
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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מאתחם" ם י מ פ שםמדיש
 , פטל מה , ל( כ )ייגש" השמים רולדות אלה כחוב , הראשונים על כוסיף ואלהשנאמר
 לו שם שם , הראשות ש טוסיף , המשפמים ואלה וכן )ם( , וחשך ובהו תהופסל

 : וגו' ומהשפםחק
 רנו' נוי לכל כן עשה לא וגו' ליעקב דבריו מניד זשק )י( , יגו' המשפמים ר54לה]ג[

 להתנייך, מבקש דגה אנדרינךם )יב( של אתותו בן עקילמ לא( , ג( יט קמו)שגיס
 חסר אתה שמא אגל , סחורה לעשית אני מבמש איל , דודו אנדרינוס מפני יראוהיה
 דעתן ולידע , סחורה לעשות אני מבקש איל , לפניך התיסברון )יג( הרי זהב אוכסת
 שאהה פרקממיא )סו( כל איל )יד( , לעשות היאך בך להימלך מבלקט ואני בריות,של

 , להתגייר כוזכוין היה והוא , להתעלות שסופה בה עסוק לך , בארץ נתונה שהיארואה

 אליעזר ר' מצאוהו ימים אחר אצלו שבא כיון , התורה את ולמד ישראל לארץ לובא
 אצלי שבאו כיון , התורה את למד עקילס לזה זה אמרו , משונות פניו וראו יהושעור'

 מה על א"ל , אנדרינומ אצל עלה , אותו משיבין והם , שאילות להם לשאולהתחיל
 , לאו א"ל , לך מיצר אדם שטא או , שלך הפרגממיא הפסידה שמא , משונותפגיך
 , לך אמר ומי איל , שמלתי אלא עוד ולא , תורה שלמדתי א"ל , משונות פניךולמה
 , מחורה לעשות אני טבקש לך שאמרתי בשעה א"ל , אימתי א"ל , נמלכתי בךא"ל

 וחזרתי , להתעלות ששפה בה עסוק לארץ שנתונה רואה שאתה פרגממיא כל ליואמרת
 אכר שכן , להתלית וסופן , בישראל לארץ הנתונה אוכה מצאתי ולא אומות כלעל

 מושל.מ לעבד נוי למתעב נפש ]לבזה[ )לבוזה( קדושו ישראל גואל ה' אמר כהיששה
 הסלכימ שיהו ששמדתה אלו עתידין )יז( שלו סונדוקרום )מז( לו אמר , ו( מ9 )יכייסוגו'

 ותקוניםהערות
 הק ). סס סס , סר6ס!ניס ט3 מוסיף סמסססיס 0361 !כן )ם( : 1' סערו מס סע נלקח וע"ן נרם, רס"'ז"פ

 : מססס.ס ריס ע!נ נפקח !מ!נ6 , פנמרס סר6ס!ג'ס ט) ס!ס'ף מסססיס כמכ')ת6 ימאיס מר' מלמר סו6ומססט
 ch13 חגמימ6 וס5'!ן , תחפ"ת רמז otS~n נעלס מוג6 , ט' 6חוהו גן ostpu קטרן וגרץ מניד וס"ס)י(

 : ר כת:ח!מ6 ס!6 סר6סק מלמר רק , נעק'3ס מעמס סמ6מר ע3 נס מוסג 3'עקנ יצריו סג'דממעמר
OtgDl~, 6% 3טקעט מטסס חון ut.a) , 6ך סוס וס רק , סוס ר.מ6מר ל" גמ65 ס' 6ות סנזסס ונתגחומ 
 ס' 6ת 1מ4 , וט' גרס מי רסס סר4"ס )'ס 6מר , ד' 6ות %ף מן מ6גסונס זסוסר4מדפיס

 ממתחי
 ז:.'ס

 זנה!מניז
 ליערי

 36עיר ר' 6גי %י נדיו פרדס כס! מוסיף חס , נכס כחיב טס סדת נן 1tUSh ר' 6טר עד
 בשן חנ'נ נן 'ערך ר' סרג סילביה מס גק 3קח וזס , 610 טסף חזה ט וטיסן שמסח 'ד 1ס4נ , סלת"נן

 סי' ס"tvD 6יסקכ
 נכ"י יפליג! סס!6 ממס נם'טיש ק5ח 6%1 1 'המדגו נסס סמ6מר כ) סביה המס קנסי

 ססנ'6 ג'3מיגו סמ6מר נ3 גוס וכן , הסרו סרס נ4 י5מדט מן ססתק חנינ נן יסרן ר' סרג לק ,נחגחומ6
 6חר ס!ס.ף מ6נסונס ישם ר~תדסש , עז3ס )שן( : סגרוזדרון וגמרך נטר ונטרך 6נטטרסיטס נשרךסטרוך
 ונסתפר . עק')ס נהמר רח"ס !ג" רומי ונכ" וני3שס )פנ'ט נחגחומ6 0316 , כגר" .*נק)!ם פק')ססגת
 ניט.; ושץ עצם, %רק, מסדר נדרך )ט1ן וכם'ט' גרטיס ס)סג'ט ספגחשמ6 גק כמהתר סני6 י"ג 15תפ"3
 גססתנייר עק')ס ונדגר סגתנ סקנסס סתגח!מ6 6ת סס וסכינן . סמ"ק טיכס מלמר הצפן . סמ"ג גקזף

 הד סיר ו63 6ונר.וס קרי ומד סגך3ס קרי מי שטת nthwD ש מפסדים סרסת חגטם6 במדרססגכתכ
 : 5גיריטס )'ב( : סגר" "*נקביס יומית עזכם 6חר סמזס"ס קס4נ מ6ח!נ0 3דשס וטסתו , ט'מנויו

 סופסר 1ט6 , וכ5") , %ר'6טס 31גדסס רוש גל" *3ס , סס 'A~D וכרע ,otbn תעיט רח"ל 3מ םכש
nadrlan; )ס'3מדי נסס סס יגע" שס9ט"סייי יתית וסמ3ס 6ו5ר!ת, %' , היסגרן )יג , 
 מ6גט.נס ישם סמיסש , Dh נרוטש ססי6 ח6ס %חס סרגמסי6 כ3 6י3 )יזר( : *4שת סשנ גגיסםאסנט

 מן כן תקח מסתכר, the 03תע4ח סטסס עפקנר* % נשרן ס%סהשגס %תסריחטכוףכ3פרנפסש
 נמ6נור וכן , "סוררי" בגיוס ותקן 'ס וק "ס;%% ehn ט6תס גימר סס רק , סס חרג כן שרן ר'יטר'

