסיס5)6

 קרסו סג0יס 6)6 סוס מדגר מת 6קנ) )5 ס0מיס )וי ל' 6מר כך גורס נספח וני)קוט , סג0יס 6)1תוססות
 מקמר cc מסר כי ותרפס ו' 6וח סכ"נ סס נסמיר ועיין , כתוך סע)נווח הוססות ע)נו.ח 3פך 7כתינתח)ס
 סס )תקן ים )כן , )וי ר' כרעה 63מנע ק')סו סמן וסייס , hSno('o 6)1 גוגגיס 6חר ס3י6 כתח)ס ,0)ס
tttep6עורס כן ה"כס כזדו נוסף רומ' ונכ"י , נסיה נ')קוס וב"ס , כן ה"נס סקנ"ס 6") )סו( : סחגהומ( 
 סקנ"ס ):ס 6מר רה"ס וככ"י , כן סCllus 63 חייכם 6קס50רן מ1 סגי נכ"' וכן , )עוס"3 )6מר ויקמרוסנ6
 3כ" Osli , רה"ס וכ"י רומ' נכ"' וכ"ס , נחמן נר 0מי6) ר' נסס חיכו ר' 6מר )סז( : 610 כןחייכס
 וכ"י רונו' נכ" וכ'(: , 6מ6 3ר טכסן פ:חס ר' 6מר )סח( י רט3"ג" "נטה סמ)וה גסנוטו 6קסס6רד 0)סגי
 טפ"י כוססח' , ):ועכס 'ס'נס 6ין ח, )מם( : ר6ו3ר ר' "נטס :וסף רה"ס 3כק 16)ס , 6קס;הר7 0)סגי
 כגק וכ"ס , גריס 7' סקי קנין ר' 6:,ר )ע( : )פגתו כגוו סי5 5קסס5רן Sc 0ג' וכ"י רח"ס ונכש רומיכ"י

 זס )סג' גמת 6קסס5רן ס) סני ונכ"י , ס)ו' 6מן ר' ס) 36יו קנין ר' תנור סגי' רח"ס ונכ"י ,רומי
 חיות סרו מג. 6מר סו;5 ר' , בנקע סיס ט) סקנ"ס ג6ס 6הח ג6"ס קומר מקר ר' ג6ס נ6ס כ'סוססס
 גסס 6רנעס ג6ס ג6ס כ' 7"6 נווניך ולח"כ , 'ס כגסמת ססו6 כיוס ויגסוס 6:0מל , נוגסמ'ותיו[])")
 גס וגמ61 , ס5ומר oa וססמיס ס:נ0וגו6 3סס רמ"ג רגוז נסלח כתקוע מוכל סו: וסמ"מר , כו'נעונה
 , מסתגחומ* ג1נטיס ססס"ר וךנרי , כעולס )נרנו נ6יס מיג' 7' 6ג'ן ר' 6מר '"ג 5וה מכ"ג בנוקרנטןרס
 ססו6 כמו מוססתי , 6מר קסר6 נר )עב( : oc דיסקוס מונק , 5ה7 סוס וכי )עא( : יג וף חגיגסועיין
 נניס, יסרק) מיסגו גר' )עג( : ~'(?Dl וכן 6קסס6רד מ) סני נכ"י נכ חסר 5ו)ס , רמ"ס וכ"י רומיגכ"
 , הסנרייס  )ער( :  ננוכ שגיס ,0ר6) IO'G כדי )') , נסס כס:יס 'ie1G ס'כו כדי , 5קס;6ר7 ס) סגימכ"י

ס"
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תטאטא ח ל שביחנטג6

 , בזה זה קעירים חיו לפיתך , 9( יד )סייח פרעה רכב סוס בל שנאמר , סוסיהם אתועמרו
 הבא לעולם אבל , שזנאיהם בבזת ישראל נהנו הזה בעולם , בבזה ישראל שיהנוכדי
 לה' קדש ונסתננה סחרה חביה שנאמר )עה( , הוא לישראל , מסגלין שהאומות מהכל

 : ית( בג)'סעף
 לטה , :נ( טה הסרס עמו כצאן ויסע זש"ה )עו( כנ(, עז )השת וגו' ישראל את מעוה ןיכפע]סו[

 במדבר ישראל היו כך , מכנסה והרועה מתפסה הצאן מה )עו( אלא ,כצאן
 , מ( or )מס וגו' בהדבר ימיוהו כטה שנאמר , שעה בגל ומתרעמים ובוכים מתלחמין)עת(
 למה דשא : משה ויסע שנאמר , כצאן ניהגם אלא הקב"ה מעליהם נסתלק לאכביכול
 מקפיד בשיה אין כן ואע"פ , האילנות את משברת )עם( הזה הצאן מה אלא ,כצאן
 לעונשים צאן יוחנן ר' אמר אלא )פ( , צאן למה אדם ואם , אדם למה צאן אם , )6( )ינהי) אתם אדם מרעיתי צאן צאני השתנה אוטר הוא וכן , צאן אותם קורא לפיכך ,עליה
 נוהג מצות עשו ואם , ענשו כדי כצאן בהם נוהג חייבים .ואם )פא( , שכר למתןואדם
 כצאן ויסע ד"א : שכר[ למתז ואדם לעונשים צאן הוי ,  ריבוי להם ליתן כאדםבהם
 שה שנאמר , שה שקראן הקב"ה לפני ישראל חביבין מה ראה ברביה ר' אמר )פב(עמו

 אבל , אחד שהוא בעונתו ומשקו מאכילו אחד שה לך שיש רמי 'ו(, ג גימע ישראלפזורה
 חיבה ראה , הרבה עמהן כנתיינע אלא , להם להזדקק יכול אינו , הרבה צאן לו שישסי

 ד"א : )י( )1 )'תיקו) כצאן אותם ארבה ואומר , צאן שקראן , ישראל את הקב"השחיבב
 , הזאבים מפני ובלילה , החמה מפני ביום בצאנו זהיר כשהרועה ]כשם[ אלא , כצאןלמה
 לא )פג( ואומד , 1( י )'תטיס וגו' יומם לצל ן ריסיו וסוכה שנאמר , בישראל זהיר הקב"ה היהכך
 טדצ )פד( , ג6( עו )שלס וגו' עמך כצאן נהית דאומר , נכ( 'ג )ממות קגו' הענן עמודים*ש
 , עליהם שפכת "חרונך , במצרים היאית "שראות , הוא נוטייקון לשון נרות אלאנחית
 , לס עשית "נפלאית , אוטר יהושע ר' )פה( . עליהם כסית "תהום . אותם בלעהימינך
 "נסיט , אמר הבודעי *זר ר' . לנו טפת "תורה , לנו בקעת אם , לנו גהת'חירות
 וחכיתם . לנו נרעע ראש "תיןי , לנו הראית "ידך , לנו ]נתת[ )עשית( "ויזם , לנועשית
 , ממנו העטדת "הכזימים "ישרים , ממנו העטדת "הסידים , ממנו העמדת "נביאיםאומרים

