
מה תנחש ה מ ו ר הנדרש
 אלא נבחר לא ומכלם , היו ארזים מיס כ"ד נחסני בר שמואל ר' אמר )מא( . אביהםלהם
 ותאשור תדהי ברוש בערבה אשים שמן ועץ והדם שמה ארז במדבר אתן שנאמר ,ז'

יחדו
~fnet) 

 השימה אלא נבחר לא ומכוים , ארזים מיני מכל מאושר שהוא ]פיענוחשנק( תאשור )סד( , ]איפפנדמון[ )אימפרנמין( תדהר )סג( , אלמייז ברוש )סב( , ,ע( מ6
 מה )מה( לרפאות כדי אלא , שמים אאה כךא ולמה , שמים עצי]שנאמר[

 בשפים חבאו , בשפים ולקו , בשפים חמאו , שמים עצי ד"א . בששים ישראלשעשו
 , 9( סס )טס במגפה הסתים ויהי וגשמים ולץ , 6( כס )כמדגר בשמים ישראל וישב)מס
 וההר שנאמר , השמים את מרפא אני הבא לעולם הקב"ה אמר , י6( סס )סס וגו'אלעזר בן פנתם שנאסר , מהם החימה את והחזיר פנתם עמד , שנתרפאו עד משם זזוולא
 לכו יהודה אפיקי[ ]וסל )ואפיקי( , חלב תלכנה והגבעות עסיס ההרים יפפו ההוווביום
 תרופה פרשת -חמלת : ימ( ד "6) השמים נחל את והשקה יצא ה' מבית ומעיןמים

 תצוהפרשת
 , יו( 6 )מס"ס וע' רעיתי יפה הנך זש"ו . כ( גי וסמה וע' ישראל בס את תצוה ראתה]א[

 בו שניתן כיום כדאי, ובלואו כריו העולם כל לא עקיבא ר' אמר)א(
 . קדשים קודש השירים ושיר , הדש הכרובים שכל , לישראל השירים שירהורת
 ונתנה חמים של סאה שנפל למזך , דומה הדבר למה עזריה בן ר'אלשי אמר)ב(

 , שבץ וכך כך )ג( , מורסן וכך כה , שלת וכך כך ממנה לי הוצא לו האמר ,לנחתום
 מקים הקב"ה מה ראה א"ר )ד( . קרשים קןדש השירים ושיר כךדש הכתובין כלכך

 במעשה יפה הנך , במעבדם יפה הנך )ה( , רעועי יפה הנך , בתוכו ישראלכנטת
 בשדה , ע( )יגיט1 ביתך מזוזות על בבצע , בשדה יפה הנך , בבית יפה הנך ,אבותיך
 , מ( יכ )ש *נך מעקה ועשית בם יפה הנך , ופאה שכחה ובלקש וטעשרותבתרוטות

 מקלם רבא למה כפול, לשת אהזה סקלם הוא פשוש, לשת אוהו מקלפת דכאאמר פי בן משון ר' % , רעיתי יפה הנך : הבא בעלם יפה הנך , הזה בעולם יפההנך
 מק65ת היא אבל , באחרת להמירה יכה רצות ששה אינה שאם , כפול לשוןאותה

 ותקוניםהערות
 ושכ"כ 6מר )מא( : )סקנ"ס סירס טחג'ן כטויס וסע ושסיר ונמר , סירס טומרם סע ס6רז'סס6"ן
 וחסר ב"ו ס9 כתונת כירוסימי וגנגס סתגחהצ6 3טס ס'"י רמז יסעש נענוע מונד , 6רויס מיג'כמס
 סירס נסמיך כ"כ 610 וק יוגחן ר' נסס גממן נר טש56 ר מוג6 6' 16ת PD~1 וניצר , 9D1hoטס
 , 6)סיץ נרום )סב( : ע"6 עט דף ויחסיר וככד ס' לית סס הרומס 0גיסס המנחומך נס ומונך , 6'*0
 וסזסיר וכס' , 36טין וריסס נ"ל 6100 כפ , שסין 51"5 , מסיק רומי ומכי' , שתיק נעעות רמסנשי
 וסממן , נתנחומ6 ס3מיט 0מ6מר וסוף מרופס מעמית 3עס מעין ערך 0ער1ך טני6 וק , שטסמיפ
 , 5יספרגמין ווכי וככ"י , 5יספרנמז תריר יג( : פסיגם( להיחטט, ט)ע וטן 6רו מק ךיאג2ישא
 , ירמזו 6יססו ונגרפס ,  5יספינדמין  רח"סונכ'*

 , רח'ש נכ"י ססו5 כמו איספנרסון 51'ע , לסתכירס ים .
 , סגזסס מתגחומ6 סמסטר וסו6 ,  סי)מדט נסס  6סס%שן עסי  נערוך  לשין ומוג* , זס ססמיס ויחסירונס'
 רח"ל וככ"י , גקססן לומי נכ"י , גקסטן ת6סור )סד( : 6רז מין וסירוסס *סיק6%עפי" יומת מיסוסי6
 , ש3קסיגס 1ת6טור 0ס כמטח ונימס)מ' , פקידון 371 , נעשת 1גכו)ס , פקעכן %31פם ,גקטהין
 מים מכ3 מ16סר 6100 חיקור גקר6.טמ1 )מ0 סקסומן ח6סור סט"1 3נ.ר 11"3 סקסן ערך נעריךזגו1ג6
 ממוסטי סס וכתג , סרסם 0מנמומ6 )מ%6ר וטון , עכ") הרומס )י ויקמו סרטם נימדד 'סגו וכן ,לרייס
 טעת'זץ מס נגזסס , נטסיס 'טר6) לעסו מיי )סה( : יגו) )6 פסו 6"ל 6לז TD מין 04ע(פטס1 נריסו'

 3סכס) עת'זיס סיסל36 כסס ו0ו0יר זנס' 6(, כס )נמינר נלעיס יסר% זיטנ סג6ער , גססיס)עטזת
 לסיטו 6)6 , ממס סעס0 נוירון תצמר ע6 כגדסס נוסף זס 6חר , נסטיס יסרק ויטל סג6מר )סו( :נסעיס
 : סיmmbn 6 סוסס0 )כן , וסוסיל נס' )ית6 וגס . כו סיטם ס) 6רו )יחן 5ריכין , טוסין ניסרך) לרוןכ)

 , ומריס גן ציעור ר' 6מל )ב( : ס' *ת מנוס גגזפס נס וסו% , מ"מ פ"נ 'ייס , עגלגל ל' 6מרמ"
 גגיסס , 0ונין וכך כך )נ( : ועריס כן פיעור ר' 6מר ונניסם רחש תכ"' , המי נכ"י גס סו6כן
 , ולת"ס רומי גכ'" גס 0ו6 כן , 6שר )ד( : ומעולס"  מדופס ימס 6מת נ)וסק6 ממוכת 3י "?ntlDט0ף

 0תנ%מ6 ננס Dpen"1 רמו מס"ט וניאנס ת"ס ריס d'PD יעז 3יאע וט% %ר סמיות גטמטוונגזלה
 שס סגך מסוק h"e חוית נמזרס )מון סרחנמ נרות סיין נמעסיס, יגס 0נך )ה( : רשסמיסס סו6עם
 וטויסס רפס וכל"י , סימי נכ" גס כ'קס , סגי 3ן סימון ר' )ו( : 'סס סגך משק סס f'D ת"סמעיטי

קעקוע
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 , נעים אף דוה יפה הנך , באחר אוהו להמיר יכולה שאינה , פעיפ לשתאותו
 , העינים אחר מהלך הנקש כל מה , סנהדרק א* , יפים עיניך יפה הנך רעיתי יפההנך פסיבי

 , פהור פהור פמא פמא להם ,טאוסרין מה על , סנהדרין אחר מהלכין היו גבראלכך
 היונה אגל , מתפרכמין הם נשחפין טלן כשהשטת הזאת דיונה מה , יונים עיניך)ז(
 , ישראל אלא הקב"ה על נפשו נותן אין כך )ח( , צוארה %שפת אלא עושהאינה

 לצמתך מבעד )פ!( , כב( מד שסייס פכחה[ בצאן ]נתשבמ היום כל הורנר עליך כישנאמר
 והוא , לאחריה השער את נטענת היא ראשה שער כבמודלת הזו האשה , 6( י)צ"
 מבעד ומצומצמת הגזית בלשכת יושבת היתה שלהם סנהדרין ישראל כך , להנאה