 פרנמע" )פו( : גנגס נ" 1ג61 סנסור עמס סס סגי ספ04 *מססאחח
 נמטיר וק , בל" מסחר סי' ,

1':DSaוזעזע , שגד!קניוס )פו( : סרנמטי6 סתוכ סיס כתירס 3טס!פ 6ר מגרף otS~n רומ' !נכ"' , כוגיר!ץס 
 ונכונס , כשנדרוס סגדסס סתנחהצ6 6) סמדסיס נס!ספת מ6ש!נס ונדשס , טגקיר!ס רחש !נכ"'טגקירוס,

 סגקתדלוס, OD ע"נ עד~כ נעין )נכס פסם וכס! )auwxa~sSpo ס סיבית סנל0 !סי6 כוונקועדרום 1נ"3נסטתי
 סטימסה 36! עת'יין ט;קחירונסיו )ו 6מר מסססיס סרסת סי5מדט כפס סנרףימן ערך נטר!ך )גכ!ן h31Dזנן
 כתו ר*מיסס' , סמקך 6ת ומי'%'ס נקהדלי!ת תייר עש סיוסנין סריס ש' וכהב , מסניסס ע!מדיס מ%'סטיס!
 5מי יוען נעיפ"

 . נ'5מי:י )פניו כן מסיס חר6ס פעמינו כסס וס טרזנים סערוך !מזנלי , y'p , )טסט '!טכ
 סמ6:צ ר*מעתיקיס סססשעו מוס גר6ס , סערזך נע3 3סג' טסיס סי3מדנ! % סוס סמים כסר ט)וחגחומ6
 טהיךק )יז( מסהנחומ6: כ" ע"ס מהגחומ6 % סמסטר וסייף רמ6נט!כס ל.מיסיס נע3 !נ6 סניפם, נהגחח:6סוס
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תטיטא ם י ם פ שכ2טדרש82
 אנדריצמ אותו הכה . 9י( מ )'סרס וישתוזו שרים וקמו יראו מלכים שנא' מפניהם,עומדין
 rp~- אלא רפיה טחן יש אגל , לחיועל

 על לא בריא בשר על נותן ]אדם[ שמא , המכה
 עפץ מה , ספניו עומדין אינן )ים( אחד גוליר )חץ( רואין אם "כשיו , נהגן הואהמכה

 דף אויביך כל יאבת כן צווחת הקדש ורוח . , ומת ונפל לגנ עלה , שלוסונדוקרוס
 , תורה ללמוד  שבקשתי אסל , כך עשית *מה לעקילמ אנדריינוס איל )כ( , )6( ס)טפטיס
 מגיד שנאמר , ללמד יכול אינו מל אדם אין אם א"ל )כא( , לימול ולא ללמוד לך היהאסל
 מיעקב, מל שהוא לכר )כב( ליעקבן , יע( קם, )שמס לישראל ומשפמיו ]חוקט ליעקבדבריו
 , גס( עו )משת ומשפם[ ]רוק 15 שם שם ]שנאמר[ , הדינין אלו ובשפטיו , תורה זוחוקיו
 ftwt/~hhWV 9הם אמר , המשטיפים את להם תן , התורה את להם נהורי לוהטה הקב"האסר

 לעמוד יכול DS1y1] )אדם( שאין )בג( , המשפמים את שמרו בקךלם לעמוד אתםמבקשים
 אלעזר ר' אמר , המשפם על שעברו אלא העקם מן אבדו לא המבול דור , משפפבלא
 , כ( ד "'ינ יאבדו לנצח כהשים מב4 יוכחו לערב מבקי , בם כתיב מה )כד( פרתבן

 : הסשפפים ואלההוי
 לממנה, דין יש למעלה דין אין אם למעיה, דין אין למטה דין "ש אם אמר אלעזר ר' )בה(3ד[

 את שמרו הקב"ה אמר לכך , למעלה דין אין דין התחתונים יע"צ אםכיצד
 אמר . המשפטים ואלה הוי , בלמעלה מנטפם לעשות לי הצרכי שלא מלסמההמשפם
 הדין על לעבור מבקש הייתי שאם , עושה אני בדין עושה שאני כל , הקב"הלהם

 ותקוניםהערות
 נכ"י כמו ט6מרת 51") , ססשסת ונערוך , ססמרח רח"ס ונכ"' , טימרת ריר נכש , ססמוחס6)1
 הכלס ס')ו(ס ונע) , משסונט רסוס רימדסיס ססכ'6 וכמו סם, ס" 'עקנ נעין טכו6 וכמו ,רומ'
 סס תסרס ומפנקס , 6הד נו)י6ר רמ"ד וככ"י , רומ' ככ"' סו6 וכן , 6חד נגיקך )הה( : סמ)ס ספמיטסס
 וכתב ניטרד, נמשח ממ6גטונס ר*מדסיס שסיף שי ונגדסס , י,חגחומ6 ס"ס )סס)ימס 1'ס 6חת שרםגסמט
 נעין )נכון סו6 וכן , ג)יור 51") , ג')ורר 6חרוניס וגזשכיס , סטנין )סי מסרס חנ)ס" ממ63כי "6חיכסג'ס
 ססמ6מר סעירות' ע, נרשרש ורעע , מסם )יחס משטפס זשס ממדפיס גץ ססוספס 6סר , סס ע"ז'סקנ
 וסו6 , גרור נערך מטססש עמיט נסס 0ו6ת רומנס סכיך וכן ,  כ')מדט סטרוך ,נע) סרג )פג' 0'ססוס

 ורומש 'וג'ת וסיקס , מ6גסונס יסוס משיפיס טטסיף נתגמומ06מ6מר
~t1YD1 

 סכ)'ס גוסך. 15 סכ3'ס סימר
 שאליס 6ין )יפ( :. נסחך ערך eiw תערוך , ס"ק מערס סחוךס נפסקנו ססיקח6 ע"ן , סמ)ממס)6גס'
 , נסג'סס ועח2ויס onh ר61'1 ססנעכיס *מר "חסיית זס 6חר נוסף ממ6גטונס י*מדס'ס ססוסיף כגזסס ,מסגם
 סיס 6מו במעי ט610 סי לחוחי גן עקן)ס 6"3 , 0רג0ו 1נהג'יר 610,) סמגסו חטסס מס 6"כ סקגדרוס6")
 סג" סרגסו" וגחג"ר סולע עמגסו חעסס מס "6"כ נמקוס רק , סס 'עקנ נעין גס ק 6101 . יסתג"ר"ר6ו'
 מת סרי 6גדריי6;וס 5' 6מר גנדסס כך, ערית )מס )עקיצת 6גזריי6:וס )כ(6'ע תחנייר": "6"כנ6סס

