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 , 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

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



מרהנחמא י ד קופתירש
 כהטל יאמרו יעשיר שאם , במנדיה ולא )ם( , חפות בפרגוד )ה( לא נכנס היה.4

 שנאמר , שמים ידי יוצא שהוא כדרך , הבריות ידי לצאת צרין שאדם , העשיר.ליסכה
 , המשכן מלאכת על לעצמו גזבר היה יבושה , ג3( )נ )גמדגר ונו' ומישראל מה' נקייםוהייתם
 הדבר זה ושראל בני לכל משה אמר , אקדש לי ועשו למשה הקב"ה שאמרבשעה
 הביאו בשיים לשני יוחנן ר' אמר . ס( י )ס )חית וגי תרומה סאתכם מחו , הן צוהאשר
 , י( 1 * )ש ונו' דים היתה והמלאכה וגו' במחנה כלל העבירו משה יצו וריתות המשכןלכל
 כעץ , ודפתרנו כהיכן של המלאכה כל את עשינו עולם של רבות הקב"ה לפס משהאמר
 לדברות, כהזכן ועטנה הלך , לדברות משכן בהן ועשה לך לו אמר )י( , ביותרנעשה
 , העדות משכן עשיתי וביותר , למשכן יצא וכך כך להן אמר , השבון ליתן שבאביון

 ר' אמר )יא( , פעמים שתי משבע טשכן מהו , העדות משכן המשכן פכךדי אלהשנאמר
 סימן זה )יד( ישמעאל ר' אמר )יג( , ידם על פעמים ב' נהצמטכן )יב( ]שמואל[)שמעון(
 באי לכל ד"א עדות רעדות משכן , בלבד לישראל אלא סליחה שאין זלם באיסכל
 והיה , אוטה שנשא ומלך , דומה הדבר למה משל , לישראל נתרצה שהקב"העולם

 לאחר ן קליך חוזר אית לה אומרהע שכינתעיה והיו , והניקה עלה כעס , גיוהרמחבבה
 שכיפתיה היו ולא , ושראה ואכל , שלו לפלמין ]עמה[ ונכנס )פו( , המלך לה לקרצהימים

 נך , לה הטלך שכערצה ידעו כיד , עליה בשמים ריח והיה , לה שנערצהמאמיתת
 ותקוניםהערות

 סמנ'6 ס6ימר6 נתור קומר יחטזוסו ס% 6ימר6 ט סיס plSn חשת סרנוי ס'רס"י , חסות פרנת)ה(
 מס מנשת 316ס , נס:ז3 631 נמגעhn'h 6% 3 וסם , תקריס נגחנס 3ית6 ח , 'נטגדיס 1)6 )פ( :כספים
כנ'רס6

 ehi1 , ומחרס וס:ן3 נמגנט נכננון סטן 3ס' , וסגז5 נמגע3 לויך 1*ן סם 61מר1 נ6גס'3'6 1)6'
 סוס נמ6מר סגזסס ונתגפמ6 , ג6ג6% ו63 סנט סמ"ר גמזרס ונס , נ6ג0'3'6 6% מ3סנתגמומ6
 מ ס6ף . גי3מיט לסניו סיס סכן גרור , *חעי6 ו% סונזי %1 סני6 מש31ס דשם סמזפ'סמסעיף
 : מרי'3מזמ( 6'ם סקז' ויקמט ו6ת גכ3 משת מספר סי)מיפ סו6 משת מספר ססחגחומ6משלותי
 , מעזות מסכן עסיתי וניותר טייס ,  3דנהת מסק נק יעמס ל 6על(

 ונסמכי
 נסן סרס שי' ונגיסס

 פסיס 06פ0 מדרס נפם סני6 ס3" למג גסע3חך סגעזט סרז"3 כליוסי r'D1 , 6חז וסכך , 3עזותמסגן
 ר 6פר )יא( : מגוסס נתגמומ6 יוסף תענף מלממק נס" ועיין , סנכרן נמדפ מסמחגס ר71 סינרות6ס)

 לק , מרפף נר סש36 ר' 6מר f'D~t , פמו% ר' 6מר 0ני44 ונגיסס צח"ם ונכ'" רומי נגשטסעק,
 וננדפפ גסלר זס, 30 פטמים ל נסתפק לב( ממעון: ר' 6מר ג"כ סנט סתנשמ6 נססגעזס
 סמססשש 14ת סחהדס יה סמ15ת 6ת D~nD % ל חנ4 מט3 *מרש סנטוס כגסת ממגפי וגוסחם

 0י5מיפ נסס מנ3 ערך גערך שנ6 ווס , סממיס נ' 0גממסק סף , 5ך מנ"מ מג% מי1 , ז( 6)גמגרס
 מסק סמסכן סנתזי 0% פתע 5כך , 1( כד  )דמץס ורכנ דמע "ט5 65 ס%מר מסטן 4% סם3ויין עוי טסף ולסמ"ר , ס%נז מסעמזט סס6מרס סוייף ממאונס ר4פזסיס כי לויס מוס 6ק , צקתי!ן

 פסקנ"סשתיד ספ% ר' 6מר מעמיס ל מסק מסק 31מ0 נ' לשת סגדפס ונתמיתן פמפום, לרצוחה
 יסמע36, ל' 6פר נ( ) : פעמים ל "_er נחנן 6מר' 31סיכך סר מרנן ר6סון תרנן סעמש לומהנסכו

 גדר סמעון ר 6מר סנט ז' *ת פגיע גרגיר ~os , עיזי ריס ונ'4ע רחשן וכץ' רומ' נכאגסס
 טסתה סופגיו נמסמר %דו רפס ופחי , יסמיק) ר' 6מר סמל4מות גכ3 כמו ט5'5 0סק וקן ,וסמע36
 eS1# ג* 3% פיק וס )יד( ; ס065לי1 נמסמר סנימס Y'nh וסונט , י"6 מערס שין סמעון" "ר'החרה
 מעזרן מסכן ז64 , ל *מ פקיי רט סקנסס בחנחומ6 נרחנרי מו% . כוי %נד 3יסרese 34' %ימספקין
r:1iD'%5 nimh~ וימד מטס טסי מעמס קיפו כטסש נלד , יעני מעטס פ5 3שר56 סלונית ס:הר5ס 
 5ך %Y , סגתרמת (ntDtb שזיע ונר ש3ס ס3 רטט ממס 6מל , סקנסס 3סס סגתר5ס עי סגינורי6ע3יסס

~1Dh
 . ט'ע נשר36 סספנינם מעיז סקוסכן , ימניות מסק כתיג ינך ,' היעכס ופכגתי alpn 5י ועסו 5סס

ittPSטשי ונמדרם נ', 16ח נטף סס שז h")D סטדופ מסו סס, 6יח6 וכך , נסעוס סמ6מר ד' 6וח , 
 נל' סמעון ר'6מר