 דומה של דוגמא ל( הקב'" להם אבו יצחק ר' אסר , יונים עיניך ד"א :לצמתך
 דוגמא את אף , שלהן דתמא הראיני לחבירו אומר , חפים ליקח שמבקש מי ,ליונה
 ותבא , וגו' היונה את וישלח , כתיב מה בתבה נח כשהיה כיצד , *וגה דומהשלך
 , לעולם אויה הביאה היונה מה  הקשיה  אמרלהן ,  ו'6( מ ת פרוסית ערב לע"נ נהיונה[אליו
 את תצוה ואתה שנאמר , לפני והדליקו זית שמן הביאו ליונה שנמשלתם אתםאף

 : זית שמן אליך ויקדו ישראלבני
 והרשים הדלים )יב( , 1( י )00"ס כברשל עליך ראשך זש"ה לא( . ונו'[ myn ]ן4צעדן]ב[

 להן אמר , )טס( ברהמים[ אשר ]מלך , כדניאל לפני חביבין הןשבכם
 אברהם שרץ הריצות בזכות )יר( , מה בזכות , בימכם אני אסור )ינ( כביכולקקב"ה
 מלך דמי , 0 1 ימ )נתסיס אברהם רץ הברך ואל , האהלה אברהם וימהר שנאסר ,לפני
 )ס0 המים בשלושת ברהמים בו שכתיב יאקב בזמת אמר לוי ר' )סו( , ברהביםאסור

 מה עשיתיך, כלך מוטה לם'טה, הקב"ה אדל ברהפים, אסור מלך ד'ש )מז( )מ(:י
 : וא' תצוה ואתה , IW1y חנן עליוע גזור אתה אף , עתוין ההן נוזרהמלך

 ותקוניםהערות
 עסי"זנ'5קוע

 וסיגל "י"6 וס וסגי יסף נגיפו , 0ז6ת 0עגס מט אים עיגז )ז( : סי גן ממשן ר'
 מניר סח)מידיס מן 61מז 6מן כ) יפרק) כך , 1ס1נכס מנוגס מכרת 61ממ 6ממ % סע סיוש עםיומס[
 שר36 קי , ממגם ז,ס פינס זונס ק 6ת מכרם מססי6 ס% סיוגם מס , יכיס שמר יא , מימו6ת

 כססן סעוסות ג3 ע יונס מס 7"6 סנ'5 אלו 16ת1", מגיטן וצן ממפ ריס היגס סוכ שמו"סמקססרז
 נמאס גומזי 6'ן "כך נגדסס , יסרך) 636 סנן"ס ע3 גססו גהק 6ין כך )ח( : לפגיו כש ט'בלעיס
 6מר יומס עיניך י/" עי 13מחך מנעי )פ( : יסר% 636 3ר.רינס %מס ומוסרת סט קרוסת שנסרנס
 וס"ס )יא( : מכמיס נלסון כמו יונמך 3סק  עירך וסט , סיגרי יומס ס3ך 11נמ6 )י( : ננוסס 6wS עמקר'

 , מנכס וסרסש סז3יס )יב( : סתגחומ6 נכס מתק5"כ רמו סס'ש לעיס מונ6 , כגרמך ע3זרכסך
 הף3 . כדנ'% ע3י חטכיס מס טנרסיס נרקיס ~d/O וניקבע רמצם וככ"י , פנחס סרסש ~otss רונונ4%
 . ועגי רם אסון רססך- ודוס כמנכף, רססך 1י)ת סיפ6יוגך6 ע3 וירך מפעו, כמו ומרסיססד4ס
 כ56יסו ע4 0ניטן סנכס יאפיס 3יסר36, סקנסס 6פר ככרעך, עפך רפסך , פס hne תךככימי, עפך רפסך פהק ק"ו גחו" נס , ז' 16ת %'א Ytu ונמ61 , זקרך ריס6 ט3 סיריוס 0סר31סמפ
 סנכס סי3יס סר4"פ 6מר , כ6רנמן לנסך %1ת , יקרמו ר6ס 36 ע3ס 461מ עגותי , %רפ3עע3ס
 מסרוק ונסי' סרו") כחדוס' (ftD כיוד, ע4ושינין

 16מריס וע , מגטם( 3טע לרגמן 3טס מדוי
 , ס3טפ hlnmo3 סכמנו *מרס" "" ונמאס , ע"כ , 6ת%1 %מ36 ואינש גש יכמינכב'%

 ע3ס אפקו טג6מר , כ%ש1 עיץ3 עניפר36 רם כ0רמ3 ע3ץ ר41ך ולכון גמ61 ו' 15פ סנדססונתנמומ6
Sh6רגוג6 )ינילן וסיכיסו ניס יכמת כוגי36 טקט עניתה) סי3 , ג6רננע רפסך וי)מ , סגריה ר6ם : 
 ננדסס , 6נר0ס סרן סרעא מטת )יד( : נפטעס לסור וכגדסס ונחז'ח טינר , כיגיכם 6מ 6נץר)ינ(
 : ג( 1 ים )נר6שית 3גך6חם פרן 1'ר6 , הנרסס רן סגלך 361 סק6מר , %3י לנרמס סרן ר4מ עמיסטת
 h"s סס פוג 6מר 5ר ר גמטס רמש 1נכק רומי, בכ"י נס כ'" , יעקנ ניטמ 6מר 4י ר')פו(
 לן ספג ו% יכת'נ 6נ'פ 6גרסס 30 נזכוחו 6מר כסגן נר 6נ6 ר' ונחוית עם וטינר . יעקנסטת
 נר 6נ6 לן ניודע סניל60 ונפסס , גרסעש 3% 6סר דרגיו יעגן ע3 טסט 6מר 4י י ,לגרש
 ר' ונעם 4י מי סמ6מל ומ6 0מ'ס, נרי*סש.נסנץ*ם ט עכמינ יעקנ וס גוסעש 6טר סלכ0נ6

h~hמונן כסגך נר f"u סקנסס 3% , נתפיס 6טל מ3ך 1"6 )נס( 6נרסס: ס3 ג,טת1 ונחוית 
 %ך ל'-~דט0 6מד ר*טקח6 , סס ונמוש סס ט'"ל 56ס , ונגיפו ורח"ס רומי לב"י וכש3מעס,
 ע63 ענת סקנסס סנור גר0עיס 6טר 1 מל גיטלק ויט' ס( % %גרש נש לכמינ מלס זס נתרעש6יר
 וס מ3ך 6מר נממיס ר' של O"D טס ונחוית , פרנס מי ס3 ללעיס נפטך מי נענין 'סר36 %רןיסנפ

פסס
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מם תמשמש תצךהפיש
 לא לי" אגתים שמן לא למה ,ל( זך[, ףת ]ש"נ אליך ההש סי תצ" טבעהמ[

 : לשלמ אורה זית שהשמן לם( ל% זית, של בשמן אלא , צנונותשמן
 , בנר מדליכן רע שמן לד ייש אמ אדם שבעולם בנוהג למאור, ]כתית[ זך זית שנט)כ(
 זית שמן אלא , כך עושין היו לא המקדש בבית אבל , בתבשיל נותנו הוא היצהאכל
 הן נרי אתה כי דוד אמר )כא( , למנחות מתנין היו לו והשני , למאור נהזנין הטזך

 : כע( ככ ה"נוגו'
 להאיר בשביל אלא , אורה צריך שאני בשביל לא , וגו' הצוה ואתה ד"א )כב(]ד[

ן
 צריך הוא מהיכן , באמצע יהשחור , לבנה הזו העין יוחק ר' אמר לד.,

 העינים אור ועל , השחור מתוך אלא רואה אינו , כן ואינו , "לבנה מן לא ,לראות
 יצרך אותך יצעה שלא , דרכי על לעמוד מבקש ואתה )כג( , לעמוד יכול אתהאין
 ( תצה שהוא מי מבקש )כה( )את הלוי אבין ר' .אמר )כד( , אורה הוא צריך שמאלו5ר
 , מבפנים רחבות אותם עושה )כו( , חלונות לו לעשות מבקש[ שהוא מי מוצא]את
 , מבהרן רחבות היו המקדש בית של אבל , אור שואבות שיהיו למה , מבחוץוצרות
 מתוך יוצא האור , לשלמ ומאיר המקדש מבית יוצא האור שיהא למה , מבפניםוצרהז
 ויקחו , ל% להאיר בשביל , לנר צריך למה תאמר ויצמא , לאורה צריך ואני ,בפזי
 4(: " )חספס לצדיק זרוע אור דוד אמר , תדיר לפני אורך שיהא , תמיד נר להעלות וגו',אליך

