
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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עהםא א ש ת יכפלש104

 ) באממף % גחונה ובהעזה ישראל של בטנהדדע מדבר , ו( י 0ם" האג*המר

 , הנוף באמצע נתון הוה השרר מה , בשור שנמשל דכוא נלחכת המקהש ביתשל
  השרר מה , שררך ד"א : המקדש בטן באמצע נתומה ישראל של סנהדרין הטיהכך
 ישראל כד )ה הוא, חי ממנו שלו השרי )0 אמו במעי והון שהתיטק אק כלהזה
 של שתהון , ר5הר אגן טחו )ה( , בשרר בסנהדרין נמשלו לפיכך , מטנהדדיןדיין

 לרעען שין , מתוכו יוצא הוא שצריך מה כל )ז( ,' הסוחר( כמו )רנהר )4( ,פרגממיא
 . ס  כר )סמ!ת באגנות ודצם הדס חצי משה ויקש שנאמר , פתרון לשון אלאהזה
 , לירח כחצי הסהר אגן מרצ אמר חסדא רב בר אנין 0ת( , הסהר אגן שררךד"א

 מוזג , כראוי מוע שהוא מי המזג )יא( , משלשתן אחת חסירין שאינן , השוג יחסךאל' , עגולה גורן כחצי )י( היתה סנהדרין רבותינו שנו )ם( , הסהר אגן , סיהרא לירחשקורין
 עד , שחר של מתמיד יושבת סנהדרין היתה כך , מים חלקים וב' , יין כוס שלשלישו
 ככוהיה , עושין היו ומה , לצרכו נמנה מהם אחד היה שלא , הערבים בין שלתמיר
 , יוצא היה לא לאו ואם , יוצא היה ב"ג היו אם סופר ההד )יב( , לצאת רוצה מהםאהד

 : המזג יחסר אל לסיבך , משלשתן אהד חסרים היו ולא , המזנ יחסר אלשכתיב
 בהמם, תורת זו חמים ערמת יוחנן ר' אמר )יג( . ג( ז )סיט חמים ערמת בלושנך]ב[

 , סגסדרין וס ערלך סג'רס6  וטס , כ' לות סודפפ  נתבממ6 ושנק , סהגשמ6 גסס סססר 6נן סרוריא ותקוניםהערות
 Dlnh1 ססו6 סננת מסכת 'וסכין סגסדרין כך , 6ים ט5 63מ5עקץו גחון סוס סמרר מס , סרר נקר6ועמס
 גססיכף6 נסגס וכ! , וכיסס מתנשמת סמ6מר ומ6 , סי)מזגו 3טס סרר עלך נער!ך ומזחך , המקזתנדת
 ריר טמיר נמדרס ונס , )סג'ט סרן6 ממס 6מר 3סנגון קהת סו6 ומס , כו' ססי*ר לגן מרוך ממסע'ק כצץזס נר!מ סג6מרס ס!6 ,ס %6 רני כי תנח!מ6 לני סהח "כך מתח') !סם , מס6 כי פיקקת פ"רנהי
ff'5Dנפרס'!ח" ר*כחו3  כענק סק ססת!שת !% וט' יינסר 5גן סררך 6% 3ר תגוש60 ר' סהמ "כך . 
 סססר, %ן סררך פסיק %"( יה'ת  3', 6!מ הכיסס עמ65 !כן ר3ת', כסכויים סו6 כנר כי ספסרקהי

 רנתי 3ססיין6 סיין , י4מקדס 3ית ס5 נ6מ5עי )ב( : סיגוייס נקרת ז' ah ס"1 וכמקר נמינוחגחומ6
 יתעלס עין נמקי והוין , ט"נ נ"י י!מ6 וסיין , סיס Sa %%יש סי6 סירופייס 3ירוס3ש יוטעוססיתס
fp6חי ממט ס3! ססרל )נ( סוס: נמלמל שטת טבחיות ססבי tBh" ט6 מטלר ומן כושס רפיו נגזסס 
 *כ3ץ 6ין שר% כך נגזפס , משסירין פין קל% כך )ד( : מיג!ק ס3 חייו סו1D'Pe 6 מרי ונרנתישכ)"
 Y'q טש סוס סטם כ5 כך נרותי משרע וכן , 3רצרס ושסקן יוסנין פסן , כזטחן ר"5 , מסגסדריןש6
 יצר )עסות יט4ן 'סרph (6 כך !נחוית , יישרתי ניקטת otp~wt י!סדן ססיז סגסירין ס3 נעוחסח"ן[
 כסס ס0 סס"פ נ'4שס יכ מזנך ק סרנמסי6, ס3 פתיק רכסתי 6גן מס )"( סקס: 0סני*יליןמ!ן

 עטש טק כמהי סיתס סגסודע כך 6ף ענון %ן מס! עגן , 6חר נסנטן 610 ופס , כגלסס ו4ת6 ,סחגוצמ6
 פסני6 ("" סערס עק במעי !שק ,  )ס!ן ונסרמבת 5מר  נכוין ניל רכתי נססיסת5 פולס ,  ו5יסריןמתירין. ועכסיין שאין ומפולין מפסרין מסירין כן , ט מ651 6מ 5רז ס6ת ונר כ3 ואצחר מס , 3טחרסז!מס
 גף6וט וכקמת , סנדסס hnanS טון ססי)יףט !חסכ מסתגוצמ6 ע3ע תרעם וכחג , מסס"ט סייענ'רסת
 ר' סני51 וסרג , ס%ניפ כ* סתנשמ6 3סון סו6 סס ססמ6 ומס , ספירט סק ר,הנחו% לק חמייסכ'6
 פ3 סאן פסע 3נ6ר 1D5D וימק , 9רגמפי6 ט3 סתרק טסט6 סילוע רשוי )ג6ל ל5ס ס4ס- 6יסמקיר

 כש 5ד חפש 3ייסרעגע נספרו S~r מסרים, %זג סרג סני6 מסי5קוע סמ6מר לצ5ס , ע"פ ,סרגמפי6
 כף6 ס סוגרתי סטחר, כמו ססי*ר )n'Dte :patera 0 סיפם סי6 סחרין גכק יותר 5צ סתרקוסתכ
 ניפשע ס4הך, מס כ3 )ז( : י"ץנמומ6 הפס סס"ס וכערוע רמש וכ'4 רומי נכ" th@ ר.%טהק,נוספת
 סססר 6גן סאן 6מר hvnn לב נר %ין )ח( קריך: %מס 5? ממט, 'ו65 610 שריך כשמרנטשת
 מסי6 ק שנין רנתי נססינו* וק סייטך, 3'רמ סירק פרסכ50'

~sh 
 0צצ -%ן פש ו%'ע נחסר

 להט 16ר מסה נר 5כן  י6וסר6 %ר6 ססי*ר 6ק סס חנא !נמיכם , כוסר6 3ירח ירין mto]נחי

שתריי
 כשי גאתס סנסורין רטחיפ סס )ם( : זיסור6 ירמ תרנס נת"י וכן , מסרס 5וסר6 1151חע יקריין

 פורס טפרטמן ושטס סיו פ55 סס  כהצרף ,  ענווה טרן כשי )י( : ט.נ 4 יף סגסירין מפח , עגומוגוק
 טגן "כמלי במכס" יסורס י*%!ת , ;ס 6ת זס ריקין שיו כצי o~au גוק כשי 6סעלוע'4ן 6636רגס
 , )רר"%פק( 11'!מ ס3ם נע3 09ענמ*קז ניוגי סי' עריגעין ונשמת , סמקת )נ% סמעחיק מוספת ססענ!)ס"
 יין טס ס3 ע4עו 0צ;נ כרכר מו"נ סס!6 גם ריתע )קש( ן דרוגי( ענק aspoyyi~oy 6סער!גני)!ן!ש'
ftoסעלג 6ם טמר סיס )יב( ט"6נ 'פ יף ונניס יעמנ יחסו % י"ס סיג י"ל סגסזרין הוס' עיץ 
 סמ6מר 1כצ6 סעמיט, נספ מזנ ערך נערוך ומו63 י651, כ'ע סס ים 6ס ר!6'ן נגיסס י!%,סיס

 oh 63 61מד, טגעיס סייס סנמ3ס סגסזרן כך , יין n'sw סחות ר*מ;יגס פין כש , שגיסםמתגמולך
 סס.ע 3עעפ ם% כממס, יערת זס חעיס ערמת י!א ר' %ר לג( : )%ם ש4 כע פסע ש%פ%
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נגתטאטא א ש ת יכ פיש-
 , הצרה באמצע נהין והוא לד( , הוא אשם , ד"א חמאת חשששת, חפוצת,שנקוה
 למה לקיש ריש אמר משו( תו', חפים ערמת בפנך הוי ואשמות, חששותוכרץ
 , חמים ערמת בפנך 2 במנין זלק ישראל וכל (om וההכרים והחסידיםשנקנים עולים כולם ישראל דיו כך במדה, עולים כולם -דגלל התשים מה אלא בחשלם,נכהשלה

 אומר והוא , חמים כחשל יפה איסמרובילין של ערימה )יח( והלא אידירב
 יכול אבל , אשמרובילין על לעמוד יכול היגייס אין אלא ,יפ( , וע' חמים ערכתןבפנך
 אין )כא( יצחק ר' אמר )כ( : וא' חשים ערמת במנך נתיב לנך , החטים על לעמודהוא
 מונה וטהו , ץש ושל , טוץ של ולא , זבל של כהשפלות )כב( לא ביתי בן עש מונהאדם
 אותו ממחה , ,ושה מהו , זבל של משפית לא , חמימ של משפלרת , ביתו בןעל
 , מון של משפקת %א * " 1 )נל6ס'ת אמחה ה/ ויאמר , נו כיריב hD המבול דור וכן ,במיס
 חבילות וכן . "( " )ש אותם ה' ויפץ הפלגה דור וכן , לרוח אותו מזרה , עושהומהו

 ותקוניםהערות
 נחוית וכן , הסרס ערימת י1ח:ן ר' 6מר רנתי נססיקה6 מפורר וכן , הסרט 30 ער~מס כש וחרס ,סט

 , מכס ספרים ונ' מכלן לסריס ג' , תולס כ6מ5ע גחון ו610 )יר( : o'hrn ע3 ערצת חעיסערשת
 so1~ מאן וסכרעייס מכלן 330 וס כלס מס , כסגים חורת וס נוסף טסוכשא

Dinh1 , כרסיס תורת כך 
 וניקנס רומי ככת סו8 וכן , )שם ריס 6מר )מז( : rlnhJ וש6 עכק מסריס יסרי עכלן ספליםסם
 כי פ' ריס כביקוע גס ועו63 מיס בן המעון ר' 6מר ונגדסס נ' מזמור ונסייע רת"ס נגדי 6ו3ס ,סס"ע
 סוקג'ס נעשת כגדסס , כאין עולן יסרך) וכ) )סו( : )קים ריס 6מר סג" טס ונס , ס"ס רמוהס6

 כעגך חדת מלמר מס מתחע 61ח"כ , נמגין שפן 5") , תעיס ערשת נסנך ממן וסחסיייסור,ח3מידיס
 : נר נסקו גפ0וק ג' שמור ונשקע סס גחכת סני' ועיין , גיווק מפרס עסף ען ונע) , חעיסערימת
 : 6ידי ר' נסס סוגל ר' 6מר נ' מזמי וש"ע נרנתי 0316 ננדסס, סו6 וק , שדי 6"ר)יז(
 סגיסס מסתגשמ8 עימר וסוף , סי3מיט כסס 6סערוכ') ערך גערך ש% , 6'0פרוט3ין 30 ערימס)יה(
 גתוג'ס סרנס נרעין ט וקן סג6כ) 6ר, סרי מין ט0ג(ע5קי0 %"י ס" feD1nt סס וכחג , נכ"י )סגיטגס
 , סחעיס עי 11DDS סו6 יכ% 6כ3 6סטרוני3ין ע3 לעמוד ע% סע%ס 6ין 6% )ש( : נפיח 1)6 נגיסס631 ספקיי בכ"י  hn'St , סימנס מא ס)ס)יס" htn'1D "16  סמלהז , 6ספרונ)ית ערשת 6301 תס6 כ'פסקך רנתי ינסס'קת6 , 5פרבערגוס( , )6יכטעגפפסען מרימון בדפס קסס ק)'סס נתוך ט3ו כמחר 6הו6חד
 ע3 זעמת פ6 יט) 6נ3 סחסיס ע3 )עמ71 יגוף סעודך 5ע רסיסך 51") רח"ס %ק ממי 'בכהוכנס

 סש3ס 3י2קש י0 , געשת כ"כ חעיס 6% 6ססרו%ון ע3 )ענוד יט3 כשנס 6ין סנ" ונגיפם ,6ספרו%ק
 ימיות 3ש3ס 6פסר 6% סנ" ונחוית , חסים ב)6 אשד[ 5ע1)ס לפטר "* 6סטרונ)ין ע) 3עמ71יט3
 6%1 *סירובלית נל6 לוולס לסטר 6ל6  סמ ונרנתי חיים, נל6 %יות למילם nDh"  "י 6שח~ןנא
 3סס וככפת ה)30ע 6סערונ)ית סעורם יחתר 061 סס עוד וס"ס , תסיס נ63 )טקס 6ססר 61'פלסטין
 ונסועף , 6"ת סעס IS'Dh ת"ס פייס 6'ן תטיס 610 חסר oh 6נ) נתסיס[ ס" 6 %ים עיכסת )6]5")
 ל' 6מל )כ( : חעיס 6% שות %ט)ס 6של ו* , %עונשין 6%1 %יין 6% שה %ס יט) 6%סס
 נחגחומ6 חפר וגס , מתק5"נ רם, סס טס"ס נרקיס נס , סחנשמ6 נסס תפ6 כי ריס נעקצץ שנ6 ,יעמק
 נתמשע6 גמ65 61ח'ע וסייע, פיק ftu גמש וק , ספסר 6גן מלרך משק f'D לשית מקרפ מן31יח כסו0;ש  סי10 פ 6דס יפ וכי נפוסגיס שנס , גכ" גמ65 65 6סר גי51 מקמר נמ65 ומס ,סג7סס
 ט5 חעתן ורhs 06 , יתט זס , כ% מקומו פס 1*ן 3כק %ית6 סס ט0ף %ר 6מי סומר שוינוסר
 נך תס6 ס ישתמע ל 16ת % fnhl , נ' 6ות כצף טד ניוטת פססת קעי מנטן סעטתתיק,טר36
 רני5ת6

 מנשמע
 ק ע3 מטס 6דס יפן סס han כי כקלוע *5ס , רחש וכה רימ' נכ" 610 %ן , ונ5 30 מלפטל 65גיתו גן ס3 שנס ovb .6ין )כא( : נכ" )ית6 ג' *ת טף עי השנד פש ממיקס 6% נר

 , קעיעס אסון סס ס'ו חוית וגעירפ , גשו נן עם מונת o~h 6ין 3פניט פש שכ6 מס"ס וכענןפ ,ניחו
 % מהססת ע) ttSDW Sa %1 %1 ע3 א שניח סרת בש ס*ן כסס עלק יר' סד6 ע3 46ר חהי6ל'
 סקג'" *ן כן יכבס, שטמן %יק 3מס 0שן פ5 1)6 סקס ש 6%תנן

 ט', סש5ס 16מות ט5 מענים
 יפ חנא SP3 סי ל' 6פר  חשים פריפת גפו רא רשרש אבחנת גפ65 תפ* מ פסקך רנתיונפפיגף6

 מכלור 6ת0 תנן  סל מטפלת כמס יעמך חן 15 סימר hw מס פחסי 610 5ס 0יצ fi3W Swn1 גנת נן6
 סי5יס טחן ס61 3סיק 5163ר מכנים 6תס ק51ש 0) מעסית כמס 5י קם מסגולת  כמס 6צ למגמשןל6ו5ר
 חסיס נמס 7עחך וק ניחו 3ק *מר מרי %6 )רוח רבונן )6ס0ס סגגיפ סו% ו6תכ6ס