 : משה ויסע נאמר לכך , משה בזכות *:ילווכל

 ותקוניםהערות
 3סס סתת וס5'נ ~nhr יימרס ס0מיס יג')קוט ש90טצ"ף'מ thesaurus והמ' יה' אסון וק , 1516חל'

 r'h זס 6מר מסף 6רלסס6רד 0) סני גטי , )ס' קלס 61תג:ס החרס וסיס 0ג6מר )עה( : 'וסף 0)516רות
  65ן ויסצ וס"ס  ונילסוי:לעו( רח"ס גב*  וגס רומי נכס ליתר  ווס , )ס' י0ל6) קי0 0ג6מר יסרק) 6)6קוס
 חתי"ח רמז תסיס סיקוס וכן , סתגחומcc~ 8 רגש רמז סוף נסח ני)ק1ס מונק ,סמו

. 
 סתגחומש נחס כ"כ

 מונס מחסרות ס65ן מס ומן , ע"ס נתפס סטז' וסמ6מר נסוף סר6סון סמ6מר , מסוסך at~nhw סניףו0ס
 , מחסזרח רח"ס ככ"' , מתסורס ס65ן מס )עז( : DD"1 רמו ומתהית ש"נ רמו 6ף יהוק36 ניקמטכ"כ
 : מס)כין נסיות 6קסס6רו 50 סני נכ"י , משחמין )עח( : יחוקק) וניקוט סס תס)יס כעקוםייכון וע"ס , מחטריח 5") , מחרוסת oc נ0)ח וני)ק1ט , מחסר7ת רומי ונג"י , מתסוחת 6קסס6רד 0) 0מונקני
 0) סגי גכ"י , סייפות 6ת מכנרת)עט(

 וכתכ קךסס ערך ערוך עיין , קותן ומקרסמת נוסף 6קסס6רי
 ס6רנס( יחס);1 ]מ3 סקרני. י6כ)גו ט וסנט , פיענוח ~ow~tp' 1hc נגרס ויגור 6נ) , 1')וור גמז6100
 מס ז"6 נ' 6ות פס"ד סמ"ר וכמירד , מיער הזיר יכרסמגס כמו 0סו6 כחג וממוספי , יפקסס שוסמ"'
 65ן 'וחק ר' 6מר 6)6 )פ( . מתגהומ6 נונעיס 0ס סמררם ינרי , כוי ס6')גוח 6ת מחנ)ח לפינוס65ן

 שמע 6קסס6רד 30 סגי ונכ"' , 0ס תכסיס ניג'וס ג"כ ומונק , ס16מר מש ס0מיס נצח ניג'וס ,)שגסיס
olno"06 טנ" רח"מ 31כ'ק , רח"ס 31כ"י רומי לכ"י ססו6 כמו סוספחי , חייניס 6ס )פא( : ")עוג0יס 
 16)ס , )פנינו כמו נ"ב הסר וני)קוט 6קספ6רו ס) סגי ונכ"' , יעגמו ס)6 כו-י 1bb" עמסם טסגמייכיס
 ט"מ , סטין סמוך יניס )6 )פג( : מסני 7"6 עד וס ד"6 מן שמע וגהק)'ס ננם1ח 0ס ני)קוס גרכיסר' 6מי 7א )פב( : מסח;חומ6 קונדס כמס )ס;'ו פסיו תל6ס ומוס , תיב"מ רמו טס לסריס בי)קוט ג"כנמ65
 6)6 גחיה מסו )פד( : גגדסס כמו סו6 61ח"כ סגו כ"י סחג6ומ6 מן 6קכז6רד 0) סגי גכ"'. סמעת'קסעהיק
 , 1ס ססתיק 65 סס נסלח  ונילק1ע , סתנחומ6 נסס תתי"מ רמו 0ס הכגיס ני)קוס מו63 , נוטריקון )פוןגחים
 סמטתיק ססמיס רת"ס נלי , כו' גס)6וח 6מר יפורע ר' )פה( : כרחן נט) ססק.ען מסם ויסע מסו מןוסת)
 )נו עזית נסיט 6מר 'סו0ע ר' 6י60 ו0ס , סמויעי לטור ר' נדכרי 6מר טן 'מוסט ר' לנרי 6מרטן

וסל
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לבתנחומא ה ל שבטררש
 , במופתן שלא , כרחן בעל שהסיען , מלשה ויטע מהו )פו( . משה[ ]ויסע ד"א]פז[

 אותם בכל אותם לרדוף פרעה יצא , ממצרים ישראל שיצאו בשעה אלאכיצד
 אתק כל וכושפ עטך עשה מה , ז( יו )רמח בטור רכב מאות WW ויו[ שנאמר ,האוכימין
 הים שפין על צפין היו , הקב"ה ופגען לים נשבאו , ומרנליות מוצות באבניםהסוסים

 כאים וממלין יום ( בך יורדין ישראל והיו , מושלכים והיו ומרגליות מובקע האבנים נצתןכל
 שבכל , סבורים אתם מה להם אמר , כך nWD שראה כיון , משם לזוז טבקעים היוההש
 משה ויסע ד"א : ברחן בעל והסיען עמד , ומרגליות מובות אבנים לכם מעלה דיםיום
 שנאמר זו , הנצורה פי על של4 ישראל שנסעו הנסיעה היא איזו , יהושע ר' אמר)פז(
 במקום מצינו שכן , נסעו מגבורה פי על אומר המורעי אלעזר רן : כנ( עי )מס neoויסע
 אעפר כאן ואף 'ת( ט )גמזנו עו' יפש ה' פי ש ]מקומות[ ושלשה שנים ]אחר[)אחד(
 , שיסיגי להם שאמר בשעה , משה ויסע ומהו , נסעו הגבורה פי על ]משה[ ויסעשכתב
 על , להם ונסעו עמדו אלא , בלום בו אין שמא , למדבר נוסעין אנו להיכן לו אמרולא
 חסד לך זכרתי ה' אמר כה ]לאטר ירושלים באזני וקראת הלוך ירמיה אמר , אמנהפי

 : נ( נ )'ימה זרועה[ לא בארץ במדבר אחרי לכתך וגו'נעוריך
 רבותינו אמרו )פח( , שור מדבר אל ויצאו סוף מים ישראל את משה ויסע ד"א]ת[

 נחשים מלא והיה , פרסה מאות שמונה על פרסה מאות שמונה היה עצרמדבר
 כמלא ועקרבים , הבד בית כקורות נחשים שם היה יוסי ר' אטר )פס( . רעה וחיהועקיבים
 . עו( ח הרס וגו' ועקרב שרף נחש והנורא הדול במדבר המוליכך אומי הוא וכן ,הזרת
 הנחש ובלעה , ראשונה שיירא ועברה )צ( , שם עובר שהיה מלכא בשבורמעפה
 שם עמו היו , ומיצר יושב המלך והיה , ובלעה שליש"ע , ובלעה שניהעברה
 לו אמרו , והביא , גבורים עשרה הביא , עומד אתה מה לו אמרו , איסכךלסגומון)צא(

 ותקוניםהערות
 כרחן נע) יסרך) 6ת מפס רסס 36יו בסס פסני6 חרא כג( עו )נסוח עוג נקח ונמורס , סתגוצמ6נפם חג"י רמז נטפח 3ייק1ס נ"ר פנ6 , כרק נע5 ס0סיטן ויספ מסו )פו( .  סכפזעי 36טור מרי 0מ6מרוסו6
 ושנימחי , ויטע נשג %ן , טסם )63ה ותניס 0'1 וא זמרנלות nutp ם פס נתון מוזלין ססי31ס'
 3סס פ"י רמו 0'5נןע סני6 סכן קנך נתערססס