 ותקותםהערות
 גוזר נסיות מל 50 וירט , יסרך) ע) מזך מגיחיך )מ0ס סקנ"ס 6מר , נעך ניסרון וימי 0ג6מר.פסס

 ומן יסרך) ט) נוזר תס6 כך , משנציןואקריס
 מקימיי
 יורם כ6ן וכן , ע"ג 'Shx, גגי 6ת 15 סס"י ,

 )6 5מס לז( : נוזר תס6 6תס ער , מקיימין ו6חריס נוזר מגך מס , מגך 60תס טון , שוס ו6תס ע)כן
 טסף 1' 16ח גגדפס , אטטת סמן 1)6 )יח( : סחגחומ6 גסס מט"ח רמו תסוס נילעס %% , 6טזיססמן
 , )עעס 6ור סימן מסוית )סי כגיסם , ועורס olth ,ית כסלמן )'ט( : ממגיס 760 6 דניס סמן631'
 יוסף ען יגס3 , מחכים זית 00מן 16 ממגיס מיני נ60ר כן ג6 45) ס16ר מסגי כתג רענן זשוכע)
 גמ65 ,ס )סגי , הנשנס נגוסנ גיח 0מן )כ( : )ש)ס *ר ויסי ממט) מפסק גח 'זע סוית כע"יסנ'6
 נשף וסיין , סעויס נסרגס ט פ' ונח"כ סאו 5מגחוח 1גמ65 ויחיס cnsn רטתיט סט , ניו) מלמרגגזסס
 6101 , סינר ע) נער 6חס וסחך , נ"ע )יתhS 6) 5'ש )יף ת15ס ס' וסגריר ונס' , מס נחגחחצ6יוסף
 תקמיט ,יתיס הסס רנזפיט ענו וסמ6מר , סי)מדט מגוף וס )קח וליצי , ו' נלוח סקנסס הנמולתפן
 6100 כמו ונעורס נטסג זו זית סמןוסי)

 כלגמומי
 , )ערס ערס h'3D קסוית כן אמס ות"ס , סגופם

 פסוית )פי , ט' %ווש פסן )6 )מס , ס)סגיו נמרמר סס hnwns גע6 מש הפיוס גי , מסירוסלך
 ניקוע וק ,  לרולס קרס מני6 טסות ססיוס וליתם תלוט ס' תשומט  נמין  כתג נ' *ת ותיסיר מס'יסוים ענפי גע) וסלנ , י"ס מעלס st~s עיק , )ש)ס *לס מני6 לסוית סנירס6 סירס והטו , 05ws 6רטמן
 גרי 6תס כי יוד 6מר )כא( : ג')קוס hnth וק סופניו גמ6מר רק hanm3 סש65 פמט אעלס ,5ש6
 נרי תזר 6חס כי סכחוכ פ631 יסוסיר ונכי וניישע ונגיפם רח"ס וחג'" , רומי גל" מ6 "ק ,ס'

ofbn)ו6תס צגו 6ור 6הס עלס 0) רנוט סקנ"ס )סגי יוז 6מר סגירס6 סניף וסזסיר ונסג , כפ( -יפ 
 יסייר נסטן 6% 15רס 5רז 60ני נסני) )6 , ח5וס 61תס י"6 )כב( : גרי ח6הך 6חס כי , 16רס5רך
 6מר ומן . סתגפמ6 נסס %וס ולחס 0ג6מר אסי סחסך סנס כי כ"ס ס"ס רמז '0שס נעמיס פע6 ,5ך
 פסיקתם מן 610 כרא6 נל %6ר'

~PDD 
 גרני גלכם ר' 6מר *חר מקמר שנ6 ו0ס , ס)י3ס נחצי רמי

 נעין כח 6ין ומנרקיס טר0 וס61 , 1סוסיר מס' וס פונק וק , )סרס צריך וסוף , )ר16תוצ3עין 1נרק , ינ( 6 )יחוקק) נרק יו65 ס6ס ומן )06 וטנס 0נ6מר , )ר16ת1 נעין כח 6'ן מלמכין 0%חלוות
wtheננדסס , זרכ' 50 )עמוז מננס ו6הס )כג( : 3ך 1)ס6יר עטתך 6)6 , מ0)ך 63ורס %יך 
 , נרני ס)וי קנין ר' 6מר וסוסיר ונס' ננדסס , סכוי קנין ר' 6מר )כד( : סקנ"ס 0) ירכו5
 6ת ותקנתי , מטונז כ05ון , רקס סכוך מ' מנקם 6ת )כה( : סתגמומ6 ,נסס גף"נ רם, מ%'ס געיתחע%
e~w0סו6 פי q)sn , 6%עסות סמנק0 מי כ) מו65 6ח כגיסס וכן , רח"ל וככ"י רחצי פליי וגטן א( 
 )דף יורי קומי פסקך 3ססיקת6 גנגס וכן , חנחון 51רות מנרקיס רחטת 6ואס עולס )כו( : חרוטת4
onp)6"ניח ויעם עעס ומס , ועולס יו65ס 16רס טיתס וממן סמקיס נניח סיו חנוטת חמג6 ל' 6מל ע( 
 לסומים יירפשחרגי

 ביי , מגחון ומרהיטת otsn מנקיטת , ריו י6סומות. ס'י מששת , י( 1 )מ'"
 נתגחיגו6 שגס וכן , מגחון ומרהיטת מנפג'ס מנקיטת )"ס נסערס oe ומעירותי )ש)ס: *ררי)פמ6
 onlct , וכו' מבחון גלות חלוטת )1 שטס נית טגס כ60דס תפוס[ פ' נתגחומ6 )סנ'ט ]ונס גסיסתךר0
 י65 סקר bofn כיי , מנשן ורחנות מנסגיס ירות חינגות ע0ס 6% , כן ע0ס ג6 סמגץק ביתנטם

פ3פניס
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 תנחומא ה צו רזסררש98

 הוא צייך לומד יצרך אווזך ימק"ה' שלא כ6(, ט )נמית יישבת מחיץ מיעי באהלגה[
 צריכה המצורה היתה לא , וגו; לפרוכת מחוץ כתיב מה ראה ,אורה

 להצדיעך לפרוכת, כמדץ נתונה והיא הארון, אצל הערובת, מן לפנים אלאלהנתן
 סלך וכבעולם בנוהג ד"א . למאור לזכותך בשביל , לך אמר למה , אורה צריךשזינו
 הטקדש בבית אבל , משמא* המנורה את נותן הוא , ,ושלתן ממת * עושה ודםבשר
 צריך שאינו להודיעך , שלחן של מימינו צצנה היתה המנורה אלא )נז( , נואיט
 אומות ש ההיכה כשתבא , הבא לעולם לך להאיר , לך אמר למה , משלךאורה
 עליך וכברה ה' יזרח וערך לאמים וערפל ארץ יכסה התושך הנה כי שנאמר ,הזלם

 : ג( ק )'טעןיראה

 שנתון וכר שבאור, מה תאה בחשך שנתון מי מוצא את זך. זית שמן ר"ת]ו[
 , שבאור ומה שבחשך מה רואה הקב"ה אבל , שבחשך מה רואה איפבאור

 . ככ( נ יר6) שרא עמה ונהורא בחשוכא מה ידע ומעברתא עסיקתא נ4 הוא דניאלאמר
 שם לשכהצ שנאמר , חיקו בתוך נתון הזה השמש )כס( אלעאי בר יהודה ר' אטר]כחן

 ואין , השרהב יצן לבשל חיקו מתוך יוצא הוא תמוז ובשתפת , 0( יט (oflw בהםאודי
 יעזה אין שלי בבריה הקב"ה אמר , באורו קשה שהוא למה , בו לעמור יכולהעולם
 , זמן שמן : הבא לעולם יך אמרתי למץ אלא , משלך לאורה צריך ואני , לרגטעכל'בול