 וכיש , %סוד 'כפ 6'ט מ) 6דס 6ין 06 %) )כא( : סוס סזנר עסית מס ע3 5י לצמר 6תס 6יןסיךזרוס
 6סגס )6יסטרטיוניס גותניס כלס עקי)ס "6") וס לפני נידו טסף רומי ש"י *5ס ונעים, רח"סנכ"י
%6SD) זוג'כן Ob ססתיק 6סר נכ"י סריס 16 'סס סעחיק )6 וסמעתיק , %שי" יט) *גו 6ץ מ) 6יס 6ין 
 5נ6 סל טךךו4וזאקזש סיוגיה סמ)ס וסיט )כ5") )6יסערסיוסס טתגיס כקוס : 1כ5"5 , פסולם סימוןממט
 סמ)ס כ' )כ5") כך , זוני (SD' 6)* 61רטן( 6גוג6 שרך סס)ס טרוך עיין , ט%ס %הס א4 )כס)6טגס

 ממגו ומועתק טס 'עגך נעין, סתDSDS'3 6 יגלון סא תן %מוד. 4ט) 6ץ מ) 6יס 6ץ oe יחד(גתחגרס
 ת") , פאלוס )6ססר מעתיק ממ6גסונס ר"ציסיס , 63ססר)1ס נסעות 'עוז כעין רק , שריסס2הנחומ6

 נסס סכיך 6ססרסיגוס ערה הפרוך . %5 סר ים" 4*8ז0 יתימ נ"ך ו0י656סערס*סוס,
 עין נע3 מן ר,מ6מר 1מ6 , זיעו ט5 46כ 6% 6גוגס 65ססרסעוס נתח 5צט*~ס * 6פר , מסססיססי)מדמ
 6"כ 6)6 ור"3 , ע)'1 דיי %י ט3 16 %6 מתנס %5  אסר  גחת כאס הי וסטתם . סעמדט גססיסרן
 (kx.tn , מתסס נתגהומ6 ונגנך סי)מדט נסס' 0ס יצגך נמין מיעקנ; מ3 6100 3ומ )כב( : 6ויניוסרג
 : סיימן 1% שלפעיו סמדרסיס, 66 מטי והורס, Of זגרי1 נ5ז1, גרפס רוסי וגס" סזינין,136 ומפסעי פרס ע וצקיו )סמם, כמו otw זס וקמר ס*מותער*ס, sx' טי, )%צ כן עמס )6 , ניפוץמ5

 ב סש%3 6ת מטמיזין ס0ן ננדסס וגס רחפם וכת רומי נכ"י סס61 כמו , ש3ס סאן תקנתי , alh ס6ץ)כנ(
 yp וסמיי 1' אוזו סכ, גפר עיין , סמססעיס OSht סוי מטיס מיי יהור 5ערנ מנקר נס כתיג מס)נד(
 6"2ר, כנעור י )כה( : O~t1D תתש %ר ר*מסססש 61)0 סג6מר רעע 6% מסיס yhl 6יה6 וסם , ישג5שת
 ר' %ר 1' *ת פכה Y's טין , ס' *מ מדפסיש%

~tDlh 
 ס"ס ינקר ושין , יע 'ט זין ~rh אטט גכ3

pithicl
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מב יצוא ם י מ פ ש מפזש
 ומעביר פוסע הייתי אחת פסיעה , ד( ס (Otwt יחד[ אייתנה בה אפשעה בטלחמהושית שמי ]ם"תעי 4 אע חיא ישע" אמר )כ0 , ,שסי ע% העפם ויה לא , אחתפעם
gpנמעו,י יהוק או , נשרף דונילמ היה טיד יתד ציתנה , עין or) אחווה שידי , 0( ש 
 שלום יעשה , ec) )'סטם לי שלום יעשה , he) )כ )יגיס ידי במשפם ותאחו ]שנאמר[ ,בדק
 ברק , הדין סדת אני משנה אם , מס( מסייס הרבי ברק שנותי אם , המשפט וביןביני
 אני הקב"ה אמר , ידי במשפם ותאחז  עושה אני ומה , העולם יען וכקריב יצאאחד

 שכר לו שאפרע עד יכול ואיני , ידי בעשו לפשוש טבקש ואני , המשפם בעלנקראתי
 כתיב טה רי,ה חמא בר הכהן פנחס ר' אטר )כז( . הזה בעולם לי שעשה להמצוה
 לו אומרים , ט( יכ )יכויס הגויס כל יעז להשמיד אבקש ה'( )נאום ההוא ביום והיה)נה(
 הקב"ה אמר אלא , אבקש אומר שאהה ידך על ממחה ומי עולם של רבונוישראל

 אמר )נם( , הנוים כל את להשמיד אבקש שעה באותה , אמצא ולא זכות להםכשאבקש
 הקב"ה אמר , 9( י )הל) רטיו ברסון[ ]די )דיכורסון( עד רוית חזה כתיב מה ראה לויר'
 כסא והפכתי שנאמר , להפכן הקב"ה עתיד ~aSl-p אומתן של כמאות )לא( ,רמיו כורסת די עד שעה באותה לפני שע"י קלות מצות מעם העולם מאומות כשאנקה)ל(

 : יג( ow)) 6 עוד אענך %א וענתיך שנאמר , עוד משתעבדיםאתם ואע , יעזכם גואל אני שעה באותה , ע( 3 )מגי הנוים ממלכות[ חוזק ]והשמדתיטמלבתע
 גם )מס' עין רע איש להון נבהל זש"ה %ב( . גד( ננ )ימוח ונוי עמי יעז תלוה כסף אם]ה[

 שחסרון , )סס( יבואנו רםר כי ידע ולא , חבידו מטון לגעל מבהל שהוא מי כל , כ3(-
 ויעם , ונו' קבר אחזת לי וצו אברהם כשאמר , החתי עפרון היה זה היה ומי , עליובא
 אגל , מבקש אתה מכרם ואיזה עפרון לו אמר , 1( ס י בג )3י6יט אדני שטעט , וגו' חתבני

