
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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םא1שצאדיקהלמיש
 % ןמשז יצשדף שאשחצזנ, זשץ הפק משק ב%%, %1 שפתה

 : מיל בשם י רש,ח* שח%בם
מ[

 ]לזי
 שש , ,קיש ישר חח"ץ יעי משע ואל וש"ץ ל( . בצ*%[ בשם % גרא
 ודם בשר , תדמיוני מי ואל הקב"ה אמר , בו( כס מ ('O~Dti ונו' עיניכםמרום

 ואתם , סובה לו להחזיק צריך אית , לו ומאיר בא ואדם , בחשיכה מהלך יהיהאם
 שאו , מובה לי להחזיק צריכין אתם אין , האורה את לכם טעלה ואני , בלילההכנים
 בזכות , והארץ השמים תולדות אלה , עומדים הם מה בזכהע )ז( , וט' עיניכםטרום
 והמשפמים והחקים העדות אלה בזכות , מי בזכורו ואלה , 6( 6 )ישח ישראל בני שמותהאלה
 כתיב )ה( , oc) )יטיס יקרא[ בשם לכולם צבאם במספר ]המוציא אלה ברא כוי : ola) ד)דרס
 אם , ד([ קמי (otitr יקרא שמות ]לכולם שמות אימר אחד וכתוב , י49א בשםלכולם
 וכולם קורא הוא )ם( מבקש כשהקב"ה אלא , שמות למה בשם אם , בשם למהשמווע
 : יקרא בשם לכולם הוי , שכריאל מיכאל בשמו ואהד אחד לכל קורא וכשמבקש ,כאחת
 בשם ה' קרא ראו שנאמר , מלמשה מנין , למעלה הרי , יקרא בשם לכולםד"א

 : וט'בצלאל
 שבה לאביו שבח * שבה . גג( 3ח )סמ,ת דן[ ]למטה אחיסמך בן אהליאב ראתן )פ*(]ג[

 יצא שכך לשבצו גנאי לכהטפהדצ גנאי לאמו גנאי לאביו גנאי לו גנאי , י6( כדמיך6 דברי בת שלומית אמו ושם , ממת יצא שכך טשבמו ושבחלמשפחתו
 )ימות יהודה[ ]למפה חור בן אורי בן ובצלאל , ממנו יצא שכך לשבמו גנאילמשפחתו גנאי לאביו גנאי לו גנאי , DDW') )61 יהודה לממה זרח בן זבדי בן כרמי בן עכן ,טסנו

 : ממנו יצא שכך לשבטו שבח למשפחתו שבח לאביו שבח לו שבח , גג(סס
 ר"ינד[

 קר-

 , כאן להזכר לחור היה צורך מה )י( . חור[ בן אורי בן ]בצלאל בשם ה'
 , להם הניח לא ע"ז לעבוד ישראל שבקשו ניון , הקב"ה על נפשו שנתןאלא

 למלך דומה הדבר למה , לך פורע שאני חייך הקב"ה צ"ל , אהעו והרגו עמדו)יא(
 , בורדים אתם במלך להם אמר , בהם ונלחם שלו צבא שר עמד , לגיונותיושמרדו
 אוהד הרגו לו אמרו , שלי צבא שר ד"א היכן ואמר המלך בא , והרגוהו עליועמדו

 ותקוניםהערות
 %6ן מגני נ5)6) 0) סמו סוכ מסמן 0ס טונ 6'ת6 סגדסס 3תגמומ6 , סעוכ מסמן 53)6) 50 סטים

 לסרן 3ג' ג' qh ור") , ע"כ נ5)6) נעם ס' נך6 167 ט)'1 מעיד טקטקי סנ6%) , סמסחס המןסגמסחו
 3עזס מונף , 61טוס מימ'ת' מי 61) זס"ט )ו( : כג3)6ל ס' מס' גסס לפרסמן זכו )6 סמסחס נטמןגמסחו
 נג7סס גבס וכן , ס)ס:י:ו כ"' מתגטמ6 הונע , ויקם) ריס נסמיר נעג6 טן , סחגהומ6 3סס מ"י למזקשס
 טס ורפס , מוש 6ת סיפים 631 ס%מר סתמתן סס כפזלי גנית נגיפם עיגכען ככ"י נעתק וכן , י'לות

 נוכות )ז( : סת6יס מנין '6יר זנריך סתם זם"ס סמתח') 1' *ת סתמתן עד ר") , סת6יס מנין עזנתסס
 003 )כוסס כהינ )ח( : גנר16 מי כנטת סניי ג0מ"ר %6 , 31;יסס נעקוע סנירס6 כ"ס , עומז'ס ססמס
 , יקרץ תמוח )טיס סכחונ 6) וסכותס , רח"ס וע' רומי בכ"י סנירס6 וס"ס , סמום קומר 6חי וכהוכיגה