 ותקוניםהערות
 פנגמר6 ונמיותי , ט' 6סומיס פזפיס מלגי )ניח רען 16מר סו6 סכן , )רצן 1מ6'ר ר.מקדפ מניתמנרקיס
 חוגגי )גיס וימס , סגמר6 ז"3 כי , מס ר0" נדנרי סג%ס סני06 ע"י מזפטת סטסח6 ע"נ f'Dמוחא
 wISn פ) ססמסוץף , מכסה מלסיס ופירס" , ]מנחע[ 61עח2יס ]מנסגיס[ טוקסין תג6 , 6סומיססגךפש
 נקמת לצ)ס . עכ"ז , 3ע31ס *ר0 03ומ6 , כוסי-טן מוחגר ס%3ק וסרוחנ מנפגיס סיס ככחלן 5רסייט
 נצחיר פכחתן סרומכ טייפ ח*ממ ס) סי"צסיץף 1כ5"3 , ר.מעתיקיס 6ח7 נמשח , י.ס מתרסיס רס"ידגרי
 סמ*מ נמטרת ס%'נ בס"ס 3סמניס סגו גזומך עשת שסייס נרס"' סרו 01עשת , תסס נפייסגד גס , ססנ6מי 3טע)חך כמגמדם גס , נפשקתם )%'ט 6100 כמו , מכסגיס סש פנחטן ו!סגי , חתכיפי

 כן סנץתס )דגרי ג6מ5יס וס"ס משגיס 61סומיס מנחת סזסיס בסיסך 5"3 וכלסת "ימנחff ."71שמנצ'ס
 , VDIPh שתסיס , ווט סס סכתנ י' 1' 3מ"6 גסירהמו נעקפו דבריו 0ס % רם" חפני סגסגתסגילס6
 5רים[ ]5"3 הלליס , מנצים ותעמיס מנתון סתוחיס , וססקסס ופתימס רסיס )סון סיץסיס פירסורטת'ט
 3סמ oa . עכ"ל , ולולס 5רז טיט nl~loS , )מקור ר.עסויחן לחרות nu~h ס6ר כירך 630מנסג'ס
 %"לס )6 61סומים-מהמניס מנחון סקיסש Y'm ונזנרי סס נסילוסו כתב כי , כן 0נירס6 פחססריחת
 סתיחן יוגוק ונתרטס . עכ"ל , ostw מגסג כן[ ]ס% , מנסניס וביס מנחון סיו רחניס כלמר , 5רז%י
 סיתס ממתרס 6% )ם( : מ%י1 ותתיגע מלנרץ סתיחן , 03יסך 51"3 , סו6 וע"ס , מסנרן וכצעקמאיו
 סמגוס את 3סרוכת מפן סס3ק 6ת חמת תגלמי סני16 וסוסיר ונכף טקסס , אחן ס) מימית:הגס
 כתיג יומק ר' 6מר , קי hhe יר6סי מחת סמ36ו מסוק ת"נ חדת וכמדרס , 03( פ )סטת כסרחןנכח
 מעכנת תס6 פא כי' מעמ36 מאטלס 6ת מגק 6דס 6'ן , כן 61יט בו' 3סרוכת מחון סס3ק % ממתי

 כיי פמ1% 53י סמפרס nuol סש)ס דלך כן 6'ט וכי וממס דרך נרוצה כן 61יט סמ"כ צתנסיטן,
 ססימס 0סתמ נימת דרך ספנים 3מס עם שסיחן , נמלכן סיס וכן , ייו סוטות 3כ) יסעו 53ד סטיסש5
 Ym 61מ11 , וכרונים ומכשרת %רון ססס , מערכ ע5ז נ06 טכיגס ונירי , נירוס ור.סטרס ,נמזרח
 מישת נסרנס וכתלמיד , לריס 0יו סטק נטף טכס ונמדרס סי"פ נס6 נס' 1כד6'ת6 , גמערנסטנס
 16מ ונספר , ססכינ0 ודבוק חיטק עיקר סיס פ610 , נשין ולספחן ססכינ0 , נסמל) סיתס ססמטרסג6%
 rh כי 51ף ומונות, נריעד 6חז נקנס ש)0 0כ3 6נ) לחרת, גומח6 ממס mnh ס6 , ג מ65תי6מח
 , %ע6י נר יכונס ל' 6מל )כה( : וט' כ6ס תזלס דגרי 6% , %וס נס' ר,תגחומ6 עס עסכיס וסע6מל
 סס עמקן זית , 6)ג:ור בר' יסויס רן 6מר ח' 6ות נגיפם oSe , 0תגחומotis 6 %ו0 נעליס ~hsתן
 טף מן )16 הריסס. סהגמומ6 מן בכליו מעתיק 6סר ע"6( ק' שיף וסוסיך מס' וכן . 6)ע6י בר'ס5ע

 גחון סוס סטגס )כפ( : %ע6' ל"ר יסויס ר' 6מר 5") 6!ע6י ר' 6מל 'סוים ל' 6מר סב"סי)מיט(
 גסס %וס נעלוס 610 וכן , תיגך נתוך רחש כ" כגירסת גבון 6ו)ס , רחצי 3נ'" וכאס , חיקונתוך

 ר' גסס מנחס ר' , ניגס 6ו50 סס )ממס נמסוק יגע מושר פו"פ כמשרפ וק , כהכסס ס61 וכן ,ר~ןגחומ6
 ססייז6 מיין , נרתיקו 16 , נשהיקו Y'Sn גטן יוגר  זיועתי , נתיק גחון ססמס 6מר6נ6

 מסר"
 5מרימ6

 ועגן , נסתיגץ נפך גיחן 6101 , נסס k11b סט )סמם פכתינ  כסס * 9 הסמק iP&) ק% )וףרטטת
סע
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נ תנטמא ה ן צ תנדרש

' הש ,!פפיןזן'י('ךת w?1שן
 ,סשפ נח'ת

 שח!

 המש,ח 'בנן ואת .נם אב,א , רני איה! ולג2

 'שנמשלי
 שם שואנר ).נ( )

 אמי גייהך
 .ן(: , "ן,." י;,' הולה,ןגאיתן ;,,ס לאה ין ה' ,ה'ה נ'שע'ה,

 , ו,( , 1": .מלי "נמם ג4ן .11 גן ,י" "ןךמג %::ן ורהני[

 נהי איי נ. נראש nl~pp ניחנק .די, לנ.נ' הקנה עם 'מייהשית
 , אשיא,

 המקן המהש ין'ם להם נתן וין אפורן( יה' גן שנין יידי'י,סן גן שששהע, פ%ניג: בש אמרגא)4(
 ותקוניםהערות

 גצ יין 3ש6ם :;י"גםיצ צ צא( D"D: מ"ת :ל בה טוב גמא ימסססיוס
 י% צ :בנוין ש3 , ך)ג 'חז סגני 2שן3י מצב4נ :::ס ,בון7 ,ה%ךן
 י יכנ(, .)'מניס %ים ניסע %%ו ירך שם 'כנזגג' מורס ענח ס' *מ טף ננזש סושס ע%א

%'wnם ר4צטמ6 דנדי %) עד(, )והד 

 טסיי
 3"ר מכמס ל' עג6סמו3ינשס 4ש סם ע( כי , וי"ל

 6פ יגח תכמש עד ט'זי: גרטסט6 1ע3?חק1נמג*פ6 יך התקריס י 3'6מיעוכל

 סן4 כיאה  חרב נפ% (O)D מסרת, %%' % י2סעשולט6 ממרשני %ר( : ס5פמכו נכס%"6
 ח ו%פיוסגק ' מ מץ ש*-. יגת' '"6ךנג1לשר%

 ידעי 'ח(,עסרס %ממד
 מ פיחס nlnnes פיצץ6)5

 ל
dote3 

 i~efn %)'אלן , ט'
 גית6: *סיסגג6ץ ש

tlan'n~lts)62יה 
 6מי6
 ן נרמגכסג6 6נ6 ל' S"h 6ח6ד ר' נכס כי6%נטעו?'ר'66מ6 ני 6נ6 '

 ופ" , ויש שטה 51") , נסע!ת81 י ונססיר614 , סייט שנר ש : )' כירטסגיס
ש י" *,יצש  6זי ושטי זונ' מ"מ 14כךפירוס tlltS~/lJo);t] עס6ם * י 
sonaיש 