 %'ח סק ש3ס %י fig 3% עיא י"0 ר.עיס עיין , 'סמע36 ר' 6מר )ף3 יסמע36'
 5כי סו6 סדות ז"6 ,5יסר36

 י
OSSDO ר4קב"ה שנעקצה 5"3 וגלמת , נמש ט"ן , סר4"ס מסי פגחמגס 

 סעשס נירסת wtb lh1PS 6'30 סיס עלס ג6י %5 כו6 טדומ 1' נ15ח סרד"5 ונהזוסי .,לישראל
 ונמ6מר , ס5סניט נ" נתגחומ6 6100 כמו סני6 וסיאנס , סקנסס 3כס סגתר5ס ש3ס ג* 3ג3עיור
 מן סר6סון סמסטר 6101 , נ5נד 6סר56 656 ס3'חס לין טכס נ6' 5כ3 סימן זס נ"כ 610 סמאסר6סון
 הכנס )בו( : 5שר56 נהר5ס . סיר4"ס ש5ס נ6י %5 610 עדות סעדות מטכן סניף 61ת"כ , מלרמזרם
 יני , o3e )%סין 51"3 %ח וגרפס , נילעס מו% וכן , רחק וכש רוסי נכ"י כו6 וגן , 5130ס3סין
tnvlo5"5וגגדפם , )ירסין 0556 וגכגס 6ית6 גסס ק5ח גטת:יח בגי' וגסמ,ר , סיו כסחין טמס וננגס ט 

ט:.ס'ף
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 תטזמא ריפקופיגש118
 וקרא )פו( , הרערה יצע לרום ונוף , פ4מ הר לפני והביאם , ישראל את הבבהקב"ה
 , (( )כ )5שת ישראל אלהיך אלה ואסרו , העגל את עשו יום ארבעים לסוף , מלכיםאוחם
 ונהפלל מעוה לנעמד כיון , עוד להם מתרצה חקב"ה אין העולם אומות אמרו שעהגאותה
 : ח( כס )חשת ןבתוכם הלסכנתי מקדש לי ועשו שנאמר )יח( , להם שמחלתי יודעים והכל , וביניהםעליהם שכינתי בהשרה שאני אלא עוד ולא , ג( יד )גטנל כיברך סלחתי הקב"ה אזל )יו( ,עליהם
 אבא בר הייא ר' אמר )כ( , הקב"ה לפני ומחרף שם מתנאה והיה ,הקדשים קדשי לבית ]אדרייעם[ )אנדרינום( שנכנס בשעה )ים( . המשכן פקודי אלה ר"א]ג[
 שלמות לעשות יכולין היו אם לפניך תעלה כך עולם של רבונו הקב"ה לפני דודאמר

 , ס( עד )שנס קרדומות עץ בסבך למעלף כמביא יודע שנאמר עולים, היו למעלה להםולעלות
 נוים באו שהים שנאמר )כא( , שית ותו7רין אותך מניהין והן ינגין ששנןאלא

 : 6( עע )טס וט'בנחלתך

 והקוניםהערות
 3סלר , מיכיס 16תס וקרך )פו( : עמס וסתס 61ג) נס)טרין עמס וגכגס נומגסונס ממדפיסממטף

 %) זס פסוק , כדכאך ספחתי סקנסס 6") )יז( : כמש ממ)כת )י חסי onht 0ג6מר , כבגיסממנכת וקל*
 3סעמיס )יגקוע וסמ"ק סמדר0 דרך 16)ס , נוס תסעירו מס נוסריו ונס" סרסרך נחדוסי ועיין ,מרנים
 כתור ממגסונס יימדסיס , 0סוסיף ח 6ית ונגדפס , ור"מ כבמיס 0) ססמגיס קפולת מקעיליס קנו ,פיהן 3י ועסו סג6מר )יח( : )' ס" מיס מסען נס' עיין , סמ)י5ס ויוסי )לוח יסחו לגרת יקלף04נ6
 מהמר קמורת 0) סרית סעגס rnt~h סר16 כיון , מקבס )' ועסו stte נקומות מוייע נוי מ0ס 6מרמפירך
 וע"ס , סקדטיס קרסי )סג' 6נדרינוס ס:כגס נכעס )יפו( : סקנסס )סם ט:תר5ס 'יעו תמסכן מתוךועלס
 כסנכגס רסננו 6מר סנירס6 , ז' 16ה 0)ס:יו נמ6מר ונגדסס , ס' 16ת h~s ונקמיר , רח"סככ"'

 שן" מ)6 חרס "קנקן טויו ורסס מ:עונס יסוס סמזסיס סוסיף סוס וסמ6מר , t~pno )ג'ת6נדרעוס
 פקודי 6)ס נריח  31י)מדג1 : וו") , ס'3מוגו כסס דם סרך נערוך מונף וכן , סג6נד ישיגו מן יקוחוסוך

 עוין 60ינו עסיסן סע5ס סעימיס כ) רנון דוד 6מר ועליו , ומנדף מהרף וסיס )מקרס 6יר"נוסכ0:כ:ם
 עכ"). , קרדומות ען כסגך )מעלס כמכיך 'ודע 0ג6מר , עונין סיו )רקיע )עקות סו)מוח )ע0יח o'tlh)קו7

 פ'"כ ניג'ס נמ16ר וראתי Hadrianus סמל וסוף , רומי נלי )נכון סו6 וכן . 6דרייטס נסגיסותקנתי
 דע ערך מערוך נע) 1סני16 סקון' 6)ס 3ר6ם סתגהומח ונר נס : וו") סכתנ וו')ג6( כרסוס, רקח)יף
 ר' 6מר עקנ פרסת '.רגש וינר'ס . כו' ומגוף ממרף וסש )נוקדם חדר":וס כסגכ:ם כבנ"י 6מרוו"):