 0תנחונ"
 הסק מסק 61ין , )ית6 )נסרפס( ואצים ,

 מס תר6ס כ"י נ0חגפמ6 *1% ס' וק כטפר 6גס , מסיאנס הימלמל טס ו0נ6י , 'ומדגו סמך6יתגחומ6
 ריחורס נס" 1") רס4 וכן , גכק פ3וצימ 0תגוצמ6 6ת סני6 וסי3קוע , 3תגחומ6 ננס 36יו נססססט6
 . שתעו נתגשמ6 וחסר חגחזמ6 נסס יפקוס עיין נערמגר מסלטך תגדע סרג ייידי סס וכתג , צסני6
)פז(

~Dh 
 סוג נרקח ועיין 6'( ס' מטס דו'סע )מס' מכי)ח6 , 16מר סמתע' תעור ר' כו' יסוסע ר'

 פרסם מקות פ' SD סרפד פקות פ'  סריי כונ  פרנר טל למרו , כ31  מרבר סי6 סור מדגר 6ל וי55י 6'סושס מסי דויסט  מסכתכן נסלח 0מכי)ת6 )7נר' סטוגס , רטחיט למרו )פח( : סס מסעירותי ומס כנ( ע1)נפכח
 עו )בסרח סוכ נ)קח מוכך וכן , סרסה מ16ח ח' 51") , למפטם כמכילתך וסגי' ,  ועקרבים  (otcn  מל6כלו
 , סרסס מ16ח סמ1גס ע) מרסס  מ16ת  סיוגיו  וייס  בזג מוכל 610 סור מדכר נמכעת6 וש) רטתיט סמרוכנ(
 נסיח 0גדסס נחגחומ6 ונן 0מכ')ת6 3סס רס"ו רמז יימיס וניבקע , רג"ס למז 3ס)ח כפקוס מ631וכן
 סנירס6 7' 6ות סכ"? נסמ"ר וק , מסמגי)ת6 ו)6 סחגחומ6 מן גונעיס 0גיסס סתגחומ6 ויכרי , י"מלצת

 ירמיס ט)9פ *)ס , ט3 ג"כ  נסרח וניקנס , כז3 גמריס טנ 0מ' קם "מ"ר זנמזרט , סרסס מקות"משגרש
 ע"3( כ6 )דף וסוסיר ונס' , כן מו63 והיסס וגס , כ"כ סג" סוכ לקח וכן , כונמונ6

 מו~
 נפקס כונ

 : כ"ס 5ד o*ntsp 6רן ועיין ס' )' ניחותן) טנ עיר וגשרת , מעיקרית סי6 פוג נירפה ירטתי ,טוב
 . 0הנחומ6 נסס רג"ס רמו נס)ח נ')וץע ומונף , עונ נ)קח b31D 1)6 נמכי)ת6 )ית6 וס , יוסי ר' 6מר)פפ(
 מלנר יוסי ר' 6מר Su )סבינו ויט מ)כ6 דסנור מטפס ע) ס5יגו0ו וסמיסיסיס , ממקח12 גסמס תנחומיוו50יון
 וגר6ס , ע"6( כ6 )דף וס,סיר 3ס' וכגס , חניג6 נר יוסי 6"ר סס ומכי' סס נ:זפס ג"כ תמ65 , ט'סור

 מעמס  וסוסיר כך נע) כן ור~צתיק נגרסה , ר6סוגס ס"ר0 1ענרס )?( : סגדסס סתגחומ6  פן בוס לקתסדנדיו
 ס5") )תקן וים , סגחט ונכעס ס)1 קרונגן( סנ" וסטיר )ונס' קרונים וטנרס  סם פוגר  מסיס  סמלךנפכור
 , 6יסיסקיט'ן רימי נכ"י וכן , 6יסקו)סקיעין )צא( קרבין: סרך ערוך סיין עגיס Carruea ס" סבוגוכק
 )מדן סי' , Scholasticua כרומית וכן (6צ(ז"1גסןט סיוג'ת ממיס וסט , אסקלטטיקין ס5")אקן
 6סעיסטיכ6 6100 חגג'ס גן יסוסט ר' "סו) ונוס , 6סקו)סעיכ6 0ס)ס ערוד עיין , שמירד בניתוס79

 וני)קוע ,  5סקליסיקין 5"ל  סמ"ג( לספיר  יספליסיקין  סל כקתדר6 )1 טסס וכן , פסעי( )3"רי5עריית6
 לננס סמונ* ראיתי אי ,  5סייססיקין איל ,  יספיסין  ארבי סמו פס סיס ניטות סתגתומ6 נסם סםכפלח

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



תנחו0א ח ל שבפטיש64

 לממו ומנלנלין , תבן המיודות את טמלאין והיו , תכן של זפקים( )פ" מרודות לצב(יסקרו
 השליבך אותו,הוי והרגו ועמדו לזוז, יכול היה ולא )צד( כריסו, שנפתח עד )צג( בולע,והוא
 מורח שהיה העוף , מעופף שרף מהו , 1( ) (grf,' מעו"ף ישיף אפעה ואומר )צה( :וגף
 מרומה ישראל בארץ היה אחד אדם אמר הגדול חייא ר' )צו( , נשרף דרה מידעליו
 את וראה , ההר מן עצים ללקת עלה אחת פעם אמרו , מרומה ערמו נקרא למה ,שמו.
 ולא , מרומה אותו קוראין והיו , שערותיו נשרו וממחדו , ראהו לא והנחש , ישןהנחש
 אלהינו הוא גדול חנינא ב"ר יומי ר' אמר : ונוי המוליכך הוי , מותו יום עד שיער בוצימח

 : ההוא המדבר מןשהצילנו
 בשעה אומר יהושע ר' . כנ( ט )0שת מים[ מצאו ולא במדבר ימים שלשת ]רילכןמח[

 והיו בכליהם נטלו ומהם , מתוקים מים להם יצאו , בים ישראלשעברו
 , כד( 0ס )0ס וגו' סשה על העם וילונו שנאמר , מתרעמים היו המים שכלו וכיון ,שותימ
 . ונתרעמו עטרו אלא , שבהן בגדול להימלך להם היה )צז( , בג( or )0ס מרתהויבואו

 מיד , הקב"ה לפני תרעומת של דברים לומר ישיאל היו למודין אומר המורעי אלעזרר'
 שמעון ר' אמי )צה( , ויורהי אלא נאמר לא ויראהו , ים( סם )ס0 עץ ה' ויורדו ה' אלויצעק

 ותקוניםהערות
 0קיס" "fe' סרודות )צב( : חכמיו" )1 "למרו וסוייג סזרס סמ)ס ססמימ ונגדסס , 6יסש)ססיקין רח"סנכויי
 סהגחומ6 כסס נספח t1(vp רח"ס וכ"י רוני לכ"י 1)ית6 סזס בקינן ממעתיק מן נוטש 0קיס" "סי'רשלות
 ונת:שמ6 , סרידיח וסובר ונס' רח"ס ונכ"י , ספרות וני)קוע , סרירוק סגירס6 רומי ונכת , סגיססותגחומ6
 , חג( מרידות וימ)16 מטס ויסע פסקם נשח ויס' פ' 3י)מדגו וו") סנה סרר נערוך וסמוססי סדירות,סניסס
 עלס 6י:ו פירוזו 6כ) , סר06וגיס נזס1סיס ט61 וכן , סריגות סגירס6 וסניף , עכ") חנן מתות מגשתפי'
 סמ)ס וסל אדורות 51") מ0ונ0ח סמ)ס , כוס 0ר0מחי המקומות נכ) וקיטתי , מעגין )סי רק ומפרם ,ימס