'~rh 
 ליל  מכמס

  ומס ל', נמרט פין  מקו נעל  נ0עריירנ 0מ שץ מ', ממש י שפ, % תייש ישימי

 פייק-
 כחגחומ6  פ610 כלל מניי סייט כי וספעס , טס עיין 6ש נטמון סתגסמ5 שס h'3W סעזס ר0מ
עי0יי*רג  ושין נסן סמ51'6'1 קופת ערכי נחסון וס" , "SDn מרוך עיין , ששת מט : נגוש wf:ns 6%ינ"
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תנחשל א ש ת יכםררש106

 כלןפ יאכלסו למצרים, עשה תע , בקמין )כנ( אוזק נותן עושה, ומהו קש,של
~ac) 19)לפיכך , בחפים נמשלין ישראל בך , חפים של חבילות , ביהו בן מפה עמה הד( , ו 

 : תשא,ן כי , סופרןהוא
 *דו כשהניע דוד שה , נ( ג )היגיס וגו' הנקעה אומדים רבים זש"ה )בה( . תשא[ ]כי]ג[

 את והפיל הרועה את והרג הכבשה ששבה אדם מה אמרו , מערוהארעו
 הסכמת ה' ואתה דוד, אמר , )ש( באלהים לו יוצעתה אין , תשועה לו יש בחרבישראל
 שתנוע , )סס( בעדי מגן אלא , '( י 0'י6 והשאפת הנואף יומת מות בתורה וכתבת ,עטיהם
 חייב הייתי אשר תחת )כן( )א(, ראשי ומרים למלכות, אוחי שהחזרת , אבותי בזכותעלי
 העביר וי גם לי[ ושאמר ' , הנביא צק יד ל , ראש תלוי לי נושע , ראש הרמתלך

 אומר העקם היה העגל מוגשה כנגד דוד אמר ד"א )כו( : ע( '3 )סיס תמות לאחמאתך
 לעגל אסרו יום ארבעים ולסוזן נ(., כ הימית לך יהיה לא אלהיה מפי ששמעה זואומה
 רבים אין , טלה באלר,ים לו ישועתה אין , ישועה להם יש , י( פ )טס ישראל אלהיךאלה
 ואתה ישראל אמרו , 'נ( 'י )';ים רבים עמים המון הוי שנאמר , העולם אומותאלא

 מנן אנטי לו שאמרת , אברהם של זכותו לנו וזכרת , אבותינו בוכות עליפשהגנת בערי מנן אלא , יי( ע )יכויס ואשמידמ ממני הרף רבינו למשה ואמרת עמהםהמכמהה
 אבל , בקרבית שכינתך השרית לא מעשה אותו עשיתי שלא עד , 6( ע1 )גו6סיתלך

 תחת , ראשי זמרים , מ( כס ש"ח וגו' מקדש לי וע"ע ואמרת מעשה אותומשעשיתי
 כי רבית משה ידי על , ראש תלוי לנו ונתת ראשינו הרמת לך ומיבין הייםאשר

 : ראש אתתשא
 לפניו אמר , להם כפר דך למשה הקב"ה אמר ישראל שיסמאו כין , י( ))ספח יבשי ש אהרן וכפר הענין מן למשה כתיב מה )כח( ראש[. את תשא ]כנינד[

 , עכשיו אותו זכךף לך הקב"ה לו אמר )כם1 , בשנה אחת אמרת כך לא זלם שלרבונו

 ותקוניםהערות

)איטטקי_1"
 נסעות רשי נכ"' e(o , מס"ס וקירקוע תס6 כ' ניתקע תכון פ6 וכן , נקמין )כנ( :

 ולחרס רומ' 3כ" )נכון טסו6 כמו סוססת' , ניפ גן מפס ומס )כד( : ערוך עיין , )ק6"ין( וכגטןסעס, גילונת 4סע(4ויא Caminus ורומי יוני כרסון נתין מקת וסורקת , נממין נסעות רח"ס ונכ" ,נלמון
 וגטגס , )סון נסרחכת ז' 16ת נגדסס ומונק , DIW %מון מס , יגסטי שמריס רגיס וס"ס 3נה( :וגי)זט
 נר טמ561 ל' וגו' לגססי *מרס רגיס ]ש"ס[ מתחיל ומס , חס6 כי ססק6 ייס ס"ס כסגם ירככפסיקתם

 , ז'( סערתי ססיקת6 בעיין נהורס לניס מסיו ו6חיתוס) ניו6נ קל6 סתר 6מ' נר ספ5) ל' , ורנק5עי
 ועם נ' מגמול סו"ע נמ?לס גנגס וכן , וט' סכנטס 6ת ססנס 6יס ~ור 6ומליס טסיו )גפיי16מריס
 ל' ני תגחו)"" רכי סתת כך תס6 כי מחחע תס6 כ' טסק6 פ" רנתי ונססיקת6 5מי" "נר סמויות)ימ6
 o~ntb1 עדיו סמחיס טוג6יס מץ מטטס כדוחס ?וי כסגכם) ]ונו'[ לגססי 16מריס רגש סמוקי, ר' נססנכלני[
 סמסדר כי מרקס שם , כו' )1 'טועתס 6'ן )גססי 5ומריס רניס %מו ע) קומר סו6 מעמס 'טועס )וס6ין
 ממחע סגיסס ונתגמוע6 סמו%" רכי גסס גרני מבחומך לני טבח עכך ומוסיף ריתגחומ6 מקמר )קחסוס
 עתן , ר6ס תנוי )י נתת ר6ס סלמם י חייג סייחי 6סר תמת )כו( : קר5 סתר 6מי נר סמוך) רנירק
 ר6ע וחזוי )רעס סו6 ר6ם סלמת כי , )סנש ססו6 כמו סו6 גכון 6נ) , ע' מערס נססינןז6 טכתנתימס
 ורננן , רנק נסס סו6 ולס , 31ט1"ע ונרגהי נססיקת6 פחן , רוז 6מר ז"6 )כז( 1 וקונס סננסספ6
 b~nD ימו תתסס נירקע ומונף ן " סערס סס נסנונף6 ועיין סס עיין , ~Osw נקומה גך6לתלין
 מס6 כי ריס נעזע געש , קלטתיו ע5 לסרן וכסר ר,עגין מן ומע"ס כתיב מס )כח( : סססיקף6כעס
 oa ע"נ סו זף סי סמם ישנך ר' גיח מקמר וס כסגי נמ63 ע"נ( י6 )דף 1נפסיקת6 , סתגחומ6נטם
 כ9ף סגזסס נמטתומ6 סמ6מרש % ה16% , קרטתע ע) .חסרן וכסר משגין מן )מעכס כתיג מסממחע
 ט5 לסרן יכמר מעמן מן ומערס כתינ מס גמ6מר 1' 16מ נכיף כי ר6ס רק , ו' 16ת סוף ע? ל"(6חע

 , עכטע לותו 91ף )ר ר(ר4'קם 6'צ )כפ( נ ע"ס סססיקה6 %סע 1)6 כ"י המגמומם כלסגן סנים כו'יךטתיו
 )ך סנך'ש Y'h ~ו"fi'S1 5 ו' 5ות סוף נגזרת 6ו5ם , מס6 כי חס 1כי)9ט רחש וכ"י רומי נכדיס"ס
 ספין וכלעס , 3סס סגת וטת 3סס סיס נסעם ש5ס ס3 רטט סקנסס %3י מטס 6מר , עכטי1 ישטןוז9
 מש ניגס מ ספסר עמסם ויכדר סכסוריס יגס סינ6 ביי נסגס 6חה סעס 3סס תט6 כבר"ג וטס3סס
 וסמח"ט f(~t/D עי )י9 כסנף ירנ ססיש,6 מן )ימ חוש עי מסם 6פר ר,מ6מר ומן , א"כ שינס,יכפר

 גו' %) דלך פתת יעקור וגי ש.6( '6 )ד9 עם גפסיעק6 סגפ63 יעקג ל' גפם 6הד מעפוג6ן
inptnD) 

 . מפשיע סגגע עד
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נרתנושא א ש ת יכמרוש
 בם ואל %ב( , ישר% על אלא מצוים אתה איז בעולמךיה עויפו אומה מכל )לא( עקם אל רבות הק"בה לפני משה אמר אמר הלוי אבין ר')ל(

 ישראל(
 , כ( כ מ'ן6 תאמר

 , פורפיראות )לג( לו שר,יה למלך דומה הדבר למה , 8( ) )סלח תדבר ישראל בניאל
 נעהה )לד( לו ואומר לעבדו כלצוה וההר , מכולן יותר מהבמ והיה אחת פורפירון לווהיה
 אץ שלך פורפרהעות מכל המלך אדוני לו אמר , עליה דעתך תן * ואמר , קפלה)לה(
 אהעע מה מפס לו כשאמר הקב"ה אמר כך , שלי %רפריאהע איתן מכל יותרמחבבו אני לפיכך , תחילה כשמלכתי %ו( לבשתי שאותה לפי איל , יך על אלא מצויניאתה
 , ים ש תחילה שהמליכוני מה מפני לו אמר , שבעולם אומרת מכל ישראל עלמצויני

 : ים( עז )סמה ועד לשלם ימלוך ה'ושרו
 את מנה לך למשה הקב'א אמר נהטני בר הכהן יהושוע ר' אמר )לז( . תשא כני]ה[

 )נו6סיע וגו' הארץ כעפר זרעך והיה כתיב הקב"ה כפני כהיה אמר )זח( ,ישראל
 מנה לך אךכ!ך ראתה , 6( כ )טסע נוי הים כילל ישראל בני מטפר והיה וכהסב , ין(כמ
 משה הקב"ה אי , ממנם ל לעמוד יכול איני הקב"ה לפני כהוה אמר , ישראלאת
 וכן , טלוי ל' , משמעון ש' , מראובן ר' , מנינם על עומר ואתה , שבפים שלאותיות ראשי %ול , ישראל של מנינם על לעמוד בקשתה אם אלא מבור שאתה כשםלא
 , האלו מעות שי ספור Y'a , נעך * שהיה לשולחני דומה הדבר למה , ושבם שבםכל

 ותקוניםהערות
 כמוס המץ , ירח מוס עק , כ" נתמזמט סש6 כמו סג" , מצע PO )ח3ס %ינ מס נקסמיי
 חמר וחס , ט' 3עס ~קלס 6י thwn סק טשסס סרסם סחחש6 סאים מס נשדדתלח
 מ' פרז יו ש ר שטס גיר שץ , נסח 5חת גאס ססנש מס , gfJD3a ל" %שמ6 ק ש פסזמ

 גסגס , 6מר 1%' %'ן ר4 )ל( : הכש"ס 'וס סיס וסלכתסר'
 נסכאקחי

 6קע5 וחס , ע"נ( סו )דף סס
 ו)סמ , סטי מקת נ4 6מר קניןר'

. 
 'וין ר' נסס 6מי מקמר עוז ע"נ( פ עיף סם נססיקת6 גמ55 וס

 ונחגחומן , סססיקת6 וטס סערו רמו נעורס ומו% , 6סוקרסין )1 סריו )מיך גחמני נר Sb~V ר'נסס
 ומעירותי , סורסרין ט von )מסך מפ) 6מר גחך 3ר סמו36 רט נסס יסויר רני ממחי) ח' 6ותסגדסס

 מתחת גלמן מקת י%5 וכמעע , לנ"נ נסס יסויס ר' מטמע הס6 כי וריסס גתגחומ6 נ"נ 0ער0כססיקח6
 % פסיו )מיך מפ) ורותחי) )סוד תחת ו0כחייו סס( נססייף6 )0גמ65 0זס סירק % ע3 מסחעטו

 כסגי 6טר  מזותות )מנך מנות נהגי י65 ס,tlDhlt 0 , ולריו סג6מל קנין ר' זרום וס61 ,סורסרון
 נתגחומ% נס חסר ניסר וגו גנגס ועתס , מיספר מ! ס3ס מסמר גדי (hlb ס3כ6 וכין , ~olh יסזרוטיס
 למס מכ3 )לא( : נשי )סגיה טס61 כמו 6מר 6טן ר' 5"3 רק , וריסס סתגמומ6 מסיר נס סטמיטכ"י
 מללעיס סגיהם ונמגחומ6 , (Osw ל סים ntwnth קומות ממכעיס סס נפסיקת6 , גטו)מך )ךסיס

 נ ק'"6 יידרס סס גססיקת6 פסעילותי מס חצין , לממזר 16תר1 הלמיס כי 6יגגס ספח וסמ3ס ,וקמות
 'סר36 כגי 361 , עו( ג קטנית יסרם) נג' 8נ ח6מל כרי סנ'6 סס נסס'קת6 , חומר 'סר% גגי 6))לב(
 יסר36 נגי 6ת 15 , ינ( 63 )פס ימל% וגי 36 יגר , ס( % גסס יפר% גגי 36 6מ1ר , 3( 63 )ססתייר
 2 ינ(. ) למס יטר% נגי ל6ס 6ת תס6 כי , כ( כו קסמות יסרם) נגי 6ת תסס 51חס כ(, כז)1'קר6

 , נערס )לד( : לייר( )פוצר תגיח נגי וסחרוגס 4ק6?09זד יומת מ3ר. , שרסירון ט' סורסרי6ות)לג(
 : ינ( 0 )גתמיס גערהי %מ כמו סי' גער ערך סטרוך כתג מגערם כטת מ65 , נסנט עגילו למגערמשון
 גסמ3גתי 4( : 6' ג34 עלך מתך סיין , מ6 כסייס 3סון , משסית 5%ת סיו% מקטון , קס)ס)לה(
 וחי"ר , נמוטת סגכגסתי כיוס ונרסס ונחגחומ6 , נעלוס וכיס , oS~n סמיכתי נסטס נססיקת6 ,תחי03
 ' יסוסע ר' 6מר )לז( : מקטתו גיוססרג

 , 0תגחומ6 נסס תס6 כ' ס' ריס נעקום 1פנ6 , סכרן נממיס . נר ש-אסע ר' '6מר יג( 3 חשתיסקודסס ומתחיי גרנ( '1 )דף עם נסכדקה6 גטגס , ט' גחמני נר סכסן
 16מ. סגיססוכהנחומ6

 6מר ומתבע גממם נר סכנן יסוטע ר' 6מר כמטות ~IDD ופס , ס'
 וסעמעד סקל"

  'סוקר עגפ' נע3 סרב שארת סס ועיין , ע"כ( קיי ליף מס6 ומסיר גס' וגמ65 , 6מר עז 6מר מןוכמעתיק
 סכתכ ומס , גסהןוס טמ' 6ת כלכיר חע ו% ססש 3פסייץע6 הכמסרס סכמנ מס אעיין סייס וסס , 0'תערס
 0316 , נססיקת6 (hnf טצר )1 טסים )סותמיי זומס סינר 3מס מס) ושסיר כד נע) תסניף 0מט3 כיסס

 עס סס63ת' ומס , ח"כ סערם סס נססייף6 ועיין , ט%גיגו לק נחגחומ6 עג6% כמו מועתק כיתר06
 מוס עיין 0316 , נרפו %ומר וסס מתגשמת נטס 0מ6מר מונ6 חס6 כי ריס כלקוסס

~'fig 
 ניגסת ע3

 נסיקתכן שין , 0קנ"0 וסכי ממס 6מר )לח( : נכ"' ;wtwlt 0תגחומ6 רק סני6 סי)קע כי סגזסססתגמומ4
 הוי כח% יסר% נגי מסיר וריס וכתיג נמורס רק , יפגיר כש 0ו6 סגופם ונתגמומ6 , זגריסמוססת
 סערת נסכדיף6 ועיין , ינ( % )כר6טיח סיס כח% ,לסך 6מ וממתי וכתיב סכהונ סס מונך , 6( נ)סופע

ר4"נ
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a~run א רגש כיטדרש108
 על ותעמוד , מעות של שורות ראש מפור א"י , אותם לסמור יכול אני היאךאק