 ססק6 גס6 מסרי סיע גהר מע"ח כנ"ר נס שגט וסמ6מר , 1נ:מ"ר נגדסס סו6 וכן , נסניס כןוסוספתי
 סו6 רו5ס כססקנ',ס 6)6 3גדסס , כחת יכונס קורץ 610 )ם( : סתגחומ6 3סס סס 'לעיס ויזעמ"כ
 היסמך, גן 6ס)י6נ 61הו )ם'( : סס נספרר נסרי") וסיין %חז, )ס:'ו שמיים ומס 6חי 3סס )ט)סגךר6
 )ס5ע 'ס ו)דעת' , ונ0מ"ר נגיסס וכן כלס וכ"י רומי ככ"י מוכך וכן , פ"נ )"מ פקודי 3פ' 610מסוק
 היסמך נן ~ab'hh 6ת 6חו זרתתי 6ו )ד( )ס ויקס) )ס' זן" )מטס הימוך 3ן ו6ס)י6נ "610סכתוכ
 6ס)י6כ וצו ומבנהין מזכירין , ומסחקיס מוכ.רין ומסנחיס מיטיין מתמע וכגדסס , ו( )6 )סמות דן")מטס
 , ומסהקין מדכרין ומגיטין מדכרין כסס קר6 167 7"6 )מהחי) ג' 6ות סס נ0נו"ר וכן , דן )מסט היסמךנן

 וכן , דן )מסס היסמך 3ן 6ס)י6נ ולתו ומגיטין מוכירין כסס קר6 ר6ו 1כנ"3 גג"' )סג'גו ספסרוגרפס
 ס::וrii)h (6 ועיין . 1' וטות ס' 16ח סה"נ נוחר וע"ן , סתגחומ6 נסס תיש רמז ויובל ויפקוס כןסונף
h"D: )נ' 6ות ממ"ח נחר וכן סחגחומ6 גרס 0ס כלקוס סוג* וכן , כ6ן לסוכר )תור סיס ררך מס )י 
 כרסוס ונס , כ6ן )סיכר )חור ררך מס 5") כ6ן )מזכר )חוור טרו מס ונמוסס , חור כ5ן .3ס,כר ר6ס%ס

 וסרנו עמנו )יא( : הור" "סי' סמ7פיס מ6ת קם וגרטס , כ6ן יסזכר )חוור יורך מס כן סנירס6מ6נסונס
 כגס )סס 6מר נוס )סל מסס סע)ס סנסעס , )חור מסרט )ך תדע , י' 16ת הגוס 3תגחומ6 שין ,טחו
 נח"ס )6 )חור ססזגיר מ651 6תס 6י כמירד , יז( כד )סמות h('oc ינ0 נכריס נע) מ' ענהס וחורבסרן
 ומיי! , )חור סכרנו סוי , וט' סגלת כ' סוס מטס )ך עמס מס בסרן 36 מסס ויסמר 16מר ומס , רמות631
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תנה:כא ל קוק ריפדרש122

 ,. עלי נתת נפרוך עכשיו , לך פורע הייתי עלי נהעע ממון אילו חייך המלך איל ,הלגיונות
 , ]ואפרכסין[ )ואפרסכין( דוכסין אווע ואעיטה , בעולם אגדלן אני לך שיש בנים כלחייך
 אנץ, אני בניך כל ופיך הקב"ה א"ל העגל, במעשה הקב"ה על נפשו נתן חורכך

 בהם נתן המשנן במלאכת עומס שהיה מי כל אלא , עצמו בצלאל תאמר ולא , )6()ס )סמ" ובדעת בתבונה בחכמה אלהים רוח אותו וימלא , וגו' בעום ה' קרא ראו ,בעולם
 לא ר'מכולם , מ( )ו )מס תו' לב חנם כל ויעשו שנאמר )יב( , ודעת חכמה גינההקב"ה

 : בצלאל בשם ה' קרא ראו שנאמר , בצלאל אלאנתפרסם
 , ידידה למפה ]שנאמר[ , יהורה של משבסו , בא מהיכן האז השגח רעל )יג(]ה[_

 ה' יראת הן לאדם ויאסר , הקרה ונם הכינה ושפו" ראה אז זש"ה)יד(
 כח )6ענ חכמההיא

 י
 אומר היה פעמים שתי אוסרים רבותיה , ורבועינו אחא ר' , גם( ס

 , אהד הרי , ויספרה ראה אז שנאמר , לישראל אומר כך ואחר , עצמו לבין כינוהדיבור
 שנאמר , פעמים ד' אטר אחא ור' , לאדם ויאמר כך ואחר , שנים הרי , חקרה וגםהכינה
 טה , ומרים מיוכבד , למד אתה ממי , פ"מים ד' הרי , חקרה וגם הכינה ויספרהראה
 על וראיתן , להן אמר מה , ט1( 6 )סמ1ת למילדות מצרים מזך ]ויאמר[ עיקרא(כתיב

 הזה ביום כהן אומרים האיסמרולנין )פי( וכהיו אלא , כן עוטה למה , ע" סס )סםהאבנים
 כל כינפ שעה באותה , לאו ואם מצרי אם יודעים אע וווין , אלד ישראל שלגואל