 למשות שמות 30 עורות )סניף 6ומריס פסיו וסכוו:ס סוים( , )פע))ע שלות ופי' וסקסם שסקש5סיוג'ת
 סרידות נטעות געלת 6יירות ומן , וינקע כרסו וינפח וינ)עס נחמות טטס מחס ויהסונ , תכן עםקותן

 וגזרים ע"3 כ"ט )מתנועות ז") מלמרס 0סב'6 ס6חרון 6דר ערך ממערוך תרסס )ינרי ומעך סזילוח.מרירות
 תריסך ד6חויק מ)כ8 נסנור נסני רסוס ססו6 601 ? 1)6 , סנר ניח כקורת גח0 ר6יתי 63 6ס h"DD)כ"ס

 0סנ6ת'( אדפס מתגחונו6 סמינר )סו6 ו'ס?מסס ס" וס"ס , עורות 16דר'ית6 ס" וכתב , תנג6ל1דריית6
 סמו:: )פגינו ]נמקוס , סרסס ת' ט) מרסס ח' 0ס'6 כוכ[ ]5"י נונ נמדכר סונר מסיס מ)כ6 נסמרמעמס
 הכמ.1 )1 טמרו , 0)יט'ת וכן , נג'ס וכן , ונלעס 0%ון מש נדושן וענרו סרסס[ מטות סמתס SD פרסםמטוח
 מ63וק נסמוח[ ט) עורוה ספ" 1ס5'ג סערוך SP3 וארמיס סרודות כתוכ סיס "ס כסמות Sc עורומסג6
 נע) 03ון סו6 סגח0 ויסנור סזס סס'וס , עסו וכן וינקע כרסו וינסח וינ)עס נסמות סמן סגחס ויסכורתכן

מערוך
"tntc'c 

 שוו )מניס ס'0 מסק 6'ן אורוותא סגירס6 ונזרים 0נועוח הגמרך והגיגו , סטוגס )גרר
 גני טבע לסיס תנן סוסים קרחת י"ג מ)6 כתג ס13עות נגמרת סס ופט* , אודרוהא סערוךססני6
 נסס עמהין 06 ונחלי וחיות[ כסמות נעורות ונתט 5") ])דעתי וחיות נמשח גסן החט תנן חני4ח ועלו.6דס
 גע) כנירקת hmtih 6חריג6 )י0ג6 נר0"י 5") 3,6י , 6סליזתh 6~(h 4פ;6 , ומת כנופו ונעלזונ)עס
 06 ונהלי רפ"י 0סמ6 מס 6נ) ,החסרון

~fjirJi 

 ע"ד( )ד )דף ס"6 ס"נ כנוטות 'רום)מי מנמרנו נונע נסן
 כנע נמיין ניט געכ6 ד0נור חיוי6 )ס6 סנד ניח כקורת נחס רקתי )5 06 ע"ד( )ו )יף ס"ס פ'צ1נדריס
 'מסון ומיון , וממיין ערוך[ לין , nD(T שריס נירוס)מ' כמו ]5") פצוין ליקוין מיגה)ויל* נשן גד ,שיוגין
 וחיוט נרגמות נעולות וגחט 0סנסחי כמו נרסק גס 50") חר6ס יס"ז , ומ"ת וניעין נומרין l'os יסכוןמנן
 , מיס( כ"ד ס' )כליס נמ)יס 0) סוחבן סמסגס משון ט61 תנן יחסון 1מ)1ת זנמיין, סאן לפתין מרוס)מיכמו
 סס 51'יט ננזריס סס)כס וכוו וסייס מתנועות טיריס)מי 6ח סניף לגייס כסירוסו ז") נלון ס6יירג'גו
 כמו קרוכין 5") קרוניס נבע ס6י רניגו ונדנרי , 0סנ6תי )ירו0)מי כוון ס6י רגיש 6ו)ס , כ"סגדריס
 עז נטעות נשח ונ')קומ רומי נכ"י %6 , רח"ס גכ"' וכ"מ , כריסו טגחסת עד )צג( : ימע)ס0כנ6הי
 : ")ווו" ג") ")סן" נמקוס , )מן 'כע סיס oc 6(1 נטבח נעקום , יגוז יכו) סיס ו)6 )צד( : כריסו0נסחח
 16ת סגזסס ונתגמומ6 6'( פרנס יויסע ויסכת )נ0)ח 0ס כמכילתך ע"ן , מטוסף וגרף יכעס ועמר)צה(
 רני 6מר 0ס נמכי)ת6 , 6מר סגדך מייל ר' )צו( : קרס כמערס טס וערן כ"כ( ע"1 )כסלח טונ בנלקחירח

 , סקזו0 רכינו )' P'DO דגרעענ6
 , כנדו) לניו )י מסיח 6ח6 ל' 6מר וסזסיר נס' וכן סגדפס וכהגחותי

 )י ססימ סוס סינר %6 ר' 6מר סמכי3ת6 נסס רסס רמו נסלח ונערס , רכינו )ס:' n'eG 6נ6 ר'מסמ"ר
 נסירות נס ועיין , 0ס נמכ')ת6 ווייס לירט שיוק מיסלר סגיו) סרג ייידי יסעיר מס V'D1 , סגיו)רניגו

 , גנזו) )סימנך )סס סיס )צז( : 6מר סניו) מייק ר' ככ"' )סג'ט 6100 כמו וסגכון , טס נסמירמסולו"1

 כמכילתך סו6 ג6מר 63 ,ירקני וכ; , סס מכעסך , 8ר0נ" )צח( : ע"ה יסחט ר' כ0ס סו6 0סנמכיית6
נתננו
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לגהנהיכא ה ל לס:2כררשתעו
 ווים עץ בה שכתיב התורה ]דבר[מן יחיבן

 )מ~
 ג
 תמתקו: המים על הקב"ה,וצמר לימדו '"

 אוסר נחמיה ר' , היה זית עץ )צם( , שמר יהושע ר' , היה ומה , עץ י' ויוררוד"א
 מרים שאין , רימון עיקרי אומרים ויש , תאנה עיקרי אוטרים יש )ק( , ערבה שלעץ
 אומרים וחכמים )קא( ,בהם

 ישמעאל ר' אמר )קב( . ככוהו מר ואין , ד"א עץ הרדותני,
 טרפא במתוק ודם בשר , הקב"ה של נסים גדו/ים מה ראה , ברוקף בן יוחנן ר' עולבנו
 וממכותיך לך[ אדוכה ]אעלה כי שנאסר , המר את מרפא במר הקב"ה אבל , המראת

 דבר שיתן למשה הקב"ה אמר , כרפא הוא סכה ביהוא במה , 'י( ) לים" ה' נאוםארפאך
 מלה שם וישלך המים מוצא אל ויצא כתיב בו כיוצא , בו למתוק מר דבר בתוךסר
 דבלת ישאו ישעיהו ויאמר בו כיוצנו , נ6( נ )מ*נ למים רפאתי ה' אמך כה ויאסר ,ונוי