 שלשים מיששכר " , מיוסף " מיהודה( " , אלף סאות שלש משמעק ש' ל אלתחמשים מנפת* מ , %ף מאתים הראובן ר' , הבטבונן על ותעמוד שבמים שלושתיותיהם ראשי פול הקב"ה אטל ישראל, של חשבונן "ל מתקשה סשה הנה כךהתשכון,
 , אלפים שלשת גד עה4 גי , אלפים ארבעת דן של ד' , אלפים שבעת זבולן של ז' ,אלף
 ושבעה ותשעים אלף מאוה המש הרי , אלף אשר של א' , חלפים ב' בממן שלב'
 כדבר לוי בני ויעשו שנאמר , העגל בימי שנפלו אלו , אלפים השלעלע איכן )לם( ,אלף
 למערה הקב"ה אמר לכך , גס( % מטס איש אלפי כשלשת ההוא ביום העם מן ויפולבהנה

 : חמרו ככרע לידע ישראל אתמנה
 ואמר נתיירא כן משה ששמע כיון . נגף בהם יהיה %א מנר[ תשא כי ד"א )מ(3י[

 יהודה ר' )מא(אמר גי(, בעדנפשו)6תנ יוק אשרלאיש י% שי עישי
 והיה שנאמר , כטף כבר אדם של נפשו שפדיון םצימ בבר סשה אטר אלעאיב"ר
 למד ממי אמר יחנן ר' )מב( , bs) ג )מ"6 תשקול ]כסף[ ככר או נפשו תחתבפשך
 *תן צריך ממנו ואחד אחד בל , ד( )כ )טמ1ס ישראל אלהיך אלה ואמרנו , הקב"העל רע שם הוצאת ואנחנו , 'ע( כנ )יגרס כסף מאה ארעו ו"נשו שנאמר , רע שםממוציא
 השובב האיש ונתן באונס כתיב , משת למד האונס מן אמר לקיש ריש , כטףמאה
 לא שכתיב , הדיבור את אנסנו ואנחה , ג9( כנ )ינרס כסף[ אמשים הנערה ]לאביעמה
 חמשים עיתן צריך ממנו ואחד אחד כל , ע"ז ועשים , נ( כ )סם" אחרים[ לאלהים 5ךיהיה
 השור יגח עבד אם שנאמר , משה למד נגח משור אמר מימון בר יהודה ר' )מג( ,כסף
 , בופור כבודו המרנו ואנחנו 1 )נ( כ6 )סט0 לאדונייך יתן שקלים שלשים בסף אמה]או

 שלשים ליתן צריך מם% אחד כל , כ( ש )חמס שור בתבנית כבורם את וימירושנאמר
 , כטף מאה ולא , כטף ככר לא חייך א"ע , כהיה של בלבו מה הכ,ב"ה ידע )מד( ,שקל

 : יתנו זה אלא , שקלים שלשים %א )מה( , כטף שקנם חמשים%א
 תחת אש של מצבע כמין הקבעה נמל טמיר ר' אמר , יג( % )כטת יתנו[ ]זה )סו(]ז[

 ותקונים"יצבע
 :אטפיח 936ס טפת פותן טיפס , מקס י5* סע qlfi מ6ה מס י 0tDSh~ סמטת *כן )לס( :יףיג
 11 ז"6 )מ( : סענ) למי טפ% מט מתצ"6 *אין ח603 *גק ס6 סס הצגיעף6 , סטג3 ע3 טסלמ יקגק
hanיתק DDnn ססע6 מסש. נעתק מ6 לס ולטס , ע"נ( ים )דף נטדקת6 פנ6 יאס ממקמר , כן מטס 

 כ3 כי ר%ס'רוחי ק"מ נסטרס וטס מ%מנרף6". רוסו% ספסר )מון כ6ן 4עי כמעמר ונניףט15מנריי6"
 ס3סנעו כסדר )6 6ר )סגיסס( 3תנ0ומ6 ויסגרו 6קספ6רל 31ל" כלמו% נל'י חסרס ס3ומגרדימוססע0קם
 סתגחופ6 מן יקח סרסי"3 ככ"י סססיקת6 36 סאת ססוססס ס"1סיף ממעתיק %י , יא כ16מ ססאצ6
 , נעים מוני וק , ט' %'ט כנר ממס 6מר 6)ע* נר יסויס ף 6מר )מא( : מ13מנרי'6 סט%גני

 יסורס ר' 6מר יק0 )*ת ונתסס , ט' %'ט כ3ט 61מר מסס עמי %ע6' 3ר 'סודם ר' 6מרפגפס'קת6
 ר' 6מר נסעות ע"נ( קיי כיף וסזסיר מס' , ט' uhln 53נו 61מר 3סורוח יי מסס כטסמע 6)ע6י3ל
 כק סתגחחמ6 בסון ערג סוס .וסמחנר , 3פמת 5"3 3טרומ מסס 'רי וק , eDSh 51"3 שכנור גראחיס

hnanttיעד וסססיקת6 סנזסס , d'p 'D)DS 1 עסק ר' )סב( : ב' 16מ 'סודםDh , ני י ריס נייעס 
605nwP) 'וגכ'" ר"מ בכ"י נס לגטן סכול כס 16מר עתק ר' 5"3 *מל יום ר 

 16ת 31גדסס למים .
 סגדכם וכתג0ומ6 רמ"ס ול"י רונמ בכ"י 610 וכן , מסס 3מד ע0 מטר 6מר סטון נר יהנדס ר' )פג( :י"6
 עיס ר' ל3 כמדש, 6י פס נטור מטס 6מל Alw'n י' עלס ר' ע"6( יע )דף לע3ס'נססי9ז6שם,
 , מסס 3מו גנ0 מטור 6מל כרטן,גר

~ffn 

 ריף טן 06י מבמר דוד ים סנדסס ונמנ0ומ6 , קמיל נידרס
 נפולס 6יי יפרס כי  09 ככ בנמות הנימר 3מי סמפתס מן יי"6 : ט6ת וגס , ס3זס יודס ל' ודרס,ו%)
 נטן 63 %נם 3ו יכובו ונלסינמ  נסיסס  ויישסו  961  כסף,  גתמסיס סו6 4ף ,  סנסולוס גנוסר יסקלסק(
 סקנסס זע )מד( כסף": תמסיס 61חד 6מי % יתן נסיכך )ו( 15 טמ )תסמם ננחתו ג6מט 631ורש
 9ל נלו  פס ר4קג"ס עע , ניטר פסלכן 6סל %סון %יכוה מסר סנדפס נתגפ% מסס, ס3 %טפס
 ריפ נזעזע 5נל ספיוזסי  סס בססיקת6 קףרנ ונסערה , יטלו  כוי יהלי  1ס  מסס ו5ע ג%בטו 5th~OIצ1ס
 נתנמומ6 כיק ס')שע כי ממני 16 וגע)ס , גמע eth~'ws פוליפ ססו6 כמו סתגחות6 נסס מ%1 חט6ני
 ~o'a ו% כסף מ% ל6 נססייז6 ,  טק*ס פלסים ול6 לכרז( : נרסוס פלפלעו יתנ9מ6 6ל ו5%ש

 וס )מו( : ע"נ( יז )יף וסחיר נס' 3נטן זמו% , סייס ו%- סס וחסר 6מד ו%  99רס hStפל'ס
 91 , סיד ס'ש  סקסם  נימט3ומ ונסגס ע"6(- 'ע )זף סס נססיקת6 נסג מונק , מ6י ר' 6מר*מ9

גתב9מ6
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נה הנתש א ש ת י כטדה2
 , אן מי משה אמר מא( , יתנו זה למשאה ואיל , משוה אל והראוה , הכבודבש
 מחצית : בים העובר בל הקב"הפ'ל

 השי
 . נחמוה ור' יהודה ' ר' )מח( .

 מחשןת שזה היום בחצי שחמאו לפי אטר יהודהר'

 השי
 אמר נחתיה ור' ,

 ששת ששה שהוא )מם( , השל מחצא יתנו נ"מ ששת בשש שחשאולפי
 אתם .אמר לקיש ריש גשם ברכיה ר' )נב( גרה, עשלת )נא( ש"מ הדברות,עשרת ש ישראל שעברו לפי וכאי כן טחנן ר' בשם אמר נחמיה בר יהודה ר' )נ( .נרטימין
 פדייה יהא )ע( לכם שיהא בכור כל לפיכך , בסף בעשרים יחל של בכורהמברחם

4 שנאמר , כסף שלקוםחמורת  נ )היייי חמשת חמשת 
 : מ"

 ותקוניםהערות
 יף' ותיסיר ונס' ס'"3 ונטל ל6 עומור מו"ס ונמזרח גט6 ס' וגתגמח62 , ע' 6ות כעף סנךססנתגחומ6
 ש3'ן ונהוסס ס)סס י"ס ע"5 כס דף מגחות מוס' וע"ן , סתגח4צ6 נסס תט5 ט ר'פ !נ'6זע %נקיי
 מהסר סגוסף ר.מ6מר ע3 ססיוס 20ג6 וס 3סג' סם נפסיקה6 6גנ ירך 3סעיל דש , ,5ת ל'ש ע"6 מגזף

 ומעירותי כו', כעזרס גחוגס סיתס טל 0) נימס ספקוייס ע3 סעונר כ3 מ6י : הוקרו וזס מ3ה2נריי6סרטנך
 עעס סוס וסמטתיק , סגיטס סשיס % וכ6 טועה מעתיק 6י,ס סוחפת כ"6 סססר מגת( ס6יגס נף"גנסערס
 , 'תן מ' מטש 6מל )מז( : סיגול ספססס גמ63ת )6 כ"י גתגלצמ6 3סג'ט חלאס וגנדר ע"ס ירוס3נלכמקמר

 סטוכר כ) סקנסס 6") מסוס וגס סחגמומ6, נסס וני3קוע לס"ס 4ל" לומי נג"' וכאס גיס, סשנר כ3 סקנסס 53
 "לע גרדו %י תיק נים משגר כ3 סקלרי )ו 5מר ע) סס לח"סלנ')קוע וכא' לומי וגכ"' 0ס ג')שע כ!גיס,נטנ6

 % ססקודיס ע3 סעונר כ3 ט' 6.ח כצף סגדסס נתגשמ6 ר6ס ניסר %ז מוסיף חס סטמי6", ע3 משנר%
 זס תקם סגיסס נתגחומ6 כי 'דע 1)6 סיס OD19 תרמיז הפקוס סוס ממתק ose סטל6, ע3סשנר

 , גחמיס ור' 'סודם ר' , סטונר כ) ע"נ( י"ס שיף תס0יקת6 , ס"ס ס"א 0יש נילו30מי נ30'מותג6% 3מסר,וסמ%י
 כ3 ר"3 נימך יענר % 91' , סכומיך ע3 יענה % 6מר כממיס ור' , יוק בימך וענר כ3 6מר יוזסר'

 דעכר כ) )ונירהט3מי יחן סכומה ע3 ם כ3 6מר וחרנ6 , ס' תרומה ימס 'טל36 עם סכמט לשמן כיןצן 0:מפ לוק נין סייט ססשדיס, ע) סוף ניס ענרו aSon מך *ן ס' הרומת r's חי'נ'ן שר36סנטי
 , 16חס ומגס 6סמסס לסתמי ס3ך ean 636 60 לסני נמגין סנרו 63 גיס כסריס רא 'חן(סקודיי6

 וסועחק כק 3תגחומ6 וסגם , 0ס וניפ"מ ונקרע ע"6 ד' יף עלכין ע"נ כ"6 יף מגמות התוכף לס"ט"ן
 ומתחי יוזם ר' מלמר חסר סס סגזסס ונתגחונ* , 'סוזס ר' כיעח וסוף ניס סעוגר כ3 ס'6שע גחוךק
 ע3 0נ"3 נעקום חיקן כיץ פ)6 תרפס 3כן , 'תן קטמים ט3 .כסונר % גחמיס ר' מלמרנמו

 יתן סכומי
 וע"ן , סס ונסס'לף6 ס"י 6"נ מקלס 3'לוס)מ' גסגס , נחמיס !ר' יסויס ר' )כזה( : סוטת ישח ל ססכ'
 ס03!ן י' 6ות סגדתם ונתגמומ6 , היצמיגו נסס תט6 כי י ל'ס סט ביעבע ושכף , הפג נסטרסקם

 ור' , ס0ק3 מחלת 'חס 3סיכו פיוס נקי 0חעלצ 3ס' 6מר יסורס ר' כבמיס ור' יסויס ]ר' %1"3מקונס
 סטם שסם טסו6 )פס( : ססק3 מחגתן יחי ]פוס[ סיוס( )גחני טעות ג0ט סמע6ו ע3 4ר[נחמים
 יולת ס'6 וירמוס , גרמיים 3"3 נל6יסין נעשת רמצם גג"י ,גרשסע

 *קק"קי
 א" , סשספ' כמ"ע

 מח"א %כ , Unse נ6וגק'6 כצד pSn ססs'pbn 61מין
 כהב 6מחר6 נערך וגן , 6הע6 רנ'עי לסי

 הסס זרכמיס ונכף ירכע'ס טשגס נ6וגגך6 כי 'ורושן כמנסר זרגמיס oun פ3גו3מ נגף "Spnיעע0פי
 וסוך סי3מזט נ0ס סמ6מר סנט סערה- וגעי , גרמסין סת6 ננץ 'רוהטי תנגס ווס , 'וגסנלעסין
 סערך סעיהת' 0ס נסס'קת6 קג"oluast 6 . 39עיע ח אי" כגו חמות ספר כי , סניסססתנחומ6
 Qb , ססכףקמ6 גס זיין כי סמק 6ין , מס6 0 ס' ~D7bs בטס סססס'קת6 י4מ6מר נרמס נערךסנט
 ~osn נערוך גרו לפסוע ח'ע שסרסר סנס63 כפסן סנדלן סרג ייייי כתב וס וע3 1 מבמעתיק מסננתנ0מסס
 , גחמיס נר 'סוזס ר' )נ( : 00עלתי כש ססיקת6 30 סלען נערוך נהמת גמש כ"י נלעס כי גלמםערך
 נירוס3נר וק גממיס נר יסולע ר' נססיקף6 036 , מס6 כי ריס ומתקע רקס וכ" לוגף נצק 60ק

 צחרי סס 3ססייף6 רוג"נ וגסטיס , גחמיס ר' גי 'סולע ר' סמ' ג"כ fu) 1% ידף %ז פ"נ0קמס
 מ%ימ ססו6 מוסיף סנזסס נתנשלת , גרס עררת )נא( : עעות וסול 6מר יחק ר'סניסס נחגמומ* 00 ג"ח וכעירותי גחמיס' נר 'שים 4י' רחמנא מסריס סתגחח62א נסס ת60 0 ,ונעיןססמקת

 מסי
 !מירס ,

 ע3 60ף )גו סורס 3כן , מסקן נרם נפריס סכמוכ 9רפ וס 3סס ארן פ6 %וס נממיס כר 'סודסר'
 ר' )נב( : סזנרות עמרת ע3 פענמ ע3 )שגס וגס קסרס 610 מחצים! 7063. סכח!3 רצופיי סוססמססר
 נרכיס ר' ונפסיקת6 סס ofSpn ונירו0לל , א.תגשע6 נטס מס6 כי גי3קוס 610 וכן , יגבס ליס נססנרכיס
 , נסס" נרכיס "ר' סמ)וה לגמעו 6מר רסנים " 16ת סנךסס fi~'mst , 3קיס גן קמשן ר' כסס 6יור'

~IWPt
 5ס" 0ס ועצן , ס6ומר סס וחסר רח3 % נגס מכרפס 6תס סקנ"ס 6מר "מ.עותחע 5ות פפ"ד י"ר
 טק3יס חמרת סדיו:ו יס6 )נג( : קג"ס מעלס מ60 כי נפסיקת6 0סטירומי מס גס וע"ן ה61ר וניפסמסרו"1
 ע'ש( כ' )יף ונפסינף6 ) סתגחומ6 נסס מ60 כי גי)קוס מע6 וק , חמסת ממתת זוקקת %0מרכסף

ונילו30מי
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 תנפש תשא כיכדרתטננ

 : שבמים י"ב הרי , חמשה ה' , שבעה יי 1 יתש שבמזם נמה * יתם זה ר"א)ח[
 , למצרים בירידתן אחת , ישראל נמת פעמים עשרה מוצא אתה)נד(

 , בעלייתן ואחת , כב( י מכייס מצרמה[ אבותיך ]יידו נפש בשבעים כתיב בטצרים)נח(
 ואחת )נו( , )0 יכ )סמה אלף[ מאות הכשש סכומה מרעמסם ישראל בני ושעוהנאמר
 , הארץ בחילוק ואחת , בדגלים אחת וידבר, בספר ושנים )נו( , תשא כיבפרשת
 , ח( " "ם בבוק ויפקדם , י( עי (hte במלאים ויפקדם שנאמר )נח( , שאול ביטיזשמם
 בעליזתן ואחת , ט( גי )ס'כ העם מפקר מטפר את יואב ויתן שנאמר )נם( , דוד בשיואחת
 וששים טאהע שלש ]אלפים רבוא ]ארבע[ )ארבעת( כאחד הקהל כל שנאמר , הגולהמן

 , 'ג( )ג מימיו טונה ידי על הצאן תעבורנה עוד ]שנאמר[ , לבא לעתיד ואחת , סו( כ)על6
 אשר הים ]כחול ישראל בני מספר והיה שנאמר , אתכם יספור מי ואין , אתכםאספור אני הבא לעולם אבל )ס( , אתכם סתורים אדם בני היו הזה[ גבעולם הקב"האמר

 : 6( ג סטטי יספר[ %א יסדלא
 תסופנה נופת הכתוב שאמר זה )מא( . 'ח( % שמח ככלווע משה אל רתעןנם[

 ותקוניםהערות
 3ס' flp) 0ערט )ע"ס )וי י נסס סגחס מר' 6חי מקמר עוי נלכיס מר' 070 0מ6מר 66ר גמ65ונירופ3מי
 6חר גסמע וק רסני סמ6מר גס 0י0 יו"ד 16ת סגזסס ונתגחומP~P . 6 סקסו טחן מ0ס ולחל 6חדי3 יס6 )סיכך קג"ז( 0ער0 טס שין נקע )פ" ענע %1ד 6מד 3כ3 ונסן כסף נעסריס רח3 ס3 נטפסתמכרו
 רח5 ס) ככורס סמכרו )סי 6מר .)קיט לן סמטון ר' כטס[ כרכים ]ר' 1כ5"3 3חק וים , 0מעחיק ע"יכך

 שדס ו6חז 6חד כ) 'ס6 ])סיכך כסףבמקריס
 6ת.