 סיוחו מדעת ע) יעלס , סמקיס ננץ לנני פנסן 6דר":וס .סיעתן סו6 טת , 6נגיס )סם)'ך טת מ6יתגשמ6
 ים גי 6סס , )6דרייטס קיסרים 6רנעס קרס 06ר )עיסוק מימ' הרם כנר סמקיפ מסרי ניפרשעעות
 ירופ4ס 6ת מחרפ .6יך.גגס 6יריינוס כחיי ססופריס )כ) תמ65 כי וכות' ס6)ס סמ6מריס כ3 ע3)5מו7
 גנכן , יומת נרי מסט ייכנס סג). נמי) קרי בגלוש ממגס סיסודש ךנרס,6ח 6י64'ס פמ1, ע) otlhויקרנן
 כקינו )טפות סגכלסות 6כגיו מנדרי )קחת 0111 סנ,כריס במרומיו מקדס סחרכ ומקרס נכנס 16 כ'ספסר
 וו"3: ע"כ כ'ל 5ד 6דרייטם נעלך ערך,מ)'ן כע) סג6ון נוס סגתכ מס )סנ'6 ורוויתי עכ"ל. לתרתמ63כס
 סר6סון סמו ע) ק6טיע1)י:6 5'3" ויקר6:ס , ממס 6ת ויסגס גויס סס ויו"כ פת"מ  ירומיס  ביי וס6חר
 , ע'עוס גוחרנן עוז סנס6ריס ססיכ3 מ6נגי וקח )בכין וס6גמס , ק6ס'עו)יטס stStsh ר6ס סס 6%1'3עס
 סמקד0, ניח 6גגי הגסן כלריימס פיט)ס עת ונניס )טלפיך עת מסו עקנ ס' כמ"ר רז") )כנרי ממכיסחס
 סמ6מר )סו6 וכו' לסטר ונק נאון זס מ7ר0 ע) סירג עירס מקור כע) 0כתכ מס כי מוס ותיע ,ע"כ

 כחגחומ6 1סס סו6 סעסט כמז סמזרפיס )מנס יורך 6'ן וכן , נקמת סי6 סק )וד6ז תתמסך )עי)(מסנטתי
 6ת כנכסס 6דרייגיס סחירותי ר6ט ספוק ומס וכו' ומנדף מחרף וסיס 3נוקדס 6ירייגוס כסגכ:ס פלוייריס

 ת%ס זס מג3 קנן . ע"ס , כמורד'ט מיד מהזם ג"כ ירו0)יס 6ח 6זרי,:1ס כנס 63מת כי , וכו''רוס)יס
 גי' ס'6 ' 76ריינוס נסמ"ר נס , נוזמו גערוך ומונך משלדגו סמגסונס ססוכוף ומוסס גכק ס3סג'טמסניי
 : סם למ"ר כמדרס ו") סרית 0סגיס כמו 6ורייעס במקס *עיסוס" 1)סנינ סססר )מגע 61ין ,גכוגס
 נערוך 3ית6 וגן , כלומר סס חסר ננדפס 5נ3 , ס' נסמ?ר.6ות גס גוונם כן 6נ6, נר חייל, ר' 6מר)כ(
 סמ7סיס )ססוסיף , 7' 16ת מנדפס סתגהומ6 7נרי פ' ע) יט6ר סמ6מר וטוגת , סי)מ7גו כסס דעטרך
 סימר )כא( ! כת )1 לסיס )מיך מס) סעיות מיכן ד"6 סמחמ') d'D , סג6נד( ס')מדמ מן מגעותםרסוס
 סגתחסכן 'די ע) 6)1 זג) ofto נגדטס , נגחיך (of1 כ6ושסיס

 ז,") , סס f'na גייס וכן , יסיט ע3.
 נמרות כ6'פ )סס יהסנ %6 , מעם 0) גמק07 )סלע רעות (OO ניול 'ד'ט ע) סגתמסכן ע"' , סססרי")
 כקידר סגחסכ כ6ן סכמכ סמסכן מעמיס נ' )דרוס וזמו . מח0גתס סיס )זס כ' כתוכו 31סוכן מע)סס)

 שז זס 6חר נמ65 כסמ"ר וכן ממגעישו סמ7סיס ססוסיף ~נגרסי עכ"rttutw 3 ידי ע3 הכניסןקעו
למר
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מהתתרפא י ד ד קפשירש
 , אחרים יד על עשה היה עשה משה שהיה מה כל )כנ( . המשג; פקידי אלה]ט

 עבודתשיאמר
 משנגמרה אלא עשה לא הג( , :6( )ח ):חח איתמר ביד הכוים.

 שד"א עד ישראל בל נתכנסו , חשבון לפניכם ואעשה בואו להם אמר , המשכןמלאכת
 , לעמורים ווים שעשה , שי ושבעים וחמשה מאות ושבע אלף שכה ומהשביושב
 . כח( :י )טס לעמודים[ ווים ]עשה ושבעים והמשה המאות ושבע האלף ואת להם אטר)כד(

 שישב ידי על )כה( , לו נרם ומי , המשכן מלאכת ע? ישראל נתפייטו שעהבאוהה
 לא שנאמר , מאמינו והקב"ה , השבק עמהם יגעי" ולמה , המשכן פקודי אגה ,ופייסן
 , השבון עמי ועשו בואו אמר ומשה , ו( יכ )גמדכר הוא[ נאמן ביתי ]בכל משה עבדיכן

 האהנה משה כבא )והיה שנאמר )כו( , מאחריו מדברים ישראל משה ששמעאלא
 היו וכוה , ח([ טס )מס משה אחרי והגזימו ונם האהל אל משה כצאת ]והיה ט( פ )ט1"וגו'(

 הקב"ה ימיו כל , זה של יולדתו אשרי , אומרים היו לשבה אומר יצחק ר' )כז( ,אומרים
 ור' לן , ונו' משה אחרי והביסו )כם( , להקבסה משולם הוא ימיו כל )כה( : עמומדבר
 ושותה , יהודים משל אוכל , שוקים ראה , צואר ראה אשרים היו , לגנאי אמרחמא
 מלאכת על ששלם אדם משיבו והבירו , היהודים מן לו שיש טה וכל , יהודיםמשל
 משהמשכן הייבם להן אמר כך משה ששמע כיון , עשיר שיהא מבקש אתה איןהמשכן

-
 : וגו' המשכן פקודי אלה שנאמר , חשבון עמכם עושה אנינגמר

 ותקוניםהערות
 6מר , כו' )ספיר ומכקס ט3ו 6דר'וגסוס 356 ס3ך , כו' יומין סעורך למוח )מס ח"6 ר' 6מר 6חימלמר
 , סקיי פ' סי)מיט נסס 6דרגמיס ערך נערוך ומוגף , טס3 ס6דריו:עוס סנסיס 6ת מפי) ס6ממחיך
 מסיס מ? כ3 )כב( : טס נטירר 3ננון ומונס , 6יס 51ורת 5)ס ופירוסrf)t, , 0 סמפט כי , ~רי6גסוס51"3
 , סוס סמ6מר מ) נס מוסג מקויי בליס "תנחומי" ופיון . t~cr רמו סקוז' געקיס מוגף , עלסמטס
 נסגגון ק5ח סו6 ומס , ממגסונס ממדפס סטוטיף נמ6מריס ו' 6ות נתיחומ6 מונק וכן טס כסמ"ר נס1מינ6
 מורני סזס כרסון , 6)6 עסט 63 )כנ( :6מר