 של , כנ( ס0 )סס הילוד הבן כל שנאמר , אחד יום במכם לי השאילו להם ואמרהמצרים
 ומה המילדות., ותראינה , מצרי ובין ישראל בין , הבן בל אלא , כאן כתיב איןישראל
 יוכבד )פו( , ומלטת ליה ובתי כהונה בתי , %( סס )ס2 בתים לוע ויעש , הלע"ה להןפרע
 הן שנאמר , חכמה , שכרה מרים נפלה ומה , ואהרן משה , שכרה ומלכות כהונהנפלה
 : אלהים רהב אותו ואמלא , חכם עיטה בצלאל סמא העמיד , סס( "י1נ חכמה ההא ה'יראת
 ורעת[ מתבונה חכמה ראו ובדעת[. בתבונה בחכמה נתו' וף קרא ראו ך"פ לז(]י[

 ה' שנאמר וארץ, שמים נבראו דילו דמים בשלשה בלבו,שטועי
 דברים יבג' , ג( 'ע נ )מטם נבקעו[ תהומות ]בדעתו , בתבונה שמים כונן ארץ יסדבחכמה
 , נ( )6 )סט0 וגדעת ובתבתה בחכטה אלהים רח' אותו ואמלא שנאמר , המשכן נעווההללו

 החכמה את ושלא ונו' אלמנה אשה בן שנאסר , המקדש בית נעשה הללו דבריםובג'

 ותקוניםהערות
 rO מק %ר % חכס 6יפ 1ג5 סכתונ 5ינ'6 נכון ע0ר , 35 חכם כ) מסט טג6מר )יב( : ג' *ח פ*ו4י

 מכש סג6מר , וחיס כנסמא עסינו 656 6זס גנני 631 ס"ס שמ"ר נס 31נזסס 6( 6 )פקות ותנוגסמכמס
 1נכ ונמסמס נמס הגסס סגפים בשה( 636 להוה תרוי 6) )ר"3 , כתיג נכמס' )סס( נסמקותנתס
 : וסיס" 3סמס 6שפ 636 6דס גנני חימר "1)6 מסמס גמ65 סהנהומ6 נסס סי"6 רם, ויקס5יעקום
 גוכן וכנזסס , סמ)וכס סכע. יסויס ממנע מסיס ע) , 'סוים 0) ממנסו נ6 מסיכן סוס ססגח וכ5לג(

 וכמדרס מריסן "פי' נ6מ5ט גוסך מ6גסונס ונרסוס , 6מ1 ס) מכומס , סש וניגס דטת 3כ3 וכסומסיק
 סמ'"מלר

 ססע);.זכ חגמס נט3ס מריס ; ט' מריס כזכות סז6ח סחכמס )כ) וכס ומסיכן סנירס6 7' 16ת
 סזרטס )וס סייטת 6'ן 16)ס , נגיסת גס סו6 כן , ורגוהיגו 6ק6 ר' , ויאורס ר6ס 16 וס"ס )'ד( :36353
 ס)סגיו נרמז תיחומך P'5a גי , סהגחומ6 נסס סיס סמ6סר סניך תי"נ רמז ויקסם "'%וע ונעץ ,כ6ן
 1'6מר וס"ס 'כויס ט5 מפנסו % מסיכן סוס ססנמ 1כ) וטרם סוס כמקמר % ססמיט , זס ע3 נסמוסב
 )סכ ויעם , סרי"ס 3סן מרע ועם , ~otebi 06 סמעיות ותילתן וכתיג חכמם סי6 ס' 'ר6ת ס!%3ס
 סעמע , חכמס סי6 ט' י6ת סן ט%מר , חכמס , מכרס מליס גע3ס ומס , כו' ומלכוה כסונר 3ה' ,נתיס
 כ! שמיס 7' 6ות טס סמ"ר נע3 ונס , ח"כ הסיס רוח 16"1 ו6מ)6 סגריר חכס פסיס נ5)36ממגרי
 סחכ%ס )כ3 וכס P'~a יסוים מסנט * ממן ס,ס ססנח ו% נ"כ !סניף , רססרס ר6ס 6ו ע)סזרסס
 , ס56ערוט3ין נעעות רונמ ובכ"י Astrolog גכוככיס חווים פ' ס6יסטה)נין, )סו( כו': מריס נ,כוהסאת
 י!כמ )פז( : ס6יסעורתונין אכון מוגף רח"ס ונכ"' , 6יסטרוגו)ין נטעות קכ"ז רמו ממוח ני3קוטונס
 מסלל סס ומרופך , סתגחומ6 נסס ק4"7 למז סמוח סיקוס מונף , ופכרן מטס סכרס ומעטת כמונסנסרס
 סמזשסיס רסנו סס כי3קוס נסעיר )וים . תי"נ רמז 1י3קע ורברס רומי 3כ"' סו6 כן , אנו סותתיחכמס ר* כו', ר6ו י"6 )יו( : סס סרסנה סגתנ מס וע"ן מל, נייילון 1'י סימר מזך, מסם , נזו) כסןp,.h , ומחטך כסונפי גע)ס  יונני  ונסומר נג7סס 6ו3ס , תיש רמו ונ')1ןס רח"ס וכ'" רומי ככ"י וס"ס ,ע"ס