 ייתמר be ב7י5סש %נ*
w1nDS 

 . 1 ס')מדג 5ס!6 ס')מימי6משמ ס כי סגדכם

צ סס ט' יתיעץ כמס סמפמ כי , סמ6פר ס'לם 8מר 3951 ממלימס גסמעו 6לר" De" סמפח שתי ,:ת'
% *יי ינ6 יצ% , וייני *גרו כסגף נר bsh ר' ייעמ . 11 מ% 11 יחי )סטותן !%וי , מרעותם 6חת סוגות טסמ16חוממ65  י, 

 יגס סויג מי 6%מי, מי מיש %4% %%ייי י %י"
 יורטיי

 ן

 %י קסתם
 זיג4חשגיססי

 רסס
 3פט ימח3טר י ס-

 ג זין.)לן( נור סי' שגריות תסותת 'יסף עז נע)
 מנג'ס

%נק
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 הטומא ה ו צ רעסררה160

 אוםוח אלו , קלן סרים וכסילים , התורה את שקיבלו האראל אלו ינחלו חכמים כבודחף
 דוד אלו , ינח* חכ%מ כבוד שמואל ר' אמר %ם( %חן קלת. להם עושה הקבקב ,העולם
 , שהחריבוהו העולם אומות אלו , l)SP סרים וכסילים , המקדש בית שבתושלמה
 תבזה 'שמם בעיר אדני כתיב מה ראה נחמן ר' אמר 3ם( , קלון להם עושההקב"ה
 הוא שם מקפח כשלסמים במקום אומר המשל אלא , בעיר למה )מא( , כ( עגוכגיס
 וכסמים , ואהרן מעוה אלו , ינחלו חכמים כבוד ד"א )ימא( : בעיר כתיב לכך ,נתלה
 אל א"צ כהיה אמר לישראל המן שירד בשעה למה אדנירם, דתן אלו 'pSp-:מרים
 פ, וימות בקק עד ממת אנשים ]ויותירו )מב( משה אל שטעו ולא , בוקר עד ממגויותר
 היו הקלעים של )חיל( קלאמן )מד( %י ר' אמר )כג( , ואבירם[ דתן א% היו דמי , כ(יע

 שטעבסמה )סו( ובניו אהרן זה )מה( , ינחלו חכמים כבוד ד"א : אהליהם מתץיוצאים
 : וא' אותם לקדש להם תעשה אשר הדבר וזה , הדיבור %י על בידםהכדגנה

 ר1 44נצ% )נ4ז( , סע( p'p )ניג'ס בשמים נצב דברך די לעולם וש"א , וגו'[ הדבר ]דזה]ח[

 מיכאל , זה עם זה מריבין המלאכים הע , האש לכבשן אבינו אברהמי שהושלךבשעה אימהי )מם( , הרחם'ם במדת עם% נוהג היית מעולם )מח( הכהןברכיה
 ותקוניםהערות

 , חלה נכ* ס4 ק , 0מו% י' 6מי )לוז( : )פירפור( תכש ננו xop~upa נינ' ס" ,יניתן
% סט% יי %י למש ובכ"י , סמו% ל' 6מל )מעמר( גימע תתק4'קש רמי מ0פול3ק4  כלגג פס ל6ם כחמן 
 רתע eb1 גממן רב 5מר סד 0)1 ר.מ6מר כ) וחסר 0מו6) ר' 6מר סתם חג,ס יימס נעירס'

 51רעי , יהוד נוצק רג ומצמר רוז 0מו36 ר' ?נרי ונצמת , טפתן נר סמו% ר' 6מר ltse סוסונכ*

 ג"כ מסר ונניפס , לומד וגל, רמס נכת ססו6 כמו 0ש% ר' 6מל מעמל 0ס ו)ס3ינ סינלוס)ספריי
 0ש56 ר' ]6מר סש)ס *מות 6)ו קא מרס וכסעיס וכרע , לזנק 6מל מלמר מס"ס 6מר ס)ימסטרם
 ושסכון שע6 סצ)ס[ הומות 6)1 לה מרם וכהימס יתגייס 6ת 0ט%ו '~Shl 1% יבמיו מכמיסככור
 %0מר יחק ר' 6מר o"D rw סם ונשסס , סעורו *שת על -~Osj *געת מן P'"Wt , מגזם30סן
ot1Jalס"6 נמ"ר מלרפ , סמינר גחגחומ6 גס ג6% טוס וטסיוס . יחלט גחורנ כמחוס סשלס קיפד 650נכנע ס" , %ן מריס וגפ3'ס מי , יחרט "ושיג יחרט ולרב גףר6 סוי , יג( ס )קעיס יחרם מלי , 

 ניוני %ומסין וסי' ענגן. ר' נסס נסנ6 נר 6% ר' 6י% ו0ס ע"? % ף ל פ"1 טפסוניחושי
 סו5 וק ט)מס, ?ו7 % יגחיך חנמיס כ70 7"6 סם, מס* 3י)ץפ ליבומו% 5מר )ל%( rs: גורש01ש49ס41

 ק ט6*מ 0שת ע3 סשסס סתגשמ6 )כי סנדסס, מחגושמ6 ר,מ6מר סי3מלגו,וסו6 נפם %ם ערך נפתך ומונה ,נניסס
 6מי ס'3מיפ"מ"

 %ס: כערך פעליך נע3 גפ)פמ חסר ים ספותיהן מסריס גמסס נממן, ר,
 נאלתר נס שנ5 סתנחומ6,ור%מ0ג נסס חת"א רם, תסקס נענוע נס סם, מ0מ גי)קס נעירוענ5 3מס)840(
 , 61נילס יתן 6)1 יו ומי , וט' ייותירו )מב( : 0ס מ0מ ניייפ מע6 , י"6 )*מא( : פ"נ פףרנס

 נר0"י hse וכן , "בירם יתן 6נ0יס ויותירו . לץ 16ת נס3מ פ' נ"י וק , סגזסס נתגשמה ע"ססוקסתי
 וננוסס רחים בנ"י 5נל , רומי ככ"י וכ'ש , 6י ר' 5מר (ao) : נ'" מסתנ%פ6 *ט  וסו6 , ל( ע"י)ג0)מ
 מיה רישלתי , 6ס)'סס מתוך ע65ש סיו חו)עיס 30 ח'3 קנמון )סד( : 6י ר' כסס למיכנין 'טובע ר'%מר
 גתחנרו ק63סן נמשת הס' וככ'ץ , רח"ל 31כ"י רוגם נכה 11ת6 סמפת'ק, סוסטת טי6 כי4ימ
 וילמ  חיו  סגירתי וננרפס ,  *נון ל3 , הורעש 30 ק4)יס 3עעות לס"ס ונכ"י , ם ומבא נוחיתיות
 %6שמ יהור וגכגסין , ו%'לס יחן 30 6ס3יסס מחוך יוקון תותסס 30 קצוין סיתס )0ס( ו'063מו)סיס
 סי)מיגד )0ס61 טגדסס סהגהומ6 וינר' , יקנין כמו יון ודרס . לכ , קצן מריס וכסייס סוי יסר30%

 עלך נעלוך מונ6 , פסות(מקמל
~r3P 

 %1עתי . עכ"ל  ונהסוון הכסוס סנ6 אשן ש' סשססי 0ס וכתג , ל
 61הר , פ"נ( סו )יף ס3י3ס 3ח5' ויטי ססמ6 ספסיקה6 נסס ס' ק) ערך נערוך סמו% קווין נמו610
 עוד ג6% וט )סני , וכניו וסרן ח י"6 )כצג( : פ"נ סטרם 0ס נססיקת6 ועיין , קווין טיסן סניוכך

 0גתגסמס )פ( : ועיש קרח ItsP Or מרס וכסריס , סקי 0נמ וס 'גח6 מלמיס כשי י"% סכיפקגתגמומ5
 0ט61 כמו , 0גחנססס %") , סכסוגס 0גכגסס רח"ל ונכ"י , 0נחכספס נססות המי נכ4 , ליססכטגס
 ר' 6מר )סו( : סינור סי ע) גדו)ס כסוגס 0גחנססס 0ס סנילס6 ש , יא 6א סגיסס גתגחומ6)נכון
 לח'" וכ* לו% נל'י  סו6 כן , מכסןנרכיס