 , מתאכל הוא מיד הבשר על תאנים על שרף שנוהנים בזמן והלא , כ6( פ )'ש" וגו'תאנים
 : נס *עות כדיאלא

 שמוע אם ויאמר : ואם אב כיבוד חק )ק( . כס( גע )כמוח ומשפם חק לו שם שם]ים[
 )ר' )קה( . הרבה שומע , יאתת מצוה לדימוע אערם רצה )קד( . כ1( ים (oaתשסע

 ]לילל[ )בקול( : אוהו כה2מיעין ל'טניוע הרריה גל שמר אלשי[ בן שמעון ]ר'אלעזר(
 מפי כשומע , חכם תלמיד מפי )קז( השוסע כל , למד אתה כבכאן )ן( . )ים( אלהיךה'

 למצותיו והאזנת )קם( : בשלום ומתן משא א )קק( )ט(, תעשה בעיניו והצפר :הגבורה
(os). אסף . ):ס( רופאך ה' אני כי : הגזירות אלו , )ס0( ררתנו כל ושטרת : הלכות אלו 

 תהי רפאות שנאמר , אתכם מרפאים הם ללב שנתתי תורה לישראלהקב"ה
 : ה( ג )מסי וגו'לשייך

 בם כי ,ש"ח )י( . ד( ע, ):שת השמים מן להם לכם ממפיר הנני משה אל ה' דואמך]כ[
 את דן הוא בם הללו השמים , פ( )ו "ץ3 למכביר[ אוכל ]יתן עמיםידין

 ותקוניםהערות
 , ערכס 0) ען סומר גחמיס ור' זית ען קומר 'סולע ר' )צם( : סמכ')ת6 כסס רנ, רמו נילעס 1שנ6 ,03מ1

 וכן , זית 30 ען וס 16מר ממודעי 6)'עור ר' , ערנס 0) ען 16מר 'מופע ר' טס ניבקע ומעב מסנמכ')ת6
 וים )ק( : ס16מריס ממות ססמיס נ' 6וה פ"; סמ"ר וכמדרס , 3מכי)ת6 ס?י6 כגוו כ'ל 6וה 3גדפסמונף
 כסמ"ר וכן כ"י 6ות סס נגדפס גס ועונק גמל)ת6 וכייס , רימון שקדו *מריס ויט ת*גס עינטזואמאיס
 וכן oc ונמכי)ת6 , מען סס סריוסגי רח"ס ובכ"י ר24י נכפי , ש6 ען סריוס:י 6ומריס שכמיס )קא( :סס
 , סיס סרדופג' טומר גחן ר' כ"י 16ח ו3גדסס , סר7וסגי ען זס קרחם גן 'מוסע ר' נסס זס שנ6 סוגנלקח
 קדרגין 51") קרדג'ן נסעות סגזסס 31חנחומ6 , סגדסס נחנחומ6 סו6 וכדבריו סי)מזגו 3טס כערוך מ,נ5וכן

 , ?רדוסני חרנוס נינדף וק , קדרוס ען וס גק ר' 003 שכ6 ו3מכי)ת6 , קירון ערך ככרוך ):כו;ומוש
 יילווסני מגתושרגת

 ע"י
 )ועת' , פרוק: נן ייחסן ר' % ננו 'סמע6) ר' %ר )קב( : טס ונמוספ' נערוך

 רסנ"נ נגס ג"פ שנ6 וק . נע3י% ק שעון ר' גסס סו6 סס ונמכי)ת6 . סמכי3ת6 % סהגה,מ6טון
 . ?מכי)ת6 נמס רג"ו רמו ניענוע וכ"ס ר""ס וכ"' רומ' ככ"י וכ"מ , 061 6נ כנוי חק )קנ( : ל"ד 6ות3נ7סס
 סס ועיין , עוג נפקח )נכון מונף וק , 061 36 כינוס וס וממסע סטנת וס חק סס נמכי)ה6 )סגיט16)0

 וכן סס נמכי)ח6 , כו' טומר תעזר ר' פרנס סומע 6חת %וס לגמוע 6יס ר3ס )קר( : ר24"סנסערס
 מטת פ מסמיעין 6חת %וס 6זס סמע טמרו מכק , חסמע דמוע oh ועחס סכחונ ע3 פ"נ 'תרונמטרתם
 )דנריס תסכת פכח 06 סג6מר סרנס %ות 13 מסכחץ 6חת מטס חים סכם , חסמע סמוע 06 טגוע,רפרנס
 מן )1 מסמיעין מעגמו המע 06 הסמע פשע 06 7"6 סס וסייס ט( פו לנסלח  פוג לקח מ1ג6 יכן , יט(ח

 נכדי , כלעזר ר' )קה( : כ6( נ )זגי6) ניגס )'דע' ומנדעך 3חכימין חכנ:ח6 'סיג טומר 610 וכןכממיט
 כסייס hr~Yx1 ורטיתי , דגר יקיס עד'ס הגיס סי ועי , תקנת' וק , תעור 3ן ממעון ר' רה"ר וכ"ירומי
 נן כמעון הר' סמובר וסול , ומן )6הר 3ו מסמיטין )סמוע 6זס ר3ס למרו מכך *מר hhtD ק כמעוןסס

 )סס ממס טגהגו סדנרוח עסרח 6'13 6)סז ס' )9) 3מכי)ת6 , )מד 6ת מיק )קו( ; נחנהומ6 )סגיםבזעיר
 ססומע מי סב) מלמי 6)ס'ך ס' )ון) טס מונף ממודעי 1tDlh ר' ונסס , 'סוסע ר' דכרי זו , קולותנעמר?
 וע"ס , סזנ נלקה ומוגך . עו)מיס 1)עו)ש tsws ונניס מ' )פג' ומסמס שמד כ6'3ו עלו מענין נטרםמפ'

 נגדו נועף רבוי ונכ"' , ?36ס סמלת הסריס רת"ס וכ"' רומי בנ"י , מכס תלמיד מס' )קז( : קס"ד3סערס
 ככריות רוח נ6מו:ס וגוחן n(hct מ' טכ) מלמד נוסף וסם , סס מכי)ח6 , ומחן מס5 ו? )קח( :נמרכז"
 וסטנת )קם( . סס )'ת6 "כטול olnol , ע"כ כולס מתורס כ) 6ת קיים כ*)1 עלו ומטפן סימטנוחס

 , נזירות 1% )שותיו וסיוגת 6מר 'שסע ר' סס .ונמכ')ת6 , סגזירוח 6)1 חוקיו כ3 וסמרת שכוה 6י)1)שוחיו
n1DCI(עריות 6)1 חק'ו כ) וטמרת סככות 6)1 )משתיו וסטנת 16מר סמודעי אעזר ור' , %כות 6)1 חקיו כ , 
 פנ6 , עסיס ידין נס כי זס"ם )קי( : סס גנ)כ')ת6 ג"' ווייס מוסר5"ס סניך 3סלנ טסליס כעזופושין

3')שט
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תטזופא ה ל ש במהיי"6

 פהים רוצעים על יסמר שנאמי בהם. דנם המבע תר נשחטתן לו תדע , העלםאומות
 )נשבוס( שנאמר , דם בשמים כשחמא סטרא אף , כו( ק )גינית וע' סדום על הממירייי' שנאסר , בשמים דנם כשחמאו מדום אנשי . וגו' עמם ידין בם כי הף , 161( )תמסוגו'
 מהן , למכביר אוכל יתן . העמים 4עז דן הוא בשמים , כ( ס )טסלס וגו' נלחטו שמיסף]מן
 וחתה שונאו נכנס , הכבשן על עומד בוהיה לנחתום דומה הדבר למה , לישראל מזוןנתן