 סכמן ר6ו ס5'ע e)pnt , יסמאו,  6ה סניף 63 וי3קוס , סתגחומ6 סנרי סו6 כי ממ"ח" "סמ"רגמשת
ותרנם
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סבהנהומא ל דן ק יןכדרש גנפו"ץיןיזזגי:היג; ין ," ;"ע' י :היי(יששיסיטבי4
 "ג% ן ;'י 5ן;נ,ץ"יי,טך'ם"

1 4(""אשיאניטו=" ג:גי:יש:ם2שך1;עג1_י?ב  

 שש111א"ששששששמסש,שא~1ם
 ותקונ.םהערות

 'lt~DDIO ( וו"ן(ןי;'.וךי,..ע (;:ג::נו';גן:ו,צץ,ן '111 יין;, ::ן',:ע;% ך"."י'יו"י:ת.'ןן:ז;: יו: ;,"היו"ימי(יןוועי:;קן: % ;":ןי:ן%',םיעןץ:םו קג,ןענג",ב%4ג5." ;.ן,,ן" עגוב:::
 ו,.; היגו,.. ,ו"

81188  ניו 71 ייוון ךין;ובן! %נו;ןנעך:יןלגיןנ."וןן"ן41שגן::

*'IpPnD 560 0נ" ת"נ 5י ח"ו רמזרת נניח DDS11 מיגכען 1'י ינן %טגי%?םמ)ןן2נן,מיין)מען ך קים לל " לה, ק עיין ם%: על,ת,ן%,ןווות  . :ין 

11141קש151א 1wttSnnY'i]ottl ש"ץ,ע 
 ניי.1.;"ל:י

 :" ען ;%י:

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



 הנתםא ל ה מ י ןםררש 412

 , ח( כס )כמוח מקדש לי ועשו הקב"ה לו כשאמר , באורה מתחילים שיהו הצדיקיםלמיז הקביה מן , עו' יאיר דבריך פתח הר ובראו, באורה נתעטף עשה מה חשך,כהי

 ויעש , האהון מלבכא , תחילה פתח מה ')כס( , מוטכן שיעשה לבצלאל סשהאמי
 : האתן אתבצלאל

 ויוסף לצדיק והודע עוד ויחכם לחכם תן זש"ה )ל( . הארון[ את בצלאל ]ריעוף]ח[
 הבנופה מכל הקב"ה -א"י , רומבה את כשעיצה בנח טדבר , ע( ע "0)'לקה[

 לא אמר , המרורה כץ קירב כשיצא , כ( 1 )גודשת וגו'[ שבעה. שבעה לך ]תקחהמרמרה
 : נח זה ונו' לחכם תן דצי , ממנה שאכךב כדי אלא , טרצרה בהמה הקב"הריבה
 הולך היה , התורה את דקב"ה לו כשנוק , מוצה היה זה , וט' לחכם רק ד"א)לא(

 בשעה , בצלאל זה , וגו' לחכם תן ד"א )לב( : דבריו את משביח והיה , לשראלהמלמדה
 להשרות לו אמר , המשכן הוא למה בצלאל אמר , משכן nwy לבצלאל משה לושאסר
 כשא% לו אמר , נתונה וצעורה והיכן בצלאל אמר , רציה לישראל והמד בתוכושכינה
 : ונו' הארון את בצלאל ויעש שנאמר , בארון התתיל וד"א , ארון נעשה כחטכןעושים
 לך ארוכה אעלה כי ירכיה י'( אמד ףנ( . שפים[ עשי הארון את בצלאל נויעש]ם[

 ומן ארפאךוממכותיך
 ומרפא באיזמל %ד( מכה ודם בשר מלך 1 ,י( ) )'ימ"

 : שפים[ ]עצי הארוןאת
 , %( )י (rnw ית' הפריכת את % , העניו סל ימעינו כתיב מה יבייט( )אמרו]י[

 ם י נ ותשי ערותה
 עןמע6 , סלחן 6ת gp'1 (6%3 %תן, %1ת חח% סתם מס )כפ( : ינ נ"לר0 מן סטנעסנדלר
 ועסו 0ג6מר_ נוירון סתת סנילט* נסדרר 6ו)ס , מ6גטנס מסום כמיסים שתסיף ו' 'nes מנדפםגתגטמ5
 וס': 6' סי' מס קמ"ר )מדרס כסילוקו מסרו"1 סלנ נוס 0כתנ מס ועיין י( כס )קמות לטיס ע5'%זן
 לצת ת"נ נסמ"ר סו6 וכן , ממ6גקו3ס סמיסיס סעיף )6 וגס , ו' שת נחגחומ6 שנ6 ו0"ם )ל( טוס:נ'
 ב"ר מן סוס'ף ונס , גתט:ן ויגן מסו , )ס' מוכח גס 1'3ן כתיב מס סתיכס מן '65 וכ' וגטמ"ל(גוסף ,ג'