 6מר )יי ר' נסס ס:חס ר' , כסף נעסריס מנכור 3ט
 וגעי כסף[ כטסריס ר% ט3 נכורם במגלחקפי

 , מסכע 61חד 6חד כ) יחן לסיבך ממנע 61חד 6חד כ)
 ס0בי6 מס כי 16 וחסכתי , קג"1 כסטרס סם כססיקת6 ועיין . כסף נטטריס עי כסף נעסריס מןותדמיע
 רק כוון כי גויע , כ"' סתגמומ6 )ט עלס גנוסר עתס 16)0 , סג?פס 0תגחומ6 0ו6 0חגחומ6 נטר0'3שע
 סמ361 כי3קוע מונך , יסרך) גמט סעמש עסרס )ע65 6חס )נד( : סנדסס 36 ע6 ס)סגיגו כ")מגחומ6

 י"א )דף כססיקח6 וגטים ע"כ( קי"ד שיף ו0ו0יל מס' ס' 6ומ נתסס נס ו0ו6 , 0חגחומ6 כטס ע"כרמז
 ,0 עס"י 0ט,רוחי סס נסס'קת6 קכ"ס וכמערס , ת"נ נמיר וגמ7רס ינד סימן פ"י רנתי ונססיקת6ע"6(
 נמ5רי0 )נה( : סססריס נכ) המס עוד ונט , מסריס נחמס שקד פקדם סק)יס %' נמוסף סשיסןימי
 סכטיס מ5רימט 630ש יעקב 3כית סנסס כ3 : 6101 6חר מקרך מונך רנתי כפסיקת6 גפם, כסנעשגחינ

 010 סמ6מר גטקס סגדסס ובחימומך , נססיקח6 610 וכן , תס6 כי נפרסת 61חת )נו( : ם( מו)כר6עימ
 טועה ממעתיק סן זר ומורות יסוסע כימי סמ13ת . עצל %רן נחלוק Dntat) ~מי 61חי ויגייס[ף"3 נמרנ3יס 6חי , ססזץדיס נחומם ומגיס[ , הס6 כי ]נסי 61חז ונלי 6הקגסו %ן , ונדרוס ויפירגשר
 ויט 610במרימו חון ר6ס" חס6 כי "וסדן סמ6מר ננוף סס סכתנ מס גס , סש3ס כץ5'6ס למטן נחחיס 0פגרת'ס5כן

 )מחי
 מכ )ל"י( סתגחומ6 נסס חס6 כי ריס ולבקע , תקנתי כבפר 3מע)0 מקימו כי ,

 610 טניס היפיס 61חת במיס רק , כ"י נתנחומ6 כסו מתוגך ס3סון וסטיר ונס' , נמריים 81חדנסעות

 "וסימת ק3"6 מערס נפסיקע6 סעירומי 6סר יכרי ע) סמ!נ י0וד0 נעגמי וסיין נמרנ3ש, 61חמנ"י
 , נמחוק ש יחוסל .נשי תינות , יסוסע נשי סורן pd~ns גחנמומ6 מקס גריס ומוס סס ונמוך6ת1"
 נרנתי וכ! , 0סש7יס נחומס ולגיס ס0 בססי9!6 , וידבר כספר ומניס לנו( :  סס כסערס סעיווסי  פקפגת
 נדנ3יס 6' 0ס 070 נס' מעמיס וסת' , נמדנר )מסר טאחו דינר נמסר והגש , ס3סמגו נמגחומ6 כשסני
 חשק )6)ם נ( כו )נמינר Shnt נם עדת כ3 ל6ע 6ת ס* סג6מר , סקרן נחקוק והחד , סרסרנרכס
 גמ83 ו0 6חר , ננזק חסקדס , O'hlN ויסקזס טג6מר )נח( : ע( סס הססר61ר7

 ס"א( גח )יף נפס'קת6.
 ונעתך , ס"ס כמ"ר 510 וכן , דנויק'6 מלכינין ID'h כד כ6'מל'6 עת'רין 6שן כו , מגדפםונתגחומ6

 כ6'3'1 מסכילן אגון כז מרופך סנדר רק , חס6 כ' 1')מזט 0ססיקת6 גסס כן 0נ'6 נזקערך
~'pts 

 כד
 *7 %י % ק ש3 %ן ג'ק מר1 כלניס ומסולם , 6מלי6 נתימן טתייץ*ען

 ומ"
 . עלע ושטיס

 1כ0ער0 , טס ונרס"י h"D כנ דף יהצP'm 6 , גס65יס ויסקדס 3מי ננזק ויסלףס olpln נמרך6'ש

 8יג;0 גי מוס חווי 6ל ofiP %6ס נסחך, ש% 6% גמל 6חד תוסיף מג6ס, ו%נ;'ס. בסס'6חי 6מי % מן ;ע3 5נן , נזק hD1' נוסף תע6 כי סניפם וכתגשמ6 כחכמי קס דסקייס ססק6 נפסיקת6דגני
tWDe~0א תמות מסתר סתנהומ6 רק a)1nlfa סרג 3מי מסיס SD3 0גזסס 0תגלימ6 ומסדר , טעלוך 
 ומשרפ כתכ סערוך רק מערוך, ס0ני6 0מ6מר 610 610 3כן סררו, שך Sh משיקמיט סמו% ס' ג3:עתיק
 נסשקה6 , לעס מסלף מספר 5ת יו6נ ויתן סימר )נם( : 6'ג;ו גסכדיןא כ' , )ס'3מדגו כנוסתוותניס.,
 : 1fnpi 633 6נ3 נססיקת6 , סנ6 3ט31ס 6נ3 )ס( : י"ס נסערס ע"ס , מסקר 3מס מססר 061 עוד:וסף
 י"מ 6ת סקנסס hntnwt , ר(הגש% נסס תמל4"ח רמו מס"ס נ')קס ש% , תעומס טעת א"ר.מא(

ס61
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נןתטזטא א ש רן יכנמדרש
 אמר אבא בר יהודה ר' ישראל כנמת מקלם שהקב"ה שבה ראה , "( ד )פסיס כלהשפתותיך

 מקלסתו והיא , וגאלה בזבנים משנעבדת שהיתה , למעלה אותה והטלה למפהשהירסה לפי , כן למה , לסמה טלמעלה אותו מקלמא והיא , למעלה סממה אותה מקלמהוא
 ראה , אצלה אותו והורידה , רקיעים משבעה למעלה נתון שהוא , למטהטלמעלה
 יום לשון יונינפי , נופת מתו )פב( יוחנן ר' אמר , תפופנה נופת טיסה שהואשבח
 צופים נופת נקרא שהוא דבש יש צופים, של הדבש וה נופת אמר אלעזר ר' )סג( ,הוא
 נוצת )מד( , שבעלם אומות מכל מעולה אתה כך , שבץולם דבש מכל "עולהכיהוא
 דבש ד"א : בתורה עמוקה שאת בשעה אימתי , לשונך[ תחת וחלב ]דבשתמדפנה
 ונשמע נעשה ה' דבר  אשר בל ואמרד סיני הד לפני  שנשרד בשעה ,  לשוגך תחתוחלב
 , נופת ד"א , לשונך תחת וחלב דבש הקב"ה להם אמר שעה באותה , ו( עו)%ים
 , בסתנה לנם מינה שהיא דויכם )מה( התורה את חבבתם כך הקב'יץ להםאמד

 : משה אלויתן
 גדולה , 0 נ 4ס)י ותבונה דעת ]מפיו חכמה יתן ה' כי וש"ה )מו( . סשה[ אל ]דיוקןמ[

 שההר למלך דומה הדבר למה אמר יצחק ר' )מז( . הנבונה דעת ]מפיט )טען( אוהבכיהוא למי אבל , חכמה[ יוץ ה' כי , והתבונה הדעת ממנה וגדולה , החכמההיא
 מה ט, וטק חתיכה נמלאביו אביו, תמחוילפני מצא , הספר מבית בא והיהלובן,
 מתוך * נתן מחבבו שהיה מתוך , פיך שבתוך מה אלא טבקש איה לו אמר בטעשה
 הקב"ה נוץ במתנה ותבונה. דעת טפיו אוהב שהוא מי אבל חכמה, יתן ה' כי plhJ ,פיו

 הנלה בה )מם( לוש, מש אשו הוא יב אפי 4ח( נכ*ת,ן. משה ,ל נירקלא, : משה אל ויולן , *שראלתורה

 ותקוניםהערות
 מסו רחוש ונשי , לומי נכ'" ט61 וכן , ט6 יוג' רסון יוניגס' טסם מסו )סב( : טיס 6מר שנגוןט6
 3גכון שנ6 וק , סו6 יומ רסון גיגסי , נוסתע3ס מסו 51ע , נסטומ ונכונס , 'סו6 יחי 3עק ק3וג'מוסטסת

 וסי6 , סי6 יוני 03ון מגפי 5") 610 יום 03ון מפי מס 3תקן '0 לק , סימומך נסס 0ס לס"סל93י
 גא נחחוס ע'א כ, מראם ס6מר נס ססני6 נמסי סרך ערוך ועיין . ולרוסס כ"ס Da" ץ9אטעסיס
 סיסג0י6

 קוליי
 %"ו ליס געותי נס מללס ומוס , לאי ולנגון 6תי עouln 3 נ"ע וסטך תיגסי 3כ3ס

 כ3ס סו6 עם )מון עחגן ל' 6מר נוסת מסו סגיפס נתנחומ6 יכן ' ג'גס' %)ס נץרן 'ינ' כרת גוף 'ססמסו
 , סדנת זס טסת 1D1D 536ור ר' )סג( :)'גסי

 בר' 1כ5"3 היימס סורס שמם י"מ 6וח סגדפס כתנחומי
 6ת כך מש3ס ססינט כטס 5וסש[ nDD גקל6 טסה יגס ים , מסיס ס3 סינס וס טסת 16מראעזר
 מחת וח3נ דנם סני' נגזסס , נהורס עסוקם 60ת שטס אמתי , הטוסגס טפת )מד( : ס*מומ מכ3משגס
 גע0ס נסיני כס6מרת ד"6 51"3 "י"6" סמ3ומ מערש ואב"כ וס)נ ינ0 0סי6 מתורס שסק כס6תרירסונך
 וקץ כמטכס, לגם מכונס טסיך וויילס לפת( : לסגינו ססו5  ממס 6חר גסנגק סו6 סט סיקוס נט ,זגסמע
 סוץרס )1 גתגס נמתגס מסט 6) ועןן ימ( )6 )ממית טינ )קם יע"ז ן מתח 3סת ויתן זרם , מ0ס36

 ססיוס סוססתי , מכמס יוץ ס' כי וט'א )מי( : ע"6 3ח זף גירים וטיץ , מסס % וימן סג6מרמתגס
 , סוס טימר סוססט 0ס גמ65 706 6קספ6רד 30 סגי וכ"י רח"ס וכ"י רומי גכ* 5גכון חמ65סטסנרמי

 מהגחול מלמלים יימעתיק מוסיף סטמיס סרנם כי רק , סנזסס עם טוס לחלוגס סס סמווכל סזס ככ"יכי
 0ס וגרסם , ותנוגס זעת מסיו נמרמר מתלג'ינ רם, tSDn נינקט שנ6 וק , נמנ61 סתל6ס כמו30סניט
 , זומס טדנר 3מס 6מר ירחק ל' )סז( : ג' 6ות ff'tD הלר נמזלס גמ63 וק , "תגחומ6" 51"3ייל0"

 6מר חי יוי ול' '5חק ר' סגילס6 6קסס6לז 30 0ג' גכ* 0316 , מ30י ויפקוס רמוש וגץ רומ' נב* סו6וכן
 מנים נ6 גן 13 טס'ס 3מ)ך יומס סינר )מס 6מר וחד סניף 61ח"כ , סיסג'גו( )כמו  זומס סזנר3מס
 , וחטם וטת מסע סף סיך הנמוך סססס)ון מן 636 מנקפ 6'ג' ננו 6"5 )ו וגסן 6חת מגס ש3סססר
 גי מ63ת( וס ר6ס רק , סס מסקי 1נ'3נץע רמ'ש וכ"' רומי וכ"י 0)סגיט יד ככתב גטמפ וגס .ע"כ

 סיס נבסר , למסערי ט3 סגי סכ"י נתוך ססו6 כמו כמקמל סעת'ק 0ס נ' 6ות פמ"6 המ"רנמירס
 וסי6 סש5ס3ין סג'לס6 וסם , סתגמומ6 % סוסיף 6סר סזס p'nuno מצי הסיס כמו ס%חימ6 9נןקוציו
 סס)ס נערוך ועיין , נוסס וגבס סוקר נ'5ס גי עסיס "otp'p מיג' 16 )חן פת מן פי' pastellasסמ3ס
 רמו תס6 כי כיעכוע גס ומונף לומי, נכש וכרז יקים, ריס 6מר סונף ר' 6מר )סח( : המעסייןערך
 נסת רסוק סגי חוית ונמירע , )קיס ריס 6מר מתנס ר' 6מר .נעטות רלס ונכת , סתגמומ6 נעם50"6

 גע0ק וכן 9, 6ומ סקנסס וכלגמומה , 1%Db 3יס נן ממעון ר' נסס נדסרי,ס ח)סת6 ור' סוגף ר'מפורנס
n7DSסמיי h"G מס )סם( : רסנ"3 6מר סונף ל" 6מר 03כן הריך לסכנך, 6מר 6י המרוה ס', 6חן 

סכך
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ל תמאא תשהאכיפיש 

 ה:יוזעגקהמעגקןמ%וג: ש"א ש ם:מל .י tmwin~, (טץ%":יש, ישןמ:
צ משה ל )רתןמב[  שעשה ',ם איב;'ב גל אבה, ו' צי יעה 

~WD 

 .י,נמי ,איץ שביב ב"י )עהו ,ן;,:ן  משהדש). בי,עו:א.יליה
 'שיאי 'הבתאבכן, 1',יי מ ל :י )עו ן ,, (יען, המהי אירוס ג ,ה.ואח,'ית ,: יי('.יי,:'ת:

 ,)שיעל דיותברי
nWyD[. איייס ' 

