
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
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להתטומא ו ר ה י ת ש ר3ןמדרש
 . '(ח )ק:)ה ובאו קבורים רששם ראיתי ובכן ושיה )א( . 6( 'ת (nms וגו' יתרו יישמע]א[

 אלא , ובאו קבורים אמר ששלמה , ומהלכים ]באים[ קבורים רשעים ישוכי
 רש; ימי כל שנאמר , בחייהם ומתים קבורים שהז )ב( הרשעים אלו סינרן ר'אמר
 רשעים ראיתי ובכן ד"א : והלל מת שהוא , מתחולל מהו , ג( עז )6',נ מתחוללהוא
 בתי אלו , סב( )קם), יהלכו קדוש וממקום , תשובה ועומרן באים שהם , בגרים טדבר)נ(

 ישיאל[ , ]מהלכים שישראל ממקום , יהלכו קדוש וממקים ד"א : מדרשות ובתיכנסיות
 וישתבחו, ד"א )ה( הרעים: מעשיהם טשכחין שהן )ד( , ):ס( בעיר וישתכחו , קדושיםנקראו

 רואין העולם שאומות הבל זה אין , )מס( הבל זה גם , הטובים במעשיהםשמשתבהין
 , הבל ~ה נם , מהגיירין ואינן שכינה כנפי תחת ונכנסין ומהניירין באין הם היאךאותן

 : וגו' יתרו וישמע שנאמר , יהרו זה , אמת של נר ונתגייר שבא זה היהמי
 הראשובימ ינאי ר' אמר . נ( 6 )ס"ס וגו' פובימ שמניך לריח יש"ה )ו( יתרו[' ]רישכמע]ב[

 , מצות ו' נטע ולבניו לנה , מצות ו' לו נתת לאדם )ז( מצות ריח להםנתת
 מערה היית החבית מפי שמערה כאדם , לסיני כשבאנו אנו אבל , להם נתת מצותריח
 אמר הק( , שמך תורק שמן ד"א : )מס( שמך תורק שמן שנאמר , המצוות כל אתלט
 העולם )ם( , ):ם( אהבוך עלמות כן על , מאירה התורה כך מאיר שהשמן כשם ברכיהר'
 היה מי , שמתגיירין העולם אומות אלו )מס( . אהבוך עלמות ד"א : הבא והעולםהזה
 : יתרו וישמע שנאמר , ונתגייר בא , לישראל נעשו נמים מה ששמע בשעה , יתרוזה
 לץ זש"ה )י( , יתרו וישמע כך ואחר . עמלק של מפלתו הענין מן לטעלה כתיב נממן]נ[

 ותקוניםהערות
 וסוסיר ונס' ,  סתיחימי 3סס ע"ח קלף רמו קסלת ונילסוס 5' 5ות נגדסס מונך ,  ר6'ת' ונרן זבש"ך;)א(

 פסן סר0עיס 6)1 כגרפס , נחייסס ומחים קעורים 0סן )ב( : כקררי סאון 0ס 6ך כ"6 )"ניתרו
 ותגחומ6 '"ח דף ברכות ועיין , נחייסן מת'ס קרויין סרסעיס 1' 6ות פח"ע כנר ועיין , גחייסס וכקנוריסמת'ס
 ססן )ר( : רסע'ס ר6'ת' ונכן כפסוק פ"ח קמ"ר נמדרם נס כגר'ס,מונ6 משר י"6 )ג( : נרכס סוףס:7פס
 רח"מ נכ"' 6ו)ס . הכחס )0ון ו'סתכחו 077 רומ' וב" ם , כקמ"ר סו6 וכן , תרעים מעס'ר,סמסכחין
 , סריעיס נמעסיסס סמסתכחין 1יסתכחו ד"6 )ה( : סרעיס נמטסיסס מסכחין ססן , כעיר ויסתנחוכגיל
 וכס' ונתפס . ע"ס ע"כ ג"ו ניעין כגמרך וכ"א ויסתכחו 6)6 ויסתכמו חקרי Sh כליו נוסף רומיוככ*
 נמ"כ ושין O'J1DO מע0יסס והתכמו סס ונקס"ר , ססוניס נמע0יסס מקתכחין טסן וי0תכחו 7"6והסיר
 : נמעט'סס ו'0חנחו יגרס מקמע ולרשע , לסיחן סת)מו7 נאון מני6ס )0ון וי0חכחו דרים סכחנסס
 כסס תתקס"6 רמו סס"ס ויקיט רס"מ רמו קירו וכייחוס ג' 6ות בגרפס נווכם , היניס המגיך )ר'ח ב"ס)1(

 ונרסוס , ר0כ"י (oc 'ג6י ר' 6מר סס סגוסח6 וכן נרפס ;וסף וכג7סס , נכ" ס)סג':1 כמו וס61 ,סתגחומ6
 6נ) לסניך למרו דירס ריח סר6סוגיס ינקי נר כמעון ר' 0) ננו יג6' ר' 6מר י5סס6גט'ג6 יסוסקרסון
 סר6סוג'ס 7"6 סס סנים 61ח"כ , ממגיך לרימ ג6מר לכך )ך ק)סט 6)6 מנח 0) )מון סגחג1 )6 ס )י כסכלנו1:6
 כסגנון סו6 ומס , סמגיך )ליח נמסוק ס"6 חוית מדרס מן גוסף סר6סון סמ6מר , כו' )סס גתה מצתריח
 רק סג7סס נהגמומ6 כמו סר,כ'6 ע"6( )"ג )דף וס,סיר נס' ועיין , 7ר'0 כריס יג6י ר' כתוב וסס ,6חר
 סכרין ר' סל כגו יגעי ר' )גרוס סגכון סגתכ סס יסורס 3עגסי ועיין , נ6מ5ע וסכמים יחד סמ6מריס נ'ערב
 סמי6) ר' 0) נט 5") וקווי יג6י נר ממעון ר' ס3 ננו 'ג6י ר' ר6סון תסוס כת31 סנפתי מ06ר 16)ס ,גרני
 : יג6' דר' קנוסי יג6י כר 0מ61) רב כתכ 191 5ז סס עוד וכן 155( 5ך obw יוחסין )סיין יג6'נר
 olbS סגיס6 רוי נג'4 5% , רחץ נכ* ע"ס , מ5ומ ו' נתת ותגיו %מ , טות ו' )ו גתת %5ס)0
 סס"0 וניענוע , סחי נק 6נר גח מלות ו' )ו גבח %ס גח כי)קוס . מלות ו' ולנג'ז 3גח 6מת מלוס 6גתת
 מן 6נר גח 'תרו נס' סעקוס כבסחת 16 , מלות 0גע גחת וזגגיו )גח ס0מי0 , מלות מנע * גתה%ס
 כמו ע"6( 5"נ )יף וסוסקך נע) סני6 וכן מלות סס 351גי %ת 5מת מלוס גתת )6דס סנדפס ונחגמומ6 ,סוף
 .ונכ"' ז' מיסית ך' 6ות ומן ע15מ ו' ענניו %מ מלות 1' גהת )6יס 51"5 , מנוכס ס)סון *)ס , נגךפסטס61
 , 'ותר 6חת מלוס נחת 1)3ג'1 צנח מ15ת ר' )1 גתת 63יס 5"3 16 מקות ן )1 גתח )6דס ג'ל )תקן '0רומי
 ג5טווס סר6סון 6רס כי , יוחג 6חת מלחס גתמ 51נניו לגם %ות סס גתת 65וס 5"ל סגדסס 3תנחומ6וכן
 מערס ע"ס ס0)י0י נמ71ס ססק6 ח"כ נססיקת6 הכחגתי מס עיין סמי, מן 6נר ע5 גס ג5סווס וגח מטת 0סע)
 סתנחוננ6, נסס סס ני)זע 610 וכן , מתירס סתורם כך מסיר סססנק כסס נלכ'ס ר' 6מר )ח( : 1' ופקרסנ'

 , סנ6 לעולס סזס כערס 6סנוך ע)מוח כן ע5 תגרס 50 נימרס כעוסק למי מקיר סמן 6מר נרכיס ר'31גדסס
 סרטון כן ע) מ; סמיסיסיס tp'nw ס6מרוג'ס ניסוסיס 6עס , כו' סעורך *מות 1% 6סנוך nlnSD כן ע)ד"6
 סמונם וכמו , כגרפס )תקן ים וכן , כא'" 0סו6 גנן גכוג0 'ותר נרסיס ר' ורפת )כעתי נס . ספני כן ע)עד
 ~( : טימא כמו עלמות ורך , סנ6 ומשלס סוס סעעס )ם( : סתגהומ6 נסס סס לעקותנ"כ

 לן וס'"
סרס
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 הנהוסא ן ך רן ימדרש76

 ג,,ו:ך עחן,שי:ךיוג:ך 11:;%ה;ב ב;:יך4 נ: :ן:2
 המקוםשם

 מס)
 , ז( מס)מס ומ

 2ילו
ע

 ך
 ,קעד אותימנסים

 1:1נ ומה , כ( מס )מס ה' את תנשן ומה עמדי תריבון ומה צווה משה ואף , עמדי תריבוןמתי
 :::::מ:ךו:וך תוי::, :::(; י,:ע,:::ידי"[ יד1מיימ1::(:( ;,1::)וינ;ק.יי.זיי. (ן י;: .)":ל2,

 םהביאנוי נעבדני; יא 2:ךי יי,מ2ז::3,
 ~DnhiN :פם:ןל%:ך ח::,ענ ןן: ג ינ:( 'מ:נגןיק,,::: שנאסר , לאו(ג:ם דואם נעבדנו מהרהרים

 מידיע אני חייכם , ביבבכם היהיתם כך יקביה אמן , קמ( מאיב יישנשיאכ*
 הי למה )פו(]ו[

 ינאה ויה . אג'. נת'פ'ווש. ע. י.בג שהנה ,אחן . תמין 'שיא,

 עשה מה אב.ן את יא.ת .. אימי .אתר ,ך ענשה א:' ם3קש שאתה וב: נתפ'ע,
 ממצרים ישראל כשיצאו , ישראל היו כך , ונשכו הכלב ובא , כתימו מעלהשליכו

 ותקוניםהערות

 רגוז מעל ש ומגל ג'ץ נסת 2ם2ומ6
 תתקנ'"

 3ס)מ
 ט ל4 סמ5מר ור.תח)ח , . ימנו

 מדרוס טע'"סטירוח'
 סורו

 סדרור נק רוסס 6ין oa סכח3תי הצם , ז4ר נפ' סס"סן יסד

::;,;ןי'ג:יי:ז.['
gftntla'n 

 ן:;ש!':ישנ:ן::ש % 1י
 , 6' 4ז נסוח סוג ניקח וק , ט' תורס מדביי ידיסס מרש )ום' 'ריס רסיק 6)6 רסידיס 5ין 5ומרסלפריס
 סע'" ל" וסשחת' , 6' נסערס עםועמן

 )סרסת כיו"ר סס"שן "טד זמ

  נכח-

  רסוריס,ךן נסן כשדם תפימ'מ
 כש . מונ6 וסריס מנ' ססק5 רנתי נססירף5 םוק )מה ניח % 0נחסצרר ב ד"6 סכתונק)