 7"6 קמרת נילס6 שג6 סם ב' 16ת סרג ונסמיר נגיסה, )ית6 וס , מסל ש ד'" )לא( : ס' 6ות%"ד
 סנ3ורס מס' הורס )מד תסיס כ3( כ6 )מ0)' חכס עלס נפריס עיר סג6מל , מסס 'וס שי ויחכס )חכםחן
 מו63 , נ5)6) וס 7"6 )לב( : עוד 1'חכס )חכס תן סוי חיים )סם שכדף וסוף , 'P'pt )'0ר6) וטמר1)6

 1' 6ות נצף ס:דסס ונה:חונ;6 , סיגוחס נקטת 3' 6ות סרג נטמר סו6 וכן , כחגועמ6 003 ת'"ד רם,נ')זע
 סרט"ס ו3חדו0' ע"6 ג"ס כרכות וסיין , שמיגו כ"י מחגחומ6 סוס סמ6מר מ6גסונס מזסוס כמדפיסמוסיף
 טו(, נ 5י ח"ו סמדר0 )ניח מיגיען ולכ"י רח"ס נכ"י סו6 וכן , 'רסיס ר' 6ג;ר )לג( : 0ס 0מ"ל3מןרס
 )כן , וגו' ירוכס 6ע)ס כי נירמיס כחוב גטגס סגירס6 ממי ונכ"י , 6מר ירמיס 16 ילמיס 6מלו5י3

 עכס 0סו6 ודס כ0ר מדת ודם נסר כמית ס)4"ס 0) מדותיו 6ין 0ס מחח') גס , )ך ברוכס 6ע)סכי סס"י ShSiJ ויעז 7"6 סנירס6 ובס , נ' 16ת ר"ג נסתכר נס גטגס וסמ6מל , 4ר'" מצת נסג'סר.סנרתי
 תער ופי' , וערנית 'וג'ת מקס ס'6 , ליוגב )לר( : י"ח ס"ס ו'לר פכינ במ"ר ועיין , נרס"ס ומרש63'ומ)
 '0 סיס וגוס נוסף 0ס נ0מ"ר מר, ען סקנסס )1 גתן )לה( : אמי) ערך סס)ס ערוך עיין , קמןוסכין

 6תס ט anfiunn נמס חייכם  ללו( : נסלח סרר  ממכי)ת6 ונונע מכ"ג כטמיר סו6 וכן , כו' ו'ת16ג;ריט
othD1n-~6( כס )3מדנר נבטים יסרק) וי0נ 0ג*מר גרטיס חסלו '0ר6) כך 6ף פרג 03מ"ר ,נ eD1il 
 טמרו )לז( : 37ריס כרחפת וס )סגי 0ס גמ65 נס , כטיס עגי סקרון 6ת נ5)6) ויער 0ג5מרכמע"ס
 )כגי וניקולס , סנתס ממכון י3ותיגו" 64מר1 סמלות גסמטו 631מת , רומי ונכ"י רח"ס ככ"י וכ"מ ,רטתיגו
 מן )ג;ע)ס כתת מס 0ס ומתח') י' 6ות ס"ג נטמאו ונגון 1גמ65 0תקגתי כמו טסת עו3יס פרוכתסמ)ות
 ע"ע והמד ת"ס כ"ח 0ק)'ס 3מ0גס וסוף , מסח שניס סיס שרוצח ר3ות'יו ופגו , ססרוכת r~h 1'עסמעגין
 ככיס 16)ס 0) 3סרוכת מדגרי וסס , סמנן ר'0מעון olrn לגמר ר0כ"ג 6יח6 וסס , ע"ב 5 דף ה1)'ןע"כ
 5רט סיס מסכן וט) ע"ר, ורחט למס כ' לרכו סיס סיב) % סבוכת 6ך ot~nu, ורחש o'P11h%ט
 כמעסת סיס מככן 0) פרוכת מעכס 0גס ))מייט , ססרוכת טסוכיר 6גנ נזרך %ן וסו63 , ע0ר ולחנועמר
 נזנקי וס"ס , )דרגת סיהס ג'ריס ע"3 וע) )לה( : נמ"כ ועיין , מסרוק כתג כן , סמקז0 3ית 0)סרוכת
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סנהנחמא קהל ודטדרש
 ולא )לפ( , אמה כ' ורחבה , אמה מ' ארכה , תומין יד ונימה מטה % ו* ,נארגת
 , אותה[ םמבילין כהנים וש' , ושנה שנה כל עתוין משתים )כס , כנטר בהה"ה

 ושומשום וזלים , אותה וממבילים עולים היו הנהנים גל , אותה ממבילין דיו וכיצד)מא(
 אמר כך אחר , הארון בפני נתונה שהיתה הפרוכת את משה וכבמעשה , בחילאותה

 , עשוי היה הסדר על בכוצכן שהיה מה כל מוצא את )מב( : הארון את שיעשהלבצלאל
 , עליהם פורש שיהא יריעות עשה כך ואחר , וחיברם הקישים את עשה תהילה)מנ(