 תשה כסף אם אימתי כנ(, נ3 )סם" וגו' אפי וחרה , הענין מן למוגלה כתיב מה ,העגלם פן ומאבדו עלי קוצף הקב"ה , יבואט חפר כי ידע ויגש , לממון ומתאווה ברביתשמלוה מי כל : וגו' לדון נבהל ועי , יבואנו חמר כי ידע לא , אברהם של ממונו לגףתשנתאמה ידי ש ו', חסר סו(, ט )פ העפרן[ )לעפרון( אברהם וי* )ל%( , עפרון אלאברהם (הטמע ט4ד סלעו( )סס כסף שקל מאות ארבע ארץ לו אמר , מבקש אני שדךבםגרמ
 ישראל ושה .כיצד גממ(, )משי בנשך )את(הוע מרבה דפ"ה )לד( מת, ש מט עכואת

 ותקוניםהערות
 , נניסס מונך וכן , סתגחומ6 נסס ס"6 רמז שסיס נסקס מונך , יכעיס 6מר )גע( : ע"נ מושר1ט1"ס
 רומי ככ"י נס כ"ס , ממ6 3ר 0כ0ן סגהס ר' 6מר )כז( : 0ס מ'וושוות סססנרת' סמאת , 73'ן 6חוזסייי( 3משזי )6הוו0 סירי מפמ כמעתי יחזק 16 גושם ונגדסס , סו כ5י מס' סי6.34 מס 'וסף נסתחף פסועוין
 חוס וסק )בת( : כדחן ר' נסס ח)ק'ס ר' גפם חמ6 נר יורטן פוחס ר' 6מל גגדסס *)ס , לחרסוכא'
 רגם לסהר , )י ר' לניר )כם( : 0' גבס כת"נ )6 ו3קר6 , רמ"ד וג"י רומ' נכת מו63 וכן , ס' נ6ס0סו6
 פעמו קלות מנוח מעע סעעס מלחיות כס6גרף %( : נחמן נר סש6) ר' נסס סנירס6 וטס , 1' 6ותס'א
 ויטסס מקיתגט) מסר סכרם עכם'ו "ען : כגרפס סוד גמ65 זס 716 , רמיו טרפון זי עד סעס נ6ומס)סני
 6סר שד טסף זס ואחר . נ(" כז לפע'ס 05 עט חמד כרס 6100 מוס , )י מומרץ ו6תס יורט 6מ יץסכרס
 )נ1י ירכתי סורס כת'נ 6יט( ר' נסס )נתערס 6'3ו ר' גסס '1ד1 ר' , 1' *ת פ"6 סס רנס ניסתר נסגם%

 פגקס,תיסן )כס35קר 0קנ"ס 6מר כך 6)6 , סריך סקנ"ס )סיוען וכי , נ( סג )יסשס 6תי 6יס 6ץומפסיס
 תטווס לעמות ס) כסויות )לא( : ונו' נהמתי ו6רמסס ננסי %ירכס סס0 נקש שי וטת 05ס ח16%)6
 6ות בנדפס , )0ון ננס) ת"ס )לב( : רח"ס וכק רומי בכ"י )ית6 וס ום' וסמכתי מגומר )מסכן סקנססטחים
 0מ6מריס וכ) נג7סס, כמו פ)"% פסנתר סו6 וכן , קין ע3 סגדתי סכתם וס ט) *מרת דרסס נמ65'"נ

 )מון גנ0) ו' 6ות סג"מ נ"ר מיין , ו' חסר היסרן אנר0ס ויסק) )לנ( : מלר נע) תעתען otwenמתגמול
 ש"ז , י"1 מתורס ממסרתו 'נו6גו מסר ס יזע 6% ידיק ס) נממ~ט רע עין ססכגיס עסוק וס טין רע6יט

 כסר ססק6 נססיקה6 וס מונך וכן , ו'"ו הסר כתיב עפרן )עפרון 6נר0ס ויסרן) פסיון 6) 6נרר,סושמע
 י,חגח~מ6 נסס 0,ס הנוטמר מונף חחרה"כ ימי מסי סנעקוע ור4ע'רח!' , ר כסערי ועיף ע"ג( 5"0 )יףתעפר
 יהרו ר'ם נמכ')ח6 וע"ן , %ר מטמר 0ג'6 תגמומ6 וכעס , נ"ר נסס זס סנ'6 0')קוס כ' , סו6פעות
stp~'tעמלון כ) טוס 3ר' כדו' יסולק ר' 6מר בסר 0גדסס כתגחומ6 ועין כחיב הסר עפרן )עפרת 6נרי4ס 
 שלט )לד( : כחיג ו'"ו הסר )עמרן %רסס ויסקו) מסר ונס מ)6 שנרסס ככסף % גס) ס)6 עי כ6ןסכחוכ
 0מ6מר ומ6 היגמדנו נסס חן נטרך 0א 0מ6מר כערוך גש ס3" %ן יחי  6ות  ננוסס טנ5 נגע, פטמרפס

יתגייס
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הנוומא ם י בן פ שכןפרוש -*8

 דיג; :2שי ( " ",מעין ג ::ן 1wYnt, הב,ן%,סשי"ןןת:, דךגי:;י:1:,י:ג 1: :4שן:גננקגץ[בגנך
 ,,1", יינ4ול גל מ4ה תנתכא י' גה דהה ,4( . ניףי-יח.ג'";גי אםמ[

 'י4
 מ. כ.

 בומי:גפש::ן'ש, יע:ן,בןג;:ן; אמי ;;ן,ה( 2,מ;ן,%
 ב אי בנךלמחר

 ל:1: : נ%:2ש%ש]ךגנה":: 4:1:ן :יזוםג עש ע%: ךנ;2, .נ:ג:%: ,ךןצן . ה' מלוה שנאמר , אותו יזר שנקראת 2יי4 ר"ב"ה אמר
 מיפכאלו י ' למעלהשמאל

 ך
 ,ומשמאלו

 ]אלון
 זן:ש ?ג::%גנגש:וש מיסדהנוגר" , מישמאילים[ ואלו מיימינים

 נות עשה הרי;:,ןג';.%(,הן ,ת'ח:שגתנ4 יגגש'עת'ןדגיי:4=מן%ג%

 ץ:ש 'פיג נ ה יפגש" "יפ לעשה ')ן(יכום"ג שיימ(ן(:'(' : ר'אנל
 , יו;ו;'ית * "וכדו', ".) , nwwJ י," ישן;'וי'ן 1"'( ה, i'vtpnlh . "1; =1 ).ה(י;הש:

 :ה"נ ש. ם, ".1;:":נ;, 'ג4 ;%:קע(5ן, ,.1סג י."ן'וי. ןן"ןין:ו:,שששששששם"81שש21אש וז'.ון'ו,, ).,( ץלנ, ;. . "ו;,,ן,נ;'ן וא',ו(וןי:יווי'
or)~tt  :::::יעשצהב גץן,ויןן :שן ::: :ס :2 :: נ דיג

 ::,.בווגן:;,::4ןןןגב '; 4"ןיין'ן-ול;ןי"י"ן,..,ן'ד:ךג;,ן'ע%
 גט%;גיענזמ:יג :ם"ש?44ן בתיש ג,ן;;י% ועינגש
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כתןהנחוטא מ י ם פ שמםדדש
 הלילה, מן היום 4ה בקיץ מוצא אתה שכן , כן אינו הקב"ה אבל , לזה זה ומבזיןטריבה
 מנין , הים מן לוה הלילה טבת תקופת ועד תמוז ומתקומת , תמוז תקופת עד)מם(
 אךם ואין , לזה מלוה 1"ה , לזה מלךה זה , נ( 'ע (tflon אוטר יביע ליום יום דודאמר
 ~ru זה כילוין ארם ךנ:ני , ד( סם )מס וגו' רברים ואין אומר אין שנאמר , ביניהם מהשומע
 זה מלוין שאתם אע"פ , לישראל להם אמור; לך , לנשה הקב"ה אמר , מריבהועושין

 ש;." גרבי א'ג יעג יתץ .ג )ה:( יצן'( אם"[
 הוי )מ( , עמך העני את עמי את תלוה כסף אם שנאמר , בחמים אותו מלוה אני)נב(
 ]בחצר ועני שבשוק עני )נה( רבותינו אמרו מכאן )נד( , עמך הוא כאילו בענימבים
 העני את )נז( , קודם קרובך עני אחרת בעיר ודר קרובך עני )נו( , כןדם שבחצרשלך[
 לך שאמרתי בשביל לא , כנושה לו תהיה לא ומשלך עמך שהוא העני אותו ,עמך
 , הנכרי מן משתכר שאני לומר , לישראל ומניח לנכרי מלוה תהא , תשיך[]לנכרי

 לר~קזירך אני יכול , עשיר לך עני שתו שעשיתי שאני יודע הוי הקב"ה אמר)נח(
 , '( סו )דגום ]וגו'[ לו התן נתן כתיב מה ]ראה[ נחמן רב אמר )נם( , אותך ענילעשות

 , הוא גלגל יודע הוי , בגלל מהו , הס( הזה הדבר בג4 )אם( כי , כאן כתיב אין למעןבי

 אותך ואעשה , הגלגל את להה,יר 4 תנתמ לא , עשיר ואותך עני אותו עשיתיאני
 מהו , ו( :ס הס מאחיך[ מא' לבבך את תאמין לא כתיב מה ראה שילה ר' אמר .עני

 שאחזיר לי ל4-הגרום , שוים ששניכם , מאהיך אלא )מ( , כאן כתיב אין מעני ,מאחיך
 בן הנהומ ר' וגל עליו אמרו )מא( . האביון מאחיך : כמותו אותך ואעשה הנקלאת

 הפרישו ביתו לבני אומר היה , דבר כל או , ירק או בשר לביתו לוקח כשהיהחנילאי
 , לימרא הצי ולעני , בשבילי wa~ של אחת לימרא אלא לקחתי שלא , הלקםלעניים
 למה , אחרים על שתבא , יד( 1 )שלת ראה רעה וביום בטוב היה סובה ביום מקייםשהיה

 : עמך העני ואת , הוא אצלך הענבת כק רחוק אתהשאין
 אהה לי חייב כמה אתה הקב"ה אמר , כס( כב )סטת , וגו' שלמת תחבול %% אםנם[

 ותקוניםהערות
 חקורת ועד סגת מהקופח והיסס , ממוז הקו"ח עד )סם( : מלות סקס 16 מלריס 16 מ06 )מגירו חייגפסו6
 ען ]5") המוו נהיפה ס)י)ס מן )וס ס'וס נקין סמ6מר נ6מ5ט ססוסיף וטקס , כ"כ( ט' )יף וסזסיריספר וכן , פ)"6 נטנ;"ר וק , י"ל 6ות סופניו 3מ6מר סס גתגחומ6 ממסגי )וס 6מי 6סר נדו) מלמר וע"ן ,תמוז
 דנריס ונ"נ , ך' סטרם פס 'הדס נטפי סיין , סיום מן סלבס סנת ונתקפח[ ]5"3 ונתקפת , תמוז[תססת
 סועף ובסר ס' נע) נקמת 6נ) , סס סנסמעו ואפסר *גס )תנחומיו ונסמ"ר , נו' ~6ן ס"כיס אנס6)ו
 ע) שלעמס י"ר 6וח מן הגחומ6 מן ס)קח הכסגיו כמאיר 6) וסוס'ף , סק 6ות מן אנ) , סתגחומ6 מן נ"כזס

 רס"' כוון );ס , נגון נוגסג גוסגין חסיו )6 )נ( : סיוס מן )וס עי)0 ס)')ס מן )1ס סיוס סמ6מרסתח)ת
O~DDnn3"ניקה ומוגך , י"ס מרסס מספטיס מכ')ת6 וע"ן , נדפיס )יתק ,ס , כסף תיגור )6 )נא( : כ 
 1r1b מיס 6ג' 6חר , רומ' נכ"י , תנוס כסף 06 סג6מר 3חעיס 16תו מנוס 6ג' )נב( : כן( כב )מטפטיסעוכ
 , נ"מ מכס יו' גננ( י כעגי מניט סוי כסף 06 מתמי) ולח"כ , 'סך הסר 7נר ג) סג6מר o"D כהטיס16תו
 סייע, מססטיס )וכ')ח6 , רטהיט נמרו מכת )נד( : סס מתורס ע) 3פי' רס"' כוון ופס , 3גדסס גסמו63
 : וננמר6 גמכי)ה6 )ית6 וס , נסוק סגי )נה( : טו3 ונרקח עיי"ת 3רס"' ומוגע , ט"6 3"מ נגמר6וגס
 .ענייה ט'רך D("Q , קודמין קרונך עגי,ס עירך ועגייס קרונך ענייס 51") , מסות אסון קרונך, עגי)נו(
 6מר עד ihsn , עגך מעגי 6ת )נז( : נ:דסס גס סג") כמקומות ססו6 כש , קומבין סירך עגיי בחרהסיר
 נסס מ"ג רמו מספסיס נלקוט גוונך , פויס ססג'כס טן יוסט סו, סקנ"ס 6מר )נח( : נתפס גטגוט נחמןר3