 כסס' ג 'תרו]מרסס
 :111(יע יוי;נוקן ו ,יניף ::?:י::,זע,:ב: .יימצי::,:ו. ot~nthe 06 מז"ניז יו כן סומל 'סוים ר',עחמיס כך 6ית6

ptn~neohIn יןן:ו" ןזי;:ן :;ןע..ןן onm , ,,מל ,'נ( , ": מ' לליי ק 

 ' 4ןח צ:יצ:2:צנ :ב4 4 צ4ו1ששםםנ

 %':ינוזצ:%ג%: ב צ nw~sSN % 2"4 ן לג:: "ו"י6צ
 ,ן ו, נו, ,( 'ו ])י," ודן ז"1,ן. י: ,1'ה

 %,: ;זן,, ק"ן ;,;ן',., "ו",,ו", מעי.
 סס ונססיקת5 רה"ר וכ"' מס' 3כ" )מון 6100 כמו tDDW' , רוכב cne פ 6מר )יו( : 6חר נסנגוןממס)
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ליתנהוסא ן ך תישירש  הביא שליו בקשו , הקב"ה להן הוריד מן בקשו )ים( , כבוד ענני אותם הקיפי כור)יח(
 התהלו , צרכם כל להם נותן היה , כע( עה )הכת להם יביא ותאותם שנאסר )כ( ,להם

 מודיע אני חייכם הקבי" להם אמי , ו( 'ו )טשי אין אם בכךבמ ה' היש 'ואומריםמהרהרים
 אטר )כא( : עמלק ויבא שנאמר , עמלק זה זה הוא ומי , אתכם ונושך בא הכלב הריאתכם

 משה ויאמר : ככלב ישראל של דמן שהק שבא , לק עם , עמלק שמו נקרא למה ברכיהר'
 הלהם וצא , לזרזו בשביל כיהושע ולמה )כב( , ע( טס )טס וגו' אנשים לס בהר יהוידעאל

 אסי לא זקנים וע' וחור אהרן , כאן "2 גדולים כמה , יהושע אמר )כנ( , (or)בעמלק
 כאשר והיה : '( מס "מ וגו' יהושע ויעש מיד , נזיררצ לקיים לעשות עלי מה , ליאלא
 ברכית ר' וכד( , ינ( ים (or וגו' יהושע ויחלוש , הסוף היה מה , 9( מס )מס וגו' משהירים
 את )כה( : חולש חבל פור גורל , נקרא שמות ארבעה , גורלות עליהם הפל אמרהכהן
 שבאו )אלו(אוכלוסין עכו, ובניו,  אשתו אלו )עמלק( ואת ]כמשמעו[, )כשמועי( )טס(,עמלק
 זה תכה לץ הוי ונתנייר, בא מיד בעמלק הקקה שעשה נסים יתרו כששמע לפיכך ,עסו

 : יתרו זה יערים ופתי ,עמלק
 שסו שיחד )כז( , ע( '" הס יתת יחד . היה לעץ כומר )כון . מדין כהן 'תת ךישמע]ה[

 . '( טס וטס די ברוך יתרו ויאמר . יהודי שנעשה , יתרו ויהד ד"א , הקב"השל
 ותקוניםהערות

 נססיקת6 כנוד, עגג' 6ותס 0קעצ מץ )יח( : %י עד 6נ' מן ססמיס וסגועהיק , וסוסיר ונס' סגדסס1נתגפמ6
 , )סס לוריד מן נ)ףו )'ם( : '( )נ )דגריס וגו' 'טגגפ 'סונכגסו סג6מר סכנוד עמ' נטנעס סקכ"סמקיק

 : כי( עת )תסיס 6:ס גתן ממיס ודגן SDhl מן ע)'סס מנוטר סג6מר סכחונ ספ6 סגיסס3תגחומ6
 ינק onlhnl וכס"ק נס 9: )תס)יס סקו וינק ס% סג6מר סניף נגדסס , )סס ינק וח16תס סג6מל)כ(
 טפ נ)ך6 3מס נרלס ר' 6מר )כא( : ס' מ"ע גוסס ו'51'6 5מ6ו עוד הוסיף הזמיר נס' וכן ,)סס
 )דף סס כססיקה6 הסגת , נגדסס )יח6 וס ,עמלק

 כ-

 % דמן ))וק סנ6 16מכ )ק עס עמ)ק ד"6 , ע"כ(
 סכק נרכיס ר' 6מר סניף ע"6( f's )יף וספקה וכס' , ח'( י" )נקח סוג נרקח מונף וק , ככינשר36
 סיגחר כרי ליסופי ולמס , קי סני ע"6( ל"ד  לדף ופייר 3ס'  לנרץ, גסנע )'מוסע 0%51 )כב( :כרכי
 3ססי9ז6  ואיין , 3הנחומhntSt 6 מגוססיי סוס סמסטר סוסיף ונס , כשטו סני 63דר מגולדוירסיס

 , יישסע 6מר לבג( : ח' נסערס וע'ש כו' יסף סל מסינר 630 מפני ל'סוטט 6מר עמס ע"3( כ"6 )דףוכור מסרי
 סס hnp'DD3 , גורפה עליטת כסי) 5צ"ה סס?ן כרכית ר' )כר( : ע"6( כ"ג )דף טס 3ססירו61מונדל

 וסטירותי , סאגות טל מלסיס יפילו וכקטר כמד"ק 3סס'קת6 סס O"D גס , גורלכן טליסם  ספל למרורפאים סג'הסי
 , סמגות ע) )6 6כ) ניגס סקדסיס ע) ח)סיס ומס')'ן , Y'D) קמ"ח נסנה סמסגס וטון ס0ו6 י"ס הכעלססס
 )תע ים וס 1)סי , ע"כ otu ע) חווט דגחינ 610 יסורס )יסגל סקסים דס6' ),סמע מ6' ננמל6 ססוס"

כפסיקתי
S~SC יס וכן , קטעים כן כמו נ"נ סכיי רס'" למז נסרח שיקוע , סמגות ג% כו' חשש וממעין 

 פ3ט כמד"ר וס5ינ וס ססמיס ע"6( )"י )דף ושסיר ס' ונע) , ע"נ סמטת ע) נמקוס סמגות ע3 סס3חק
 דר"ח נססיקח6 !' נסערס סס להג יכויס ענפי גע) וסלק . ט' מטמע hD' סס ננמר6 פ% כפר טיסע3

 נסערות סס וס ע) וסעיר , רוממת ע3 ח)ט'ס יעיטו וכשר כמי"א נוריות עמסן מסע טמרו רנותעוסגירתך
 ניד* ע)הס כי 'חוס מעץ וכ) , עכ") וסוסיר סער נע) וגומחת , ע"ס , נ?1 ע)הס 1)6 סטסח6 )תלעותקומם
 וקט מיקס רק סיס )6 וסוסיל להוסר SD3 כ' ידע )6 וכי , מנקם סו6 ת61גס ורק נססייף6 סנ")חק

 טמונכן וכמו )סגיט סו6 כקטל ספס'קח6 יגר' תקנתי ו6גכי , כר5וגו ר.מ6מריס עס ועמס סרטון וסיגםהשמיע
 עמא 6ת 0כתונ )טון דורס , ונגע לטחו 6)1 %1 כסמום עמ)ק 6ת )כה( : סססיקת6 כסס ג"כנ')קופ
 6ת opns ונג'ו לטתו 1% ו6ת והע יס וטס , 6' פרסס סי דעמ)ק מסנתז (nSD גמכי)ת6 תן , עפ61ח
 ממונס סקרון רומי ונכ"' ע"6(, ))"ד וסויר נס' יתקן יט וק "61ח", מזת ע) יורם וס כי , ונמו לסמו6)1
 6)1 עש , ונגע לסתו 6)1 61ת , ]כסמורו[ w(p 6ת 5") , עגב סנ16 )16כ' פרכו' 6)1 עפ ונגיו עמ)ק6ת

 , עמו סניו )6וכ%ס'ן סרס ענת 46 עטו ומי עמ)ק ו6ת סוסון גטתנט רח"ס נכ'" וגס . עמו סנרו%16וין
 גע;ץ סיס כומר קמר 'מוטע ר' h"D יתרו נממ3חש וכן , סיס )עא טמר )בו( : )פגינו ססו6 כמו51")

 ע"כ )"ד )יף וסוטיר וכמסר , 6( 'ח )'תרו סוכ נרקח מונך וכן , )( ים (O'DDID סיג' )טנס כנג'ססג6מר
 מוסיף נס 'מוטע, ר' כחוג ונמכי)ת6 )וי" 4נ! סוכוף , סיס )ע"נ וכהמר 3)1' ר6ט 6מר סי גן 'סהטע ר' מייןכסן
 נערוך ומונק , סיס פטרנו)' ר6ס גתיגס גן דהרי פ6ס ריס סירוס)מי נלסון סטר3ו)'" "ל6ט 51") נ3ו'""ר6ט
 16מר כמזיעי 6)על ר' דברי גס ערב וקוטי , סע5ס nuh ה1מס"9ךז1:ד %" ספספי סס וכתכ מטלערך
 סנ6מל , 'סכי וגעטס מש צעק כומר מדין כסן יתרו וקמע רחבי ככ"י , סקנ"ס ס3 סמו טיחד )כז( : סיססר

 , סרקתם טס ט"חד יתרו ויחי סג" רח"ל ובכ"י , סקנסס Da ס"חז , יתרו ויחי ד"6 . ס' נרוך יתרוויקמר
 סגעטס וימי( 6)6 ויחי תנשי )6) יתרו פחי 1' 16ת יתרו סגדסס נתנחומ6 וכן . 'סויי סגעסס 'תרו וימדד"6

י10ד'
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תנחומא ן ך ועימדרש2ז
 , ו( קג )הכנס למעוה דרכיו יודיע  שכתיב לפי אלא[ , הקבסה של דרכיו יודע זה מניןלומר עליו שוהקין היו אחר אדם אמרו ]אילו ד(, )ג )יניס כה2פמ[ דרכיו כל ]כי פעלו תמיםהצור אמר סיטה / תבוכדנצר ושלמה ויתרו כהוה הן ומי , עליהן שוחקין היו אחר אדםאמרן אי* )כמ( דבריפ ד' אמרו אדם בני ד' )כח( . י6( :ס )סב האלהים מכל יי' גדול כי ידעתיעתה , ישראל של כאלוהו אלוה מצאתי ולא , אוהו עבדתי שלא אלוה הנחתי לא יתרואמר
 בעתו יפה עשה הכל את אמר ושלמה . משפם דרכיו % כי פעלו תסים הצור נאמרלכך
 ר' אמר )לן , יפה מה יודע היה דכא , משולחט כלום חסר שלא שלמה אלא , יפהאינו ומה יפה מה , לזה הודיעו סי לנמר עליך שךהקין יטו נטשי אדמ אכורך אילך , '6( ג)קפח
 , בתשרי וחזרת( צנון )פי' ]ומלפפונין[ עבילפפונין( , בתמוז מרר אפילו קוא( חנינא ברווסי
 יהוש על אפילו , זה אדם שלם טה על עלי ושחקין היו אחר אמרו אילי , )כ( ו)ד;'6) הישיבין כלא )לג( ארעא דיירי וכל אמר נבוכדנצר . וסלמה של שלחנו חסר לא)לב(
 ]בני[ )בבני( ריירין ]די[ וכל בו שנאמר , כן לומר נאה בנבוכדנצר אבל , שקםלא

 עתה אמר ירזרך . )ח( נ )מס . בכלהון[ והשלמו] בידך יהב שמיא ועוף ברא ]חיותאנשא
 , במים ישראל 4צז לאבד מצרים שהשבו במה אלעזר א"ר )לד( )מס(, עליזים ודו אשרבדבר כי , כה' גדול שלו אלהות בכל ראה שלא לפי '6( 'ח עטת האלהים מכל ה' גדול כיידעתי