 בפני נתונה שהיתה פרוכת עשה כך ואחר , י( י1 עטת שים ירישת ועשיתשנאמר
 ר' אטר )מד( , הארון על זהב כפורת עשה כך ואחר , הארון עשה כך ואחר ,הארת
 מה )מה( אאמ שאלתי , דמים מי9 כמה שיה והיו ברומי ראיהוו אם יוסי נריאליעד
 , ומזה נכנס נדול כהן שהיה הכפורים יום מדם )סו( אמרו , "כפורת שש הוההדם
 השלהן את עשה כך ואחר , ישראל של עונותיהם מכפר שהיה , כשרת שמה נקיאלמה
 טאירה שהיה הסנורה את עשה כך מהר )מז( , *יי הפנים 'לחםשהיה

 לסי
 גן

 : בצלאל ויעש לפיכך , אותה עשה מלכים של כתכסיס )מח( הוי ,השלחן
 אוטר דוא ופעם פעם שכל )נ( , עשה לעצמו בצלאל וכי )מם( , בצלאל[ ]דיעשמא[

 לפיכך , המשכן בלאכת על הרבה נפשו ששם יה * אלא , בצלאלויעש
 יומק אך בו כיוצא אף , בצלאל ויעש פעם בכל מפרסמו והוא , שכרו הקב"ה קיפחלא
 , עי( י )טיי6 יערום[ הלוי ושבתי ]ומשלם ואת על עמדו תגלה בן ויהזיה עשאל 'בן)נא(
 עשיתם הקב"ה אמר )נב( : בצלאל ויעש כאן אף , נפשו יהונתן ששם כסממו הכתוב)נב(

 ותקוניםהערות
 מערוך כע3 1)טגי , גהצק סנ" ונסק5'ס , ג'ריס סגירס6 ונתמיי נמו)ין וכן רח"ס ונכ"' רוש וגל" ,מס
 מגס כ5 עסין וממיס )ם( : ר.מסגס 3)סון מיגו וס , קמר 03 סיס 1)6 )לם( : ג'לים 3סק3'ס גס סני'סיתס
 י.מדרפ נניח גדסס מיגבען וככ"י רח"ס י וע' רומי נכ'" ססו6 כמו מוספתי , 6ותס מטר)ין כבגיס וס,וטים
 ט3ס ומחסר וכהיין , טס וכתמיי טקסס נמאס 610 וכן , הי 6ות ל"י ונכיר סס ונסמרר 5)'1 5יסס

 , *ת0 מעני)ין כרסיס וסגי  נמשת מיגכען וככ, רמ"ס ונכ'" . ונרס"י סם נחומן ע"ן , קצני נוזמימקות

 ס5ינ כך וימר , כמגיס וסב כת"נ סיס רומי נלי וק שגי". מגת ש 6ות מן כטס כ' p'nDDOטעי*
ptn~mטנכ"י הנ" גטן 16מ 16 , כלניס וס' סרטמתי נמגומות 6100 כמו סנ'6 ונסעיר , גסגש ול 
 כסגיס:)כא( 1"ד סניסיס לגמי ו)4 שנבען וכד'רח"ס

 זש~
 ט'.  D'3W סיו ליכסטס % 6והל4 מעסוין סיו

 ומסני3'ן 'ורדן ומכפיס , כך י*מסזר סג'6 ונסמיך , סס( סמזרט )ניח ומיגכטן ורמים רומי לכ"יופס
 וכן , סס נספר מונך , פ65 6ת )סב( : כמ"כ ע"ן , סח'3 גב' ע3 6ותס וסוסחין הע3ין נמוןלותס
 עיץ , סקרסש 6ת עמס תחוס .)כנ( : מ6;טוגס זסוס סמדסים גק סוססס פ6 ונניפס , " 6הן3גזפס
 : י" משנס גא יומך , 'וסי נר' לגעול ל' 6מר )מד( : סס ונמנם וניס"ת מסרטו ונפ" סרסתםנחזוסי
 , ר,כסורת ע) סוס סדס מס כו' נרומי מכפרת 6ת ראתי 6מ נמוסס וכן , מכשרת סע3 סוס סרס מס)מה(
 סיכנת וכתנ , נרומי י*סרוגת 6ת ר*ת' 6מ סלי עם נסביר316ס

 כהגחותי
 ועשת  י*כסורת 6מ מג'ל%

 % רוויתי 6מ 3גגול6 פירסו מונח קרסי כפרק והוס' רס"י תם , סקרון טס גנט וודעי וכסורך ,סו*
 מ6ירס ססיתס , ממגורס 6ת עטס 61ח"כ )מו( : ס"מ ס"ס קמ"ר עיין , סכפוריס יום מדם )כצ( :מפרוכת
 עטס ולח"כ רח"ס וכ"י רומי נכ"י , סט)חן מן)מקלס

 6ת,
 , סטיק מן למעלט לתירס סתס6 סמגורס

 מסיתם )סרס 6'ן סרו") וכתי , סט)חן מן )מעיס מסיתני ונטמ"ר , סט)חן ע) מארס טתס6ותודפס
 יס)חן קלמר מסס)חן יותר נמע)ס חסונס 6)* , סס)חן )נוכח עומית 0יתס ע"כ טמרי ספוחן ע3עומדת
 6מס נכ10 סט3חן כי , 0ס3ח! מן ומעלס ססיתס כמגורס כתב וסרס"ט , לנכמס רמו ומגזרם כשסררמו
 עטחתס ליחור ע) מספיק טעם זס 6ין "מגס , %נ כ"ח כמנמות כז6ית6 ספחים '"ח ננסס וסמטרסוחג'
 : כסיר ופירוסס , 'ומת מוס , כעכסיס )מח( : עכ"ל מטווחן ע) מ6ירס סת60 סגי' ונתגחומ6 , 0טו..קמן