 עיז,ן,תן, ]"~ה ט,אש:,ה: ש"ס )יה,

 *hw**W",יראהעסכ,ב,שש

 שתי,"
 יר הי )פא

 ותקוניםסערות

 עג,: -שי"11-
 ר ססיקס..'ן6מי .' גי כו'ן %ט 2ב לשיג"

 רצי* סיתס טוי6' רסנ"5 נסס פחונך

 נגדסס שכ6 בכריו ר' 6מל )ענ( .. נכ"י 5פ:'גו סר611 כשסמרישת
 עסג6

 ג 16ר1' סמ"ק י נמיוססמ"ר
 ן 6ות ? סגינה !3תגחומ6 , סרז"3 ונחרוש. , מא ס" סרג לגס זנרש שץ , 61רן טיס כגנך)עה(

 ס"ט 1' 16ת h"DD סמיי נמורס שעם, נט סכתוניס ptiw % סרתן 4נן מן ג5מס גמותנכוסס

 ה% נעתק כ.וי ט61 סננת פט' סתנמוע6 ט ן סינמזט מן 15 סניפם סתגמוס6 ק פנעיסתנדו
5טייונט

 5 רסון ררם 'וות ה, ן
4 

11 יבריר וסם סם גמ,1:ונרפ" גי זף פירונין מיץ  ןלן3ד 4 ש" % יקי: ב .יג: ,:::2:
~Os מ,"'מ(ך;%" 4 :נן::ג 5ןש" ייין,ןן: ותר ק t'1tbS*צ:: ששש%ש18א ישיוגע"1"מיה"
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נןaonm א ש ת יכמה
 רבותים )פא"( אוצן, 4 תעם יקמל *ד יד, %א ששש שש שבש נוןהשוה,
 חור להם אמר ששך באותה האיש, משה זה כי השמרו באצבע, שתו מרפקוויו , באויר ומפחו האוץ מן ת4ץ )פב( משה כמו 4הם הע%פותצאה את הערבב שפן באאמה
 וטתכנסו )פד( , והרגשי עמדו , לכם עשה מה נזכרים אתם אק )8נ( עיף קשה)פב*(
 , מוסב אלהים לס תעופה אם לו 6גאמרו )כ )טמ,ת וע' אהרן ל העם ויקהל שנאמר אהרן,על
 שעשו מה ראה , ס( מס )0ס אהרן וירא . לחור שעשינו כשם לך קושין אגו לאוואם
 עד לומר נתכוון ואהרן )פז( , עמי אותו עכבנה מי שאין )%( מעצכם אותועישה ואני לי הניחו כהן אמר , ענג לבנות בקשו , מזבוח הבין )פה( , (OD) מזבה ויבן ,לחור
 וגו' ממהרת וישכימו מיד )פח( , משה ירד ולא אותו בנה , יורד משה אותו בונהישאמ
 , ילה תמצא שם ישיבה מחבא שאתה מקום כל )פם( , 0ס'ו( )טס לאכול[ העם]וישב
 לחם)גל6שס לאכל וישבו שנאמר)צ(

 )י.
 הסף, את שמכרו , שם היה ]קליל[ 4ך4ן( לוה כס(,

 העם ויחל , שם היה קלקול יכה , 6( גיי )כמזגו בשמים ישראל וישב כתיב אחרובמכךם
 לצחק קמו הם למשה הקביע אמר , ע"ז של ישיבה , העם וישב כאן נאף , (or)לזנות
 וראה יירד משה בא שעה באותה 1 '( ל3 ורמית יד לך 4זם( )צא( , יושב ואתהבע"ז
 עשה במה , 'ע( 9 )יני'ס וההמה האף מפני יגורתי כי שנאמר , לירד ונתיירא חבלהמיאכי
 והנין )צב( , ט( ט )6'ינ עננו[ עליו ]פרשז כסא פני מאחז שנאמר , הכסא את ואחזהלך
 ההר אתמול )צג( , עונות גרמו כמה וראה בוא , עתו שכינתו מויו ופירשו הקב"העליו
 מלאכי חמשה והחמה[,)צד( האף ]מפני ינורתי כי , מהם נתיירא ועכשיו בהם, מנגחבהיה

 ותקוניםהערות
 ף 6ות גמ"6 הגמ"ר %פנינו כ"י סתגחומ6 כ3סון ומוכך , מ0ס נ6 ג6 מעות סס נ6ו כי ממס גס; כיסעס

 כרס" ytu עעחץס וענין , ע"6 סס יף ;גת ועיין ט"0 יברש נסרמנת סו6 י"ס 6ות ח;6 כ'ונתנמומ6
 י"ס %ת וסגי סוס כמקמר נוסף 6קסס6רד 30 0ג' ונכש , )נטף 7"ס Dlfil' 0ס סכת ונר0"י סמולסע3

 רומ' נב* גס סו6 ק , סטתם 6ת ועירככ 0סן ג6 קמרו ר13נףט )בא*( : קנס כ"' סתנמומ6 מןולקום
 , סעס ג6ותס ייו נמ6 סססן 6קסס6רז 30 סם ונלי , סרסן ג6 ע3 סס 073" ועיין סס ונגמלנוורח"ס

~Snep,
 מוס ונס , )סעעוהס מקוס מ65 ש' , יערי *חס 'ייו 6ת מ65 סרסן קמרי רכנן 0ס כסמ"ר כן

 0) ג' נעכן 6100 כמו כק כתנמומ6 סני )סגיו סיס מסמ"ר מסיר נ35 כי6ס
 תלוי )פב( : 6קסס6רי

 י61 ק טורף, ק0ס )פב*( , ס6רל וכין כבמיס נין חיף ממרסק 0ס נ0נףר , כו' סקרןמן
 כרותי סנירס6 6רלסס"רד 50 0ג' נכ'" 5ו3ס 1 ורחקם רומינכ"י

 5ו6ר'
 שדו גרפס לומי ונכ"י ,

 %15 וכרותי קמעי סה"כ וסי' , 615ר'6 ק4יט' סס ונ0מ"ר 5ו6ר" נקדותי עורף והס סמלותצחרי
 h'1hlll קליעי כתג וסרו"1 שרף, ק0י 03ץ פ" 5וו6ר'6 קריטי 'Dff1 ונעל , סר6;וטת 6ת וונריס 6תס60'ן

 ככר וכ6י3ו מיתם מחרינו ס4 5ת6רי6 קליעי כחג וסרד"3 , ס5ו6ר להתוך ו0חיטס onfn מחופתימורד'ס
 11fiDP~fi 30 סגי כב' , 3כס ע0ס מס מכריס onb 6ין )פג( : פרד"ס גח7ו0י גס וע"ר , קבועיםר06יסס

 ע5 1:תכ:סו )פר( : גבס( כמס 5"3 גורס מס )ונצמרר 3כס ע0ס כסיס כמס טיגריס 6ל,ס 6ין כקמ"ר03
 ונסמ"ר 6ר4:ס5רך סל סני ככ"י , מזנות סנן )פה( : ממש סדר'א מ"י וירך ,  ו' דף ששירין r'p ,6סוץ
 %"ז לוך וע"ן , מגס מלטון רכן ההלס  מלמון וירפס 0כתכ סרט נפי'  ועיין לטיו, שוטח )ע , מזנתמסו
 סמ6 וכן ס' )"נ חס6 כי עסיס נר0" נס ומונף 5"י ריר עאן , ,טס מס 636 מונח 61"ת , 0' 6ותטף
 0ס ונותאר 6קספ6רו 50 0מ גגם , עמי *סו סיננס מי 60ין 4צ( : קגיפ ג?1 מונס וינן סדררכס
 61סרן 6קספ6רד 30 0ג' נ5ש , קומר בתכון י6סרן )פו( : עמי 6חר להתז 0יננס מזנח 50 כשדו60'ן
 נוגסו סטני עז 6מר , סדנריס 63מר כדי . ומטון ופק ונטמיר , 'רז מ0ס כך מן ,.0מ6 3ס6מרגתטון
 ו'סכ דרך6 ס'% סוססת' , וט' מממרת 1'0כיפ מיי )פח( : 0ס מס"ת גסיסה" ttSi? , (רד סרס3ע5מי
 ססכינע. 6כן 5ווח 1סגכ'6 מממרס חיכיים מיד סג" ונסמיר 6קסס6רז 30 0מ גל4 16)ס , 63ט3יכעס

 כו': 'אינס טonhn 65 נצךס כ3 נעי, 63פ3 כעס י0כ מהחק ו06"כ ו(, כ )5פג'ס ע3עוהס כ3כאחיהו
 ו' סמח.16ת כקר טף6 קו זף שסדרן שין סס, למ"ר שינס, מ651 ס6הס מרוס גל)פם(

 פדר"6 נ3ק סוף ספרי 6' ס4 ו'סכמנדפס תנחומי
 סק 0ס נוסף וס tiDS , )הס %63 1'0נו סג6מר )צ( : סמ'"

 נזור%'ט
 סמנתי
 וצמר ;oa סיתס הק3ס ומס , נ( '6 )כריסיה סס ויטט פגער נקרן נקעם 1'מ165 ס:6מר ,

 ודנין )צב( רי: קוס כתיג י"ג ע' גךס,וגיגריס מלם רללסכגרת' )ך קוס ד(:)שש5( סס )0ס עיר )ט ננפטמנס
 סר0ז מסו 7' *ת סמ"כ סמ"ר עיין , ויו פרס נוסרי)ץן פרסו דורס , סכינתו מויו ופירסו סקנססעליו

 ונפוי 0ס כסמ"ר %כ עיין , כסס מנגח מ0ס סיס 6חמ31 )צנ( : עתו ע:ט דו סדי רחום פר;טפרי)ץן
 וקלף 6ף סני' 0ס ונס , סחגהונו6 גסס 0ס ח60 כי גי3קוט מו% , סן חנ)ס משכי חמטס )צד( :מסרותי
 סנוסס וכהנמומ6 6קסס6רי 30 0ג' ככ"י 316ס , רמ"ח וככ"י לומי נכ"' סו6 וכן , וחמס ומ0"'תומבניר

פ"
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הטוש תשאכיטדרש114

 , נ' והלכו )צו( ע אבות ל *ויה הזכיר )צה( , ונרמה ומשחטן ומשביר וקצף אף הם,חבלה
 ואני באחד יעזה עטוי עולם של רבונו הקב"ה לפני משה אמר , וחימה אףונשתיר
 א"ל , לך היא ירידה , רד לך הקב"ה איל , ו( 1 )תטיס באפך דף קומה שנאמר ,באחד
 מהרון שוב עמן, וטיק עמי הן עכשיו משה אץ )צו( עטך, שהת כי אגללמה,
 , הלע"ה לו שנרצה עד מהתפלל כהיה זז לא )צח( יוחי בן שמעון ר' אמר ,אפך
 אבל , לפני חטאתם בכם so(~ הרע יצר שהיה ידי על הזה בשלם הט,ב"ה אמר)צם(
 לכם ונהורי מבשרכם האבן לב את והסירותי שנאמר , מכם עוקת אני הבאלעולם

 : גו( ש ('Shprn בשרלב

 היא חלותי , מיון גאלתני שנים לכמה , ממצרים נאלתני שנים לכמה )קץ(ומהשבת
 : ~התרפאות הם יכולים הס הולים אם לקיש ריש אפר )קב( , יג( טס הס עלין ימיןשטת
 יטלא ידי "ל עלינו שבאו האלה הדברים כל אלכסנדרי ר' אסר )קג( . היא הלות.יד"א
 , ס( 6 )מ)6כ' אל פני נא הלו ועתה שנאסר תפלה, לשון אלא הזה אלשון ואין להקצנה,חלינו
 כשהיה לשעבר )קה( , מ( מס )הסרס עוד לרצור; יוסיף ולא אדני יזנח הלעוליהם)קד(

 ותקוניםהערות
 כ6ן דגי)שט ודע סכתנו סר0"ס 3חדוס' ועתן , וססהת וססמז יקלף וחימס מף סנירס6 מס ונסמיל כ'ס"

 קרקס 06ר ככמוה ממוחס מסייס נזס 6סל , עקרות גרציה סיהס וסי , דכ6ן ס0מד תחת מלנרסג'רס6
  וסוג נמסוק נקסמי גס 6ו3ס , 3סיעהס 0ס כנוסף סס0י עג)ס טס 3כ7 ע"6 גס דף רנת 3גמר0036

 יותר גר6ס לכן h9pn 3סו יי3יף טס ממ"כ וערן , פשי 3קמן וכן , נטמיר ככב כמו כנירדףפ0גיסס

~tJOS
 3סדר"6 ורבתי , ס0מד תחת מכרס כמדלל סנילס5 עקכ וכס' , כ6ן ך6ית6 כמו ולקוס וגמרם

 מטס סוכיר )צח( : ג"ג 6ות סלן"3 כניקול סס ועיין , חרון מיחית חימס 6ף קלף מ63כיס ס' חושממיס
 : ומסרס) 3י5חק )6ברסס זטר וגמר קבות וכות טסזכיל כוון כ' 16ת ס;לסס נתגחומ6 מסולם , 6טתג'

 נ030ס ועמדו ס6נות ס3סס נ6ו 0עס on~h סס ובפאנל , ס)סס ממגו נגרש מיד נגיסה , נ' וס"ט)צו(
 6קסס6רד ס) פגי ונכ"י , רמ"ס וכ"י רומי ככ"י כ"ס , עמך 61'גן עמי סן עכסי מיס 6"3 )צו( :מחס

 : עמך" hih עמ' *יט כנדו q~g רוצי נכ" וכן , עמך 6)6 פנן עגיי 6ותס קורץ 6חס מטס S~hוגסמ"ר
 עמו סל4"ס כקראן עד מתסיס מטס וו )6 ונטמיר , סו4"ס )1 ס:ר5ס עי SS'encn מסט זן )6)צח(.