 : הים בתוך ונעותכהו אבדו הםבו

 -ותקונימהערות
 נרסוס 1)6 6קסס6רי 30 0נ' נכ* %'ח6 מ6גסונס דשם י~מדס'ס סוססח סס נוס סס0גרה' ,סמ)חווד'
 0"ח7 'תרו ויחן סתגחהו6 נסס רמ"ח רמז יחרו ~pp)t גוונך וכן . ק6;סע6געי;6 הסוס סה;הומ6 ס3סר06ון
 סגי 0ע0ס יתרו ויחד וסדיר ס' נע3 גס סוס כשכון סנט סכן תרקם וגן 'סוד' 0געסס 7"6 , סקכ',שסס
 רס"פ רמו 'חרו כלקוס מונף , 6ךס נם 7' )כח( : ס' כרוך יחרו ויקמר 'סוד 0געסס ויחד , 6חן'5ריו
 נגרסי סו6 וכן , סת;חומ6 נסס ג"כ תתר4"ח רמו קטת ניוושע וכן , רגונחומ6נסס

 ומונף , ו' 5ות 'חלו
 קלת גע)ץס חסר גן . 6חר 6זס צנורו 6י)ו )כס( : מסוכי 0ס וסטון ע"נ( )"ד )דף וסוסיר נמסרנס
 , נץ%יס נ' סי3ושע נע) )סני סיס ג' )רסיס ונס , מוססתי כבסר גמ65 0ס יוכרו כ'3ק2 ש"ס , רה"ר נכ*תן
 , 'וזע סו6 מנין בדוריס סיו 6חר 6רס במרו 6עו , סנדלת נהגוצמ6 וכן , רומי 30 סג" נ5י (SDI גמ65וכן
 6ת גססוק 6' 6ות פ"נ קמ"ר נמ7ר0 נס ועיין , 3מ0ס דרכו יודיע ט סכתונ וס דגר קומר ג6ס )ממס636
 : זנריס נסרחכת נו6 וסם , נעתו 'סס עמססכ)

"( 
 ירחיו כיצרית גס 610 כן , חג'ג6 נר יוסי ר' 6מר

 וכללעס חניג6, נר 6מ6 ר' 6מר סג" 0ס וסגריר ונס' ו' 6ות יתרו  סגדתם 3רגהומ6 ונס רח'ש ונכפי רומיונם"*
 כתשו מרר 6ס'3ז )לא( : יחרו נע9ט סמו% כמו חגע6 נר 'וסי ר' 6מר 5"3 תגטמ, ר' 6מרקשת

 ככ"י hntS1 6ר4פ6רן נכ"' ;ומסו ושרת" שן ~י' ס%ח . ומזרת %ק ס" , נחסרי [itiWDi~t]ונעססחין
 סנף וימי 3כ" 15לס , נחמו מרור סני' ני"וס רימגןעוח וננ' רח"ס גג* oa ורגם , רוש גג* 1)ארח"ל

 סגדתם גתגשמ6 316ס , נחשו 5ג1; 6סעו קורו סי3תדגו נסס מיספך נטרך  סשהך סני6 וק , נתחח5גז
 נדשס המנס , יורס נמשת ומעסית מרר סמ' סיחס 161מ נצמח גורס 96* נמשת ינסע6גטיג6נדפוס

 גי93ע 2ן רחש ונכי רועי נכ"' %טן 1גמ65 , 1מ3ספוגץ תזחי ט%שק מא ותמת . נרסן" 51טןנצמח ורי "ס"6 טפף נס , %0 כגת מאלון גירוז 5טן סס" מסג כי נצמח קךח 69% סמדפיס סויגמ6גס2ס
 שינביט נסס ונערוך סנזפ0 ונתנחומ6 וני"וט רמ"ס ול" רומי נכ'*- סנ" *נמסרי" יפמס נמקוס וקסס.

 : ', ו'י ,*ג2מק
r~Pt 

 סנש(גנגינהשו ויסייר מס' , רעשן משט
 ומ3סוכ'3ספנק

?5 ": : 
 , שמשס 0ססעס משי 3עהו 'eD ע0ס סכ3 6ת 6מר ולמס ייט ונטפם , פ3מס 30 שחט חטר hS)לב(
 : נעת ימס ע0ס סכ3 6ת כך 6מר מ0חגס ססעעס ל3ש %יו הטי נכ* טפף וק , וסוסיר נמסר שנ6וק
4 , חסינין כ%)לב(  : לגטן שג6 ונתגמומ6 , 5)"ף נמקוס 3ס"6 נמסרס ונרסס חינין ob טשי 
 עמסם ויו 05ר נדגר ס 6תר נסרגת סיס והיסס נתגשמ6 , ט' %ים מוטט נמס יעור ר' 6מר%ד(
 ההתרים נמים י0ר36 6ת עתד חסכו ס%ריס כך , סמשי מעציו הסרק מטמרו ע3 מעוי ייעשן %0נ6זס
 מסר נע3 6נh 3(1tp, ר' גסס סיגר סס טנ6 1)6 . ע"ע ע3יסס וזו 6סר כדגר כי סתיכ %ךכמיס,
 הומר 36עור ר' . ע3'סס ויו 6סר ננכר כ' וו"3 , יחי י.מ6מריס נ' ראסיה ע"כ( 3"י )דףוסזסיר
 , 'סר% ע3 שפ וסכמד % סרעס כך , מעכו חסרק ומורו ע3 )עעק 0נ6 כ6יס' ססעגססו'דס
 , ננג'ס וכבחרוג נמיס יסר36 6ת 63גי הסג ושך , מעציו וגתפרגץ 'מן ס )ממות )כס 'גחן )6חק
 , ע"6 '"6 טפס מנמרס 3לף גתנספ ג'0ר336סס סנ.ס3י לתירס ע3'סס וזו 6סר עון ס"ס וגאס'ר ונספר . ע"כ עמרנה ודו כזנר'6סר כי ג6מר3כך'

 ע"י
 : פ"נ ושיערס סס א"צ נסלח ו'ס' גססייף6
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לזהנחמא ו ר תימדרש
 למשה אמר מי )לה( 1(, ס יח (ntra וגו' חצרנך אני משה אי יגי'תאמי משה חיתו ימיי ץבאוי[

4

 וקשיה , איגרת כתב עשה מה , משה אצל לבוא יכול היה לא , חותנך אני
 משה ויצא שנאמר , אצלו ויצא משה אותה וקרא משה אצל הח"ן ובא וירה ,בחץ

 ישראל זקני וכל אהרן ויבא , כתיב מה , למחנה עמו נכנס , 1( ס: הס התנולקראת
 סשה לו אמר , למקומי לי שאלך רשות לי תן אמר עמו משאכלו 'נ(, :ס ):ס לחםיאכל
 לו אמי , )נ( י )כמונו לך והטבנו עמנו ה' ייפיב אשר ההוא הטוב והיה ?מנו תלה כיוהיה
 'ת ):טה וגו' התנו אח טסה וישלה מיד במקומי הקב"ה של שבהו ולומר לילך אנימבקש

 מקלמים העולם ]ואומות )לו( אותו מקלסים הם לישראל נסים עשה .,וכשהקב"הבו(
 פיך אמרי שמעו כי ארץ מלכי כל ]ה'[ אתו( )עמים יודוך )לז( שנאמר ,אותו[
 וגו' בטועצות שלישים לך כתבתי הלא זש"ה )לח( . 6( ,ע ):מית יגי' השיישי היחדש]ז[

 כשהייתי דוד אמר , נוטלה הוי התורה מן , עצה לימון בקשת אם , כ( :נ)שיי
 , עז( קיט )תאיט וגו' אשיחה בפקודיך שנאמר , התורה מן נומל הייתי עצה לימולרוצה
 הזה[ ביום אלא כאן כתיב ]אין ההוו: ביום )לם( , השלישי בחדש כתיב מה אומר זומאבן

 ביום כאילו אומר הוי , בתורה עושק שאתה יום כל , סיני מדבר באו הזה ביוםכאילו
 : קו( כו )יני'ס וגו' לעשות מצוך אלהיך ה' הזה היום ואומר , ממיני קיבלתיההזה

 והאבות )מב( , משולשות ואותיותיה )מא( , משולשת התורה )ם( . השיישי בחרש]ח[
 מביניהם( )משולש ומשה , משולש ידו על שניתנה והשבמ ,משולשין

 , השלישי ]וביום ירחים לג' ונצפן , שלשה ואחים , משולשין ואותיותיו , ביניהם[]שלישי
 אלף משולשות ואותיותיה , יכרצבים נביאים תורה משולשת התורה , השלישי[ובחדש
 בין עומד אנכי ביניהם שלישי ומשה , ויעקב יצחק אברהם משולשין האבות , ניטלב"ת
 , ולוי I1VCV ראובן שלישי ומשבם , משה משולשות ואךךליךת , ס( ס מטיס וביניכםה'

 יניום , נ( נ ):שת ירחים שלשה ותצפנהו לגי ונצפן , ומרים אהרן משה שלשהואתים
 השלישי[: בהדש שנאמר השלישי ]ובחדש , '6( 'ע )ים וגו' ה' ירד השלישי ביום כיהשלישי

 ותקוניםהערות
 כתג 'הדס U(D' נעי ,כרב ע"6( )"ס )דף וס,ס'ר נס' מוגי , נחן ונקרס 6נרת כמג ס' 5מסס 6מר מי)לה(
 : ס'סק6 כתג סו6 סנה 6נרת כחג ונמרט , הפגעו כ"' סתגחומ6 מן ס6נ ונקמת , ממ;' גע)ססקטור
 יודע תק:ת' , 5)1 עגמם יוד1ך )לז( : רח"ס 451 המ' נכ"' עטן סו6 ק , לוחו atDSpn סעעס וקומחו)לו(
 )תסרט כ151 עמים יודוך )סרג ההמעתיק ר5ס 4161 , רחש וכ"כ המ' נכה 5נכון וטנק , 6רן מקס כ5ס'
 פסקך נסס'קת6 גנגס , ט' גקסח 06 , נתנתי ס% וס"ס )לח( : מדורס ססנ'6 סכחוג וס 6ץ 6נ5 , י(סו

 כסס'41ת6, )פך טד גסזר סתנחומ6 ט סעד וא דנריס, נסוספת כו6 0ס רק , fiop) קרס )יף סס3שנהדס
 נסערס מס נעיין כומר חגי6 גן 6תנונן מסקוד'ך "ו6ומל כויס on'ch !כעלעליך סימר 6תר לסףונסס'קתח

 ט'. ק מסו, )ך תדע יונע כנן 636 יגרס ס"ס לצ ללס 6? ס'פ כסרוויונמ6 )6 עוץ ק cna סס גמ65עמר זומי ק יסנוט נמקוס ט'" כמד ו6ת נהורס סנס 3נטח יודע 5תר. 61'ן וכטת נרקת 06 יאצ'6[ גן סך)ו'ס
 חס פ' *ת ותן ח' 6א טן נדשת %5יט סו6 6סר יה:חוץ5 56 סוס סמ6מר גולף nhDcilb ס5 סגית"י
 כתנתי כ)5 אפס : סס סט0ה6 וסך , רח"ס וננסי ר,מי ובכ"י *שפירד נכ'" 3פ:'גו ס" מ06ר mnhטקה6
 ס;6מר %ס וטס) מיס סייסי בתורס )ע5ס כס56ערך דוד 6מר , נהורס נוען טס )ע5ס תארך 06 ,וט'