 גתעכנ 1)6 כן )עו3ס גס6ר 1)6 געטס )6 ופירוטו נמדרסיס
 iOtOJ 6)6 מסיסינו כמו 16 סדנרו כמו כך מוש עיס hSt , 6 סקוזס וס נעגין טג6מר כמו כך רנזמן
 ו6ת )סס 6מר )כד( : מ דף מיס מסען 3ע) כתב כן , 6)6 מפת 6חר נסעגין טנ6מר כמו תייגו ,6חר
 ואס , וסייס! סיסנ 'יי ע) )כה( : !נו' ~qlh ו6ת רם Slps 3כס 3סטנ 0תמי3 טס גהגמומ6 , ונ!'ס36ף
 ספוק מסס כ65ת וסיס סלע וחג4חי , וכסמ"ר סתנוימ6 נסס וני)קוס רח"ס וכ"' רומי גכא וכפס ,%סיס ממס כנ6 טג6מר )כו( : !פייחן סיסנ יזי 0) )1 גרס ומי ומלות ססמיס ונפויס , סמטק פין7י6יס מסנון ועמס סיסנ ייי ס) )1 נדם פ' הנ" ו' 16ת סגיסס נתנחומ6 6גס , 31סמ"ר רח"ס ובנ"י רומיבכ"י
 3סס ונייקד רח"ס 31כ"י רומי בנ"י וכ"ל , )גג6י 6מר תמ6 ור' כו' )טנת 6מר יפתק ר' )בז( :סופרו

 וטס , סס 6ית6 כך רק , 160מריס טמוא 33י , סיג ע"ס וסקנס 0'נ פ"נ גכוריס ונירוס3מ' ,סתגמחצ6
 וסעפו *ת6 ע"כ )נ דף I'wP 3נ3' ענמר6 , )גג6י 6מר וחד יטיח 6מר חד 6מול6יס ירין , סססכ65ת
 גנניי נמ65 חמ6 ר' יפג'מ 1גמקוס , 5סגח 6מר 791 )גג* 6מר חי גסמ6 י5חק ור' 6מי ר' מטסקמרי
 '5חק ר' )מניט מ מסיר סס מסוסך גס , גסת6 לחק ר' טס מונף סתמי '5מק ר' U')DS 1נעקוס , 6עיר'

 כמס סתת ט סע:רס תרכס גמ65 כי עמק ר' ע3 מוסב )גג6י 6מר מי 6ו3י 16 , 3גג6י חמ6 ור' 3סנמ6מר
 סמובר סתירת רק גמU7DS' 65) )מן מ6נסונס זפס 0מדסיס ס0וסיף נמרמר ז' 6ות ונתגמומ6 .דט"ס
 0נירס6 וחס , כ" 6ות תס6, כ' נפי 6101 תט6" כ' סיר )עע כ67ית6 "1ט' )סנמ דורס י0 '5מקר'
 ק 0נגיומס 6חי תיק לו , סנגיי גירסה סי SP ו610 , 3נ:6י דרס '5מק ר' ימנח דרס 6מיר'

 מקודי נס' וק , )סנמ 6101 יפתו פטרי י5מק ר' 6מר טס וכנ" , סמ6מר סתמית רק גמ65 י' 16תספ"ס ונסמני
 : פננני 6מר חמ6 ר' ט', יס ס3 יוטסו לסרי 6מר קמש ל' ]5") יומק ר' ו' 16ת h"Wכספר
 , 3סקנ:ס מפלס 610 רפס ונכ"י , )0קנ'א מס"ס 610 רומי נכ"י , ו0קנ"0 מסקס סו6 ימיו כ5)כח(
 סס5נת' ל"ו מערס ועיגן סס מיותר , וט' מסס קמרי 1סניט1 )בם( : )סקנסס מוטס ט61 ונסמירוגעשך
 נירוס3מי . וט' סוקיס ר6ס 615ר ר6ס 6ומריס ניו , 3ננ6י 6מר חמ6 ור' )ל( : גסתח)ט סוס 0כחונ3ס!ן

 , שסר חסון כרעץ חמ"ן נקע חמת %נ ס"ס סבר'ס וביר1ס)מי , כרמין מני סקיס מזיר ס"ק מץכדוריס
 6'ת6 %ג )ג יף קי!טין נכפי וגנמר6 , קד3 עורף חרנס , יעמרס יגריס קז3 חמי ו' 16ת סלעונכער
 67מר מ6ן , )הכח 6מר ומי ענ4 6מר מי גסמ6 יצמק 1ר' 6מי ר' , ס306ס נו16 עי מקס לחריומניסו
 העמיסו 0מעתיכךס כך 6חר רק , SP'1 6ומריס טריו מס סס כתוב סייס 56)י מסק 6'ן . כדאיתא)גאי

 תגחומ6 סמ13ת גטמסו ולמ"כ סרוס3מי" 16 כתיחומם שכד6ית6 וספינו , מטס ע5 נגלי )מון ס0ססד3ליס
 0ו6 וסר' , )טרסמס ר5ס 63 0ו6 מגונם ייגל מסוס כי6ית6 וכחב כוס מלגיס ורס"' , עיוס)מ'16

 ס3סגיגו פעחומ6 הוון , uSnn ס% ממז 7615ו כמס סוסיו ענים גמ0 167 , תגחומ6 רח' כתירסמסורס
נכ"

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



תנתמא י ר ו קפםררש180

 יגעים שהיו התורה זו )לב( , העדות מהו )לא( , העדות[ משמן המשק פקוד ]אלה]ה[
 אתבמ אני.מציל הקרבנות ובזכות התורה בזכות הקב"ה להם אמרבה,

 , ומלכיות וגיהנם והקרבנות התורה הקב"ה לו הראה אביהם אברהם אפילו )לנ( ,מגיהנם
 , ט( סם )סם משולשת עגלה לי קהה אליו ויאמר וקרבנות, , ין( סו )גו6שח אש ולפיד תורה,)לר(
 אמר , ינ( :: ):ס גדולה חשכה אימה והנה מלכיות %ו( , י0 סט הס עשן תנור מנעם%ה(
 והקרבנות , ליחרב המקדש בית ועתיד )לז( , וממלכיות מגיהנם ניצולים , ובקרבנותבתורף שמתעס,קין כלזמן משהום, ניצולים המ בשתים הס מתעמקין שבניך שן כל הקב"הש

 אברהם )לט( , במלכיות או בניהנמ בניך שישתעבדו נצמר אהה מה אלא )ל4( ,במלן
 , לגיהנם מהם אחד ירד ולא במלכיות ישתעבדו עולם של רבונו אגל , המלביות אתבירר