 , והפת הגחלים לו ונתן , חמה פת רדה )יא( אוהבו נכנס . ראשו על ונתןנחלים
 השמים ומן , ושרפן המדומים על אש הוריד הקב"ה נך , הכבשן מתוך יצאושנחשם
 מן לומר צריך היה לא ד"א : ונו' להם לכם ממטיר הנני שנאמר , טן לישראלהוריד
 כ5 וזש"ה , הארץ מן אלא לעלות לחם של דרכו שאין )כדב( , הארץ סן אלא ,השטים
 , יבשה ועשאו ישראל לפני הים 4רע כשביקש , ו( קוס )0ס)'ס וט' עשה ה' חפץאשר

 שנאמר , לחם להוציא והארץ , וטמר מל להוריד שמים של דרכו , ים עשאווכשביקש
 ממפיר הנני שנאמר , השמים מן הלחם הוריד דכשביכףט . ס( כח )4,נ לחם יצא טמנהאפץ
 זש"ה )קי3( . יד( סו )כמות הטל שכבת ותעל שנאמר , הארץ מן קולה והפל , וט' לחםלכם
 שנאמר , לנבוכדנצר עבדים יהיו ולא , ח( 'כ )דס"נ וגו' לעבדים[ 14 עבדים( )לי יהיכי
 יום ]דבר המלך להם וימן , להם ישה היה מה , 1( 6 )דגך) וגו' דנהיל יהודה מבני בהםויהיו
 לו ואין , יורד שהמטר כשם יורד היה , מן להם כשהורדת אבל , בסדה , ס( ט )שביומו[

 : השמים[ מן לחם נלכם מממיר דייתי כך .קצבה
 . .. ןד עומד וההר , יום בכל המן יורד היה אמה אלפים שני אמר לוי בן שכדי )קיד(נבא[

 יורד שהקה וכיון , יי( י מיין וגו' בפלטת ירא אל פאמין שאינו וכף , ממט ואוכליכה מאטין שהוא מי , הנא לשים לצדיקים , עכשיו מתוקן היה למי , ויורד ושסףטחים נח4מ ונעשה נימוק ההע עליו באה השמש שהיה כיון , שעות ארבע
 , לענה נד בפוהם נעשה והוא )קמו( , ממת לשועת באין העילם אומות היובנחלים
 נשם , דבש פיהם. בהוך נעשה לישראל אבל . 0 " )זמתו ונע ווא נד כזרע והמןשנאמר
 ההטבון )קפז( שלום ב"ר הלוי יהודה ר' אמר . לוש ט, )סת1ח בדבש כצפיהתז וטעמושאומר
 כתיב , אמה ששים תבהו , שנה אלפים שני מזון טס[ ]בכל *שראל יורד המן שהיהההש

 ממעל שחקים ויצו במן וכמזיב )כרז( , י6( 1 )כיפית וגו' מעינות כל נבקעו הזה בעםבמבול

 ותקוניםהערות
 יתנתות5, כטס  תתקכ"6 רמז 6יונ נילקץפ מונ6 סמ"רר  וסתחלת , ס0גתמ6 טס רג'א העז נסלחנ')ק0
 161ת י"מ 16ח סגז0ס סתגחומ6 דגרי כחוך טרמיט כק מהגחומ6 סזס ימסמר  נוסף  *קנאארר סל סניובכ"י
 משהר נגתנ כרסס 1גנ17 ,כ'

  אם*
 דבר כל סל  וינוק סנוא  מון כסיו % וירדסו  פ( יר )סוספיס הכ"י ז"ל , חמס פת רדס  (wp) : נדפס"*כן , יומר רסנ"ג  ססמיס  פן לחס לכס מתייר סמי מיס % ס' ויספר טו

 דרכו סגין )קיב( : וכו' מתגור מן פח סרודס , רדית סנד)תו גקר6ה נחגור סגדנק סח )ענין וכן ,יפרנס
 06ר כ) ת"ס מן ססמיע 6קסס6רד sc סגי ככ4 , בסס 0סן 6סר כ3 ,ס"ס , ספרן מן 656 55לוח )חס50
 לי יריו כי זס'ש )קיג( : לפס '55  עמגרי 6רן סג6ער h'~o סטן ען 656 זעקות סק'וס אחר , עמס0סן

 )סי" וכווגת1 , 5עכדיס )ו  יסץ  שעיפני תקכתי ,פנדיס
 , ס6ר15ת ממלכות וענוות טנודתי וידעו דקרך

 ענד'ס )1 יסיו כי 6קספ6רי סל נ' וכ"י  רת"מ ונכ"י ,  לפיילו כש רומ' ונכפי , "ז כ5 ססמיע מסוניקוע
 : פפגרג4- ול5 כתב  ים וע) ;ס( כרי )רקר6 פנריס 'סר6) גגי 3י ט 4שק ים the(' , שנן נ4י evt ,פנוכז5ר
 תרנוס , ולטס גד נסיסס תסס וס61 )קפד( : סחגחומ6  נסס  סם  נסלח גייס מונך , )ף גן ונוי)קיר(
 מנון 'וס[ ]נכ) )יסר56 יורד סמן מסיס 610 חסמן )קמו( : )ע:ט סתרגס נד כמו נז כמע  ויורם , גייסיעגס
  )נסקה עוג ולקת פ"נ דוירת מסכתך נסלח וגמכי*זא ע"% ע"ו יומי  עיין , 5מס  ססיס וננר1  סטם טיססגי
 קרוסות )סגי ממונס דוהות נסג' 6רנע נדקת קרונות נמס , וכו' מן ס) גנט טיפ 5)עת  ססיס  יד(.שז

 ככל נכי לי  יגס הלסיס סני  יום נכל יורי הסיס  וסחסנון . ע"כ 5מס  ססיס קרונות לסברס לתות  (טמרחע0ס
 חרפ פורעגית מרת טל מרונס יוכס הדס ס53מת ,  סתטנון לפי מקוך ננוגס סתנתומ5 וררסת , כנ"לשזרימות

 חסן טופס ג6מר סונט ונמרס , רגעיס 1ע5  מלסיס טל גרס  סל לנוח  סיסרשןמייפפתיסכמססג6מר
 לגווי נתיחסי נפירסא ,r'p ,ל6לסיס

 סתגתופ5 לסי קילס , טיס ,  מכוון  ההסבון סיין מסקסי  ספ יופץ
 ובמנול , קרונות ח' סייגו נמן ססימר גסתחי ממיס רקתי כי , סייג מיומנת סמירס"6 וקוסיית  ננון עליגף
 פריך סיס 6י1נות מ' מן o'on כמן 61"כ , חוים עמר מגיס ס6רז ע)  ר4מ'ס  ופיו , nunK סר רסריו
 סלע ססיס ס5תר  חסו  ~(OtD: סני עולפ סטמש, מקות חמס מרושי פונס ופנס , סנים  5רנטסנסיות
 , פתת  סמיס ירוקי תחסל  סחקיס וי4 גקן וכהינ  )קיו( : סנר הלפיס %י  מען יוס גלל *טרששיי