 נ5"3 גל' בכסן גלכיס ל' 6מר סנ?ס6 י"ר 6ות ונגלסם ,
 , רחמש נמית עמנו טסנ תס6 )ש)ס סני' ונגיסס , סרוומיס נמלת טמנו גוסנ סייח מעורס )טה( :3ר3'[
 6מו , ס' %נ%ס נשו 6מר 6נ6 נר המומש לני ס"6 רנתי נסנוקת6. ועיין , )סג'ט ססי6 נמי גחהר0
 )עמוד יטחין סייגו )6 כך 6%6 , רממיס. גמלת 636 נלין עלט 63 %ט 6ין 3ש3ם ושלמס לטןלול
 : ט' רחמים 0) מרס נ16הס ?גגו 6ת כמס , ס' )עלס 6% , %ן כתיג ין ot.1Sh )עולס , 6מת לעס6סי6
 פגמים ושין , סלגחומr"Dnh oa 6 למז תפיס בי)נףס מונ6 , 36יגו 6נלסס 0סו0)ך נלעס *מתי)סם(

9"מ
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נא תנחמא ה ן צ רןמררש
 , האש לכבשן ועזריה בהשאל חנניה שירדו כיון , מצילין אתם בניו לבם להןאסר . " ש )סר4'0 וע' כשדים מאור הוצאתיך אשר וי אני שנאסר , אותו ואצל בכבודיארד אני הקביל אמר , ארעו ואציל ארד אני אמר וגבריאל , אוהו היציל ארי אניאומר
 נצב דברך ה' לעולם )נא( , המלאכים אמרו שעה בזמתה , והשדלן החלאך ירד)נ(

 ד"א : עולם על קיומו הוא אתה , 5( סס )ש ותעמוד ארץ כונננו , טס( (ofionבשחם
 הכהונה שתהא לאהרן דגרת אשר בדבר , דבר באיזה , בדבריך תעמוד ,ותעמוד

 : בידו טתבסמת)נב(
 ללמדן ישחיל , לאחרים ולא עושה אתה להם )גג( . להם תעשה אשר הדבר לזדץ]ם[

 לעולם )מ( , לי שנאמר מקום כל אליעזר ר' בשם מני ר' אמר )נה( , 4 לכהן אותםיקדש , בתרומה ואוכ*ן שבלין יהו היאך מך( , בקדשים ואוכלין משתרין יהיוהאיך
 והזהב הכסף , 'ג( ג )ומיגו בכור בל לי כי שנאמר , לעולם בכורתו , עולמיםולעולמי
 , לעולם רישראל , בג( כס )וקיד הארץ לי כי שנאמר , לעולם והארץ , 6( סו )0'6 מלךלי' בבנת ראיתי כי שנאמר , לעולם המלנות , 0( ג )0ל הוהכ ולי הכסף לי שנאמר ,לעולם
 , 'נ( נ )כמונו הלוים לי והיו שנאמר , לעולם דהלוימ , גס( טס )טס ישראל בני 4 כישבאמר

 : 6( כע )טשת לי לכהן שנאמר , לעולםהכהונה
 הנזל מן ולא במקח )נז( , )סס( בקר בן אחד פר לקח . וגו: להם תעשה אשר הדגר דזדץ1[

 , טס( )0מ.ת ]תמימים[ שנים י(,ואילימ 'מ )גו6ס'ת אברהם רץ הבקי ואל אברהם, כננד פרעולם, הדרי )נם( ג' כנגד ג' באמצע,למה והפר מכאן ואיל מנאן איל )0ס(,)נח( שניםואילים

 ותקוניםהערות
 tDOn 1תמ65 , ק'"ז משור ונ0ו"0 , כסמקך עי מסוק ס"6 ונחוית , פיק סמ"ר , פמ"י נ"ל , ע"6ע"ח

 מיסך סירך די 36ססון גריך וקמל גטכי%ר ענ6 פרימר o"D ניפץ , ושק רימ63ך ילי )נ( :נוסח6ות
 סו6 6חס , וא' ס' לעומס )נא( : כח( ג )יג"3 ע)~סי לתרמיל יי 3עגיוס' ו0,ינ מ)%ש %ח י' גגוועכר
 6מוג0ך קיימת יוהת )יורי , לשבחך ודור 3יור נפמיס %כ יברך ס' ועורס גוכף גנדמס , ש3ס 30קעמו
 כמ0ספ , סיום עמיו 3מ0ספ'ך ותעשי 6רן כוננת , 6נלסס 30 נג'ו 5נג' ו%י3ין יוריין פ6ט )טט6מרת
 , יג6 סו6 נמציע סיוס 6פ4 , סיוט עמיו )מיספיך י'" , %סס נר6 נר06ית ס%מר , סכ3 6תנרקת
 , מעמוד ו6תס 'צניו רומס , סיוס עמיו המלפעיך , ס( נ בסריס )15ר י0ן מלסמו גטקר נסקלסג6מר
 רותי נ%"' , נייו מחנסמת )נב( : 6מריס תעמיד 6חס , תעשי וקתלי י"6 , ש3ס 30 קיומו 6610תס

 סערם )ט3 וע"ן , ע'"( ק )יף וסוסיר ובס' ונגדסס רמ"ח נכ"' וגטן 1גמ65 , ממנססת 51"3מחכ0סת
 6ת סוס ")קנס סעף ו0ס , ע',6 ק יף וסוסיר ונ0' , י"ג 6ות נגיסה מונף , ש0ס 6תס 4יס )ננ( :מצץ
 מתקדס'ן יסו "סי6ך נוסף וסוסיר ונס' נגרסה , נתרומם 161כ3'ן נו%'ן יסו סי6ך )נד( : )706" ג6ש0ס
 גס , גתרומס" אורין עונקן יסו "סליך גפמע וסזסיר ונס' , מסרותי קיוצת 3ו סיר נעסרותוקורין
 % Y'a כתונ סיס י"ר 016 נגזמת , 36'עור ר נסס נצי ר' 6מר )נה( : מ0סרין 345 מלמדיןנמשם
 וסוסיר נ0' גס , 11יגי5י6 ויסוס hl'plhtnbp ניסם נשמת גמ65 וכן , נכ"י יפניט כש מגי מר'סמסטר
 טווס ספמיע מ6געתס  Dg1 כשלסיס 6עס , מייי3מיט * סגדפ0 סחג0ומ* מן יעתיק 6טר ע"6( ק)דף

 ס וכווגלצ ע"נ" 03 ?ף "עע ורפס שהמיס". העגמי 3י 0נ*ר מקוס "כ) ותחקתו לק וג60ר ,סמסטר
 0טס מס' מש סמ6מר ו1ירוג6 ונרסוס , ל( נ16ת )610 ע"נ 3ע ניף מלגנוני ?סוס כרומס נם' כנרגמ65
 איעע רפס 6 ניף ע"נ" gs זף *3ע'3 מ6ג0ונס לש0 סמיסיס כמו ניע ורפס ע"נ, 4 ניף610

- 

 3פ"
 יף נמ6גמונס 40 דשת % טון סמיסיק כי ילע 631 , נ6סי3ס כשל משסורס D1D1 סמ7סיס 6חרוסכך
 , )תלה יום) % משות וגס ע"נ" 3ע יף 34עי3 לע 3נ נזף לסם סר6מעשלפ לש0 סמיסי0 ונס , ע"נ03

 , מ6 מיאר כ134 מגי מלי רימ6מל כ3 ר~סניר1 רק ע"נ" DS י9 ש3ע'ע ישמיעו ט6מרוניס1סמ7פיסיס
 4נו3ס סו6 3י פ%מר מכיס כ3 ג6מר פס , נמסמר "יטייס יפתל65

~SeS1 
 פשס % סט6 ו0ס , שזמש

 תעו)עי 5ש3ס )נו( : מסכחופס נלחכת סרנם היגויס י0 נס 1 סנ6 ונשנס ס,ס נעלס 4 ט0ג6מר
otnsw, ל0'" ונכ"י רומי נכ" גס מ6 גן 