 06ר סרעט ע) חגחססקטור
 נעוצם 'סקנסס צינר (as) : רומ' כ"י 0) נקדו ;וסף וכן )עמו, )עסית ז4ך_

 סקנ"ס 6מר סגי 6קסס6רי ס) סגי ככ"' 6נ3 , ונסנףר וני3קוט רח"ס ונכף רומי נכפי סו6 כן , ט'סוס
 ט' ג6ס נזו)ס ועז 3מקט:ס 16חי יזעו כוט כ' ס' 6ת 7ע1 63מר לחיו[ 6ת 61'0 יעסו 6ת ]6'סיע"'( rh 61'0 6"ע 6ח )6'ס עוד ')מיו ג6 טג6מר )סג' מועכן 6'ן ועוד , נסר[ 3נ 3סס וגתתי סרגן 3נ,6ת וססילות' ]5") נסר )נ )סס 61הן 'מסט עוצרו 6גי )נו6 1)עחיד הוטמן 'סר6) סרט י5ר ידי ט) סזסנעורס
 נימוט מונק , מקיס 'מיס חפנתי )ק( : ע"כ )ג( 63 )ירמיס עוד מכר 63 ו)מס6תס )עווגס 6ס)חכי

 סגש )כמס מן סמעתיק ססמיס 0ס נפקוס , ננקדתי סגש )כמס לקא( : ריתגחומ6 נסס תחט"ז רמוהסקס
 רמ"ס ונכ"י לעמי וניצי , ומיון ממזי מג* גנ35תי לגיס %מס סגי' ופס , ר*מגי סניס %מס עןסר6סון
 סו6 ס6ס) 6כ ילך וגוסס סמתחי) כ"ז 6וח כלמנע סוס סמ6מר נוסף טס 06ר 6קסס6רד 30 סגי נמינס
 לחרס, וכ"י לורי נכ"י וכיס ')סתרס6וח, סס יטפס סס חומס 06 מיס ריס 1nb_ )קב( : )סגיהנמו

 סמעחיק לח"כ וס5ינ 6ר") נרקח כחוב וסיס , )קים ריס 6מר 51"3 . יוי ר' 6מר נסטת סס בסייסונ')קוע
 061 )סתרפ*ת יכווין סס חו3יס 06 )קיס רש 6מר 6קספ6רד ט5 סגי ונכ"י , סי ר' 6מר סמדס'ס16
 , גסתכם וסמון , סי6 חקותי 61ומר , )עסות מס יודע מגי נג'סשיגס

 ונפשקתי
 (qs 5יון ותקמר פסקה

 סס חאש eh )קיס ריס 6מר , עליון ימין סטת סי6 הגותי 61ומר כסמו ס,ס כ;4,מל נם מ631 ע"3(קי;
 ים סנ ~hnSD הטיס 06 פי' , סנרך 3ית סי6 יימין סיכוי 06 זמהס'6 סוסיס זחס0 ימין סנרך5ית
 6%( ק) )דף טס נססיקה6 ע"ן , 6)כס;ורי ר' 6מר (ap) : '"ח נסערס וטקס ) 3סחרפ6ות סטשחשם
 , 6מר מצמר 0ס מונך %6ס:זרי ר' ונסס , גחמני נר סמוך) ר' נסס 6)כסגדף- ר' 0) מצמר מונךחס
 גלמני נר סמו36 ר' מצמר , סמדר גתספך תנכס נכס נפסוק טיכס כמדרס ססעילותי '"ג נסערסהניס
 , סנטגס סי6 לנתי טיכס סנירסח רייס גס יס ס3סגיט ומסח:חומ6 . ע"כ גססך וכן 6)כסגדר' ר' נסס610
 36 חטת "ססכח זס )סגי גוסף 6קספ6רד ס3 סגי נכ'" , ס' יונח ס)ש)ס )קד( : טס נססיקת6 )הקן יסוכן

 פ( פסס חסת 53מ יכוסס , צחון 6סר. 6ת וחנותי סיתרת  סן3רש 16חן סכחת י( 0ס)תס3יס
 סופפס ווו , ט, יזגמ רגש3ס 0)סניט כמו סני6 61ח"כ עסיס" קומר ס6ת כטס סו6 יון רסון )וי ר'6מר

 טס )תס3יס נקרך מוקדס סו6 ס' יונח ס)עו)ס כי , 6חד סחוסךחי15:'ת

~WD 

 וט' ס6סס סכפנ גס ח(
טיס כססש וכענר )קה( : סס ס3י ונסעלופ ע"6( sp )דף סס גססיקת6 וע"ן , 6) חגום ססכח )סכהעמוק,-0
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נחתטיף א ש ת יכ8יש
 הים שפת על נתונה שהיא למערה דומה הדבר למה . ה' אל טפה וואמר : י6( 5נ)יגס וגו' המחנה אל ושב שנאסר 4ץ( , אותו מרצה הקב"ה היה , ישראל עם פעםמשה
 אל ה' יאמר , 4ם חוורת והמערה , לטעיה נוהרת הים  ואילך מכאן , אותהוכולא

 : ה' אל משה ויאמר , משה אל ה' ויאמר ,משה
 אמור כהוה אל ה' ויאמר , הענין ק למעלה כתיב מה . ה'[ אל משה ]ריאתך]שו[

 "שח עדיך )נא( הורד ועתה ]וגו'[ עורף קשה עם אתם ישראל בניאל
 את שאבדו משה כשראה )קח( ו(, סס )מס עדים את ישראל aa~ והתנצל מיד ,עליו הקוק המפורש ושם , הקב"ה להם שנתן ויין בל4 שמעון ר' אמר )קו( , עדיך כאיו , ס(5נ

 המחנה[ מן הרחק ]וגו' האוהל את יקח ומשה : עליהם כעם הוא אף ; שובההמתנה
 כאלפים וביניר ביניכם יהיה רחוק אך שנאמר , מיל רחוק היה כמה )קם( , 1( סס)ח
 מנודה לרב מנודה משה אמר כך אלא , משה עליהם כעס לבתה , ל( נ נטש במדהאמה

 , במלך מרדו , אחד לביון )קיא( לו שהיה למלך משל אמר לקיש ריש )קי( ,לתלמיד
 ישראל נאמשו משה כך , וברח מלך של סיגנון )קיב( נמל , שלאן צבא שר עשהמה
 משה שמבקש כל , סס( (nwr הן מבקש כל והיה : לו והלך המשכן את נטל מעשהאותו
 כאילו , תורה מלא זקן פני המקבל שכל מלמר , ה' מבקש כל אלא , כאן כתיבאין

 לימול אותו מבקשים היו והגדודים והשרפים המלאכים אפילו בי , שכינה פנימקבל
 מבקשים ולבנה חמה , משה של בהשכנו הוא הרי לאלו אלו אומרים , לצאת רשותמענו
 מרעד אהל אל ]יצא די מבקש כל והיה , האיהל אל הולכים לזלם לצאת רשותלייבול
 עומדים וזין . מ( טס )סס האהל[ ]אל )האהלה( משה כצאת והיה : למהנה[ מחוץאשר
 והיה , בו רואה הוא מה משה של יולדות אשרי ואוסרים אותו ומבבדין הצדדיםעל

 , פשה על נגלית שהשכינה יידעין היר , ע( סס "ס הענן עמוד ירד ]האוהלה[ משהכבוא
 הקב"ה א"ל , חוזר איני א"ל , המחנה אל שוב משה הקכ'" אגל . י( סס )% העם כלוקם
 ויצאה , המלך על שקצפה לממרונא , דומה הדבר למה , במשכן יהושע כי יודעהוי
 ואמר הממרונא אחר המלך שלח , במלבין אחת יתוטה מגדלת והיתה , מפלמין חוץלה
 את ואין , שתשובי 5ך אומר אני לה אמר , להזור בקשה ולא , הכלמין אל שובילה

 , י6( סס )ס0 פנים אל פנים משה אל ה' ודבר בפלמין,כך מינה שהיתומה יודעת הוירוצה
 , לחזור לך אומר אני הקב"ה א"ל , לחזור מבקש ההר ולא , המחנה אל שוב , דיברמה
 בשבילך לא עולס של רבות מיטה א"ל , מועד באוהל ירושע חייך , מבקש אתהואין

 הקבולו א"ל , אותם להניח יכול אתה שאין ראה , אלי אומר אתה ראה , עליהםכעסתי

 ותקוניםהערות
 גוסס כמסיס לטינר סג'ר% 6קסס6רד ס5 סגי ונכ"' , ע"3( קנט )זף טס פסיקתם שין , טעםמכס
 6 6מר סמחגס 56 וטנ בגיס 56 מגיס מסס 6) ס' וידגר סג6נור 16ת1 מרסס סקג"ס 'סרט ע3כומס
 מסס 6"5 , כעסת 6תס 61ף 16תי מרקס הסיס נכעס כס6סיס 5ך קמרתי כך 65 , רותחות ספנים סגיסקנ"ס
 6מ6 ר' 6מר , סמחגס 36 סוג פיס סתר5ס ל סקג"ס 6 6מר , החס ע5יסס כעסת 6חס 65רכס"ע
 לטס 6פי15 מסס בסנפך 3סויז יכון 6תס פין ל6ס 6 6מר , סל4',ט טס 5זנר יזיז מטס מ65 לעסנ15תס
 מרכס מטס 'סר6) ע5 טעס כססכ4"ס "טתס 53דו נוסף רומי בכ"י , סמח:ס 36 וטנ סג6מר ( )ק :6חת
 רפס נכ"י גס סו6 כן U':DS 610 ושסר , ט' 5מערס יומס סזנר )מס טסת 56 ס' והמל ס10מר ,16ת1
 מסס 56 ס' ויקמר מסס 56 0' סינר פ65 6ת מנגס נכ5 ורע מדת מקמר ס' % מטס 1'6מר מןומתחע
 ויעמר מסס 56 0' שנר ]כר[ ע5"5 3תש ים וכהנחומ6 1 רומסך סני6 ,ט 1ע5 ס' % מסס ויקמר כתיגוכקן
 רמ"ס גכ"י OSth , רומי לכ"י 610 ק , ממסון ר' 6מר )קו( : כ56סיס 56 מסס יעמר ]וכתן[ מסס "לס'
 ס5"ן רמז מס6 גי ניפוט מוגOaD , 6 כטרש )קח( : 'ואי 3ן חמשן ר' 6מר 6ק%6יי פ5 פניע"י
 6מר פיס ריס כי גמ65 ורמים רומי נכ'" גס שמט OSlh , 6טר 5קיס ריס גריס %1ינ , סתגופמ6גסס
 מרע סס ינסע טון Otst , נ' ניס1סע רס"' ומיין , טנא ממוס וס61 מתורס Su נרסק מונף וכן ,ימין סש כמס )קפ( : ו' 5נ מס6 כי עסית נרעצי גס מונsfnln) 6 מגורס ירנ מגוזם וסמ6מר , סמס3רק

 848108 ורומיח יונא מ5ס , פיון )קיא( : ס3סגיס ניפרס ערן 6מר, שוס ריס )קי(לנרן:
1s7sew)ודגך גס שם88(8 סי' , סינטן )קיב( : ירפיאסגט , 

 וסערי
 ונחרז סייס נסקו 0סגגוריס עמס מס גפך סמרי קניון 5ית6( )51פניט נסע5חך נס' 6101 %ירוץסחי  סיומיי 3סס סני סנט ערך

 , b")u ס6ס3 6ת יקח ODDI וכ"מ 606 גס5 סעג3 אסו יער56 סרסרו ר6ס מפסכך
 כרימ6מר ממס 1ס"
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הנוחטא א תש בנישירש116

 פניך אק אם , מנסרני אתה למלאך משה א"י , מלאך לפניך ושלרשעי לך אמרתינבר
 : יג( סס )סם וגר בעינך חן מצאתי נא אם ועתה , ט( )ג מס" מזה תעדנו אלרולכים
 אם הנה הלפוזא בר יוסי ר' אמר )יג( . כ6( סס )ט וא' ארו טים הנה י דימומך]ם,[

 , לי מפל מקומי )קיד( , שעי מקום הנה אלא , כאן כתיב אין הזהבמגלם
 מדת טובי % המוב )קמו( , 'ע( סס מס מוכי כל אעביר אני ויאמר , לסקוסי מפלואני

 הראה שעה באורגה "ס(,)יז( אתון אשר אתהפרעמתיהמתי
 לון

 האוצרות כל הקב"ה
 של הזה האוצר עולם של רבונו לפניו אמר , לצדיקים מתוקנים שהם שכר מתןשל
 אוצרו לכל וכן , ייבומים מכלכלי של , הוא מי של הזה , צדקה עושי של א"ל , הואמי

 אני )קיז( לו שיש מי א"ל , הוא מי של זה א"ל , גדול אהד אוצר שראה עד ,הווצר
 הקב"ה א"ל רשעים, של שלווק ועל מצות, של שכרן מתן על לעמוד משה בקש , כ(לטס פני את לראות היכל לא ויאמר : אחון אשר אלא , כתיב אין ]גחון[ )ננון( אשר)יח( , )סס( אהון אשר את והנתזי שנאמר , חנם עליו עושה אני לו שאין ומי , משלו לונותן

 ומשלם שנאמר רשעים, של שקתן לשון אלא הזה הלשון ואין , פני[ את ]%אותהוכל
 בעולמ , גג( סס )סטת כרו את והמירותי -ב"ה מו[ אמר . י( 1 )וגויס וגו'[ פניו לאללשנאיו
 שהוא המוב מראה אני הבא ולעולם )קים( , יראים של שכרן מתן לך מראה אניהזה

 : ס( )6 )תסרס ליראיך צפנת אשר מובך רב מה דוד אמר , להםצפון
 לו אכתוב זש"ה )קכ( . כי( )ד )סטת האלה הדברים 4ען לך כתב משה אל ה' לאמר]יז[

 על למשה 'אמרה ; התורה את ליתן הקב"ה נשבא , 'י( ח )סייע תורתירובי
 האלה הדברים כל את אלהים וידבר שנאמר , והתלמוד והאגדה והמשנה המקרא ,סדר
 , 6( %)ש

 , שעה באותה למשה הקב"ה אמר , לרבו ותיק תלמיד שישאל מה אפילו -
 , בני את ולמדה לך הקב"ה א"ל משה משלמדה , הדברים כל את אלהים וידברשנאמר

 : בכתב להם אמרה 'ליום אני מבכלם א"ל , לבניך אותה כתוב עולם של רבונו משה לא'
 ותקוניםהערות

 6ות כגוסס מוכך וכן סהגמומ6 כסט ס5"ס רמו כיגיע מונק , הבסהר נר יוסי ר' 6מר )קיג( :ם)סטט
 סו"ע , 1' 6ות סמ'קס חמ"ל , ח' 6מץ פס"מ נןל , שרומי SDp %' והין 3י ערס מקוש ~ד( :ב"ו

 , הקס"נ רמז תנקוק  תהמרו,. רמו תס3יס י)9ע , ת"ז רמו ויא Dlpbt , פכיך לנתי ססיקת6 , ג'הומור
 , סגופם משנמהול סמ5מר וסוף , הילמדנו  נסס opn  סרך  בערוך כצג*  וכן , כ"1 5ות ~Pellס:ועמ5
 h)un 3"3 גר יוס' ר' 6מר גמשם יתקן ים סס ממ"מ ונמזרח , כ"6 3"נ תס6 כי רס"י כוון כמקמרומס
 וכעיןע רח"ל נכ'ק 16)ס , רומ' נכדי וכ"מ , ססורעטה חית עוני כ3 סעונ )כמו( : הכפתי נר עסיר'
 גק 6ות סגיסס ונחגחומ6 , ססורעגוח ומדח סעוכ מזת עובי כ3 ו' 6ות סמ"ס f'nnal סהגמומ6נסם
 מדפ עוני % סעונ טית 610 עוני וכ5"3 )תקן ש 1)דעת' , ססורעטמ ומזת סעוכ מזת טוני וכ3סוני

 1' 6ות סמ"ס ונסמ"ך כ"ז 6ות נגדפס מונת , ס6ו5רות כ3 סקנ"ס )1 סריס סעס %ותם )קפו( :ספורעגות
 ונספר תס6 כי ועקוע רחקם וכ"י רומי גליי , )ח% )1 טחן 6ג' )קיז( : סתגח1מ6 גסס ססוט)שע
 ככ"י לויס , רומי ככ"י גס סו6 כן , כ6ן כתיג 6ין גסן 6סר ח( )ק : נסכרו )1 טחן 6ג' סגיססהנהומנו
 06ר 6ת וס" , כסג'ס הקגתי וכן , ע6ן כהיכ אין נהון 6סר סגדסס ונהגהומ6 סהגהומ6 נסס ונעקוערחל
 רמסי 'כמרו 6סל rh סי' להון 6סר 6ת 6נ) , עגמו 30 כעונים מעקיו ידי ע3 :חק כנר ססו6 מגמע)הון
 6ה1; 6סר 6ת ומטתי ,pv 3"ג תס6 גי סחורס ע3 כסירוסו רס"י כוון or51 , כלי ס6יט ובע"פ 03עסע4ו
 6), כ6ן כתיג 6'ן נמון ]6סר pnb 6סר 6ת וחגגתי סס וכ5") , וט ג0מט ונתמרר , נהון ס6רנסשהן
 רכ 5ס זוז 6מר )06 5סק 6100 כטור מרקס 6גי כנ6 ו3ע1)ס )קים( : במון מנקך סה4 %ר יהון[6סר
 Ots] 5סון כעוכ0סו6 במרכס סנ6 )מובס 6נ3 כגירסת סגיסס וגתגחומ6 , וכי)לוט לומי נכ"' כ"ס ,עונך
 וככ"י " נ( סי )יסעיס 13 ימחכס יטכס וגחך 6)ס'ס ר6חס 63 עין יסויט ])6[ 0)6( ממש )6ימעו3ס
 : סוס סס'וס נעמס ונסחרר , '%'ס 30 זכרן 3ר מרקס 6מ סוס כשים ע) סכתוכ וס מונךרה"ר
 גע) תעתע; וכן , סתגחומ6 נסס ע"ס רמו הס6 כ' ג'6זס גפנך , הורותי לונ' 3ו 6גתנ וס"ס)קכ(
 נמואס , סיטיש נעת לק , ע"י 3חגחומ6 כדגיגו ססו6 כמו כמקמר כ3 סמ"ז נרים מסמ"ר 6תכמסיר
 טסמ)מיז מט 6סעו נסמ"ר ירמ וותיק תימין סי60) מס נמ9ס , 61נזס הלמוד נסמיר והתימודיכ%זס
 ממסיר 6סר קעמס טימייס שד גן וכג'ו , סנ4"ס מסי ס)מדס מקמר נסמ"ר מסכ מסגמנט וקו , )לבסור