מצלסיוס
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לרהנחשא ח ל שבמרטט
 , 0 % )סמם חסד מצר וכתיב , חתנתן ארבע הדלת )קיה( , כנ( פס (oti~r פתח שכום%1תי
 חמש פורעניות מדה ש סרובה פובה שמדה מיכאן , (or) וגו' אבות עון %קדוכהזיב
 , הדש ?שר שנים הנשמים אותן כל הידו בטבול שנפתחו חלוטת שתי )קים( כפליםמאות
 : שנה אלפים שני IWD יום בכל יורר המן שהיה מיכאן , פתח שמים ודלת( כתיבוכאן

 ומה )קכ( , טרין כגידין נפיהם שהיה , ממנו למעום יכמין היו לא השלם אןכפךת]כב[
 של ממעמו ממנו ומועמין , ממנו שותה שהיה צבי צדק היו , עושיםהיו

 כשם לא חנינא בר יוסי ר' אסר )קכא( . לו שככה ]הגוי[ )הגוף( אשרי אומרים והיו ,ק
 , חלב מעם אותו טועמין היו התינוקות כיצד , אוחו מועטין התינוקות ממנו מועםשהזיע
 , כדבש בו בןךעמין היך ךהבהךרימ , ח( י6 )כמדיל השמן לאיד כמעם מעמו והיהשנאסר
 הנני שנאסר , כלחם בו טועמין והזקנים , )6( עי שטס בדבש כצפיחית ומעמושנאמר
 , ודבש בשפן המעורב כסולת מועמו היה והחולה , ד( סס )מס השמים מן לחם לכםמטמיר
 בו שהיה ומנין , ח( " )נמדנו בפרור ובשלו שנאמר , לתולה שעושין זו כמיפני)קכב(
 כל , 'ע( עי )יטק6) וגו' ודבש ושמן סולת לך נהירי אשר ולחמו שנאמר , ודבש סולתמעם
 שנאמר , השדה מן ומלקם יוצא היה זריז שהיה מי , כחו לפי בו מועם היה ואחדאהד
 והעצלים , ]וטלפתים[ אהליהם להיזח יוצאין היו ההבינונים , ד( סי )סטת ולקמו העםויצאו
 וגו' המל שכבת ותעל שנאמר , ידיהם לתוך יורד והוא ידיהם ופושטין , להם רובציןהיו
 ברמ"ח נמור שהיה לחם , טחספס מהו אמר קפרא בר )יג( )סס(. מהספמ[ ]דק : יו( סס)ט

 , ששים ס' שמונים, פ' ששים, ס' שמונה, ח' , ארבעים מ' , טחספס אותיות כמנין ,אברים

 תיקרי ש , כרי( עת )תסרס אבירים להם שנאמר , שבאדם אברים רמ"ח כנגד , רמ"חהרי
 לישראל יורד והיה , המן את מוחאן השרת מלאכי היו , איברים לחם אלא , אבירים4ם
 לחם הוי , באיברים נמור שהיה לפי , לנקביו צריך מהם אחד היה %א , אותו אוכליןוהיו

 : איברים להםאבירים
 ולמה , להם ניתן באלוש . לישראל כשנתן המן חנינא ב"י חמא י' אטף )קףד(]כג[

 , 1( 'מ (ngh~s עוטת ועשי דושי דכתיב , שרה אפינו בזכות ,באלוש
 ביני מה ראו הקב"ה להם אמו , וגו' לחם לכם מממיר הנני : באלוש להם טזןלכך

 )1יי6 וגף שמר את והבאתם שנאמר , שנה בכל אחד עופר לי מקךיבימ אתם ,ובימכם
 עוד ולא , ט( עי )טעי לנלנולת עומר שנאמר , שמר לאחד אחד לכל לכם טסתי ואני , י(ע

 שנאמר , יום בכל מן לכם טרקי ואני , בשנה אהד קומר לי טנךיבים הייתם יעזםאלא
 : ביוש[ יום ]דבר ולקטו העםויצא

 היאך ראו יצחק ר' אמר , ראו מהו . גע( עי )שוס . השבת )את( לכם נתן ה' כ4 ר%]כד[
 את משמרים אתם למה לכם יאמרו שאם , העולם לאומות משיביםאתם

 יום בבל להם אסרו , השבת )את( לכם נתן י" כי ראו , לכם נעשו נסים מה ,השבת
 את והכינו רוטשי ביום והיה שניזמר , פרידות שתי שבת ובערב , אהל פרידה יורדהיה
 נאמר כבר והלא , שנים תאמר אם , משנה כוהו , ס( גש וגו' משנה והיה יבקשואשר

 ותקוניםהערות
 : ר.מגח1מwlw) '"DP 6 1י0 , סס 3'3יע ג0מע , 5נ' 5ד'ן ס'1 ע01'ס ס'1 ומס עז סוסמססייס
 אי6ר1נס זס 6חר טסף 6קספ6רז 0) 0ג' ככ"י %6ס רח"ל, 1כ"' רומ' נכ"' נס כ"ס ח15נ1ת, ד' סדנת)קיח(
 30 סגי ונכ* רחש 1נג"י רומי ננ"' 16)ס , 3מנ51 הנפתחו מ3ת1ח מתי )קים( : )מותר 6ך 1זס מלוטת"סני

 עד , עריס סיו ומס )קכ( סגכון: 610 )פגרו 1כ06ר , cu~a 1,ס , סמנו) נזור 0גשתחס 6חת מקת6רהס6רד
 גח)'ס גע0ס 03דס סגס6ר , כ"6 ס"ז 03)ח רפ"י כזון סמ6מר פוס , קי"ו מערס טען , ניפלס חסרכ-ן
 30 ספחן מס יודעים מן עעס נסס 1ט1עמיס מס! 5דן סע1)ס 161מ1ח , %נחס 6י)'ס מטג1 101תקנעליס
 מטף 06רי )פגיט וססי1ס . 7' פרסס יזיסע מסכם ג0)מ 3עכי3ח6 סו6 וכן , 310 עקה מ1נ5 וכן ,'סר6)
 : פ הככס סעס 06רי 6קספ6רי 0) כ' ונג"' , רמ"ס נכ"' 6100 כמו 6 סככם סנ1' לסרי מקגת' 06ככס
 )עי5 ע"ן , 3ח%ס סע01ין 11 כעיסגי )קכב( : כ3 16פ 0מ1ח פ' יעי) עיין . מנינך 3ר '1ס' ר' 6מר)קכא(

 מפספס עסו 5מר יףר5 נר )קכג( : 110  כמסג' ב0ע1ה 71hP~pfi 0) סגי ונכ"י , קג"ב סערס 0מ,ת%
 נכ"' ש כ"ס , חניכן 3ר חמ6 ר' 6מו )קכד( : ע1נ npb1 ע"נ ע"ס '1מ6 עין , 6ינריס נרמ"מ ,גו'
 OD3 ס6מר מגי ר' % %'1 י1גס ר' 6מר רח"ס 31ג"י , עגס ר' 6מר 6קספ6רד 0) ס:' נ"י 18)ס ,רומי
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GSהנחוכא ה ל ש בפררש