 נהורס מנע 5ס0ריה יודע ותיגך חנגות כקסת 06 חוטי דוד 5מר , 6תט9 נסרודך אימר 6ס'חסנסרגדץ
 ד.כמ, כסרוס עליך חורתי תס6 )6 ספליט ד*6 . ודעת מכמס נמושת סוי ס3'סיס מגייס תחתיים 3מדו6ת
S"q]6סיס עמר סו6 וכן , מח-ס דגרי לך ימיו אחריך סל'סי יוס 50 כחודם סם5'ס', כת"ס סגתוכ )ך תדעטר[ וומ6 נן , ימים וס3סס מגיס 5ס מש חדסס כסרוסדנמ6[ ]?) ייכמ6 כסרוס 656 ימס כפרוסדיגמ 

 רח"ל וכ"י רוגל נכף ססו6 נמו תק;ת' , %ן כת"כ 6'ן סס!6 מוס )לם( : )עסותם למהר י)6חס
 ומז% סתגחומ6 נסס מתפ"ס רמז מ40 נ')שס מונך מסתלח, ?תורס )ם( : ג'3קוס גס העכל ססיכססיקת6

 , )ך כתנור סpnD 63 כ"כ סרק נוס)' מדרס המין , י' 6ות 'תרו סגדסס נחגחומ* וכריסנכססת ושן , עי6( קנס )דף titsto נחדל כסרכן ס0יקת5 וע"ן , סתגמומ6 גסס ג"כ b~D1 רמן יחר נייליע:מ
 נס"ס סג)'ק ע) כעת וגדפם ע"נ( מ"6 )דף מ"ח קנת thl?] טיס ])רנ סמפחח נספרומונף
 יתרו סרס? וכנסיר נספר מג6 וכן , סגדפס 56 נוס וטע סי)מדגו כסס רק"ם מרסוסההפוער
 ;סה6 נפסיקת6 ססעירוה' מס עיין , לנ"נ מסוטות ו6ותיות'ס )כא( : כ:לסס ססו6 כמו ע"6( )"ס)דף
 :ע, ססגההי T~ip נפער? ע"ס , מסו)סין וסמטת )כב( : כ6נוזרריס נסס 0סנ6ח' מ? ק"ג סערם ססייס'נחדס
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הנטומא ן ך רציטהרש74

 *וץ הקב"ה ביקש . 'ו( ג )משי ונוי נבם דרכי דרכיה זש"ה )מנ( השלישי[. נבהרים]פ[
 והיו זה על זה המלכלן והיו , ממצרים ההראל שיצאו בשעה לישראלתורה

 ויחנו מסתת ייסעו כנדיב כוה , ד( יר )כטדנר מצרימה ונשובה ראש נתנה שעה בכלאומרים
 כולם הושוו לרפידים כשבאו , במריבה וחונים במריבה נוסעים שהיו , ג( 'נ )סטתבאיתם
 ננד ישראל שם ויחן שנאמר , אחת אנודה כולם שנעשו ומנק , אחת אגודהונעשו
 : '1( ג )מסני שלום נתיבותיה וכל הוי , שלום שאוהבת לאומהאתנגה ולמי , שלום כולה החורה הקב"ה אנו , ויחן אלא , כאן כתיב אין ויחנו ג( יע )סטההר
 לאשת גרם מי , ים( י )וי" המקרה ימך בעצלתים זש"ה )מד( . תו' השלישי בחרש]י[

 מכאה אם עצמה לבדוק מתעצלת שהיא ידי על , דמים נשפעת שתהאזו
 משובחת זה הרי בנשים לבדוק המרבה היד כל רבותינו ששנו )מה( לפי . לאו אםהיא

 לבית מבית מפנה שהיתה )מז( גמליאל רבן של בשפחה (מעשה )סו( . תיקצץובאנשים
 עצמה בניקף כאחרונה , וחבית הבית כל קל עצמה בודקת והיתה )מח( , וחביות ידורוכל

 לה אמר , הטהרות נסמאו שמא לזמר , גמליאל רבן ונתיירא )מם( , ממאהונמצאת
 כל בין עצמי את בודקיו שהייתי אדוני חייך לו אמרה , עצמך את בודקת הירטהלא

 נתעצלה אילו גמליאל רבן אמר , ממאה ונמצאתי עצמי בדקתי .ובי*הלהונה , וחביתחבית
 מקורה ואת שנאמר דמים אלא המקרה ואין , דמים שופעת היא מתעצלת הזושהאשה ידי על )נ( הוי , המקרה ימך בעצלתים ממאות. המהרות כל היו כבר הזוהאשה
 : גס( .ט )יעך6 רגל דמה זוב יצב כי ךאשה ימ(, י )קפח ידלף ידים רבשפלווע , ימ( כ )1'קר6הערה
 למה , לרבידים שבאו בשעה בישראל מדבר , 41' המקרה ימך בעצלתים ד"א)נא(
 שסים נם רעשה ארץ כחיב מה )נג( , העבירות מן ידיהם ר% ששם )נב( רבידיםטקרא

 : תורה מתן ביום האלו הדברימ כל היו תיגוועי , ד( ס )כהטיס וע'נספו
 במשוא )נה( , יתרו פרשת הענין מן למעלה כתיב מה )נד( . השלישי לנחרש]יא[

 וע' משה והפלח בך ואחר כ6( 'מ )מטת העם מכל תחזה ואתה למשהלמד
%)טס  , י( יד )מס4 וע' נעשו מרת יודע לב שלמה אמר . השליפף בחדש כך ואחר , כ0 

 ותקוניםהערות
 מסק מקרוע מונק , גהצם דרכ' דרכיס ,טפס )כג( : כצנועות 6' 3י1ס ר4שוט ספיתך 'סד זס מטמרע'"
 קש קפח נסערות נס f'p נסערת וע"ס ע"נ( ק"ס )דף סם נססיקת6 ומגץ , סחגטמ6 3סס תתקשירמז
 ויקר למדרס וכן ע"נ( )ק"ס טס נססיקת6 ג"כ מו63 , נע5)תיס וט"מ )טד( : סדנרש לנכפי) "'ןק"י
 סתר כסן ר' ממקרס ימך נע5)תיס נסרוק לוו'ר נמדרס ועיין , 63עס קריך סהר קנסו ל' ד' *ותקירס
 פסוק ע1 ססגי0 סזרטס נסני) מס מזנה סוס ור.מ6מר , מזרה גסס תתקוטט רמז קסדת הינקוט ומונק0063
 ומעסס )סו( : ע"6 י"ג דף מ"6 פ"נ גדם , לנותיט לגו )טה( : ט' ססר6) מדגר 3ע5)תיס ז"6זס

 ג'רוס3מי ולין כו'. ירש 6ממ6 סבית6 סס ויקר נמדרג ושין , סס 3ססיקת6 כ"ס , גם)") לכן 30גססחחו
 ס0"ס )סו( . : ר"נ ס) גססחס מטסס טונ . ע"כ ו' יף גיס גנ)' ועיין לך( מקס יף ס"6 )ס"כ DDגדם
 , וחניות טסרות כ3י סס ונסכוקת6 , וחסות נקדות רומי נכ" , וחניות כקינוח קנית מניתמסגס

 : כקדחה 5א מסרות כ3י נפקוס ונססיוף6 , כנידי ויח גג'ע' ו6ת תרנוס , נגיעות ופי' ג3ידוח גסגסPSD('9 הכנוסחי
 כתב ,. נמסות טדטז סיתס יר"נ 6מח6 טנית6 סס פ"ר , ותניא הנעת . % ע) ע"ס טירת ח0יתס)שוק(
Y'nw163 06 עמ6ס 06 ט5מס 6ת נוצקת סיתס ס" כ' ומטס , חומן 16 סוג .פ6 06 מיץ ~6וח : 
 DS' 6נ3 , בססר0 חקין 6וכ) סיס ר"ג כי ר4ע'רותי ע"ד סערם סס. 3ססיקח6 עיין ; נמ)י6) רנן תתיירקי)מם(

 ודי ~SP )נ( : זס )כ5 זורר 6ין )כן , חרומס ס) יינות סיו סכנני DS1' , 3גסכיס חטת סיו סס גד0סירוס3מי
 3ט5)תש נסמק קמ"ר וכמזרם , f'D סס ויסר נמדרס וע"ן . סס נססקת6 גס כ" , מהבאסס..יסס
 סס נפסיקת6 נ"י מוכך , בע5)תיס ד"6 )נא( : ע"ס כק"ו סערס סס נססיקה6 ססעירוח' כמו 6חרלמעון
 נססיקת6 כתיג, 05 )נג( : קס"ו סערס טס נסס'קת6 עיין סעורות מן ,זיסס סרסו )נב( : ע"6( ק,)דף
 סקסך ידי ע) , 'פיס וכסס5א , מסר ר6ט 6) סיגי סר ע) ס' זירז , סמקרס ימך כע5)תיס וס )סי' גומףטס

 מס )נד( : רח"ס ובחג' רומי נכ"' ממר גס )פגיט חסר וס , כו' כתיג מס , סכת יזקוף כטנירות מןיד'סס
 תתקטן למ, מסג' כעלוט וכן , סחגחומ6 נסס רע"נ רמז יתרו נ'3קוס מונף , סלמס 6מר כו' )מע)0כת'נ
 כחוים ססק6 3ססיקת6 גט:ס וכן , סתגחומ6 כסס ג"כ יפתרו טדכר גפסו מרת יודע )נ במסמר מתחקתמונף
 5"3 תגחומ6 סס כרטס רע"6 רמו 'תרו לפקוס מונף כחגתי קי"ח נסערס ומס , ע"6( ק"ו )זףסס)'ט'
 3כ'": ס3וצ'ט סתגהומ6 36 כוון סעגץס כי תר6ס כ"י סתנחומ6 )עיג'ט )ננס כיסר עתם 336 . ע"כסס.קת6
 וככ"י , וכמטס 3מז וכטסו6 רחש ונג"י ממס, 6ת שמד ססו6 מס וכפסיקתא רומ' 3כ"' , )גוי מססו6)נה(
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להתנתוב ו ר רצימדרש
 , ולבנים במים משועבדים היו בניי הקב"ה אטר , י( 'ד )מ0)' זר יתערב לא ובשמחותולפיכך
 וישלח לכך , בניי עם התורה בשמחת לראות ובא , בהשקת בנעו ברצך חשב היהויתרו
 אם ומה , וחומר י כחצה דרש , כך למה , השלישי בחדש כה ואחר , חתנו אתמשה
 מג(, ינ (Pttc בו יאכל לא נכר בן כל תורה אסרה פסח מצות ליתן הקב"ה כשבא אחתמצוה
 , אותם ויראה כאן יתרו יהא , לישראל ליתן שרוצה מצות עשרה ושלש מנצתשש

 בחדש ילא )נו( , השלישי בגודש למה , השלישי בחדש כך ואחר משה וישלחלפיכך
 ר' אמר )נח( רבותינו אמרו )נז( , אחר בחדש ולא , השביעי בחדש ולא ,העני

 עד יארסו ולא ינשאו לא ומשוחררת שבויה גיורת הנדוף הייא ר' לי שנהאוש;יא
 )י(, .ע )1יקי6 מצרים בארץ הייתם גרים כי שנאמר נרים, סקףאו ישראל כך , חדהצימשלשה
 אשי אלהיכם ה' אני שנאמר משוחררים , כ( יד ('r'Dt לשוביהם שובים והיו שנאמרשבוים
 הקב"ה אמר )נם( , 'ג( סו )יי6 וגו' עבדים להם מהיות מצרים מארץ אתכםהוצאתי