 כשי נתגחוס6 תן ס' 16ת וירך פ' ס;דסס ונהגחומ6 3"י 6ות כגדסס נת:הומ6 6נ) , כרטט ס5'נוסנוור
 ספי 'סוים ר' נסס ישתמר גמ65 מטס כדות גיוס ויסי ססק6 פ"ר ליס רנהי ונססעף6 , ף 6וה1'ר6
 נגש , )ך כהכ 3מ0ס סר4"ס כס6מר ס)וס כר סטוי 'סורס ל' 6מר סס hn'h וכו , 6הר נכנגון שוסגר

מטס
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נםתתש א תשכימהו
 ויהד , מהם אותה וליפול , בהם לשלום D~yn אותת שאתידימ לפמ הוא שגתיאלא
 , פה על והתלמוד והאנדה והמשנה . בכתב להם תן המקרא אלא , השלם כאומאבני

 שהו , והתלמוד המשנה , ג(( % )ומות פי על גי , מקרא זה , לך כתב מעצה אל ה'ויאמר
 הראשונים הלוחות . לך כתב )שנאמר( )קכא( ! העלם אומות לבין ישראל ביןטבדילין

 כתוב את השניים אבל , י"( )6 "מות אלהים באצבע כתובים' שנאמר , אותם כתכתיא%
 ע/[ כתובה( )פ" גמימום לה וכהב )קכב( אשה שנשא למלך דוטה הדבר למה ,ל

 לה אטר , למלך אותה וריצה שושבינה בא , ומירדה קלכ%ה אלא עשה לא ,שלו
 נותן אני בזכותך . לך כתיב : אחר גמימום ועשה לך אלא )קכ3( , נתרציתי הריהמלך
 על ואכתוב )קבה( להם אמר שמשה הוא חלפתא בן יומי ר' אמן התורה,)קכד( אתלהם

 , דברים דברי דבר שנאמר מכלם כל )קכו( הדברים. את לך כתוב ד"א : ג( ' מגבסהלוחות
 אתם בי , שם כתיב מה , 6( 6 )מטע הושע אל היה אשר ה' דבר כתיב , הןתוכהות

 למות למות אשר , שם כתיב מה , 6( 6 ליחס ירמיש דברי כיניב , ע( מס )% עמילא
 , גו( )ג (oe וגו' רעב בהי , שם כיניב נהה , 6( 6 )וגרס הדברים אלה שם כמזיב , כ( %)סס
 ור' יוחנן י )קכז( . וגר[ האלה הדברים פי על ]כי האלה היביים את יד כתב]יח[

 ותקוניםהערות
 גס סרסן ו)ס'וח o~lno 6ח )תרגם עת'יין ntmhc e)luo סקנסס שפס וקש , נכתנ סמטנס 0הס6מ0ס
 D'1nlh 6תס סעופך )קושח סקנ"ס )סס 6מר , מש"ן 0מ6ו;יס tte)P ועד 'טר36 6ט שמריס 1ססיונית
 וסכ) סם ע) 0גח:ס סמ0גס זו , ס'6 61יע , נכי סס 56)1 ט3' 0מסטורין סי 6)6 יודע הג' גני60חס
 י"ר6) נין ומס , נכתנ סמטגס 0חס6 מרקס  6ת מס )מ0ס סרן"ס 6") טווס נר יכויס ר' 6מר %רוסממך

 sp ומלגס נכתנ מקר6 )סס תן 6)6 , גח0ג1 ,ר כמו 61"כ mm~ רוני )ו %הונ ס;6מר , סש)ס)שמוח
 0ג6מר ( )קכ : ע"כ , סס ט) מסנס סרי , ס6)ס סל3רש פי ע3 כי , מקרך סרי סיגרים 6ת 5ך כתוכ ,סס
 בכ"י געעות סו6 וכן , חד0 מטמר מתמי) )ך כתג ומן סי6 מיותרת כי סיטרתי 0ג6מר מ"ת , )ךגתנ
 כי ג'אע קטן he 16)ס , סג6מר מקת וסוסיש 3מ%ס 0מוסנ מסכו סמעתיקיס כ' , רח"ס ונכ"ירומי
 )"נ 16ת )נין nhenl~h 0) 0מ לכ"י %סף סוס סמ6מר גמ65 וכן , "טג6מר" מטח 3)י ונסמיר ססהס6
 )ך כתב ואכון מתח') טס ונס , נישל" 6'מ 6 6כתונ O~gi עי סמככן סס גלסס ונטיו 3"י( 6ותונין

 סס:רפ' ס36ס סמקת כתורס" אסי גמיטוס 3ס וכתג )קכב( : ט' o'Nh 563כט כחו3יס סר6סוניסספשת
 , נמיעוס ג"כ כיצע לחצי וככ"י , 6קספ6רל "3 סגי ת" למיס וכ"י לומי גל'י ג'ת6 סמעתיק ס1ס0ת ריסכי

 ספקהלצת כ3 *ונס , נשסות 6ל(סס6רד 0) סגי וגכק , 11 ואטית ט 16ה גתפריס , נוויעוס לחרסולכ"י
 , נמיסקוס פמ"ז וכסמ"ר , גמיים ינותן מונך תס6 כי י ונעים , נכשקון 1YD1 16 %"3 סןמטוכסות
 עסאטשן75 עמת סי6 סמן כי ש"ס נסערס סס מכתנתי ומס ע"ג( גב )וף סחודט פסקה נפסילף6ועיין

 מס נמס ערך ס0)ם נעריך ע"ן 65אס(ן"7 יוני מסע) ננזר נמיס)ום וסנירס6 , גטו6ע טעלופתלוגס
 5"3 סס נס , 6חל גמיטוס ועכס )ר 6)6 )קנג( : קשוט ד"ר חק מוסריר סנןת סרב יד'יי טסמסעיר
 % 61כחוכ סס"ד ייי ט 6חן וקוהי נמיסשס 3ס ע0ס 6)6 סמ)וח 6חו ofs ואכמ"ל , נמיטקון 16גפישן
JIIAIs~, שחן וסקולי כן ס"ס 6קסס6רך 30 ינ' לכ"י וכן , ידי נו ט6חן ט6חר5ס יתן ומי ת61' כחג סמ"ר 

 ועיין , מיותר סו6 סרוחות ע3 ו6כתוג סס"ד וססיוס , ס)ו6י( 31פטמיס , )11' חרנס )1 )תרגס כ"כ יייגו
 טנ 1יכחונ sv כה1נ מסיס ה3פת6 3ר יוסי ר' 0) כמקמר מן וגסהרננ , טס 0גלר גמזרס סלד")גחיוט'
 סס חט6 כי 31י))ץע , רי"ס מערס סיין , גמגומו ס)6 סנימס ומ1נ6 מפועת" ט) "ו6כהוכ גשוס)ויעח
 רומי נכ"י נס כ"ס , חרפתך נר 'ו0' ר' 6מר )קכד( : סחורס 6ת )ס.ס גושן 6גי ג,כוחך )ך גהונס5") 3חש ש סחורם, 6ח )סס צתן 6;י נוכוחך )ך כעונ סניך וס 6מר רק , כ"י נתגחומ6 )סלט כמוסו6
 ע) "כתונ )קבה( : ח)סת6 כן סמטון ר' סני' פס ונטמ"ר 6קסס6רד 50 סי' נכ"י 16)ס , רח"לוכ"י

 וכן כח( )ד נסעות 40מות ע) ויכהונ סכתונ מונך 6קסס6רד 0) טלי וכ"י ורח"ס רו% בנ"י ,סכוכות
 6מר ממטס סו6 סמ6מר סיום 61"ר , קכ"נ גסערס ועיין , ס)וחות ע) 1'כח31 סכתו3 מו63 ססנטמ"ל
 0) סגי נכ"י גמ65 6)י( ס' ויתגס סר6סון כמכהי סלמות ע! ויכהונ )16 ס)וחות ע3 ו6כחוכ ,)סס

 כתוכ גימר 3כך %ס 6ותס וגתתי עונס עין O)DD גסנתי וע' ותגס % סופיסט טס גטמ"ר וכן6קספ6רי
 סנירס6 ומס , טס ג0גמר נס מונק , סן חוכמות דנריס ינרי 731 שגומר מלץס כ) )קבו( : שטחך")ך
 ריס שסרי ועיין , מככהוכיס סר6'ות סס וגטמטו , סן ותוכחות 6)1ת סדנריס יגריס ד3ר "כחול מקוסכ3

 יסויט ר' , כו' 6מר הי יסויס ול' יוסי ר' 6קסס6רד 0) סגי וגהצי , שמעון ור' 'סויס ור' יומגן ר'רח"ל גטי 6ו3ס , רומי נכ"י נס סו6 גן , 6ומריס שמעון ור' יסולע ור' יוחנן ר' )קכו( : %"6 1ד3"רוגריס
 , כו' 6מר שמעון נ"ר יסוים ור' יוחגן ר' 0ס רק 6רף60רן 30 סגי גכ" כמו סני' ש"כ ונסתגר , ט'קומר
 : סת)שד מן נס לטס 3ס)ן 0תר5ס כמו , שמעון נ"ר יסורס ור' יוחגן ר' נחגשמ6 לסלט 3לגא 'טוכן

אתי
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 על אלא , כאן כתיב אין הדברים את לך( ונתתי )קכח( אומרים שמעון ור'יהושע
 שבכתב עשית אם )קכמ( , פה שבעל ותורה שבכתב תורה לך נתחו , הדבריםפי
 שטענו למה , שנר מקבל אתה אין אחזם והמרתה , בכתב פה ושבל , פהעל
 בהם קורא שתהא מנת על , ברית עמך וכרתי , פה בעל ותורה שבכתב תורהלך
 הדברים את תשכח פן שנאבר , הברית שתבמל יודע הוי , אותו המרתה אם אבל ,כן

 : פה שבעל אלו , נסס( מלבבך יסורו ופן , בכתב כרצבין שהן ע( 'י )יני'0 עיניך ראואשר
 ישראל ולא , ישראל את אוהב אני התורה בשביל . כ,( )ד )טמנת ישראל[ ]ואת בריתאתך
 ברית כרתי האלה הדברים פי על כי , התורה בזכות ]גדלו[ משה אפילו אלא ,בלבד
 כנוד כל )י( יצחק בר ירמיה ר' בשם שמואל ר' אמר , משה את גידל וכהאתך

 : הבא לעולם' לו קייכת הקר, אלא , כלום הקרן מן נפל לא הוה בעולםשראה
 נסמנת שתה[ לא ומים אכל לא ]לתם' ~לה וארבעים יום ארבעים ה' עם שם ךיוקי]ים[

 , שתיה ובלא אכילה בלא יום ארבעים שיהא לאדם אפשר )לא( , ג"()י
 שם שאין ראה לעליונים עלה משה )לב( , ואכלו אברהם אצל השמים מן ירדומלאכים

 ותקוניםהערות
 מיותרות )ך נתת' כמנוה oSlh , ש"ס וכ"י רומי %3י וכ"מ , כ6ן כתיג 6ין סונרים 6ת )ך גהה'.)קכה(

 , סדנריס פי ע) 6)6 , כ6ן כתיב 6'ן נריח 6חך כרת' סרס סינרים 6ת כ' וסכווגס , סכגרחיס 3כןמן
 ט) סגי ונכ"' , סנכתכ תורס סדכריס , סם סיט) הורס סי ע)ו7ורט

 ונס , וס חסר סם ובסמ"ר 6קסס6רי
hnthקבם( : מס מנע) ותורס סנכחכ הירס ס6)ס סיגליס ס' ע) כי ס6)ס ס37רס 6ת )ך כחג( oh 
 מתגיל יודפ סוי  לותו ריכלת 6ם 6נ3 כוי סכר מלן) 6מס 6'ן וסמררתי ט' פס ע3 סככתכעסית
 ור' יופגן בר' 6חי מקמר htoc גריס סתגהונו6 ומדנר' , רח"ס וכ"י רומי נכ"' גס סו6 כן , כו'סנרית
 ס) טנ' נכ'" olth , סמעק ור'יסולע

 ריס סמ6מר כ) סעת'ק 6סר נ' 16ת סמ"ז סס נ0מ"ר וכן 6קספ6רי
 ס)זס סמעחיק כי. , OtO מקונן Sh סמעת'ק גס ~ptnp 6סר 'ד ככהנ ס' ע) )ס"גו , סוס ג"' ע"ססמ"ג
 )סג'גו( סקופ ממס נ0יגוייס כ"' )מגץ וסיס , ס)1 סקוסן Sb ט)סגיגו כ"' סתגחומ6 מן רניס מ6מר'ססוסיף

 סנירס6 )וסס , 6חד מקמר טמעון פר' 'סורס ר' וניס , 6חד מקמר 'וחגן ר' נסס ומונגן גח)קוסמ6מר
 יוחגן ר' סס סגירס* ונך קכ"ז( תערס עיין סמעון ור' 'סוים ר' ס)סמגו ימו 63 ממעון נ"ר יסודםר'
 6ות6 סמרת ohl , סס פנע3 וחורס סנכתנ תורס olho סדנר'ס ס' ע) כי ~oih סיעיס 6ת )ך כתג6מר
n'rDtנכתכ חורת גחת'ס סכך )מס , פכר מקכ3 קינך , סס נע) סנכתכ ומס נכתב פס מגע) מס 6ח!ס 
 כך נסן קור6 סתס6 מגת ע3 נריח 6חך כרחי ונו' )ך כחכ 6מר סמעון גר' 'סודס ר' , סס נע)וחורט
 6ת 5ף כחג %מר ככן סנרים מבע) ס6תס 'וזע סו' אוחס כמרת 06 6נ3 , סס( נע) וגס נכחנ זס)ר")

 1% ]6סר סיגרים 6ת חסכת סן מ6ד גססך וטמור )ך מסמר רק )'פר6) קומר מ0ס וכן , ס36ססדנריס
 3ע5 )ך סנתהי פינחס 136 מקננך 'מות ופן , נכהכ כתוניס 0סס 6ותס רופס ט6תס דנריס 16עיניך[
 גאיתי )6 סקנ3תס חרתי b(tSl כ' ~Olh, ס37ריס סי ע) כי ס6)ס סינרים 6ת 3ך ג6מרכחנ )כך ,סס
 )נכ"י שכמס שנדי מסטר נכס ממט סייחי 1)6 נכ"'( )'ת6 6תכס מכיר סייחי )6 )רומצות , 6תכסמכיר
 יו )יף ס, פ"נ ס'6ס 3'רוס)מי סוס סמ6מר מ65תי 6עס . ע"כ נריח 6תך גרתי )סיכך סיומות(כנטלל
 , כתגחומ6 טס61 ממס 6חר נסגגון ע"ד( ש )דף ס"מ ס"6 הג'גס ע"י( עד )דף ס"6 ס"ד מניסע"6(
 1ס!ג ססמ"ר וכנירסת 6קספ6רי ס3 סגי כ"י נגירסת 6ו3ס , נחגמומ6 כמו ס6וסריס ממות כ"כ ססוסניך
 , 3סנ'% ססו6 ממס סס7ר ג"כ ממסך וסס , לך'"( סטרס )עי) )עיין סמעון לכי כי 'ודן ור' יוחנןר'

 סרת קיני )16 061 , כלית 6חך כורח 6גי סנכתנ מס וסמרת טכסם מרי סמרת 06 יוחגן ר' נטסוסנ'6
 ננ' 6ו)ס . וקיימת סגירתך פיקס )ונירוס3מי mnm מגסס מס סמרת 6ס 6מר ורורגט , כלית6חך

