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פרקף הרפדות!
פרק א',

'רירה הרביעית שירד למצרים* מ"ג אנכי ארד עמך מצרימה
ף שהואחי והיה מהר[ה]ר בלבו ואומר
ובראשיתמ"ו ד')* שמעיעקב עלייס
אעזב ארץ אבותי ואת ארץ מולדתי ארץ ששכינתו של הקב"ה שרויה
בתוכה* ואלכה אל ארץ טמאה אל תוך ערליםבני חם* שאין יראת שמים
עליהם* 1א"ל הקב"ה אל תירא[וגו'] אנכי ארד עמך וגו'* וכששמע יעקב
את הדבר הזה נטל אתבניו ואת כל נפשותביתווירד למצרים* מ"ג[בניו
וזבניבניווגו' (שם שם ו')* 3כתי אהד אומר ואתדינה (שם ט"ו) (כר)[כן] הוא
אומרבנותיו* ללמדך שכלזרע שליעקבהיונשואין אתאחיותיהןכדי שלא
יתחתנו באומות העולם* ולפיכך נקראוזרע אמת* מ"נואנכי נמעתיך שורק
מאירשן

' פרקים אלו הם בכתיי פארמא בהמשך עם הפרקים הקורמים אשר הם פרקי ר'אליעזר .ולפי
שסייםבירידהשירד הקב"הלהציל את אברהם מכבשן האשחיבר עמההירידה הד'שירדלמצריםהחמישית
בסנה השישית לסיני ,שהם ג' פרקים .וכאדר"נ פל"ר עשר ירידות ירדה שכינה גו' (ועיי' בהערות

מוהר"ז שעכטעראותליב) ובנוסחא ב' (הוצאת החכם הנזכר) פלס .ובמכילתאיתרו בחדש פ"נ (סיר ע"א)
זח אחד (כלר מקרא זה) מעשרירידות וכו' (עיפש במ"ע אות י"ג) וכן בספרי בהעלותךפי' צ'ג זו אחת
טעשרירידותוכו' .ובפדר"א פיר עשרירידות ירר הקב"ה על הארץ ואלו הן וכו' עיטש בפי'חרד"ל.ואין