 : ס' 6וה מתגחוגו6 ג"כ וסוך סקכ"ס 6מר תמנו) חבל 05 ע) סמ6מר גס סניך ,ס אחרסהגהונו6
 , כו' oftn ססגיכס מלחיך hSh )ס( : h~1p סנת ועיין נ' 6ות פ)"7 13י"ר גס מונך , גחמן ר' 6מר)נם(
 )עקמך תנרוס 61) סויס טס:'כס מלחיך 6)6 מעג' כתוב )6 סג" ננדסס olth , רח"ס וכ"י רומי בע"יוכ"מ

 כ"ס , מג')6' נר תחוס ר' ע) ע)'1 למרו )סא( : עמך סטני 6ת )פ'כך סו6 'וגיח )קון מלחיך כטחוסתעסס
 ונססיקה, . תגטמ6 ר3י ע) עלו קמרו ר.תגחומ6ונורס נסס חחקע"ס רמו 3')ק.ס,ק:)ת ומו63 אדפסגס

 גבירך וסיין . ע"ס כו' עומס ודיה נר חגהוס ר' ס) 6מ1 סיתס כך ע"נ( ק65 )דף ע5רח מטמיני ניוטססק5
 : ח.י6 גרני תגחוס רכי נ"כ bn'b ס' 6וח ס)"ך ורר ונמ7רס , ט31ס רוס 3טסוקקמ"ר

וס"ס
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 amakn ם י ם פ קפמצח
 משק חמדן ו שמש, אטש מל אצ* עקה מאך ל, פאץ ושי 4ףח"א
emיבא והב אע"עחא ץ"שמ פי, שאמץ לך מאח" מס יטז, 

~aatn ט( ש )ש ונף א* יצעק כי והתה , וע' לבדה כסותה הוא כי . סס( גכ );מ" לותעדבמ , 
 אין ואני , ממוס על עיכב הוא אדם, והוא אדב אני האומר לפני תגר גךרא כיהואלמה
 צועק יחיד היה הזה בעקם הקב"ה אמר . (ae) אני חנון כי ושמעסי , לשכב במהלי
 אמר , לכם אענה וסיר , א4 צועקים אתם הבא לעגלם אבל , אליו שוסע ואניאלי

 2 '9( ) )יכייס ענך כשמעתו זעקך יל טזנך תנעהנביא
 איד אמיתי ניאנכי[ קאני( זש"ה 4ב( . ט גג (Rg ית' מלאך שילח אנכי וץנו?מ[

 עלתה אשיתך זה מה אומר סדת בן אלעזר ר' , יי( ג )יירט תון בבניםאשיתך
 , השלם אומות ביניכמ להכניס לי עשיתם היאך , ואתם אני בעולם שנהא )סג( דעתיעל
 חנינא בר חמא ר' . מ( ) )3י6יח פו' עדרים * ויעזן , הבדלה לשון אלא הזה הלשוןואין
 שונא שאהא עוויתם היאך , וביניכם ביני היתה גדולה אהבה , אשיתך מהואמר
 אשית ואיבה שנאמר , שנאה לשון אלא הזה הלשון אין , בבנים אשיתך איך ,אתכם
 מלמד הייתי אני אמר לוי בן יהושע ר' )מד( , בבנים אשיתך איך ד"א , מ( גביעטת
 לשון אלא הזה הלשון ואין , אתכם ומחייב אתכם טקטרג שאהא 4 עשיתם *ושימריא
 ר' יסה( ( בבנים אשיתך איך ד"א . )( ג* )ממות עליו יושת כופר אם שנאמר ,חיוב
 ומעדרה מזבלה והוא "חת שדה לו שיש כאדם עלי הייתם חביבין אסר הכהןברביה
 הזה הלשון ואין , הפגך אתכמ לעשות לי עשנכם , עלי חביבין הייתם כך ,וסנכרנה
 , 'ע( נ לימ'ס חמדה ארץ לך ואגנן . 1( ס ויסמר וגו' בתה ואשיהם שנאמר הפער, לשוןאלא
 אף ד(, גג )כורטס קבר אחזת ל4 תם הת לבני אמר אברהם עולם, גדולי לה שחמדו ארץ)ט(

 , ג( ט )סס וגו' הזירז בארץ נור שנאמר , יצחק ]לפני[ )בבני( מחבבההקב"ה
 ועי

 אמר
 נחלת כואו )טז( , oe) וגימש צבי[ ]נחלת , חמדה ארץ חוי , 0( ג מס לי כרטני אשרבקברי
 הבשר 4צז להחזיר מבקשין והן , עורו את וטפשימין אותו שוחמין הזה הצבי מה ,צבי
 והאלפים כתוב טה , %רוחיה מחזקה אינה ישראל ארץ כך , מהזיק העינו העורלתוך

 בראשונה ן גט ) )'שיס ובמזרה ברחת זורה אשר יאכלו חמיץ בליל האדמה שבדיוהעירים

 במזר היה ואעפש , התבן על טהר הדגן שהיה למה , בטורה כך ואחר , ברחת עריםהי
 מןין,12ןעןע2'ןמ.יך ']ען'~מחשו. הי' 'הס"מ מן היו בקלים , ובמזרה ברחת זורה אשר יאכלו חמיץ בתל שנאסר מנין , פירותהתבן

 %1;ינ~
 ו( .ז( .יע)

 ותקומםהערות
 יס%מדא דשם 3דשסש "1 *מ תטפס טצחש6 גס . ריס ול4 מט נל' ש"ס , לממד 61י ס"ס)סב(
 נגדסס תקט וכן , קמלתי 61גכי כתיג ונקרס , קמרתי 61גי סכתו3 יסון מו% מ6גפונס ורסוס וויג'5'6וזפס

 טנ6 הן , 6חרוגשנזשנךס
~nh% 

 )וסניף רקע רמז 'רסיס ט)קוע , נס ומו63 , נ' 16ת סמם נסמר
 16)ס , "hlnm" נרסס 6מר )וי גן ישסע ר' ס)6חריו רימ6מר וע3 "מדלי" מדו נרסס ומס וענגי(4טן
OAגץ6 סכת נן אעור רן 6מר סמ"רר .נתמית hnina , 610 ונלך מס) כסיחך 6'ך ז"6 הימלמל ימן 