 סכ3 )נ( : ממנסיכם כשיפיס מ! סוססס וסל י' 6ות ונגדפס כסמ"ר מוץ , עסי 1nipS כ5)6) וכי)כט(
 כהונ " )6 וסנר, , כCP'1 (6(5 ימר סו6 שנר דבר טנכ) סני' ונסמ"ר , נגיסס נס 0ו6 כ! , וכעסמעט
 6ן6ות סי פ"נ סמ"ר מסרנם סי' עיין , נ5)6) סייט סתם מעט סכתוכ מקוס כ) רק , סקרון 356 6מת סעט6)6

 ,ע"י
 לחרס ונג"י רומי ונזקי , "Shce נן נקרך , עט36 בן )נא( : ז' 16ת סס מרס"מ גמזוסי נס

 ע5 גססו גתן יובחן 6)6 כחוג נסמיר , גפסו 'סודו טטס מלסמו סכהוכ )נב( : ט*) נן 'נוגחן0ג'רס6
 סגוף 'ד ע) יהמן 6נ) , ר*מעטס סס טסו ג6'ט , 0קנ"ס ע)יסס OSPO וס'עו0ו סכנו עסי טרנססינר
 סכחוכ פרסמו SJh 16תו ועורו 6)'1 ונסו (1VD גתן 'התן יג'רס6 ונגדסס , סכחוכ פרסמו נדגרגפםו
 כתונ ט'וגחן מפג' 6)6 'וגתן כמו גססו גתן יחויסו מנס גר6ס כח3 וממ"כ , סרכס גססו סיחן ע)תחש
 גמם: נזכרי )ס"ס כד 'תכן סירסת סתכ , עיס 'רישת )' עטיהם סקנסס 6מר )נג( : גקע'טל6טוגס

יניר
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 עפמא ל ה ק יןמהרש126

 , ע*כם מגין והיה ענן הבאתי מלתהם כשיצאתם , המשכן ל לאוהל ' עזים יתעות*
 כל על ה' 4ברא שנאמר , הבא לעולם לכם פורע אני , * שרעים שאתםאעפ"

 לכם 'מכפר אנד )נד( , כפורת לפני עשיתם : 0( י )'א" ימם ענן מקיאיה ועלשציון מכי
 חייבם , אררן לפני עשיתם )נה( , ס:( סו (S~vnt וגו' לך בכפרי שנאסר , עונותיכםכל
 אור ראומר , ט( ) )'שש וגו' החמה כאור הלבנה אור ההיה שנאמר , לכם מאירשאני

 וישעל כ1ךשה ןק* : י6( 15 )תגויס ונו' לצדיקורוע
 פקידימרשת

 הקב"ה , נאמן שהוא מי כל נמצא את )ב( , כ( כמ "ס* ינלף[ לאלהעשיר נואץ ברכות ]רב[ קרוב( אמונות איש ושגה )א( ג6(, )מ ומששת המשכן פירי אלה]א[
 . אמונות איש רפא : ינקה לא להעשיר ואץ נאמן שאינו ומי , ידיו על ברכותמביא
 למה , ידיו על מתברכות והיו , עליהם נזכר שנע'שו הדברים כל על מ( משה היהזה

 : גדולה כהונה לימול עיד וביקש 'לוי שהיה קרח זה )ד( , להעשיר ואץ . נאמןושהוא
 , ברכית רב אמונות אישדש

 נובר שהיה ואעפ"י , לעצמו גזבר שנעשה כהנה זה )ה( '
 : הטשבן פוליי אלה שנאמר , ידיהם על ומחשב לאחרים קורא היה ,לעצמו

 הכסף את יתנו אשר האנשים 4ען יהממו ולא זש"ה ל( הטשכן[, פקודי ]אלהנב[
 של 14רך זה , עו( ינ )מ4נ עושים הם באמונה כי המלאכה לעושי לרע!' ידםעל