 : התורה את להם אתן כך ואחר , חדשים שלשה להםאמתין
 , בסנה משה על הקב"ה כשנגלה אבין ר' אמר )מא( . , חודש בא , בהדש ר"א )ס(]יב[

 דהיה , '3( ג ):טת ונ" תעבדון ממצרים )הזה( העם את בהוציאך לואמר
 נא הקב"ה אמר ]הקין[ שהניע כיון אלא , הקץ אותו בא הוא אימתי ואומר מצפהמשה
 , )י( 1 )מ"6 זיו בירח אומר שהוא כמו , השלישי בירח אומר אינו . לו מצפה שהיתהחודש
 יהודה ר' אמר )סב( , ]השלישי[ בחודש אלא ג(, ח )ש האיתנים בירח )מ(, מס בול)ססכירח
 הדבר למה , אתרם ומחדש עושה אני דברים חידוש הקב"ה להם אמר שלום בר'הלוי
 , לו היה ~לא , להשיאו אביו ביקש פרקו על ועמד ,' בן לו שהיה למלך ,דומה
 )בהצר( להשיאו בם של כבודו ,ה אין המלך אטר , הדשה הצר( )פי ארנינמירין)סג(
 שמחהו מאחר אני חדשה לו שאעשה עד אמתין אם אלא , ישנה בארנינטירין[]צ"ל
 הבהק , נחושת בבלי טצחצחין והיו ואומנין נפחין הביא המלך עשה מה , בנישל

 ותקוניםהערות
 רח"ט%כפסיקת6 וכ"' רומ' נכ"' 6חר,כ"ס נחורט 1)6 ססניע' נהוים6% מסי 3חויס ולמס )נו( )מסס: סנ"סמ)מז סמעת'ק מ6ת סנ15ן ע3 נתו טסף סוס סמ6מר גס 6טר 6קסס6רי %סם

 פיד"
 סצ' בטויס )6 1)מס סס)'ס' כחוים

 נחור: 1)6 נרניע' 1)6 סרכעי גהוצו 1)6 ט~חריו( )3מ6מר ר~ן:הומ6 נסס סס סיקוס תן , 3רניעי1)6
 כתוטת ע"ן , ומסוחררת סטים ניורח סניו) חייט ר' )י טגס 6וסע'6 ר' 6מר )נרק : רטת'גו" "ארוסמ)חש גסמסי נסכולף6 , רטתעו 6מח )נו( : כרגיש 1)6 קם וא ט3שי ימס 8ל4ס%ד ט3 סגי נכת וזן ,6חר
 סמכות חסר'ס 6קסס6רד ט3 0:י ונכ"' . י,כ"6 פ'"6 נירוסין ס' נטלמכ"ס וע"ן , ע'" )"ס מנמוח ע'")"ז

 otun] ]3") "סגלס" כסדו נוסף ומפוחררת סנויס גזולת סמ)ות 6חר רוש ונכ" סוסשל. ר' 6מר רטת'ט~מח
  גירס וס ,מלל , מסומררת ט3רס ניזרת טסר'ק'ן 6)ס'ס תג'ף נדכות 3שם לכר וכר , לכ' מן סזושס"
 , חיסיס ס)טס 3סס ישתין סל4'קס לנר )נם( : ונו' ייטת גסס סג6מר רותן וסחיס ליס 3ו)מחיות סעתיי sp סוליי וט' הטל זנור כ3 6רינ") ע"נ ד"ח נסנת סו6 . ע"כ . h3WP ר' טרק מיס מתןע)

 6חר )0נת ניו% מסייטן יסד סהגהומ6( טקס קוטר טכ) )וכעת ססס'קת6 ע"ס נץ"נ נסערס ססגסכורוו6
nwut0)יסיס וגמרפ6ס מדפיס[ ]3"3 חדסס ט)סס סטעס והוסע, סגגיס תסס מנען סיףס ה6ס %'ר נס'וס , 
 , תהם'ס סגקר6ת סמורס אנ) otsn סיו ממקריס יטר% גגי כסבסדו ס" . ע"כ , ומכיס טמלור גרות רמחמתח
 ובענף )ניורת סג'תן otnTn נ' כומן ס)'סיס סממנים יסרק) התרסקו חדט'ס נ' )מתעין זמן )סס גחן%ן

 סס יתרו ניטוע ומונך ע"נ( ק"ו )דף סס נססיקח6 גטנס , חטט כ6 נחויס ד"6 )ס( : מסוחררה%ססחס
ec)6סהגחומ : 

 )מא(,
 סס וריעירות' , 6טן ר' 6מר רומבות חסרים ונססיקח6 , סס פילוס וכפס , קנין 6"ר

 ט) סגי 3כ* שובס . קנין ר' 6מר סנירס6 ולקוס , קייט ר' 6מר 6ל4פ6רי כ"' 3פס'קת6 ר4'ינסערס
 , לוס נר ספי יהדס ר' 6מר )מב( : קנין ר' 6מר סנ" רמ"א ונכ"י רומ' ונכ* , utth ר' 6מר5קספ6רד

 0) סנ' ונזקי "ס)ו'" מבת גסגוט רח"ס. ונגרי רומ', נכ"'וכ"ס
 , ושומר עם גסמס יתרו גס,ג')קוס 6ר4ס6רי

 ספירוס מ3ל" ~י' 6רגיגטירין )סנ( : סקס כר ספי 'סורס f'h 3") סימק כר 'סויס ר' 6מר ססונפס'קת6
qDI)5") , חדסס ח3ר 6רגגערין רח"ס נכ"י וכן , חדטס מ5ר 6רניגטרין גמ65 רומי ככ"' וגס , מסגועתיק 

 טס וכפסקתך , כ6מ5ע ר,ט0ף "ח3ר" מקח נכי , חדסס 6רגג'סרון כתוב 6ר4פ6רז 0) סל ונכ* ,5רג:סרין
 ס) כק נססיקח6 קכ"1 נר.עהס טס ומעירותי , חדסס6)נ'סירין

 סך כין סס וגראס , 6גג;טרץ סנ" 6קכפ6רי
 6רגג'ע'ן סס 'תרו וכבקוט , "ה5ר" סס" נ"ך סעת'ק מספסיקת6 המעתיק כי חלאס arn ח3ר" "ס" ענו)סהל'
 סי)ק.ס נע) סעת'ק וכן , נ6רנגטיין סס נסג'ס ותג~ה' ענ55ר" מ)ת וספגו נ6רנגטירין מ)ת סמעת'קיסומס סכגויסי , יגס נחבר )0סי6ו נג' ס) כנודי 6'ן רומצך 6מר גהגחומ6 ובסגיה , חטוב כב' פי' נ5דו ססנרכס

ס:
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 ישנה ארגינמירין על בנו את משיא המלך ]נמצא )מד( , עץ בכלי ממרנין והיוהרשים
 וחיגרים והרשים סומין בהן היו ממצרים ישראל כשיצאו כך , חדשה[ נראיתשהיא
 אותה אתן ח([, יע )תפיס תמימה ה' תורת שנאטם שלימה כולה ]התורה )סח( הקב"האמר
 של בשמחתה מאחר אני , בניהם שייגמדו עד אמתין , מומין בעלי בהן ויש , זהלדור
 , אותם[ ]שריפא ומנין , התורה את להם ונחן , אותן ריפא הקב"ה nwy מה ,תורה
 הרען שהיה ךנוי , 'מ( כ ):מ,ת וגו' רואים העם וכל שנאמר , רואה היה סומא שהיהמי

 ניעשה הער שהיה ומי , י( גי (es ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל שנאמד , שומעניגשה
 : לכם אחדש דברים הידוש הוי , ים( יע )מס ההר בתחתית יתיצבו שנאמרשלם,
 העולם, לאומות פה פתחון יהא שלא , תאומים בחודש למה )סו( . השלישי ונדורש]יג[

 באיזה ראו הקב"ה להם אמר , אותה מקיימין היינו התורה את לנו בתןאילו
 וילמד יבא להתנייר הרשע עשו יבא שאם )מז( , תאומים במזל , התורה ת א נתתיחודש
 הזה ביום כי )פח( , מיני מדבר באו ביום-הזה בתאומים: תורה נתנה לפיכך ,תורה
 ביום , ניתנה הזה היום כאילו אלא , ישנים בעיניך יהו אל , לומד כשתהא אלא ,באו
 להם,את נתתי הזה ביום הקב"ה להם אמר , הזה ביום אלא , כאן כתוב איןההוא
 ואינן ישראל לבל שלמדה אני הכא לעולם אבל )סם( , יחידים בה יגעים והיוהתורה
 , ישראל בית את אכרות אשר הברית זאת כי התורה( )זאת שנאמר , אותהשוכחין
 אבתבנה[ לבם ועל בקרבם תורתי את ]נתתי ה' נאום ]ההם[ )ההמה( הימים אחרי)ע(
 בניך וכל ישעיה אמר , ביניהם השלום את מרבה שאני אלא עוד ילא , )נ( )6)'ימיס

 : 'ג( גן )יכעיס בניך שלום ורב ה'למודי
 )הסרס שנאן אלפי רבותים אלהים רכב יש"ה )עא( . 3( י ש"ת פי' איהיר ה' אנכי]יד[

 עם שירדו במשנתי שבמזי היפה דמן )עג( אבדימי ר' אמר )עב( , ימ(0מ
 כיב לסיניהקב"ה

 אלפים,
 הכהן ברכיה ר' אמר )עד( , השרת מלאכי של מרכבות

 לוי של שבמו אלא במומיהם עומדין ]שאין )עה( הקב"ה צפה , לוים ]כמחנה[)במהנה(
 , שנאן אלפי רבותים אלהים רכב ,._ד"א לויה כמחנה אלף ושנים בעשרים ירדלכן
 כמרכבה ומרכבה מרכבה וכל , מרכבות[ אלף ושנים עשרים הקב"ה עם שירדמלמד

 ותקוניםהערות
 סמלך 5מר rD13 גנ;55 5י,ספ5רר סל סגי ככ"י 15לם , רמ"ס וככ"י  לויל בכ"י סערות bto וכן , ססע1מ עססם
 ס3סגיט, נתגח,מ6 ס'6 וגטגס טס נפס'קה6 ס'6 מסוגפת סמ)ס ונטג'ן , יסגס %3גגטילין 3ג' )ססי6 ככור6'ן
 סיר )זי3נטרגטטירר נסס )6כע כסף כני זפ" argentum argeutaria מרומית סמ)סוסע
 n1PD~l 5רגגע'ן ערך סס)ם נערוך גס ועיין . סם לפסיקתך קכ"ו גסערס סנתזתי מס ועיין , ע6פע3(זי6
 , 6רהס6רד ט) סגי ככ"י hl~C נמו ס.ססתי , סלך ;מ65 )סד( : כ)) סמ3ס סורקת זס 6ין כי "ח5ר" ס"ספגו

 כסינ16 כך סמינר מן וכן , ו3י)קוע רח"ס נכ"י נס וחסר , כססיקת5 )נכון וכגס , רומי ס) מכ"י כ5ד נוסףוכן
 כמו סו0סת' סלמס, כונס סתורם )סה( : כתגחונוoe 6 תרלס רוז תסיס נעק.ע מונך טיגריס'סר6)
 סמגמומ4 נסס סס נ')שס מוגך , ח6ומיס נחויס )מס )סו( : וגי)קוס ונססיקת6 .רח"ס וגסי רומי נכע'ססו6
 ת6ומיט וטסו 'טקכ כי סכווגס , )סתנייר סרסע עסו ינ6 ס6ם )סו( : ט"6( ק"ז )דף סס נפסיקה6 נסוגסגס
 מ 'ט )יתרו סחורם ט) 3פירוסו ז") רס"' כוון סמ6מר וקוס , סס 3ססיקת6 מו% , סוס גיוס וכי )סח( :סיו