 3עעס סג60 )מג( : ומ6( ע5 )זף מעפמיס ו0,סיל הס' ס)פגיט לאלעל שנ6 וק , D'e17p כ"מגמומיו
 ג' 16ת סד"כ oa וכסמ"ר נגיס". ו6תס 6ג "ס6מ סס ושסיר נספר מונך וכן טסף ננדסס . ו6תס6גי

 : סמ6מר כע) קס 0סטס רק , מגינך 3ר חמ6 ר' נדנתי ומחמי) , סדת נן 6)עור מר' ..שר.מ6מלגסמפ
 מנמד פייתי 6גי ת") , חיסונו תמסיר טס ק5ר נס )1'", "נן סמקת גסמסו נסמ"ר , יו' נן יטומע ר')כד(

 , ומגס וכ" רומי לכ"י ות"ס , 0כק נרסס ר' )מה( : 6חכס ומת"נ 6חכס מלירנ 6060 )י עסיהססגיגורי6
 , עורס ניו4 )0 טחמיו 6ר7 )סו( : סס וסו0יל ס' כע) מעתיק )6 וכן , "רכסן" מקת גסמפ ונעשירונגדסס
 , שכסגיו נרמז סיין נתנמומ6 גמ65 ונשמת "מירט" סנ4ון ע) נגזו סס הרסס לע"פ גלש ניפקעשנ6

 נסנגון ת' 6ות ר6ס נחגטמ6 ט% וכן , סס ;סתגס Itc~ol , רננן נסס ו0 מונך פ)"נ סס סמ"רוגמילת
 ונסמיר נגדפס מו63 , שותו סוהס'ן 0,ס 50נ' מס 5נ' נחות מסו )ן.ו( :6מר

~nmm)I 
 ועיין , סס ר6ס

 מלי וכל  יונס מסיטיי r~h )סה( : לו טן עקב מסרי ועיין 1 .סס וסוסיר נס' טנ6 וכן , קיאכחונות
 יליחו מוך כת"נ ( )סם ן  שמולס" מעי לס  סיטיוו *יך 5בי" בהלת ו"5  וי ללני  כתוב כלרפס , לז  )תקי*רן

 נכתונ: ס0ו6 כמו SD"5 נסניס ומגלחי רח"ל וכה לומי 3כ"' כן נס מונ6 כן , 6חן )ע' מגך6חי
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מךמאחמ-שפמיםמיש
 לא , בארץישמל קהה היה לא לארץ, יצה קהה שתא וי 4 00 אלאיחי,
 ראה מחנן[ )יצחק( ר' אמר )עא( . ישרך לארץ מתאוים שהיו לטה , מלך נקראהיה
 סלן שהיה 40( , בבלינך פורפירא )עב( , כffttt) 1 )6# שנער אדרת בש* וירא כתיבטה
 יט4 ג )'ימיי 4 תקראו אבי ואומר . גוים צבאות צבי נחלת הוי , ביריחו ושולס לובשבבל
הפל שכבת ולנעל , לכם מממיר הייתי בך )עד( , בתו של לתפנוקים זקוק הזה האבמה
 ביון , אותו אוהבת ההיא , ומשקה מאכילה ריע לה שיש הע האשה , בוגדתכאשה ולואי סימון בד והודה ר/ אמר )עה( ( ס( לימ'קט מרעה אימה בנדה אכן , יד( סי "שםונו'

 וקבלתם כשזכיתם , מלאך לכם שולח אנכי הנה , אתכם משמר שיהא מלאך לכםעתן הריני , בי שבגדתם דבר אתכם מיטרתי , עולה והבאר , לכם יורד היה החן , נךלכם עשבני לא אני , מרעה אשה בגדה אכן , לה והולכת אותו מנחת היא , ידושנתמעטה
 למגינם שולה הרים שנתחייבתם ועכשיו , לפניכם הולך הייתי בעצמי , התורהאת
 אם )עז( אמר , לפניהם ולא משלח ,אני לפניך , למשה הקב"ה אמר ]ד"א[געו( .מלאך
 אמר מה , פניו על ונפל המלאך את ראה יהושע אבל , מבקש איני , משלח אתהלפני
 מתחת צועק התחיל , הלנו לו שאמר כין )עת( , יג( ס )'ייסע לצריט אם אתה הלנו ,לו

 ויפול , באתי עתה , אותי ודחה רבך משה בימי שבאתי החש אני , ישראל אתלהנחיל באתי פעמים בן הרי , 'ד( סס )סם באתי עתה ה' צבא שר ]אני[ כי לא ויאמר , רגליוצפרני
 , אתוו ודחה ראה משה אבל , פניו על ונפל אותו רשה , )סס( פניו ]אל[ )על(יהושע
 , התורה את שמשמר מי ולכל )עם( לה , לפניך מלאך שולת אנכי הנה הקב"האמר
 מ כל י(, א מסריס תחמה כנפיו ותחת לך ימך באכרתו כתיב לגלש ריש אטר , בךוכיוצא
 : ג( גנ הטת וגו' בדרך לשמרך לפיכך )8( , )סס( אמתו ומותרה צנה החורה[ אתשמשמר
 בו תמר אל בזלו הגמע "ניו השמר]יא[

 כי(
 לא )פאג , כ6( סס מס לפשעכם ישא לא

 ליורא יכול אית הדא , מלאך של בזלי שמעו בקולי לשמועזכיתם

 ותקוניםהערות
 , %ך ננך6 סיס )6 ,סרט נקרן קעס סיס )oh  6 לקרך בודך  מולך  פסיס  מלך כל סני'  ונתרפס ,רע"ש רמו 'רמיס וכעולס רחש וכ"י רומי 3כ* נס hlo גן , שר6) נכרז שגס סיס ג6 ט") זגס סט6 מי כ3)ע(
 nthSt 63"י יחס ס)6 וסוסון מסך כ) , )" ס" עקנ סס ססרי ועיין פ"נ( ע"6 )יף וסוסיל נסי מו63וגן
 3כ* סס61 כמו יוחנן ר' ס5"5 תקנח' , י5חק ר' 6מר )עא( : ע" סטרס נסוספס ס)מ לסרטה ~)ן ועיין ,ט'
 כן מונ6 וכן , מחגן ר' נסס פקך ר' 6מר ע"נ( ע"6 )זף וס,ס'ל נס' מונף וכן  וכתופס , רמ"ח וכ"ייומ'