 , הלשכה לתרום נכנס שהיה מי רבהזימ שנו )ו( , באמונה עושין שוהיו , המלךיואש

 ותקוניםהערות
 וכתגמומ6 מיזומות נכמס ר.מ7יס ירך וכנס סכהוטס 3ירסות ענין וס ס6ין 6ע'צ רשש סוס סדרי ר.מזלססניי
 סג6מר שטת'כס כ3 ע3 3כס מכמר 6:' )נד( : ע"פ , ג6ריטת אוהל 6חר כצופן סוס סזרס נ6סגדתם
 )מכין נגדתם , קרון 3סגי עטיתם )נה( : ר.נתונ מ! סר6יס מסר זנסלל , ננזפס סו6 זקן , 3ךנכמה
hwמ6'ר. 6ני חייכם , כוס 3ש03 716 ממט סי65 קרון וסגי עסיתם וויג'5י6( ורסיס ק6סס6נעיג6 ניפוס נס 
 , 16רך כ6 כי 16רי קומי 16מר 610 וכן , וגו' מחמס כקור ס3נגס 6ור וטס טג6מל %0 3ע31סע3יכס
 ס0תורס סעסיתם סטון זנוטת , סג6 3עו3ס %ס V91D 6ט en'tDC ויומרות סינרים ג3 ע) ר.ל4,,טשנר
 6סר סוגך רב מס סנ6מר , 753'ק'ס ~ei(o סעופם 3כס מסיב %1' 3כס ממר 6ט לפיכך )תושגתוג0
 , ע"כ , סממם 3נ 31'סרי )צדיק זרוע 6ור קומר סו6 וכן , 6יס נג' מז גן 3חוס'ס סעפת 3'ר6'ך5שת
 )ן o)nh מ5י3 6מ ס5הן עטיתם , , דכריס ונסוסנה 6מר  נסננון סורם  וס י.נ'6 מסמ"ר ר,מסילונעך

 סנפיר סנ6 לפלס סנעתיס o)s מקיר _h;' מטרם DS:' עטיתס , לכ6 לעתיר סולחן 3סניכס ו6טרוך0מויכ0
  6תן , נתובו ניתנס ס0תור0  קרון לסוי ססיתס , סנעתיס יסיס סתמס וקור מהמס ג16ר 30נג0 6ור4אס

 ן 3יר6'ך ופגת 6סר סונך רנ מס ס;6מר , ספפק ט ס6ץ עוג סכר3כס
 , תתקס"כ רמו מטי ויפקוס , 0תגהומ6 נסס מקדי ריס תי"ד רמו נ')קוס ש% , לשמת 6יסזס"ם)א(

 סהגחומ6 36 וטונתו 6נ6" גל ח:שמ6 ר' מתח "כך נרסס %'ג זסמסדר , מרודי ריס בסמ"ר שכ6וגן
 וסוס לממדפים מ6ת סיס סמסטר טסף ס' 6ות שפיפס ונתנמימ6 , סתנשמ6 נע3 מתם פק , ס3פגיטכסי

 וכתגחומ6 , נפשיר נס 610. כן , גט65 6ת )ב( ימן": מ63 מזפ .לקקן לצמיו, ע3 ורפסמ6גסוכס,
 כנית גוסס מיגכען ונכויי , מלס סיס וס י"6 עד זס ססמיפ מ6גסוגס ישם ספיסיס פסוג4ף סםסגיסס
 פוססת סו6 נגיפם ונצמת בנדפס" שמו ורסס סספע ו0ס% יסתמ3ס רק %h 5ני1 $ד חיץממירם
 ככ"י וכ": , רייסס מכר סנעפו סינרש כ3 ע3 )ג( : נכ"' ישיט כמו סו6 סם ונכש , ממ6גטונססמיפיס
 ססוסיף וננדסס , מתנרכיס ריו ע3יסס נזנר פסיס סזנריס סכ3 סנ" נסמרר 6ו3ס , רח'ש ונג"ילומי

 כ3 ע3 ונענוע , ידו ע3 מחנרכין ואו סדכריס וכ3 סמרכן ע3 נזנר סגעסס מפס ש ממ6געעססמיסש
 ט', סיו עייסס נוגר סגעסס סדנריס כSu 3 כ6ן סג5"3 0611 יין, ע3 מחנרטת סיו ע3'0ס גזנר סגעפ0סדנריס
 נינק 13י ססיס 6ף , נ0317 כסוגם 3'ע31 שד ומיקס 6י ססיס )ךח וס .)ר( : נזכר כערית נזבר מ3תומן

 גמ65 נספרר , כו' )ע5מו נכנר סקנסס מסס ו0 )ה( : ע"6 כק יומ6 ע"ן , סמעסרס ו14רת %סו4ירכסוכל
 סררס מטין 6ין רנותיט ס:1 , כמסכן מ63כת ע3 נזנר סגעסס גסס וס , יגריס נסרחכת %וססמ6מל

SPמשין *ן קמר 6תס וכצן 3ע5מו נוגר פסס פסיס מ651 6ח וסרי , מתגיס סידת בממון %סר rl~D 
 סקורי 6ל0 כבקמר יריסם, על  ופחינ (otlnh 9ר6 ש6 3ע5ש נוגר מסס ססיס  D~Un 656מטייס,
 ועיין , 6"ממר ניו מפס 'די ע) מסס סי % 1pD 6סר 636 כק נתיג 6'ן מטס סקר %רסמסכן,
 נמש נקלד שין , יסנט 1)6 זם"ס )1( : סיטייס בקות סני6 מגסונס דסופ פסמדסיס סגיססנתגהומ6
 : ע"נ פ"נ יבמות , מ"ג מ"ג סבר'ס , רנה!יט סט מ( : מסרוק ונסי' סרפ"פ ומכוסי סצינהונחדוסי
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