 תלזמס ננלס0 וכן נ' *ת מרומס גש 4מ3 6נ3 , נגיסס ונס
 גס סנט .ע"6( ק )יף ופסיל ספר ונער , פנ6 וגעורה סוס נעורס 4 ט 0ג6מר יגל כ3 *60 נ'6ות
 גףפע6שיג6 נימוס כי מלטויס גולם וגס , 630 ו3ע31ס סוס נעורס 3י נו 0נ6מר מיס % מגי ר'3פס
 כ"ס( סערס שחן מ6גסוכס י0ו0 יימ7סיס ייפגש 1afi מסכתוניס וסרניהן סמסטר כ3 סני6 מע'5ו6וזשס
 634 סמקת לק ושלו "נלקח" מ3ת שמס מכסס נגף, 631 נמדף )נז( נכ"י: שצ'ט כמו ג"כוגמינ
 נמקת ע"נ( קף6 סיף %ס %לךהס ססקhW'W3 6 דולג %ס ו4ףתס r?1 , כמקח 3נף וירח מנע,מן
 מששנס 1נ7סוס נונעל "סעמ'זס פייס נגדסס Pbh, ומסר מכתן ו6י3 מכ6ן 6י3 )נח( : כג%ול*

 חפי נכ"י *3ס W(tO סנרי ר0,פ נע"י ע"ס, סזר )נפ( זס: סט6 )6 וסוסיר ונסקאכגנעס",
31גדח
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 עתס8 ה ו צ תמדרשע10

 ר4 אמר )מא( הלחם. אברך בזכותם )ם( , נ( ש (ms משת יחם , ויעקב יצחק]נצר[

 , סלת סאה ערצה ארבעת סאה )מב( היתה ושיבין וזקרבנות כשהיו אבא ברחיש

 מהי:ש,ל~לש סג ש ותג 1%;ש117
 שכל , להם יפין )מה( המזבח גבי על קומבין שהי הלחבטת הי מה ראה , הפניםלחם
 כהבת של עיקרו אפי* אבא בר חיא ר' אמר , מינו את מברך היה ממיצ קרב שהיהמה
 מותל שהוא מ' , מזבה שמו נכךא לבזה , ישראל של כפרוע בשביל 'אלא נעשהלא

 שהוא ח' , לישראל ברכה שהוא ל' , לישראל מוב זכרת שהיא ז' , ישראל שלעונותיהם
 מברכין הי ובימרים , דלחם יצן מברכין הי הפנים ולהם המצות לחם , *שראלחיים
 , אחת תאנה החת יושב שהיה )סו( אלעזר בן יוצץ בר' מעשה , האילן פירות את)סו(
 הרווו והקץ , דבש שואבים שפאנים והיו של ירר , יפות תאנש מלאה התאנהוהיתה
 להם ואמר לתלמידים הקרא , בדבש חלב מנמפת הויתה אחת ש באתה , בעפרמנבלן
 מעשה , הליבין הקךבצת עצנו לכזה כך וכל , הבא הקולם מקין דוגמא )סח( ות"צבואו
 שדרה ירהטלים בני אותו והכירו , ושנה שנה בכל לירושלים קללה שוזה אחדבסופר
 אמר , אשינו לך ושב ושנה שנה בכל ציבימ חפשים לך שול % אמרו , בוצרהגדול
 בכל דיפריאות שלש )ש לי עושה והיא , סכו, לי יפה וד"א )מם( אדנן נפן לי ישלהם
 , מאות שלש עושה היא הראשונה , שנה בכי עושה היא חביות מאות ושש ,שנה
 הזה השבח וכל , הרבה יקרים בדמים אהום מוכר ואני , מאה ושלישתו מאתיםושניה

 , הללו המובות כל נמנעו שבילעה כיון , מקריבין שהיו היין ניסוך בשביל ,*רושלים

 ותקוניםהערות
 וככ"י ונגיסס , רומי ככת ט61 וכן ס5חס, 6ת לנרך טטחס )ס( : טו5ס סר' וס,סיר ונס' שנס סוף ינטןונוודא
 מ1נ6 וכן , רח"ס וכ"י רומי נטי סו6 וכן , 6נ6 נר חיי6 ר' 6מר )מא( : %חס 6מ לנרך מטת 5חס נוטחרפפם
 ק"ו ס% נירוס3נמ ין , ot~nhw סדר מטסך סם ונילקוס , והגמומה נסם תנה"ס רעו חנקוקניפקע
 6מר נפשת נגזסס 0516 , ע"כ( כד )דף סי"פ d'D1 , ע"נ( יו )דף ס"ה ס'א וטפס ג.6( כ נזףס"ד
 מר.סנחח62 סדירים מעמיק 5סר וסוס? נמסר לגטן ש% ען , 6נ6 גר מייל ר' 51"3 %6 נו סו%ף

 ונספר , 6רכ3יח ונגזסס , 6רכ4מ רחם ונץ" , לומי נ4% סו6 וק , 6רנ3ית %ס )סב( :סנדסס
 .6סר 6רנ4ח ohn ע3 53יו גרפס רחצי ונכק , גגהס ס)%'פ ור.טסח6 6ינ3יס, ע"כ( ק )יף'וסוסיר
 סס נירוס)מי סו6 וק , סו6 מיס סס 0316 סערוך" ס" כן נ6ר653 זמחורין כמט ת"י נכנרסשע

 ונכא , נג34 %נ3 עיל וסף גנן., ערך נעבך סירפדנו נסס וננץ מו% וק ף ס4ציס כמערססרסממי
 olth סעיוך" סי' כן נ6רנ63 דמחורין כמס ח'" נכנרס יטע נייסר 6רנ3'מ ס6ס ע3 נצדו גלעםרועי
 , נגיגין רומי ונכ'ץ נטנים, $1"3 , נגוויס כעעות רמ"ח נכ"י נטגיס, ס6ס )סנ( סו6: מקוסטס

 סמ6מר וסons UTD3'~ , 61 גן נק ערך גער1ך ש% ~כ( נטמס, ומשיר גי 1ק , גניג'סונתסס
 *3ס נמיגן, ס6ס סס ס6ס סתס3מ' וכן סרףח, ק סיו% עכס שרסן צ' וכחג  ופיפס,מתגמא
 , b~ne efisw פשע נטעם חסר נס גגייק" "%ס סמיחש חבוש סעד %1ע ס'" ס"6 כעסכירוס)מי
DpS'S16חי ס6ם סיס פס חנקצק [ot~J_ סין מפס , D'DW1 ספמ'ע נס "%נצית" מ5ת ~hp. "גגוג'ס 

 נקח ס6ס , סטין חמס שמס חימס תפויס ס6ס פא6 קיט כתונות ישניי כ3סץ וסג" חמע רק סניםס
 ננוסס , ססג'ס יחס סנים 3עס )סד, : נפירפ" ש"ס hnu*p 1פ6ס מולסין ס6ס שנין ס5ס ט3תס6ס
 ומטת עצ ב"ס וחויל וא' ו(, יח )נר6סימ שנות ופסי נוסי סרס מטת 48ת וח3ומ מטת .3חסטלף
 6ת )פו( : וסוסיר נס' ם 1מ%1 , נגדסס נפמעו ס56ס סמ15ת , %.ס יפץ )סה( : נ( ש לפס וי66%סס
 מ6נסונס 11'נימ6 קיגסט6גסינ6  דשם גגדסס וכן , וניטוס רמש חש.ולק נכ" ס% וק ; ס6ייןסיתת
 : ס6חתניס סדפסיס גכ3 ט6 נן וכש אין" סעיות "6ת %ינ סר*וץורע ניפוס *3ס ,חירחס
 מן %)ס "3ססתוכך ע"נ( פק' וסוסיר 1גס' מקיף יקשות גולף טיסס אגס, תמת יועב מסיס)סו(
 יעש סרא6 נגוס וסיס סג6מר סייס ותיסיר נס' , ס% סט5ס פעין יונמך )סח( : סקץ" נימותמממס
 4 יפס וס6 )סם( : נגיסס נס 4ת6 וש ש( 7 )יו% ח3נ  מללו% וסננעומ עס'סכטא"ס

 מטי
 טזסס ,

 ג' רח"ס נכ"' , 11סר'1מ מ הג' נכ"' , מסיישת ט% )ע( : מתגיס ס6תס מס מכ3 ע4 חנעסופ6
  טן,1( ק6 )דף וסוסיר וגסך 1$סלי16ח, ג' מקנזס רמו חניק וכישע רסי16ת פ43 ונגיססרופר'16ת,