 שנאמר , אבינו אברהם אלא צורם יאין )מ( , )( ננ )דנויס מכרם צורם כי לא אםשנאמר
 , הקב"ה עמו שהמכים , :ס( )יגי'מ הטנירם וה' , 6( ;6 )'פיס כנצבתם צור אלהבימו
 הקב"ה לו אמר לברור מה יוד; היה ולא ותמיה אברהם זמי היה חנינא ר' אמר)מא(
 אלה הוי )מב( , המלכיות את לברור הקב"ה לו רמז שעה באותה , הרבר אתחיכוך
 , לגיהנם יורדין איק , ובקרבנות בתורה עוסקים שישראל ימים כל , העדות משכןפקודי
 אתכם אציל הבא סלכיות,ולעולמ בידי משועבדים הייתם הזה בעולם לישראל הקב"האמר
 והאש , 3( יג )יגויס לסו דת אש מימינו שנאמר , אש שנקראת התורה בזנות ,מניצנם
 במו תלך כי ישמפוך לא ובנהרות אני אתך במים תעבור כי שנאמר , האש אתמכבה

 : נ( מג )':עיי בך תבער לא ולהבה תכוה לאאש
 שקר שפתי תאלמנה זש"ה )מג( , )ג( 93 ):שת וגו' משה אל "משכן אין שבנישן]ו[

 הקב"ה לו שאמר בשעם , במשה מדבר , ק( מ (.oti~r עת, צדק *הדוברות
 משה ודהיה , ס( 05 )טפס לה' תרומה מאתכם קעו ל4ם אמר ברד )מד( , ]משבן[לעשית
 עקן חדעוים מ )מו( במשק, עשק היה חדשים שיצה הניבא ר' אמר )מה( , במשכןעשק

 ותקוניםהערות
 י"ר 5%5'6 ר5ס 63 6פר נעלמו מס"ס מסדר 6סי רנ 3סון ססו6 556י מהכנר יותר ספ6 מס % ,נכ"
 פסודר ככר מסיס סירוס5טף 16 סתגחומ6 ע3 וכותתו כז*otSn )t$a~ 60 ע14 רניפ ממס ע3נ44
 , ל 16ת fiew נסמרר מונ6 וכן , תם" רמז סעדי נעקום מז% , לפורס ש סידות מסו )לא( :כסלו
 " )לב( מנסונס: רסוס סמדסיס ססוסיף פ' 045 מנדפס נחגחו% פונקוק

, 

 סמבות 36ט כפקס , סתורם
 סמ"ר 1 ט' ממורס סקנסס 4 סר6ס 6ניסס שכרסס 6סי4 )לנ( : י' 16ת י4רד"3 נחיריי rw ,וסלבס
 4מ נססרס סס וערן , ע"נ( מנ )דף סמולך ססק6 כסנ6 הרו נספקת6 הן , סס סקנסס ומנשמיךסם

 וניגשש ע"4 למז 5ך י nwlu1 ג"כ מוחל גרף ס1"ס חעזלפ ספחי ננקר גטי סר4מ6מרססעייוש
 מהרס )ל4( : ט"ו ף"ר 4פ לש יתח מכי5ת6 עוד וכהין , ספץ רנתי תסרקתם פשט ומזתשש
 וסט מנטות )לו( כ"6: סברס פיס , טסן תטר גיסנס )ל4( כ': מיתרס סס נספיר64 ע"ן 6ס,ו5פיד
 636 )לה( : פ"נ נסטרס סס עחן 4חרנ, טעקיס טת ועתם )לז( נ"נ: איעלס סס שין ופיגרת,*עט
 מ נסס ש ש% סס , סמ3כיות 6ת. גירר 6נרסס )לס( : רסס 6חס נמס מניר% סס קומר, 6תספס

 פקר6  ודלך , 15 % סניסו סג6מר 6נרסס 6% 15רס 61ע )ם( : כ"ד מפרס סס ומץ , ש6 גר0מג6
 %פטקתפ , ל0"ם ונא  רומי נג"י נגס , "ניג6 ל' 5מל )מא( : 6גיכס %רסס % סג'ש %ריוטנ6מל
 מסעירותי כ" נסערס סס וטע , ותמס יוסג לניט הנרסס סיס סיום 6ותו כ3 6מר 5ף נסס נרכיס רסט
 סף )גנב( : 606 ף נסס סת6 ר' סגירס6 סס נפיר וכן , 6ה6 ר' נסס סוג6 י מונק ל"ד נג"רט
 מפק סקורי Os~t סוי סגיר% כסמ"ר , פ' כתורס עוסקים סיסר56 ימים ג3 סעזוח, מסכן סמיכן סידי%ס
 : וניסגל. יומאס o)t~a 3ר4ס סדות תס6 וננדנגות נמורס עוכרכן טיסר36 ומן סכ3 , סעיות מס ,טעיומ
 וגתגחומ6 , סתנ%מ6 נסס תי"1 רמז סקוזי לקוס גטג6 , נמפס מדגר סקר ספתי מ56מגס יפקס)סנ(
 : כנמס מדנר סקר מסתי ה56מנס י"6 סמתח.ן י 016 נ6מ5ע S~W נספרר מו% וגן , bntsיגיספ
 ף 6מר )מה( : ההמס 5' ויקמו סכתונ מזנק נסמרר 5ס', מרופם מתרכס קחו o~s 6מר מי)מד(
 : יומק ר' oa מונק ונפמפם , ס6ומר סס ססמיס וניקרס - , רמ"ד ונשי רומי נכ" נס כ"ס ,מגיש
 סגדספ נתנמומ6 כמסורס סמסק מ65כת פ5 מסס 4סווס סכסוריס טוס מסרי , 16מ1 עסו חיס'ס ג')מו(
 סכשהס יוס עז 3סס טפס נשק מסמס . יום ועסתם מ6ס טס ועמס 3סר פסס סע3ט 3סי , י"%168
 5'סר36 מסס 6מר סכשריס יום 51ממרת , ע"ס וט' מקרפ יי ועסו 4 4מר סיוס %161 , נתפרי ספרסספ6
 מקם נרקן ונ06י , סמעק מ65כת סממיות נתסרי סטם גמא ימס נג' סגי16 ופינס סמסקהיעסו
 ר 4מר מחסרותיך, טמא מ% מפ *ש רנתי סכונכם וטין 0זסש, ו' ט עשק ססש גפ,אספסכן,

פש
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 הרי השומרים ע4ו מתפננים )מח( היו כן אעפ"י , אותו קיפלו הדיהם ומ  )מ!( ,אותו
 נתכוון והקב"ה )מם( , אצלינו שכינתי כהסרה שהוא אומר ההר לא , המהנכןנעשה
 שהניע כיון אלא עשה לא , ביצרק אבינו אברהם שנתבשר בחודש הכהזכןשנעמד
 מועד[ אהל כהוכן את ]תלים לוןש באחד הראשון החדש ביום הקב'וץ לו אמר ,התודש
 אחר מלמוצצים שהיו אותם , שקר שפתי תאלמנה הקב"ה אמר שעה באותה , ג( מ)שות