 טיפ גדעתי ע"כ, סכר, מקני 6ח 6ין )16 ו6ס סכר, מקנ) 6תס טנכחנ., מס וכמרת( סני'ממקומות
 סנכתכ מס וסמרה נכחנ( סס סלע) מס וכעסות 6ותס )סמיר ס)6 )ר"3 מנסס מס טמרת ohסירוט)מי
 טסירסר סגזכריס ניקמות ונקיע ממס נפי וט"ן , סס( כע3 סנכחכ מס )עסות 6והס )ממיר ט)6)ר")
 6כ3 , 'ש"ס , סנסס סמכות Dl'pt סמירת ע) סייגו סס SD35 ומס סנכתכ מט סמרת 06 סיוט3מיכמגת
 פס. ע3 סנכתכ מס ו)עסות )סמ"ר ס)6 , סכהנת' כמו סכווגס ועיקר , סהגחומ6 דגרי 6ת ר6ו )6נמח"כ
 סר6ס רגטד ג3 נסלל , כ"ס סקלן מ! נס) )6 ס"ס נעלס סר6ס כטד ג3 )ל( : נכהנ סס סע)ומס
 נסם ירמיס 6"ר סס נתמיר סנ" וגס . סנ6 )טוס )1 עימת סקרן %6 מסירות מן 6)6 6יט סוסנעורס
 ת"ח מרמז הגמומה ופיון , ה, רמו תס6 כי ני)קוס מונ6 , 63דס 6ססר )יא( : תחק רכ נר סמוק)ר'

 עש סקס )קלב( : ט3פנ'ט כ"' טפמומ6 מן 1)קוח , ס' 6ות סמך נסבור מונף וכן , זט ע) גסמוסג
 , טס ונימרס רח"ס וכ"י רומי נכ"י כ"ס , סתס ו)6 6כ) )6 סחט 1)6 הכיום )6 סס סבן ר6ס)ע)יוגיס
 נ53 יום 6רנעיס ונסיות oles ללסטר כך סנ" סס( טסף סוס סמ6מר )ונס 6קסס6לד ט3 סם נף5וש

6כ3ס
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 "טת וע' ה' עם שם ויהי )שנאמר( *( : שרזה ולא אכל לא , שתיה ולא אכילה4

 אבא בר חייא ר' והיה לצפורי מטגריא שהלך יוחנן בר' היה מעשה )קלד( *ויקש
 , בכך אותה וסכרנה , הירמה שלי זיתים שדה וכן , בכך אותה ומכרתי , שלי היתה,1 חייא לר' אומר והיה , כרם רואה יוחנן ר' והיה , בדרך מהלכין שניהן והיו , עמותלמידו
 מכרתן א"ל , לקחת ומה -&"s , זהובים מ' ששוה דבר וקניתי , זהובים ו' ששוהדבר סכרתי א"ל , בזקנקנך להניה לך היה לא השרות( )פי' האוסייה ומכל )קלה( חייא ר'א"ל
 עם שם ויהי : לם לכ' שנבראת הורה וקנטרי , ישם לו' שנבראו וכרמים שדוהדבר
 תורה של מימיה , שתה לא ומיס , אכל וצרה של מלהמה )קלו( . אכל לא להם וגו'ה'

 : 6( :ס )'כעיס עמים לכו צמא כל הוי ראומר , ס( ע )מס4 בלחמי לחמו לכו שבאמר ,שתה
 לבין בינו בלילה אהנה ופושם , ביום הורה 4מד היה , ה' עם שם ויהי )שנאמר()קלז(
 ויה ומאין , ושילה ביום בתורה יגעים שיהיו )קלח( לישראל ללמד אלא למה ,עצמו

 : השנינה סניו מום( , ימים מ' אתעןניזון
 על ה' , דברות " , כתובים היו וכיצד )קטא( , והשניים הראשוניםשוים דוהיי *( , כח( % )ס"ת הדברים[ עשרת הברית דברי ]את הלוחהע על רימרערב]כ[
 ]ומשה ההר מן וגף משה ברדת ויהי : הדברים עשרת שנאמר , זה לוח על וה' זהלוח
 אומרים רבותינו , ההוד קרני משה נמל נוהיכן , כע( טס )0ס פניו[ עור קרן כי ידעלא

 , כנ( )נ )ש הצור[ בנכךת ]ושמתיך כבודי בעבור והיה שנאמר , המערה מן)קמב(

  ותקוניםהערות
 ס65כ' , נג'שסש 5ד נכנסת גג'שסס סוד 3קרמ6 עי'3ת 16מר ימ30 מ"6 ר' 6מי , שתש %6%1')ס
 . סיס" 651 6כ5 63 0הש 1)6 שכיוס 5* מס סכין כסר6ס מלס 61ף , 15%1 6נרסס 555 ירדומסרח
 כן וחיקן משיר ר' נסס שנין נר ל"6 נסס חגחומ6 ר' סמסדר תיקן 0ס רק , ג"כ כן נוסף 0סנסגור
D~Pסינוס וכן , מלר ר' נסס לנין ור' שלעזר ר' משס חישמל רני סנירס6 ו0ס יקד %ת ממ"ח נ"ר 
  מבש* ר06ון ר06ון כ6וכ3ין (?1h יחן ר'6מר

 וטיזר nthr", סס גפמפ  פס רק , סס עביר לות ,
 כיבל ?עתי פתק נסיג ונספר פסהלק,  ריסון  וסוהזור6סון כ6וכלז גר6ין  יורן ר' 6מר ח' %תפטר
 o51b , רומ' נכ"' וש"ס סס, ויסי ס:6מר )קלנ( :  pmt ר' %יל נתן ר' נסס סו6 סילסיס יססס6טר

 סל  תני וכ"י רח"ס גכ"י ונס , חרס מלמר  מתחיל 0ס פסי הע , סו6 מיותר כי סג6מר מ3תכסנלחי
 ב0מ'י תרפס  וין , פג6מר מלת לית66קספ6רר

 : כו'  pmt 3ר' מפסס ס' פס סס ויש 6הר דגר מתח%
 ג"כ  מונף ,  יוחנן 3ר' סיס פפ0ס)קלר(

 וק ע"כ( קעח )דף כ'" ססק6 3סס'קע6 מנס תן ,  טס נסמ'י
 נסס a"DV רמו  לוסייימ  יף מיזע וט% , 6%ת יוכ% % רניס פיס  גסנצק חוית ונמזרח פ"3ט'"ר

 .כתונ ורסס וט כ5 ססמיט ת', רמז 0ס hgn כ' 31'5וזט , לסססיקת6 סלי 3סעוות  סס  ופיין ,יפסיקת6
 מתח% כא סעפעו  %ן כפסיקתן כסס ימסמר כל סניי טס"נ נרמז סס ר טוגות סנססעיס"  ומסגפף
 המשתיק שיף ntn'Do ס0זות" יי' ס6וסייס מכ) )קלה( 6כל: תורס  סל מלחמס 6כ3 63 3מסמן

 ט4 וסמטתיק אקסיות" 6חד רסס  נסוף(  63לף סס סני' )רן h"nlht על נצרו רק , רופי נכחילעזו
 5"3 )3161י יזך %ונ% מכל רחים ונכויי  "ססדוח". 5"ל ו63פת , טגולס מ65י נסני נסגיס סריססכניס
 מטן  שכשטס גל* ס6וסייס וס" , h'~tbo מכל 6קספ6רר סל סני וככ"י , סמכר( ט"ספר , סוךס6זג'ות
 3י*וע מונ6 , %ל  תורס סל מלממס )קלט : ר' יסי6 ערך  טסט טוך עיין , 0דס סירו0ס וק ,ורכוס
 3פסיקץ6  וביין , סס נסמיר וגן סס, תס6מ

 מסר"
 סס נס 0ס, ויסי ס:6מר )קלו( : 3' סערס כ"מ

 וכ4 רומי ככ4 3יה6 וכן , מרס מקמר ס' טס סס חסי מן ומחחע , סו6 מנתר כי סג5מר טיתססגרתי
 5ית6 וכן , ס' עם סס ויסי סכחונ סס 5% סני6 65 וטס , 5ית6 נילקוט וכן , 6קס%רי sa סגי וכ*רמ"ס
 30 סני נכ'" *5ס וניקוע ורח"ס רה"י נכ"י כ"ס , ונקיית גיוס נהורה ינטיס סיסיו )קלח( :נטמנה

 , ס0כיגס מויו )*( : כו' 5ת5מידיו 16מר סיס רסנ"5 נוסף מלמ"ר מסיר 3ע5 סעתיק 61חרי61קסס6רד
 חסיו )קם( : ס' נשות סמאי סמ"ר נטל ספתיק וקן ,  רכריס סקרנת סס גפ65 6קספ6רד  סל סגינכ"י
 נקוית רק , סדנרים עמרת מסורם קינו סר6שניס נלונות ר"ל , והחכיים סר6סוכיסטויס

, 

 ס6חוופת
 וק , סס נסותר מסרז"1 בסי' פיין , וסט:יש סר6פגיס  פויס סתיו סטונס ונס ,  סרנריס פתרת כלןמסירם
 ,  עטו?  סיי כקר  סרנרות מסרת למפס מוסב ונקמת  למעלס מוסב  סס נמדרג סדנאות מסרת פס סהסנמס
 ועיין , ו' 15ת טס סמ"ר , כתוניס סיו וכיצד )קמא( : ט' תלמד סר3ריס עטרת  סלוחות על ויגתונ 5"ל16

 עטרם  t'1Dh  ורובין גךיס וסס , זסנ גלילי צדיו פשק חזי  ונפורט  ע"ר( מע  לוף ס'6 פ"ו  סקליסירושלמי
 סגרני מסס וכס מצן 6יה6 5"1 6ות סגוסס נתגשמ6 , סמערס מן )קפב( : זס לופ טל ועסרס וי לותעל
 ע4ו ייו כף אלג'יר גתן , סטר גגקרת ולמתיך כנתי געגור וסיס סג6מר ממערס מן ר,"3 קערו ,מסוי

Oenl. 
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ן120 %1" תשאכימ
 פפהים, ל ורהבן מפחים ף ארכן )קמה( א"ר )קםד( הקרות, מן אומר ברכיה י)קמנ(
 נפל םשם , באמצע ריח ושפמם פפחים בשני והקב"ה מפחים בשני מחזיק משהוהיה
 נשתייר התורה את כותב כשמשה אומר נחמיה בר יהודה ר: )קמו( / הדוד כךנימשה

 . קרן כי ידע לא וכהנה , ההוד קרני לו נעשו ומשם , ראשו על והעבירו קימעאבפולמוס
 ~ו מידו ]קרנים[ )וקרנים( שנאמר , קיימת הקרן אבל , שכר ממתן שנמל ההודכ?

 הנביא שכן מנין , שכרו הוא ימול הבא לזלם שנרן את הצדיים וכשימלך , י( ג)מבקק
 ופעולתו אתו שכרו הנה לו מושלה וזרועו יבא בחזק אלהים ה' הנה ואמרמפרש

 תשא כי ךן~ת : '( מ )'סייסלפניו

ne~aניקהל 

 שהיתה אהת , הולכת ואחת באה אחת , סחורה מלאות בים שהיו ספינות לשתידומה
 אתם ואין , לזו מלסים אתם למה אמרו , תמיהים להם עמדו , אותה מקלסין היובאה

 ובאה בשלום שהלנה יודעים אנו כי , מכרמין אנו שבאתה לזו להם אמרו , לזומקלמימ
 בני אין , תלד כשאדם בך , לעשות עתידה היא מה יודעים אנו אין זו אבל ,בשלום
 המהע ויום הוי , מעשיו היו מה יודעים הן העולם מן כשנפטר , מעשיו טכיריןאדם
 משמן , ועזריה כנשא? חנניה של שמותן . מוב משמן שם אוב ד"א )ג( : הולדומיום
 מישאל חנניה , ונשרפו להקריב נכנסו אהרן בני למה , ואביהוא נדב שנמשחוהמוב
 מוב )ה( . שם פוב ד"א )ד( : שם מוב הוי , וניצולו האש כבשן לתוך הושלכוועזריה

 ותקוניםהערות
 טנסעס טומרים וים , 7( נ )חנקק 1r1u חניון וסם )1 מידו קרג'ס טומר 610 וכן ' מסוי איג' ונסוגוסס
 תס6 כ' עס"ה רס"' א"ן , ע"כ מסוד קלג' גט) ססכ'גס מסי e1'a מג'515ות מורס מזמזו סקנדלמסיס

 , ת"ו רמז סיף הס6 כי וכיוקע רומי ככ"י גס כנירס6 כ"ס , סכומות מן נומר נרכיב ר' )קקג( : כנע3'י
 , ססהיס 1' קרכן ספחות גלמן נר סמו36 ר' נסס הכו ר' נסס 6מר נרכיס ר' כנירדף רמ"ס נכ"י6ו)ס
 סניפם 31הגהומO'nDP , 6 ו' רסנן סלטות 6מר סמ61) רנ' נסס סכלן נרכיס ר' 6ית6 מס נטמירוכן

 : ס)שיס גסעלס עיין 6"ל, )קכד( : ספחים טסם i?_1h, ס)וההז 6מר גחון כר טמוא) וליסג'רס6
 סיד נלר 5"ס מגמוה י"י נ"נ לז( מט )יף ס"6 סק)יס 'רוס)מ' עיין , ג' ורפכן עסמיס ו' פרכן)קכה(
 נממן כר יסויס ל' ונעשע , נחמן גן יסודם רח"ס וכ"י רומי נכ"י , גמנויס כר יס71ס )קמו( : סרגומנ"ר
 : י"ג 6ות פ"נ רנס זנריס 6מר,ועיין סמוך) ר3 כגדסס 1נהגחומ6 ר:נ"), נסס גממן נר 'סורס ר'וכסמ"ר
 מסמן סס עונ וס"ס סמתמע נ6מ5ש 6' 6ומ ויקע) נג7סס 6הר נסכין עיין , עונ מסמן טס עוגוס"ס)א(

 )כמקמר , מתארג רמז קסטתיעיט סה"נ Shlnn ומסרט ס, ריס וקק"ל ויק30 ריס סמיה נטמיר גס וע"ן , גרמנס סס כמטמר ,עוג
~ro 

 : 101 5ד חש ממזרע נכית ובסס מיגכען גכ"י געהק
 סס 6ית6 וכך , 6מר נג'וסן ק5מ נסמו מונס טס גסמ"ר , סס':וה 3סהי יומס סדנר עמס 3וי ר' 6מר)ב(
 זו , ))מין גכגסת 61חת , ס)מין מן יו65ת 6מת , סניו) )'ס מורטות מסיו מסיגות )פתי מס) )ו' ר'6מר

 6גי סדנריס ה13סי 6),ר סס סיס 6מד פקח , נס סנ,מין ככן ס'1 )6 טגכגסה וו , גס מממין סכ) ניוטיו63ה
 ומס עוצית ס'6 סרק נחוס ItUT:t ספגן כס )מגווה 5ריכין סכ) סיו )6 ס)מין מן יו65ת טס'6 וו , כ6ןרופס
 יודעיכ ט0ס )סי (nwc 3ריכין סג) סיו ))מין טגכגסה ווו , )ס מסווגות רוחות ומס , )ס מודווניןימים

 סס עונ ד"6 )ג( : סיגו"ס גק3ת סס ססנירס6 סס כקמ"ר גס וט"ן כו', סיס מן ol~ns 1'61ס נטפסס;כגסח
 יסויס ר' ק5ת,6מר נרמנס 0גדפס ונתגחומ6 סס, נסמיר נ"ב מוגך ועוריס, מיסך) מגניס ס) טמואן טונמסמן
 ועטו סמתיס כמקוס גכגסו סונ סס ונעטי מתיס ו'165 סמייס )מקוס גכגסו סוג טמן טנע)י ~'גו אמוןנר
 ס' כלסגי 6ס ו~6 וכתיג , כמסחם כטמן מטייס וסס , סרוסיס וי161 )סקריכ גכגסו 61נ'610 ני3 ,ה"מ
 סירך גמשן נממן ט;6מר סייס וי65ו גורך )לתון ע3ו ועור'ס ))יט6) הנגיה , כ( י )ויקרש onlhות6כ)
 ויקס3 נינקט מוכ* . נ5)36 ט3 סמו סיס טונ , טס טו3 י"6 )ד( : כו( נ )ימ6) גורך מגו ג4 וענדמיסך
 סונ לוק ן t)a(uj כ"י סתנקומ6 מן ונונע , ויקב) ריס טס בטלר מיל וכן , סהגחומ6 נסס fi~fnומז
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