 משונה שהיה )קכה( אמר הייא בר חזקיה , כהינה רמתו , ינ( ):מ" לאהד העומרשני
 ועד מערב ממנו מותיר שהיה מי יום שבכל אלא עוד ולא , ובתוארו ובריחובטעמו
 משנה לחם לקטו הוי . בו( :ס ):ס וכו' הבאיש לא כתיב ובשבת , מבאיש היהבקר
 אשר הוא , סשה להם אמר , לו ואמרי שבאו כיון הקב"ה לו שאמר , שבת פרשתלהם לוכני ששכח נזכר שעה באותה [ גג( פס ):ס למשה ויגידו העדה נשיאי כל )ייביאושכו(
 )תריבון( למה ירמיה אמר )קכז( . כג( :ס ):ס וגו' מחר לה' כקדש שבת שבתון ה'דבר
 אמר ולא שכה שבת פרשת להם לומר לו שאמרתי משה אפילו יט(, ג )'מס ינו א' בי[42כ
 היה יום שבכל , השבת אח הקב"ה כיבד אומר יהודה ר' , ):ס( בי פשער*ם כולכם ,הם
 ולא ללקופ העם מן יצאו תטביעי ביום והיה שנאמר , יורד היה לא ובשבת , יורדהמן
 יותר ימול לא לגלגולווז עומר נומל שהוא סי כל משה להם אמר )קכח( , סו( :ס )טסמצאו
 משה אל שמש ילא , 'ט( :ס ):ס וגו' ממנו יותר אל איש אליהם משה ויאמר שנאמר ,ממנו
 ]דסכנין[ יהושע ר' )קל( ואבירם. דחן אבי , היו ומי )קכם( , :( סם )סם ממנו אנשיםויותירו
 בהוך ונכנסין אהליהם, מהוך יוצאים תולעים היו )קלא( המן מן כשהניחו אמר לוי ר'בשם

 עושין שאתם מבורים אתם , עליהם ואומרת צוהרת הקרש ורוח ישראל, שלאהליהם
 אמר , ט( כג )יימס וגו' אראנו לא ואני בממהרים איש יסתר אם , לפני גלוי ואינו ,בסתר
 . אתכם מאכיל אני הבא לעולם אבל , אבותיכם בזכות המן את אכלתם הזה בעולםהקב"ה

 חברים עליו יכרו שבאמי )קלג( , עצמיכם בזכות אוכלים רעעם )קלס( , ולויתן זיזבהטות
 : )( מ "י1ג כנענים ביןיהצוהו

 בשלה פרשתוקמלים

 ותקוניםהערות
 )חס לניס ונדרס , כ3( סו )3ס)ח רס"' טון )וס , כו' נסענע מאונס סרס )קכה( : חניג6 נר חמ6ר'

 נמו סוססהי , )מסל ויגידו סעדס ג0י6' כ) ויגונו )קכו( : ומעמו כריחו )30ח התגס סיוס 16תו מנוגסמטס
 כ11ן סמ6מר ופס , מסס :וכר :עס 63וחס ס3י6 וס וע) 53דו :וסף לומ' ככ"י וכן , רח"ל 3כ"' וככון0סו6
 מ0ס )סס מנין )6 העדיין ))מד 'ט ומגגן , מיונויס סיוס עס 60)וסו )מ0ס ויגידו כ3( עז )03)ח ז") ר0"'גס

 דגר 706 סו6 )סס 6מר , ז6ת מס 600)ו עד . וגו' וסכיו סטתי כיוס וסיס )יח )חזר המטווס ס3תכרסס
 , ירסיס 6מר )קכז( : סכ)) מן ס51י6ו 1)6 מ6גחס 6גס עי )1 60מר סכהו3 עטו לכך , )כס )ומר 0ג5סויתיס'
 ככ"י )גנון 1מ631 , הרינו :ה.נ נמקוס-נקרץ חריטן )מס סנ,6 טס וגס , ירמיס %ר נטעות רומ'נכה
 '5חק נרו[ וס )סגי :יטף 5קסס6רד 0) ס;' 3כ"' , 0טע) מי מסס 6מר )קכח( : רפס ונכ"' 6קסס6רד 0)סני
 ניכה 3מש00 וקדתו נמן ס3ת סקנ"ס נ"רר6מר

 י5ל~
 , כז( סו )ימות מ65ו[ ]1)6 ))קוט סעס מן

 מוכל זס ויחר , כס( עז )0ס מסכת ]6ח[ )כס גתן ס' כי סוי , יד( )6 )0ס יומת מות מח)3יסגמקו00
 כוון ~זס , 61נירס יחן 6)1 איו ומי )קכם( : )מהר יוס מס3 יותיר 6) )פגעת עומר ס:וס) מי מסס5מר
 סס ומי 3יס טסיו 6גונס מה,סר' 5)1 ממנו o'c:h ויותירו י' 6ות סכ"ס גטמ"ר וכן , כ( מז )נ0)מרה"י
 ~h(oh o't(' מעי נ6 סורו , 6נט'ס )סין ובמר o'c:b כ6ן גשר , ht(alt יחן 6)1 )קש 3ן ר"מ6מר
 כסמ"ר וכן , ו36ילס דהן כ6ן ס;6מרו ~:otr 6ף , ו6נ'רס דהן )סנן סג6נורו 6:ס'ס מס ט( סז )3מדנרונך
 ק)1ן מריס וכס')'ס ה15ס hnln;ri וכן , סמן מן ססותירו סיו סס ו36ירס דהן ctr:~ 1(6 סני כ"ס 6ותס"6
 0מע. 1)6 , בוקר עד ממנו 'ותיר Sh 6ים מסס ):כ 6מר )'סר6) סמן גסס טירד 03עס )מס ו6נירס זחן6)ו
 וירס מסו )וי ל' נסס דסכנין 'מוסע ר' 5)ור , ו6נירס דתן 6)1 תיו ומי , ממזו %6יס 1ייתיר1 מסס6)

 . 'סר6) 0) 6ס)'סס )חוך וגק:סין ו6נירס דתן ch (0(o~t מתוך יו65ין תלעיס 0) ק)6:ין סקס וינססתו)עיס
 6קסס6רד 0) סג' וככ"י , )וי 3ן 'סוסע ר' כטס 'סו0ע ר' כמעות רומי נכ"י , )וי ר' כטס 'סו0ע ר')קל(
 610 וכן , ח5וס מתגחומ6 נסכלתי כמו 16מר )וי ר' נסס דסכנין 'סו0ע ר' 51") אמר דסכנין 'סוסער'

 , מ1)1'ס 0) ק)6נין 6קסס6רן 0) סני נכ"' , ofu51n סיו )קלא( : 3שיס הקגתי וכן רח"ס נכ" נס):טן
 וסי6 , ת5וס סעמד:ו נסס 3' קון פערך מערוך סכיך וכן , קבס נתערס 0כנ6תי תטוס נתגשמת ט61וכן

 , למטכס גזלות 6וכ)יס ו6הס )קלב( : ונהסוון ננסוס סנ6 סמון ס" סמוסס' 0ס וכהנ , 0ס63ת'למינור
 : נ,כותס ילכדו וס6נוח 6רהפ6רד 0) סני וגזרי ע5מיכס נוכות 6וכ)'ס ומן רח"ם וב" רומ'נ:"'
 1נעזס5יוג ישכות לחרת נססק6 עיין , סעוזס 6)6 כירם 61'ן שריס עלי. יכרו 0ג6מר)קלג(

 : תתקכ"ורמו

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