 4ען ויביץ% שנאמר , במלאכה ואהד אחד כל ובאין אותו פוענים התחילו ,המשכן
 : משה אלהמשכן

 )מס4 אהרון ליום ותשחק לבושה והדר ]עוץ[ )הוד( זש,ה )נ( . המשכן[ את ]ריבניאונו[
 הקב"ה לו הראה , העולם מן מסתלק בשהיה אבהו בר' מעשה )גיא( . כס(א

 וויה , בלסמון של נהרימ י"ל )נב( לפני והעביר , הבא לעולם לו שמתוקן שנרומתן
 והבל להנהן הפסוק לעצמו ירא והיה , לאבדן אלה כל אוש והיה , אסיה אותןרואה
 . אחרת[ ץיום ותשהק ]הוי , ד(. ,gr )'סייס אלהי את ופשלו? ה' את משפמי אכן כפתיכחי
 מהם ואחד אחד כל ]קראו[ לוי בן יהודה ור' )נה( , פייסם בן ולוי )נד( , "י בן זבדי)נג(
 , 0 3ג )40ס וגו' תמיד בל יתפל זאת ל קרא אחד )צ( , העולם מן סילוק בשעתפסוק
 דיי , 'כ( 0 (oe בך חוסי כל מהטמור קרא והאחד , כ( )6 )מס פובך רב מה קראוהאהד
 ה' בעיני קר עזאי בן אמר , שנרן מתן להם מראה הקב"ה העולם טן ס'ילוקןבשעת
 ם%ך להם בתוקן שהוא היקר לצדיקים טראה הקב"ה איטתי , עז( קעו )סס חטיפיוהטותה
 aY~P שמעת ר" של אחד בתלמיד מעשה )נז( : וגו' אחרון ליום ותשחק הוי (למירעען
 , לארץ לעצה לצאת רוצין ודרו נצהר רואין כשלמידים ההיו , עשיר ובא לארץלחוצה

 ותקוניםהערות
 D1'S סגמנט כמס , וט' כניסן 6מל עז מקוס) ועסט ממסק מצרכת גגמרס נכסת ומממס 3עטריטתר%
 יסר% סיו מונפק מסיס !ק ו% , כ( מ פטמות מועז s~b מסכן 6ת תקיס )מדם כלחי סר6פוןרומזם
 ממחת 3ערנ טהסנ , כו קירע יוסי סמ6 , מיי סועף 63 %:ס )ומר מע0 ע3 ומת)וגמט( )מלייןמ3מ)6י;
 לחצר מסו 6נרסס e'h3 316 כטס)ע6כש 6)6 ? ומגין , עתק גולי סנניסו , עמק כו פגוש כמיסעמסכן
 6מז 6יס למיס % שז ממסנן ומקס רק ס% כיון 6)6 מסם )6 וכו', 'סרח ססיס , עוגות eD1'*סי
 4, %% פ3י סקנסס ותס3ס,.6מר מסו 163, ? ט מ63כ0 סעמרס כסלו ספסיז ומעתס מפס,6חר
 ניקנס , פחו עס13 חיסיס וג' 16ת1 עסו מלסיס ג' )ם0 : כו' חסמונ6' ניס חנוכת , טקג"ס 13 סעסומס
 , מתפ%'ס נ'5קוס , מת)תניס )טש( : 0זסיס" "ונ' 0מ3ות כסריס , עס3ו 16ת1 עסו ירסיס נ' ססמעיי
 ומפגי ס5"5 כתג וסרס"ס . סי4וע ול"נ , מתפייס מקיטס המ"כ וכתב , אחריו מ3י4ן סיו Duh"1עפמשר
 , נעוק 6כימ 6נרסס סגתנסר כוייס ממסכן סיעמוי נתכוון ובי"ס )כס( : ניס'א ועיק , 6עס"כ נפולסק

hDt~nJמסרי סמסכן מ63כת גגמר0 מיסיס %מס , וו"3 נ6ריכות סוס כמקמר גע65 י"6 6ות סס היסס 
 סריסן סמים גיוס סג6סר , נניק %חי tfDD~1 , 61זר ע"ע פנס משוק מונח וסיס , כס3'1פלמסחן
 3פ1 , סמסכן משכח ננמרס סיס נפזר בפחי 6מר מגיתן ר' , טעי 6ס) מסכן 6ת תקיס 45יסנ06י

 own גג' טגעפס אמר לפנסו וכזנרי , יגרס נסכ' נמורף געטא 706 טוס PS'7 סגעסיתססמ%3ס
 מיז, עמי %נסס

~sh 
 : חול ע11 1ל3 , נסעות 1נכ1)ס , חי" למן ולסיע רח"ל תק רופי 3כ" 610 ק , יהססאדר תוי וס"ס )נ( : ע"ס נו' paT 3ססממ סכהק סממם )ערנ סקנסס ס0פכ מפר

 וסעיף , נ' 6ומ סס"נ וז"ר ס"ftD 6 ע" ררוט%עי ג' 6ות סנ"צ כסמ"ר מונס 6נסו, גר' מפפסונ04
 ונס% , fnh סמונך סמ6מל , מסס ח DWS אזר ש, ו%4 א % סם ססמיס הי" רפ!סמיי

 גרופיס לצ ))ב( : מכמומ6 %"3 8לרס %ח וגוסס חחקס'1 רפ! משי גי4שפ ראפ פ3 פמ3פייספעפיחן
 3ן ~גזי )4נ( : 6סרסמון נסרי י"ל סנירסeD1 6 , פס עיוץס)סמ א"ר המ65 נפפ"ר פסר ש , נצפפהס3
 ק %ף נ45 , סייפם נ! %וי )נד( : ס משור סוג סוער ומזרפ סס ונ"ר טס 1ירהז*1' סס ספרר ,5ה.