 רח"ס, נג"' ולגס , ססטס סירס 6מר' )ע( : )נו* )עתיד נפס'קת6 , סנ6 )עורס 6נ3 )ספ( : עו( כוודכריס
 סס נסנוקת6 גנגס , עסיס רכב וס"ס )עא( : ססס נמקוס ס6)ס רטשת רה"י ונכ"' "רסס" נקרך6נ)
 סזס סמ6מר מונק גס , סס חסר "חגחומ6" 15 "סלקתם" וסטון רס"ו רמו 'תרו ני3קוע ומונק ע"6( ק"ו)זף

 7"ס הס;"1 רם, תסוקס ת')שס , וגוססת נסע,יס ו'( )גדי סי3רוח עקרת ססק6 פכ"5 רנתינפסיי~ת6
 למן 6נדימ' י' 5מר 1מ! , ר,מ*מר סתח)ת ע) רק סו6 ס,ס %'ון 16)0 רנתי" "פסיקתנו %דו נרססרנותיס
 : 6יגגו רנתי ונסס'קת6 דצן מסססיקת6 סו6 תס5"ו רמו נס , כסגף דרג סססיקתח מן סוIDD 6 עןמיסס
 ס"ס סמררם גנים גס ,מוגם , 15 ס' ונתגחומ6 פח"ע ולע"ר וכרנת' גססיקח6 עיץ , 6נן,מ' ר' 6מר)עב(
 , מו"ס ממדרס 578ד

 %ס נססייף6 , חיפס דמן )עג( : עין נעקר סקס %ס מכועס סרב מסעיר עם וע"ן.
 ר' 6מר נפסיקת6 , סכסן נרכיס ר' 6מר )עד( : ט"נ ק"מ 7ף סקרן תנומות ט"ן , בוקס סם וסוף ,וטפס

 כגע הוסטתי , גממ7'ס שין )עה( : )כד נרסס ר' 6ער וננ'סמ"ן , oV ג')קוס טוג6 וכן , כרנ' סכסןכרכיס
 טיס, כממגרי 5)ף נ"נ 'רד לכך ננעשסן עונ;7ון סמן ייקכ"ס ס5סס )ו'ס כמחגם יתרו ני)קוס וכן נפ0יקה6ססו6
 ונב" רמוי ונכ"' , כפסיקה6 ססו6 כש ר"3 נסנוקת6" כד6'ת6 לנו' סמעתיק ס5ינ מסחגשמ6 6קש6ריונכפי
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לזזהנהומא ד ך רזימדרש
 בהרבות )עז( ירדו וכלם פדת בן אלעזר ר/ אמר )עו( אלהים רכב . יהזקאלשמהנה
 אכר . אותם מכלין היו היערה את קבלו לא שאילו , ישראל של שונאיהם לכלותורנונים

 פני באור שנאמר , מת אינו שכינה פני רואה שהוא ומי , שכינה פני שראו אלא %יר'
 אלפי מהו פדת בן אלעזר ר' אמר )עת( . רבותים אלהים רכב ד"א : ש( סו ומסג' הייםמלך
 כנסה אמרה , ביניהן מסויים ה' אעפ"כ , שבהן והמשובחים הנאים )עם( ,שנאן

 נאים כמה לקמפון, )פ( יוצא ודם בשר %ך , '( הסורס ואדום צח דודיישראל,
 ;יו נמל לסיני כשבא , כן אינו הקב"ה אבל , בו כיוצא גבורים כמה )פא( , בוכיוצא
 דיפיע כתיב כה סיכון בר' יהודה ר' אמר , שבהם והכשובהים הנאים השרהמלאכי
 1 כמותו אין , כלדש רבבות בתוך הוא ראות / ג( )נ )יגייס  קודש  מרבבות  ואהה פשורןמהר
 אבל , רוחק יש הרבה אוכלוסין )פב( שיש במכלם פדת בן אלעזר ר' אסר . לו דומהומי
 היה אעפ"כ )פג( שנאן אלפי רבבות ורבו אלפים אלפי עמו יררו הקב"ה כשבאבסיני
 היה ומהזיק אמר חד )פד( , אמרו המודעי אלעזר ור' עזריה בן אלעזר ר' . ריוחלהם
 כשישוב אמר וחד )פה( , אדונך בני וקבל הארך ההקב הקב"ה א"ל ]אלא[ ,ההר

 ונוי )לך( יבואו כרחוק אלה הנה שנאמר לרככה, הגליות את מהזיר הוא לירושליםהקב"ה
 גסס 'וגו/ אהלך מקום הרהיבי לה אמר הקב"ה אלא , להחזיק  היא  ויבערו ,  ינ(  מי)יס4'כ

 , ומלאך מלאך כל של לבו על יש טבלא ליש ריש אמר )פו( , מס( )תסרס עם אדני , ג(גר

 ותקונים ת רןהע
 כמצות 6נ) , "וכו'" מצח סמעת'קיס ג"כ כתנורח"ס

 ";ספירה  סל  סג' ונכיף . סס )'ת6 גסגצקת6" "כדחיתי
ססמיי

 שסה יק  6,301 סיימי שם
 סקנ,"

 נסס'קת6 נס יסגס , רטת'ס הס , נ6מ,גתס שמטס )3י ססס
 שולס ,  טס לו נתיחותי כ"י ,  ב5מגהמ ר4!"ס נסטרת  פס ולתכתי , לוי יל  סדיו 6)6 ג6מוגתס עומדים i'hrגתונ )ס:':-

 תרגז: סבועס , בטביעהס וסי' ,  כמומיהן יגירסי מיסס'סת8 5קססירד ובכ"י סס  תעליס ובילזץס סס יתרונייוי
 ו:. לטי וידוע  גלוי לוי ר'  5מר  טס רנת' נסנוקה6 תר6ס ומוס ,  סס( יפרט 'מס טורס מהורגמן  לטחןסימי

 עם ירכו )סיכך 3תומי6, גומד לוי סל יסניו בתומיסמ 3יבוטתס  o'inw  *ים  :טכסיס סכל יטולס וסי?סימר
 31'י הג' סר ע)סר4"ס

 , בטומיהמ סג'רס6 מס"ת נרול , ע"כ , )וי ט) מנסו נס[ כעטר ]עטרם 6חז נ)
 Crll "3מוגו'6" *") נחומש עימד וכן , מ'מס טנ6 ולח"כ "3סטעתס" הס" נגזו רסס רימעהיקיס61חז

 , נדני  רכסן נרכיס ר' %"55מר 'fe" סל .r(tp  ססזס )ע ונסתרננ נסיטס 610 )1'" ר' "6מר oJaגר"

  נסיוב וק דסנועות נ' ליום נקרונון  ססייסן יסד סססיקה5 עיס  ססנ*חי לף" גסערס נסס'קת6 שיחנ"ן
 גן שעור ר' 6מר )וגו( : י,הגההץ6 ע"ס סיסי )ומר טכ) ועמס ,  סקטור 5לע1ר ר' טיסי %טורית נכתנ*1
 ססגלט: וזס . ט'" קמלו מככ) סעדו "מכת 3הגחומ6 )'ת6 6סר 6חד מצמר נסס'קה6 גמ65 וס )סג' ,סיח

 טכ פירד %מרו מבכל סט4 "ילד יכלות 5קספ,רד סי סגי נכ'י *ולת , רת'ש וכ"י וימי בכ'" נססמטתיקיס
 6'ה, וכך , מ6ד סחנס רק ג6% ס)6חר'1 ר4מ6מך רק כ"כ הסר מרכנוה"  q)h  ובגיס  לטיגריס לסיגיכקלגס
 חג')לף[ ]מ) חכירתי נן חגועס ר' 6מר סגי[ ]מסי רטהיס מסיס[ ]רכנ )סוג זכור 6).;ו יגס כך ,סם
 ]5") 6יק נקי כייס )יחוג 'SD יביס[ כערס נסס'קה6 עיץ , סכס~סיסעוס ]5"3 טג4ופיסמוס מטסעד

 טרי מורייס סויוענד(, מ6) )טו'וטגד יי(2 יש5(0(ו(2 ק"ג[ סערם נססיקת6 שין כ*אדקכלייה
  סג"לןל%6(0י9מיש ניטרס ס"ט מוריאדון סורייא ]5")6דת

~upta  
 מעז , מ'ר'6דען( מ"י  למייי5יען

 ומס , P~tD פדרם  מן  סס  ממדרס נטת נוונך וכן . ט3ם ססמ'ס1 )כן )כמעת'קיס מונן נ)יז' סמ6מר סיסכ'

סג'רסי
 5ססייף6 1)סגיט . בם  כמגין נקנט סים נס %מ סג6מר , מרכנות  6)ף וטניס 5רנטיס

 : רוסי נכ" גס )גכק 1גמ61 , סדת[ נן ]5") ערך 3ן שעור ר' 6מר סס כטורס ונניח , 6)ף וימסכעסריס סניר"
 נניס  וכע  ספנים, יעיז ובנ"י-רסס ,נחיית" )מ)ה 3'ח6 רח'ש וכ"' רומי נב" טטג'ס, נחרטת)עז(
 גץ", ונסערס ו(, מח )הסריס אגוייס %יך מ3סון סגן מסורס סמן ודרס , שנונים ת") טס,סמדרס

 רדו , חג' וסי מינו  נפיט  nwut 6חר )מנת נעם כטיסן יסד כססיקת6 מע"ס  כסרותי ססיכססיקה6
 , 6)0' מסו פזת נן לקעור ר' 6מר )יגח( : נס 6דג' סגלן %פ' רנות'ס , וכו' נהרנס סגה'ס 635וחמ)6כ'
 רכר  נלסון רק יתומר  סס בהסמן ח מוכל סס ונסטכף6 , )נד שעור 6"ר רומ' ונכס , רח"ס ככ"'כ"ס
 , קומפ.ן רח"ס ככ"י ,  קמסון לפ( : לממופ  זס'"ן  ס:6ן דרס ,  וכמיונחיס  סיתיס  לזפ( :  תלעיס רכב8תר
 נסטקה6 ט, כק65 גטרמ כמס )פא( : קרנ כערס נפטקהr~tu 6 , )קמפק 11") )קגופין נסעות רומ'ונכי*
 מחגם וסהרוגס טסג2ס סיוגית ממיס ס'6 *כלסין )פב( : רן"ס נכערס סס וע"ן , נו כיו65 סו5יס:יסף
 : י6( מ6 )'רמים מנעוריו מו36 טמן כמד"א סייס נסכוקת6 , ריוח )סס סיס 6עס"כ )כנ( : רנ ועםג?1)
 'תנין סוי סמודע' שעיר ור' גהריס נן לקעור ר' , לחרת גוסח6 רנתי נססיקה6 עיין , 6מר חד)פד(
 ומדרס סס .רנתי נססיקת6 עיין , 6מר וחד )פה( : ט' טג6ן 6)מ ר3ותיס שסיס רכ3 סטק נסד'ןעכקין
 )ס6סע)(, *ןסש*1 לוח יגל* סי' , כו' הש פנלס לליס רש ימר  ל1( : כו'  ירוסלימ סי5  מתשת וכי ס"סנ"ר