 נכש וכיס , נכ3יגדן סורסיר6 )עב( : ס* 6ות סיח יסרסת נטספס כן מונף וק , ח' 16ת ר6סנתגועמ6
 , נ3)יקון שסורים הכיסס וכן , כנדון[ סרסיר6 ]5") 3כ')וך סרפהד6 מסוכם סקסת רח"ל נכי 6ו)ס ,לומי
 ערך נערוך זמונם , ניישן סודפ'ר6 סנ'6 '"ח למז 'מוסע וכ')שס , ננ)'6 פוטרך מס"ס כאףוכנ"ר
 ססיס )קל( babylonicum: ננ)גיקון S1hl ("5' מנט, גכ)יקון ,סי' תכסח, כגד זעע0עסטקטיקסןד וממי ית' מסון ס" סמוספי סס וכתג סנדסס, מחגחומ6 סגו6מר וס61 מספסיס סי)מזט נסססרפ'ר6
 כך )עד( : ע", 6ות נריוססס ס)ח מרסס ז)סק לפלס טף קם ננצל rttP , נירימו וסולע קונס ננ)עזך
 סג6מר )כס זקוק סיומי כך בגי' נגדפס 16)ס ורח"ס רומי 3כ"' כ"ס , סט3 סכנת ותע) יגס מממילשייתי
 , סימון נר יסורס ר' 6מר לעה( : סס) סככת SDtt וקומר י( סו )ממוח ססמ'ס מן )מס )כס ממטלסמי
 רמו ירמיס plph~3 מו5  וסמ6ער , סקוס לב גי יסוךס ר' 6מל נגיפם 6כן , לחרס וכ" לואל גכ"'וע"ס
h"D"מהסעים נימעט טנ6 מכסן , וט' סקנסס 6מר )עו( : )סגינו כמו ונכון מונף סס וגס סתמוומ6 נסס 
 ועתס "6)6 נוסף י"ח 6ות וריסס , מנקם 6יג' מטח 6תס )סגי 6ס 6מר )עז( : סתגמוג:6 3סס סג"ערמו
 חפן קינו ססיבו  מלכך סולת לנכי סנט לפסס 5מר סקנ"ס ל5חרוניס ר5סגיס  כין מס ר5ס  3ר3-4נו ש ג6ידך
 ססוס'ף 1753 רומי נכ"י ג"כ גוסף )ך":וזס6)6

~fntw 
 6קסס6רד, לכ"י )פגינו כמו 610 רח"ל ונכ"י , סי)מדמ מן

 ו'65 סגדפס סתגחומ6 ינרי 6ת סמעת'ק טון וכו'" ר6סוייס נין מס "ר6ס נ5ןו גריס טס מססטיסז3')קוט
 זגגדפס , ר4תגמומ6 גסס ע"ו למג יסוסע נ'3שס מונך , סרגו פ ס6מר כיון )עח( : מונתו 'די "וט'"גמלת
 6ת ממסמר מי ו)כ) )עט( : כו' )5ריגו 06 6תס ס)גו ססמע כיון סמלצך )1 עמס מס ,pns ר' ולנירסנ4

 רומי נטי )נכון ונמ65 , סחורם 6ת ען כתורס 6ת מן סנ,עתיק סססמ"ע ס)ימס סורס חסר כי סוססחיהתורס,
 , גילך )סמלן )טכך )פ( : )קיס גן סמע1ן ל' סס סני' )קיס ריס כמליס הגדפם רק , נגיפם וכן לת"סזכ*

 ס 1 , סכיגותי 6סר הכמקוס 6) ו)סני6ך נזרך 3סמרס , סיסמרך סו6 נדין , )סמלך (y'D , כך גורס3נזסס
 מן סו6 כי כוי וכטס )6 )פא( : ט)מע)ן נסמ"ק כגנד מטון סקסן סנסמ"ק סמחוורומ סמקר6וח מן5חד
 וקט סבת ססו6 ועוד ",l'hp ס6ת סכת מן ססו6 3כך מממד קינו כ6( כנ ("o'tDV לע"י  טון לוס , ס'סכת

שפס
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ן:ףיג:הנן:מ:;.ת.;שי:"'היגעג. עשא מקטפמיםטיש88
 שהימצר: ימ" ; :~D1pWt ::::כ כ( ,

 , דמם משא  שאיט , סוטתי אתה ולטלאך עולם של  רבומ דוד * אמר , ט( 1  ולעונופניו
 ץ::םןי;ן %2יי '%"ן :,ץ ו1ן '1ePnlהין"ן תאמר אם , ג( ק5 )ת%'ס יעמוד מי ]אדני[ )ה'( יה תשמר עונות אם , בו לעמוד יוכלמי

 -tPrIil~.tבהן422

 מיאדסמ(.
 יפניד',-ןאמ:צי1ךםק אשיח

 ארמה שופכת היתה )פד( ואחת אחת וכל , ואחד אחד לכל מזווג היה צרעות שתילוי
 בה :הן:ג-ענג:1:י:י;,:ל:הש:ש'ה""ןב";::ן:ך 4ג:: ו:::י ::ו,:[4 %יי:נ:1;:%ל,;";:::י:ין::ך :ל: ::ין"%(, :1: :: : ן'נ::ן ק"ןג:קב':4:ן'י,נהן
 איגי::ב קע,';יהן'ג414גו:ג"ייימ"ב"'יה11,;:ה:ן::נל

 משפפש פרשתחמלת
 תרומה עטתפר

 זש"ה )א( 6(, ס6 )סטח וגו' תרוצה לי ויקחו ישראל בני אל דבר לאמר. משה אל ה' דירדורמ[

 תגחומ6 וספון סם כ'3כץע נס ומונק . מקורו ינן 63 63כררלס וכור נע3 וסלנ , עכ"3 ס3יחוחו 636עולס

 7,7::ו

ns~ct 
 י'ח "11 ,זין

 נ
 ך ..י. . וון;,

 ע,
 י,"; ו,;', יי, ייין ,וי.י,נ',

 5ט3, ל3 פ'י"סן מ:: ם בטבנ":צי יקרוצ ",1 :"ש](נן' וה;"ג;"'ן':ץ.נןנן;::.ה:ו:ל1ט';ן::ון":::

 יץ י: יי 7;ק % :ין ו1ן";ק'ו " יןיג,,ם4יק". ,ן;;,,,י:",שן%ן
צ ממששמשש 

 ,11י :עכז Ssh%:לו'מ :ן"ן',ךקלש ,ןיל';,.ן,ן2,צ::ן::ילע;מןש:י
otwan :ן) 1"::,ג,: ;::" 

 רש נ4מס3' ט63 וכן סתגחוע6 נסס סס"נ רמו תרועס ריפ ניעלס מוגף , סוג 4קה ט עש'עץלא(
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