 זס%עס
 51ע נו כעס" פ 6א אסרים , טיפס גן 131י רב"ט 1נכק

~rte 
 הס ,

 גן יוד ה% ס% צועקן.
 ק 5"3 סרסך נן יוסי י' וננצר 9ערוס-, ק יופי יר' עם נירוס3מי ט6 וק , פס געמ"ר כש"פמסמס
 לחרס, נכ" ט6 וק , 4י נ! יסוזס 1' )נה( סטרוס: ר3 סירוס נר עכו ור' סורס שמזאפ ,פשץס
 : 4י נן יואספ ור' סנ" ונסייע וננפל סס 3'רועימי 6גס , 15י 3ן סמ13מ חהסרש , יסוזס ור' רופיעגי*
 מע6 וק . 'וחלי גן PDta ר' % *חז התוסרי מפסס סנירס6 ונסמרר רח"ס וכ'" רוש גכ'" ,ממשן י % 6חז נמותיי מעפם )נז( : גכתעיס סשייס 6ק4 ונירוס4 ולסמ"ר ננצר עיע , קר* 06י)ם(
 נרטט נ'יוסימי נזכיר טונף סע המעפס , המומק 51א "מירש" נרו וגרסם v"~len רמו פריכירטס
 יומק נ! פמש! ר' OIO כך : ח"3 ע"נ( סו צדף נש0 ףסי פסקך תפסיקה6 ירש רפ וננקר סאס"ק

אסר
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ש  /.מ מי פקורי%
 כיון אלא עשה לא מהשה, של ידיו מעשה על שורה שהשכינה אפשר קומר כחטהאחר
 אמר , אהרון ליום ותשחק , עליהם שוחק התחיל הטשכן את להקים הקב"ה לושאמר

 : אצ* ובאים פגענים אהד כו התחיל , המשען את שנגץם הביאולהם

 בנות רבות שלמה אמר , המשכן את להקים יכולים הע יא שם היו חכיתם כמה]ח[
 כל נפלו , אותו ליישב יודעים דרו ולא המשכן את שעשו למה , חילעשו

 דוי קרסי הרי יצמר היה ואחד אחד 5ל , משה אצל להם והלט מלאכהו ישהדאחד
 , סשה תאסר ולא , המשכן את והקים , משה על הגעיש רוח ושררנה , בריחי הריקלשי
 אפילו אלא הכחטכן תאטם ולא 5מד( , המשכן הוקם שנאסר , עמד מעצת המשכן%א
 מנין , אותו בונין היו , ישראל כל ולא , שלמה לא , הקב"ה שאזר אילולי , שלמיםבית
 במעשה לפיכך , נ( ק"ו )תי%'ם בו[ שניו עם% נשוא בית יבנה לא דם אם , דוד אמרשכך
 שנאט4 )מה( , שמחין ישראל כל התחילו המשכן את שהוקם מון , המשכן הקםנסים
 מלך זה , ש* שהשלום במלך )ט( , '" נ ישע שלמה במלך ציון במת וראינהצאינה
 מה , עמרה לטשכן קורא והוא , )ס0( אמו לו שעמרה ~בעפרה[ , הקב"ה המלכיםמלכי

 לו שעמיה בעמרה : וארגמן תכלת מצוייר המשכן היה נך )מז( , מציירת היהעמרה
 בת שעשתה מצאתי ולא )סם( טלה הסטרא כל על חזרתי יצחק ר' אטד לסח( ,אסו
 יוחי בן שמשן ר' )ע( , אמו לו שעטרה בעפרה אומר והוא , בנה לשלבנו עמרהשבע
 א"ל , אכו לד שעמרה בעפרה מהו מאביך ששמעת אפשר איל יוכו בר אלעזר לר'שאל
 מהבבה זז לא , מדאי יותר אהבה והיה , יחידה בת לו שהיתה למלך כהצל , אבא אמרכך
 את הקב"ה חיבב כך אמי, אוחש[ שקפא עד מאבנה וו לא נאוותי, אוהה שקךאעד

 אותמ שקרא עד זז %א , '6( מס )תישיי וראי בת שמש שנאסר , בתי אותם וקראישראל
 אלי שמעו )עא( , אמי אותם שקיא עד זז לא , ג( ס מיס רותי אוותי שנאמר ,אחותי
 יאשן ש ינשו יחי בן שטען י, עמד , כתיב רלאמי )עב( , ו( ג6 )'סעש וגו' ולאומיעכו
 )ש"ס התומת דיי:ביום זה דבר לשמוע אלא לעולם באתי לא אילוליואמר

 ט(~י
 וביום הים.

 אטר . בירושלים , לבו שמהת וביום , במיני . חתונתו ביום ד"א : בירושלים )ט(, לבושמחת
 ורחבה מלמפה צרה שהיא הזו כתאנה , נ( מם (oth תף הארץ כל משחט סף יפהדוד

 לוי ר' וא'. צף יפה ": % לשרע וגו' למעלה לטעלה ונטנה ורהבה שנאמרסלטעלה,
 עמא בנפת טים להנפה שנאטם , העימ לסוכות מניפה שההא . , לעצמה היא נאהאמי

 ותקוניםהערות
 6% ייסכן מקמר 631 )סר( : סס נסתער נס 1מ%1 , סם פקיי נס' סמנוצפ6 נסס טרקה פ%פכרו
 ס,0 כמורנר כפו* ז' לעת נוף סל'נ נספרר ש%%ס, טת6פ'6

 גלנטי
 , ח ע3 6ת תפס Dh 6מר,

 כעס 10ג6 רב 6מר , מפצני ג0:ס פ6 ספקים ג'ת כגנגס ס5מס סרי w~w) ורמי גיס ט טלאממאכן
 6נן ג0כ;ותו ומנית סכחונ מנין , וווופמ סנחא ~otolh ניח 6מ כסרוס 16ת1 פייטן ס% י3ףל4

 , גנגס מש מפוט , e'bj' )11- נסננאו גנית גומע 63 גר% כ3י כ3 וסנרון זעקטת גגנ0 פסעסלמס
 ועיץ עשכ, ממסק 6ת ויטוף סם פפי, יפש נפעסס כמסכן כבחלום וק , ובנס ננוס נסעפסקפיצך
 , ג' 016 סי"פ נכיר , ס'6 יהיתמירס

 פסס, טנפ ס3ס:יפ ססס"ר יגף ט ז', 6ות פ, רעמי פסיקתי
rD1תנשפו רני פדרת איש 6מו פ6מר ססנ* מג 3"פ פרוזי רע*  וטין , יגש *ת 0גזפס תגשמי שי , 

 וקס נוקף 6101 מסיים נמס נב" שפניט סתנפמ6 3ינרי לס"' טון 1*3י , נגוסת קוס נמ65 לכ"ישלנרי
 ., 1'3קופ ורתק רהט נסק כ"ס , ור6ינ0 65יגס סגריר )0ה( : משי( טנף רטטכן סוקס .פגענה וויפקיו
ole6ת יט* יא יגיר% ס' 15מ סג"כ ספרר נפירפ Pane ס% ח ואי ט' יטש 44מ יגץ 
 גיוס מז: 0סכצק נקמר 6'מת' , סוססס נספסר כמ65 ז0 ופגי , 130 ס0סלס נמוך )סו( : שכרוסח%מ