 ערוך עיין . נמסגט מיג% 1סע03 , מעתך 610 "ס)ס" אות ליפראוין 4מר טשיך 3מע ויט ,  דשנות41ש
 זמרו ע'" '"ח עירוכץ וננמנם , זיוסר6 מס3 שן I'nsD החימץ % המסח צון ססני6 ייוחםשלך
 צרפ'" , נפנס מירוח זזו התוסס 6י5ן ש% 6מר זיוסר6, פ6' , סדיופר6 גע מון הדורין סס"ן'ן%

עוררן
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נב המרסא ה ו צ תטדרש
 , ישראל לארץ עלו , עזרא להן אומר היה )עא( , לבבל ישראל שג4 כהן מוצאחשתה
 ומביאים מעם זורעים היתם הפנים לחם מקריבים כשהייתם הקב"ה אמר , רוצין היוולא
 שתו )עד( , לשבעה ואין אטל )עג( , מעפ והבא הרבה ורעתם עבודיו אבל )עב( ,הרבה
 משביטלו )עה( , )טס( לו לחום האין לבוש , היין ניסוך משכיפל , ו( 6 )מנ' לשברההאין
 , הביכורים את משתיפלו , ין( נ )מנשק תפרח לא תאנה כי הנביא אמר )עו( , כדרנהבגדי
 זית שמן סשביפל , )סס( זית מעשה כתש , הנסכים כהטביפ~ל , )סס( בנפנים יבולואין
 משביפלו , בהמות ושדי , ושדמות מהו )ען( , הס( אוכל עשה לא השדברת ,לכיבוד

 , הס( צאן ממכלה נור ,הבכורות
 , )טס( ברפתים בקר ואין )עת( , התמידין משבימלו'

 יום אין המגעש בית שחרב מיום גמליאל בן שמשן ר' אבו )עפ( . הפריםמשאיפלו
 הקב"ה הבא לעולס אבל , ינ( 1 "סיס יום בכל זועם ואל שנאמר )פ( , קללה בושאין
 ופריכם רצענו ענפיכם ישראל הרי ואתם שנאמר , עושה שהיתה אברככם אעםמחזיר

 תצוה פרשת ונסלת : מ( )י )'שה6) לבוא קרבו כי ישראל לעסיתשאו

 תשא כיפריטת
 אל המהר אנן שררך זש"ה )א( , 'ג( ) )סמ1ת וגו' ישראל בני ראש את תשא כי]א[

 ותקוניםהערות
 עכפי ונע) , ע"כ , סעמ'ס סגי מ51י6 6ען (מקסיו* נ3"' פ" סם כתג tg~o1 , נסגס סעפם למועג'ן
 עימו pnm שסרי6וח וניקוע רס6'ומ, סגי' נתנטשו כי סביל דפריות סני' נרפותו וטייר נס'יסולס
 : סססר מן )ממזק 'ס סרס ומקח , דופריאות 51"3 סמ)ס גסתכם כי)יןס גס , נעשת נכעיס ונעמת ,ינ6לס
 ורעתם עכס'ו %8 , ט' מקליניס כקס"תס סקג"ס 6מל , כו' 'Shs (T~b ע4 עי6 03ן *מר סש)עא(
 כי ממעתיק טשת חס סרנם, ,רעחס עי6 3סן 6מר hnth ופס , מטונס סרטון נגדסס , ט'סרגם
 כס וגו' ולנס ורעתם עיטר 3% , ט' סקג"ס 6מר , גהק ססו6 גש (rr 'ס רק , 8מל מנ' סוסססתונ
 עורת 5טס 8מר 3ננShS' 3 וכפנקו , ונ5"3 )תקן ים חס , ממונס %מון אטוסיר נגף בס , tws(1פפ6
 מעע צרע,ס סיימם , ססג'ס נחס מקליכיס כסס"תס י(קכ"ס _.5מר , ר51ץ סי1 גSh9V' 6, %רן]ע6

 סייס נגדסס , מעט ור,ג6 סרנם דעהס עכטיז 6נ5 )עב( : ט' רומנס ורעתם טכסיו[ 5% , מרכסומנ'6יס
 ולכרס 61ין "ת! )עד( : ofw גפיך מקנסך , כויס נגיסס , )סנעס 61ין 6ט) )עג( : ספניהן )חס,מננעץ
 )מסינעס מעע וסנף מלגס ולעתם וכלך , סרטון גסתנס יסוסיר ונס' , נגדפס סו6 וכן , סיין גיחוךממנע)

 יסוים עגמי נעי סרג טס תיק )ונמשת , סמים גנזך מטנטון )טוכעס 1*ן 6גג , ססג'ס )ש]מסגיס)[
 נג'סך ]5") )ו )חוס החין )נוע כסזגר4 נגיי מסנע3 סיין[ גיטך משנען ]מסר )לכרס 61'ן סתו סיין(ס5")
 5"3 סם ]נס גקונ טרור % מסונגר וסמסהכר ר4תמ,ד,ן מסנע)ו , הנוגס[ ננסי משנע) 13 61ין(4וסשנוס
 8חר כרש והיסס , כנוגס ננהי )עה(מסניס3ו 0חמידיןז: מטנט13 גקזנ סרור 36 משמכר 1סמסתכרכססך
 , חסרת 63 תנגס כ' סגנייך 6מר )עו( : נכור 30 ר4הנלייס מ"נט13 גקונ 5הי 36 מלחכר וסמעתגלוס

 , סגטרות מסנס15 נסמות ועדי , וסלמות מסו )עו( : hnln)w נסס תקס"ס רפ חנקוק ננטעש%
 נרך 61ין )עח( : ספג'ס" Oh5 משנסך 6וכ3 עמס )6 סטדות וטדמוח "ן"6 סוססס גגפ6 טס חנטקכיעכע
 , 0קרנגות גמעכם* 0נירס6 סס וניקלע , קריגין מסיו הפריס מסנע* נגדפס , ופריס מסנע)1נרסהיס
 ו' נסערס סס כתג 'לויס עגל נע) ור4ינ , מסריס מצנענו נרסתיס גלך 81'ן נ"כ סני6 וס,סירונכד
 מיום Sb'3w גן המשן רנן 6מל )עם( : ססגי8 כש ריכון גמ65 ונקלת ני)יעש 6% נהגחומ6 )6"3'%
 'מוסע ל' מסוס לסנ"צ 6מר הכיעס ונמגחומ6 , ע"6( מח תזף Pr~O סקס מסגרי , סי ר4מריס ניעטמרנ
 , עט ככ) ODW 361 סג6מר )פ( : יסוסע ר' סעי? קמר הלנ"נ טנננ3' ונמטגס , סס סניכזס)מ' נמסגס 610וק

 נסטק ו' מזמור סוג סוחר גמירס וע"ן ע"נ(, כי יף צ"ע )הוטס ירוס)מי ננמר8 רק סוס, סירוס 3'מ6גככ)'
 אמר 0גזסס נתגחומ6 בסף גס65 יום נכ5 יעס 561 טג6מר מסכתונ ר4סיוס 6חר ח-אש , %ק שסע6)סש
 61) כתיג , סס סועס מירוס3מי תנע חס קיש" סו6שן וע'%ר'

~DW 
 ניס ס6ין עכטש סר6סוגיס 1*6מ סרות ר6סונס ר6סוגם כתג סעדס קרנן נע3 סרב , מתרן'מתר6סחס ר6סונרי אצילה ר' 6מר יוס נ35

 גר% 6ל6 ככן, לשוד 6שר  וכי ננג'ס, עתלן'מת ד6עוגר4 ישחיז לא גמשת, מתקיימאסמלים
 )סתקייס סיס טמ %ומר מתיימת ר6סוגס ר6סונס כתג  מפס ידי יעל  וירד , *ס"ל פתני*תטסר*סולים
 סגים טססס נ6% ס0ג6תי סריוספם 6חר פס ונתגלש , ע"ג , חיררו מפ3 מרונס קלחו יט יכ5ר%הס
 וסערס ט" ונסערה ע"6( קיז ליף 'רסיס ינרי סס'קת6 ע"ן , ט' יסר% 6רן ח15סס ~bP' נר שודם ר'6מר
 : ננסרית גוטרמ יסר36 7% סימס ערס מנע 35ע6י נרצי 'סוזס ר' 6מר ס',1 רכתי 31ססיקמ6 ,ס"6
 י.מחחי5 סמ6מר נץ , ושמק5"נ רמן מס"ט ניקוע  מוכל ,  3סגסורין מזנר , מסהר pb סררך ,ס"ס)א(
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