וכר"
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תנחומא ן ך ףציכדרש לט
 : בם אדני רפאל, מיכאל, )פז( , ומלאך מלאך כל של שמו עם משויזף הקב"ה שלוזממו
 ר' אמר , י( : (rn(ct בך ואעידה ישיאל ואדברה עמי שמעה זש"ה )פח( * ה' למנכני]טו[

 לאומנת פה פתחון לי שיהא , ואדברה עמי  שמעה חמא בר הכהןפנחס
 של כשמותן שמותינם היו לשעבר ךצ( שלום ב"ר הלוי יהודה ר' אמר )פם( .העולם
 אבל , וחוילה סבא העולם',אומות

 כשקיבלתם.
 שנאם. , ישראל שמכם התורה את

 . ;כגומע כנהוג למי אלא מדברים אין )צא( , בך[ ואעידה ]ישראל ואדברה עמישמעה
 טתקיים , אני פטרון )צג( , אני דיק , אני אלהים )צב( , סס( ומסמס אנכי אלהיךאלהים
 אצר מועיל הפטרון מה )צד( , אני פמרונך , אני אלהיך אומר כממעון ר' . עליךאני
 לא למשה מדבר הוא למי חמא בר הכהן פנחס ר' אמר , אנני אלהיך אלהים (הדיין
 אלא , 6( 1 המות לפרעה אלהים נתחיך ראה שנאמר , אלהים אוועך הקראותיבשבול
 כתבית נפשי אנא , נומריקון לשון , אמרו רבותינו )צו( , אנכי מהו )צה( , אנכיאלהיך

 ותקוניםהערות
 סכ"ס ריס סונ"ר ונמזר0 , )פגיט כמו 6קסס6רן 0) סגי וכ"י רומי עכק , )קי0 גן ממשן ר' רח"סונכר
 סחח)ת חסר , נו' וגנרל) מי3% 61חז 6חד כ) עס מעורג טיס שסיס 0) סמו למרין רכנן כס 6דג'ד"6

 )פגיו כן סיס כ' , זף טנ63 0סי' ממ"כ מדגרי חר6ס וכן ומ65ך" מ)6ך כ3 0) 5נ1 ע) ים .סנ)6סמסטר

 , קס"6 לערס )סססיקת6 סקי כסערות מסעירותי מס ועיין , מנוגס סגוסה6 סכך רנתי וכססיקת6 ,נמירי

 5נ16ת מולכי רזו , וטס 6ז'ר נסיוט 0טעוח 6חל )סגת ניטי מפייטן יסד סססירו;6 לע"ס 0ס מעירותיוכן
 כו' כרט16ת 16ת ככווו כפיוט וכן , 3ס לדגי 0ג6ן טסי רנוחיס נקרנס, קט.ון רכס ה4ת רסס נמרנס,0גוגיס
 נפסיקת6 רס6), מיכל) )פו( : במורלית ,)סקאלות 161ח נ5נ6 , ג16ת ונס נטנ)6ות, חקוק סמו )3ס וע3 03ס'

 נוסף וכססקת6 נס. ס' סי'" עלס, חקוק סקנסס 0) ודמו "ננר'6) נכדו טסף רומי ונכש , ננרי6) נסכתונ
 )יחן סנ6 נכעס 6ף 5)6 , )נד נסס לזוגתו תקמר ת6 , ניגס .6דוגהו , כת"נ 6ינ' , כס ס' ד"6 , זס6תר
 קס"נ סערה סם נססיקת6 ועיין , סם יהרו ניטוס סו6 וכן , גסס מתח 3)שן וט )'0ר6) נהרס OtO טסתתורתו
 )פה( :קס"ג

 ו0'"
 כמ"ר ונמדרג , רסקו רמו יתרו וני)קוס , ע"כ( ש"ח )דף 0ס נפסיקמ6 שנ6 , המטס

 הדברות בעינ.רת צהוב ;ן כפו 61ךנרס סמי 0מעס ט פתח חגיג6 נר 6ה6 ר' טסיך ס' בכי ד"6סכ"ס
 כהוכ סוס כמקרך ע) מגינך נר 6מ6 ר' זרוז כי 61מר , ס)פני:1 סהגחזמSh 6 16 ססס'גה6 6)כיונתו
 וגמקוס , ללחיך ס' 6גכי ע) כתגמומ6 כמוג 16 ס0)יסי נהרס סגקר6ת סססק6 0סי6 סדירות זע0רתנס0ק6

 ככ"י 6נ) , רומי נכ4 וכ"מ , חמ6 נר מכסן ס:חס ר' וכחגחומ6 , 6ה6 ר' סס סנירס6 מפסיקתך חמ6ר'
 ר' %ר )פם( : חנ:6" כר "סכסן ומסמס , סגהס ר' 6מר 6קסס6רד 0) 0ג' ונכ"' , סל1מר זם נסמטרמש
 פוס" נר 4סטי סמכות ס0מיס 6קספ6רד 0) 0;י ונכת , רח"ס וכ"י רומי ככ"י וכגס , %0ס נר סכוי'סורס

 סם 'ת"ז ני)קוס לקו"ח כמערס 0ס ומעירותי , פי נן 'סולע ר' נפם כימון נר 'סוזס ר' 6מר 0ס'נססיקת6
 0ס ומניין , סימת נר יוסי ר' 6מר סני' תסקס למז חספס וניפשע , ס*מר 0ס %י טוס סמסטרתו%

 , ב"כ מססעיס מכעת6 מן 0סו6 סמ6מר מתחנת ע) רק מוסכ מכ')ת6 ספון כ' וסטיר וי0 . ע"כ .,מכינתך"
 6מר נססיקת6 נס נתש 'ס וכן , תגחומ6 %יון 0ס ומסר . ו6ר6 רם כ"' תגחומ6 גע ס61 סמעס ד"6 מן5%
 , סש)ס קומות 0) כלמותן 0מות'כס סיו )כענר )צ( : 6' 6וח ו6ר6 ריס שגו כחגחומ6 וע"ן מישן, נר 'ום:-'

 630 עד במכס סיס יסר% )בענר , להרת ני' ס0)י0י נמדר מסקה כססיקף6 16)ס , אח"ם וכ"י רומי מכ"י.ל"
 לונ6 וכן עמי, סתורס 6ת  מסקנ)חט שר6), במכס מץ כן וכו' סנ6 סעעס, 16מוח 0) כבמומס מתורס 6תקנבוס
 0;6מר נטומע %6נעיין 6'1 סס ונפסיקת6 , רח"ס 1כ4 רימ' נכי וכרס , טומע 0סו6 )מי 636 מדנריס  4ן )צא( : 0ס יתרוויליט

~DIV 
 מינריס 6ין מססכדקת6 6רהס6רד ככת קס"ע נסערס 0ס וסעירותי , טמי

 56סיס )צב( :  בך  t1'Ph1 יסר5ל דקרך 0'פ5 על מוסג סדרת ריופסיקת5  טרחת וגפי , טומע 0יוו6 %ן,65
 טיש , חסרסט  ממטן ר' נסס סלפ:'ט  וסמינר , יוחנן ר' נסס ,ס שג6 ט 3ססוקת6 שין , 6ט דיין%י

 6ר,0ס6רך 0) סני ונכ"י , דוום ריס 0ס גימר )קי0 3ן במעון ר' 0סטהס רמשן ר' )סנינו ונפקוס , ע"עאערס
 נסערס סחקגתי כמו נפסיקת6 מהסר )09 מריב ר4מ6מר 0ס ומונך , יקים וריב יופגן ר' 3פסיקח6 כמוסג"
 סייין, %) מוש) ססערון מס )צד( )0ו0נסערר(: מנין, 8טם0ע81ע, יוע , ססתן )צג(ך4:
 0ס נפסיקת6 עיין , 6גכי מסו )צה( : סדין" ממדת 6הכס ומט) )כס מועי) 6ג' "Sh נדדו גוסף רום::נ4
 0) 0מ ונכה . גו' מזכר סכת31 נ0יפסיס 6ומריס רנות'ט , 6ה7 :ו6מר עוד ,ס )פג, 0גמג6 ע"מ( קנסדף

 ע"6 ב"ס סגת 03"ס וכנס , למרו ר3וחיגו )צו( : נפסיקת6 0מו63 כמו 3תגהומ6 גס וס גמא4רןטס6רד
 נתעו אגר סק3"ס פתח למס JVD) 3ך ח"6 סמ7ר0 )כ'ת סינרות ע0רח נמורס hn'h וק , 'ומגן ר':0ס
 , כמריס געישס כת'3ס 'ס'נס )נופרע ו6;כ' , 'סרח כחנית גפס' 6ג6 סעריקק 60 0נ:כ' )קר6), סטרםא
 ,מן סססיקת6 בע"פ 0ס נ"נ וכעירותי , קע"ו כערס 0ס נפסיקה6 ישין , 3( כ )יתרו ש3 3)קח גע63:ן
 :tcc 6נ6 6גכ', , גחכתם :וסר'קון נכתנ 6;כ' יה רון , יס3ועות ג' )יום 06ירית נכתנ 6י בפייס סק),ר.64

כתגית
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כ1הניימא ן ך רןימדרש
 כשתקבלו איבתי , האותך כלילך )צח( נהורך אנא אמר הכהן ברניה ר' )צו( ,יהבית

 : הדברותעשרת
 וצר קורא אל"ף )ק( היה דורות כגו אחא ר' אמי )צם( . וט' אלהיך ה' אנכי]מז[

 העולם את בי בראת ולא , האותיות לכל ראש שאני לומר הקב"הלפני
 היערה )קא( לך, שאפרע הייה הקב"ה אמר , 6( 6 )ג"סי0 אלהים ברא בראשית , בב'אלא

 , הוא מצרי לשון אנכי מהו נהמיה ר' אכר )קב( . ך אלה ה ?2 ' פיתח אנשד[ )כך( לישראל רירה ליתן ונשאבוא , העולם נברא שלא עד שנה אלפיםשנבראת
 סיחתן למד , השבאים עם רבים ימים ועשה , בנו שנשבה למלך , דומה הדברלמה
 היה ולא , בלשונו עמו להסיח ובא והביאו באויביו נקמה כשעשה , השבאים אוזקשל
 , ישראל עם הקב"ה נה.'עשה , השבאים בלשון עמו לספר התחיל , עשה מה ,יודע
 בא הקב"ה כשגאלן , 'מציים של סיחתן למדו , במצרים ישראל שהיו השנים אותןכל
 בלשון עמהם מסיח הריני הקב"ה אמר , לשמוע יודעים דרו לא , התורה את להם"יתן
 כך , אנוך אומר הוא , אני במצרים להבירו זומר מבקש שהוא אדם , אנוך ,מצרי
 עושה כגבור בים הקב"ה להם שנראה לפי ד"א )קג( : אנכי ואמר בלשונם הקב"הפתח

 כמופר במיני ~dh ונראה ,מלחמה
/ 

 , כבחור שלמה בימי לה" נראה )קד( , תורה מלמד
 דמויות אותו רואים שהם בשביל לא הקב"ה להם אכר , כזקן דניאל בימי להםונראה
 , ישראל של מלחמותיהם עשה כגבור ביס להם נראה , והבר דבר כל וכן , ועסק עסקכל לפי אבא בר הייא ר' אמר : אלהיך ה' אנכי , שבמיני הוא אני , שבים הוא אני ,הרבה
 , תורה מלמד כזקן דניאל בימי , כטפר ועומד לישראל תורה טלמד היה בסיני)קה(
 : סי( ס )סס'ט כארזים בחור כלבנון מראהו שנאמר ,מעשיהם לפי כבחור שלכה בימי להם נראה )קו( , הזקנים מפי יוצאה תורה להיות נאהשכן
 , זעומות פנים הקב"ה להם נראה פפא בר חנינא ר' אמר )קו( . אלהיך ה' אנכי רוש]ק[