 מכיס מ15ייר ממסכן סיס כך )סו( : ט' osi סורר ססקנ"ס ניסר36 ניוסף OnDn ס0ימס גרופכןפגמני
 ומוער. מ65כס כ3 שסי 61ולנ ונסס ספגי כנוקעת ונ6לגפן בתכלת ורוקם עג6מר טש נסע"ר ,ושנען
 נטם %ס כיוס וישי ססק6 ונסכויויו6 סס נסמ"ר פ63 , '5מק ר' 6מר פסה( . : ~( 5ס. )סמוםממס13ת
 שנע גת סעסתס פאתי 631 )סם( : עמק נר סגי% ל' 6מר 0גוסמ6 מא חזית ינפלרס ל ע"6( י)זף
 : פגי 1מ31ספ %1רנמן נהכ3ת מעומר 6100 מופו 306 וס 636 ס"ס נססיקת6 , נגס 5ס3מ0עסר0
 : סינרים 03כס'5 61'ן , ש 1נכער0 גוש נתערס א"ע סס ססיקת6 , יונו כר 36עור ר' 6ת ס56 רססני)ע(
 נססי_רי6 תן סמג*מ6 גסס סיו' נערדע ט% %ן , רחם וכ" רפי ננא ולש , פמ' %י פלש)עא(
 יפעו 0עיתתי ע"נ סערם פס נפסיקת6 כתיג, 6%מי )עג( עמי: 56 0קאיט כמוג גור* לעס ,סס
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 והניף שמשטר , בהמפתה נוף יפה ד"64 3ענ( : גמ( 3 )שטיס ענפם לחין על מתעהורמן
 אמר )עי( ג(. מם )תכניס הארץ 5ע כהדוש : "( גג (Va~tl העומר את והניף , "( מ )נמוט וגו' אהרןן

 ישראל לארץ שהלך אהד )רועה( בפרנכפפ5ופמ ההר מעשה )עה( אלעזר בן יוצקר'
 , פלפליןלמכור

 הלך.
 לשעה , הארץ כל משוש שאט-ו היא 11 אמר , מכר ולא לו ה"שנ(

 צפק ירכתי ציון הר , הארץ כל משוש היא זו ודאי אמר , שלו פרקטפיא מכראחת
 שתרבה כיון , רב מלך קרתן שהיא בשביל , כזה בשל הזה השבה וכל רב', מלךגדית

 חשכה ערבה מהו , '6( גד )'סשה הארץ כל משוש גלה , שמחה כל ערבה ,ירושלים
 , האיץ כל משוש שבת הוה בעולם , ס( 6 )ני6:'ת ערב ויהי שאומרים כמו , קבלה)עו(

 ציין ה' נחם כי שנאמר , השמחה את מהזיר דכא , ירושלים את ויבנה הקביהכשישוב
 תודה בה שצא ושמחה ששון ה' כגן וערבתה כעדן מדברה וישם חר'בותהה כלטשם

 : נ( ג6 נכעיס זמרהוקןל

 . שמות מפר ומליק . פקודי פרשהמליק
 ותקוניםהערות

'Dlb)63סמסוס טס מ51שן, ומורפיס 1ירוס3מי ננסי ססס"ס מסיט סטמש ופרנס , נמסורמ ט6 וכן מ 
wtwla, 1  סויר דגרי ג"כ  וסנדקי נו-* ססעילות' מס שי חש"ןzr'~t 6יי ו63ומי נורם מסט רס"ב יף 
 ו"6 )עג( : ט"ב 6)ר דקר*ס סו יטרף וכגסת יפרנס סקכש זז וefi) 63 656 461מי הקר' 36ללזי%,
 נסעתקס , :וף ימס מס אוכר ר' לס"ס וכ"י רוגל נכחי 6נ3 , ר,תגמימ6 כסס כוירוס כסם , טףשס

 מרסס ריע רכתי קת6 ינססי 16מר", "ר' נעס'מ 61ח"נ רפא סעחיק 6מר ומעתיק ר"א כתוב סשר*ר6סונס
 , 56עור גן יחתן רן 6מל )עד( : o~utn 6יוס מס עין , נרכש ר' סנירס6 חס , סוס סמ6מר גמ65מ"6

 ?' שות סג"מ רנס :מות נמדרג 6כ5 , תיק למז סרסמ.סגץיי וכלוקוס רס"פ ובכ"י לומ' כב"וכנס
 סיס כמנסס d'm וגכ'ק ר~מ' נכ"י , שלנכעיועס סיס מרסס )עה( : פעי ק יוחק יו 6מרכעשת
 חרגוג% , קנ3ס )ש( : רוכך כתונ סיס 61עי , וססנרתי , רקס כעשת *;ut~s 6תי פרגמטים3רוכ5

 : ל4)ס מסךס3

- -

פשפשי__

 השכות בראשית ממפר חתכךנים6ח
 צ"ל -- ;ס שייה-ן ן משם צר-ן ןן צ"ל ן נדשס עירה טקסטצר
.א"ל פ3פטסכ קפהערה42

 ה,"
אסטחפומיטא מגמעס.יסטחמפומיטא ישל ןן186העי" הקב"האשל

 פ5מעסגהערהכו
~ffh)הלשב חל"אd'Sn 1188משבילנולח[ זה( )בשבילנו/ ן מלהטן ג ן . בפגש ,ן

 פקםגב"ר פס" בב"י מלמעסן ה ןהערה עא:ן.רטת

ן ןקנב וקיקלו;ןלתש לקלקלולתשבעפעףברחוקתבי
 נום4 במצא בתנוצמאן!גסצא .ב כןהעיה זני;ן סמ3סט%צ%סיט סהערה64

 שמווהואשוהןכתנוצטאוצמן;ן YPa ן xaaעלת
 וצהיאשוהעם ן הברפסגוסף Dpן!י השלס;ן בעתר ן החרשבערור פ5מעסרהערהעבלג
 נחלא הנדפס ! המאמרןנלן1ןו יוסנן לרבן ן יורכןללבנןיזגפנים68
 -imysterifim~mysterטזהערהמ

!כלשאמרןןן.,

 ;שהי , ,נ"
1UG2% 1,"";הוהיןיר metaxa 

חויוסלנא מגלגלין תהיו ! יא יח; והערה"90ש'9 שב"ל!השם* )ר8יחע"א(  עוש(ו,110ןהיגיהנחןיבמ1מערין)רףנה שניתה ;ואס שניתה!ואתובפגש88

 ס ןסס,(גג4צןן ףסק(411א פ)פעסןיברשיהטפ

 !הערהקיס"
אחד"השרוה" ,,השדוח" אהד ן טו

 שסובועלין :כשצלין ן ד אן הערה ן ס' ןננאשהעניה[ן עניה( האשהןה נ180ן
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