 , למקרא זעומות פנים שוחקות. פנים , מסבירות פנים , בינוניותפנים
 : לתלמוד ממבירות , למשנה בינוניות פנים , ביראה ללמדו חייב וירה לבנו מלמדכשאדם
 אלהיך: ה' אנכי , הללו הדמויות בל רואין שאתם אע"פ הקב"ה להן אמר , לאגדהשוחכךת
 אדם בני אלף , מים מכל פנים להם שיש דגו כאיקונין הקבוץ להם נראה לוי ר'אמר
 מישראל ואחד אחד כל , מדבר ה בשדי הקב"ה כך , בכל"ם מבטת והיא , בהמבימין
 במן שמצינו , הזה הדבר על תתמה ואל , עמו מדבר בור הד היה ואחד אחד כל שלכחן לפי חנינא בר יומי ר' אמר , כתיב אלהיה ה' אנני )קח( , הדבור היה עמי אומרהיה

 ותקוניםהערות
 נססיל4ע6 מכסן, נרכיס ר' )צז( : 6מריס (O't'D כתינס יסינס ממתריס, 6ותות' )ממרע לסם ט' 'סבתגתנ'ת
 ועחס הגסן, נרמס ר' נחוג מכפסיקח6 6קספ6ר7 נכ"' כ' קער סטרס סס ומשרותי , )גל נרכיס ר'מס

 מוג6 , 606 ר' 6מר )צט( : קע"ח יעורס ע"ס , 'קוהך כקינך )צח( : כבנחומך גס ~fih כן גיתר5ס
 גר 36עור ר' 6מר סנ" נסס , פ"6 נ"ר נמדרג וגנגס , 0סנפסיקת6

 0מג6.
 גסנס וק 606, ר' נטם

 ונימעט , חע6 ר' נסס h)'Jfi נ"ך ר"6 סגוס60 6' רמו נר6סית וניקשט , סו כתם ר6סו פנוק חויתנמ7רס
 6כיג6 נר שעור ר' נ"כ ג6מר סכ"6 רנתי וגסטקה6 , 606 ר' 50"3 3תק ים 6ועל fipfi ר' רס"ן רמו'תרו
 כתג סנה ס) תפסת נפי' ונ~ודרסס . דורות וסרס עסריס ג"3 , דורות וסתים עסריס נעעות רק , 606 ר'כסס
 , לנרפס עד מגח וע0רס , גח ועד מ6דס נסרס , סס ו6פ , ע"ר רגי:1 מקס עד מ76ס ס"ס דורותכ"1
occ1ק( : מרס עד מ6כרסס( q")h סתורם )קא( : גס( 5ד ח"נ סמדר0 )ניח דר'ע 6"נ ע"ן , הגר קורל 

 דנר' כוגט סוס סמ6מר SD1 , סס נ"כ ומעירותי , קס"6 מערס סס נפסיקת6 עיין , טגס 36פיסקגנר6ת
itttCOמסעירותי עס וש"כ נסערס 0ס נס0יקת6 שין , 610 מגרי 3סק לגגי מ17 גחמיס ר' 6מר )קב( : ע"ס 
 סססיקת6 )מעג' העתיק 5סר סמעחיק כ' סס וסנטתי , נ6ריכותסס

 לרוך מטמר נס 3י מעתיק נ5ק0ס6רי
 : 3סג'גו סתג0ומ6 סוonpt 6 , סתגמומ6 מן )מעגי ס;עתק סמ56ר rb 0ס וסעתקק' 'חרומסתנחומ6

 ש כנטר, פיס נימי 3כס גריס )קד( : קס"נ סברס oe נפ0יקה6 עיין , ניס גריס סגר6ס )סי 7"6)קנ(
 וכרס , דני36 נימי פ)פגיו ר~מ6מל ספגי מקומו , כנחור 30מס נימי 3סס גר6ס )קו( : ניר6ס ועומדמרס מי.מי 0סו6 כשסר ננומ נס0'קה6 , כסופר ושמד )'סר6) תולם מגמז סיס ניני )קה( : נססיקת6שמט
 : קס"ס וניגרס נפסיקת6 עיין , ,שמוח D('e סנך"ס נסס ;ר6ס פפ6 כר חגינ6 ר' 6ער )י,ז( : נססיי:ת6יגון
 אסיך: ס' 6גי 6)6 נ5ן גתינ 6ין 35סינס ס' לגגי , סס נפסירי5 כתוב ~סי, ס' 6גכי)קח(

וגי
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הנחוטא ו ר רצימדרש80
 , וכטח כמה אחת על. הדיבור , כהו לפי מועמו היה מהן אחד וכל )קם( לישראלכשירד
 כל של בכחו )קי, , בכח אלא , כאן כתיב אין רכוזי , ד( כע )תס)יס בכח ה' קול דודאמר
 ישראל שנאמי , עוד ישתעבדו ולא אותם יגאל הקב"ה . ומאדום , לאדום ומיון ,ליון וממדי , למדי ומבבל , בבבל ומטתעבדו ממצרים ישראל מאלו הזה בעולם , ואחדאחד

 : יו( מס )':טיס עד[ עולמי עד תכלמו ולא תבושו ]לא עולמים תשועת בה'נושע
 יהרו פרשתחומלכן
 משפמיםפרשת

 כל , ו( ,ט )תסרס אהב משפם מלך ועוז זש"ה )א( . 6( כ6 ):מוח וגו' המשפטים רעילה]א[
 וגו' והגבורה הגדולה ה' לך דוד אמר ) , הן להקב"ה והשבה והגבורההעוז

 אינו זרוע בעל שהוא מי )ב( מוצא את , הקב"ה המלכים מלכי מלך קטל עוז , י( כס)דסק
 ואוהב זרוע בעל הוא הקב"ה אבל , המשפם ש מעבר אבל , במשפם דבריו;ושה
 מהלכין היו שני,הירים אלכמנדרי ל אמר , מס( )תפייס מישרים כוננת אתה ,משפם
 , תבירו אותו ראה , מהם אהד של חמורו לו רבץ , זה את זה וטונאין והיו ,בדרך
 , ס( :ג ):טת ;סו[ תיעזב ;זב ]וגו' שונאך המור תראה כי בתורה כתיב אמר משעבר ,ועבר
 , יודע הייתי ולא אוהבו פלוני היה כך אסר בלבו לשיח התחיל , עמו ומען הזר בדד)ג(

 זה שהביס ידי ;ל , שלרם שעשו להם גרם מי , ושחו ואכלי לפונדוק להםנכנסו
 : משפם זה , זה איזה וגו', מישרימ כתנת אתה ,בחורה

 , הקב"ה זה , ז( כע )מ:3' ארין יעמיד במשפם סלד זש"ה )ד( . המשפמים דגללה]ב[
 אסר )הן בתרומה. שהופרש , הראשון אדם זה , ):ס( יהרמנה תרומותואיש

 , 0 נ )ניוטת וגו' הארץ מן יעלה ואד שנאבר , בתרומה שהופרצו מנץ קצרתה בן יוסיר'
 ואה"צ , ;ימחה בתוך כ"מ המתנת הזו כנהטן )ן( / ו( :ס ):ס וגו' ה' ויצר כךואחר
 לא ומזה אכול מזה הקניה שצוהו , יהרסנה תרוכצוז ואיש אומר דצי הלה,נומלת
 : יהרמנה הוי , '!( ג ):ס בעבורך האדמה ארורה , גרם טה , הציוד על ועבר ,תאכל
 , במשפט פרטה לאוראל תורה לירע כשבא הקב"ה זה )ז( , יעמיד במשפם מלךד"א
 שלנד המשפמים את משה למד י" , כס( ש )ממזת ומעטפם דסק לו שם שם , כה?בטה

 מקום ונל הראשותם, אצן פטל אלה שנאמר .  מכךם כל אבדן ר' אמר )ח(לאוראל:

 ותקיניםהערות
 נהג מר ל כצכחסו5מיסטסשגס יט' 5טנ "oen ח* רט מחנלי טקיישיצציי)קמ("1י

 , 61הו 6הד % ס3 נכמן )9( : נמ9מ1 סס א כלזג ל"6( קק )יף מס ונפסייח6 . פ"נ 163ת %ד3זס
 . 66מך" ס' 6ט סו6 ס6:' ילעיס יו 6% , סרנם קופת סומם ס6ת0 מסג' 63 סקכ"0 "6") טסףנפסיקת6

 : וף'ש נסערסועיס
 ניעת 6' 6!ת ונדפס נהגחומ6 מזנך , 6סכ ממסע מ3ך יעיו זקטקק)א(

~ttutc 
 כמ"ר נמירס נס וע'ב, ,

 5סני ots וטסך קונו ra ע3 ימעניר ונחן חומס גט9 נ:דסס , סקנסס % מעניו "Sjh~a ט3צא
 ועכס נ')זס נס מונף ס3סניט כ3סון , ט' עמו ועען חזר מץ )נ( : (t'h:tc כדין ס)6 ושגס הךונ!1יוסגרו
 ערג עמו מסיה כהרע ומגוסו ומען חור עמס מס : רסון נסרמכת קהת 610 מגוסס 316ס רמ"ד וכ"י רעדנכ*
 הוכית , נ:יסס rm" otSr ;:נ, , עמו זטעק TP מחן[ סרוק נ5"3 מכח עשק מכ15 סעי פ"אעמע6
 )שנזק שגסי נך מתוך כדוחק ממורי ד6ת 6וה' כסריס ע3י רימס 0י6ך רפס סוגיי סס(6 סטר יימי 65*מר
 ממסדר כ' הרקס מוס . ע"כ , גדקס מסוט ושסריס טסת 6מס סו' , 06 זס tJchnll סגד סתו%פ
 מזך וס"ס )ד( : 1"ס מנטר סוקס נמדרס 6מר נסנין נ"ך וע"ן , %ט סתנמו)ו6 רסון ע) .זנרס מטףסוס

 6ות ס:דסס ונת:חומD"D . 6 , טרד ריס ננזר 6חר נסנטן גמ5" סוס סמסטר , סקנסס זס 7% יעמייכמסמס
 ק עמ' ר' 6מר )ה( : 6חר נסכון ג"כ י"ס 6ות פ"3 נסיי ועיין , ע"ס סכתוכ ז? ע3 יחלת OC~1 ג6%כ'

 : גח ריס סגדסס ונהגמומ6 גח פרסת ריס ו)ע') ע"כ מן דף ק"ג סגת וכירוס3מי סס ניר עיץ ,קילוס
 רש ניקרס מונק , טר0 ויתן כס63 ס סרג וס ז"6 )ז( : ננ.'י-קם ושין , כגסס 5"3 , סט ככריית)1(

owm~, ל' 6מר )ח( : ד ל נקלית ש3 33קח ט% !כן נרחנס ג' 16ת ס"3 סמ"ר נמירס נס ועתן 
 ע" י"ג דנת נהוס' מ!נ6 וק , נמדרס'ס סוגתן נמרומות מעמיס וסרנם ג' 16ת פיל נ"ר פרדסו, כ63כ?1
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