המאמרים מסכימים בפרמן .וירידה זו להציל את אברהם מכבשן האש לא הוזכרה באלה המקומות.
והירידההשלישית בפדר'א הוא שם בפרהירידה שלישית שירר הקב"ה למדוםוכו' .אמנם בהצלת אברהם
אמר שם בפכח והבלך הכבח' פשט יד ימינו והצילו מתוך כבשן האש .אבל בסדר אליהו רבה פיה
נצר כ"ז) אמר .מיד נתגלגלנרחמיו של הקב"הוירד משמי שמיםהעליונים ממקום כבודוגודלו ותפארתו
קדושת שמו הגדולוהציל את אברהם אבינו .וכמעט באותה הלשון הוזנרה שםבפי"ז (צרפ"נ)הירידה
 .וכן שם (צד פ-ז) כאותה הלשון ירירה למלחמת שמואל עם הפלשתים .מה שלא נזכר בשום
לסיני
מקום .וכן באותה הלשון ממש בפי"ט (צד קי"א) ירירה למקדש בימי מנשה( .ועיי'ש צדקי"ג ובמכש
מאמר ת' צר פיה) ובפיל (צד קנ"ר) בחורבנו ע"י נבוכדנצר .ולא עור אלא שירד משמי שמים גו' תשא
עליהןקינה .וגס אלה לא נמנו בשום ~ ,alpוהנה שלשה פרקים שלפנינו הם בפדר'א פל"ט מ' וס"א.
והמעיין שם ימצא שעכ"פ פרק מ' ופמ"א אינן במקומן .וכבר רמזת' דעתי במ"ע למכילתא שהצרתי
לעיל.ואיןלפנינו אלא שרידופליט ממדרש שנתחברעל עשרירידות .ונוסחא אחתלפנינו ונוסחא אחרת
בפדר"א .ואעירעלשינויי הנוסחאות .ורואהאנילהעיר שהנוסחאות בפרר"א עם הרר"ל שנדפם בווארשוי
גורלם כגורל כל הספרים שנדפסו במדינה הלזו שנתקלקלו הנוסחאות מקטעו מאמרים שלמים מחמת
המציקים .וע"כ ארמוזעל הפדר"א שנדפם בפראג תקמ"ד :י בפדר"א .ואמראיך אעזוב וכו' מת ארץ
שכינתו של הקב"ה בתוכה ואלד וכו' לתוך העבדים בני חם בארץשאין 'ראת שמיםביניהם ! :ושמע
יעקב את הדבר ולקח אתנשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת בנות בניו והביא אותם שנאמרבניוובניבניו
אתו וגו' ,בכתיי תמיד מ"נ תמורת שנאמר:
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כלוזרע אמת מרמיה ב' כ"א)* 4וכשבאיעקב אל נבול מצרים התייחםהזכרים
ף דשני בניו
ששים וששה* מ"ג כל הנפש הבאה וגו' (בראשיוו שם ט"ו)ייס
ששים ותשעה וכת' בשבעים נפש תו' (דבריםי' כיב)* מה עשה הקב"הנכנס
במניין
עמהם ועלה מספר כולם שבעים* לקיים מה שנ'אנכי ארד עמך
מצרימה* 5וכשנגאלו אבותינו ממצרים התייחסוהזכרים ששים רבוא חמר
אחת*מ"נ [כ]שש מאותרגליוגו'ישמותי"ב ל"ז)י מה עשה הקב"ה נכנםבמניין
עמהם ועלה מפפר ששים רבוא* לקיים מה שנאמר אנכי אעלך נם עלה
יבראשית שם)6:רבי ישמעאל אומר עשר פעמים אמרובנייעקבליומף* עבדך
אבינו* שמעיוסף הדברהזהושתק שתיקה כהודאה*לפיכך קצרמשניחייו
עשר שנים* 7שמעיוסף שבא יעקב אל נבול מצרים ונשל את כל אנשי
המלחמההמהלכיםעמוויצאלקראתו*לפי שכל העםיוצאין לקראת המלך
ואין המלךיוצא לקראת העם* מכאן שאביו של אדם כמלכין* 8ר' מנחם אמר
היתה רו"הק שרוייה על יומף מנעוריו ומנהלת אותו בכל הכמה כרעה
שמנהג את צאנוי מ"נ (כצאןיוסף) רועה ישראל האזינה [נהג כצאן יומף]
(תהלים פ' ב') .בכל חכמתו המתו אשה אחת* וכשבקש להרגיל דבר [בא]
איקונין של אביו ודחו לאחוריוהיו ביוד שלשה כבשויצרן לפנייוצרן
[ואלו]הןיוסף ובוע? ופלסיבן ליש* היה צפוי לעמד ליוסף שנים עשר
שבמים*יצאומראשיאצבעותיוזרע של עשרהשבמיםונשתיירושנישבמים
ו (בראשית מ"ט מ"ד)*10
מנשהואפרים .מ"נ ותשבבאיתן קשתוויפזוזרועיידי
הוצ[י]אהעליו האשה עלילותדברים לעשקי'* נחבש בבית האסורין עשר
שנים ושם פתרחלומות שלעבדי פרעה* מ"נויהי כאשר [פתר] לנוכן היה
(שם מ"א י"ב)*' 1ועוד כשהיהיוצא לשוק וראה שם כל העמיםעומדין כיתות
כיתות חבורות חבורות מדברים כל עם ועם כלשונן היה יודע מה הם
אומרים* מ"נ עדותביהומת שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי
מאירעין

' כחוג אחד וגו' וכאן אומר (במלת כאן האקף גופפת ועקרו כן בקפץ ונחלף למעתיק במלת
כןבציירי והחליפה במלת כך) וכו' ללמדר שבנותיו של יעקב נשי בניו היו וכל זרעו של יעקב לקחו
,
אחיותיהם ושאר בשרם וכו' tUY1
ייוחעסלי
הארצותוכו' שנאמר כולו זרע אמת :וכשבאו לגבול מצריםהת
ו
כלהזכריםוכו'ויוסףושניבניוהרישבעים חסר אחת רתע בשבעים נפשכו' נכנס עמהם הקב"הבמנין
וכשעלו ישראל ממצרים ~תייחסו כל
למספר שבעים וכו' .ועיי' ברר"ל למה מייפוי קרא הדברים:
הגברים וכו' חסר אחר מה עשה הקב"ה נכנס במספר עמם ועלו מספרם ס' רבוא וכו': .ראייה מהמקרא
חסר שם ופירשו רד"ל מעצמו  :e*ttyז שמע יוסף את הדבר ושתק שתיקה כהודאה דמיא לפיכך
'סגים( .מלת דמיאבלי ספק היא מאשגירת לישן המעתיק ' :ושמעיוסף שבא אביו
נתקצרומחייוי
לגבולמצרים ולקח את כל האנשים עמוויצא לקראתאביווכל העםיוצאים גו' לקראת אדם אלא ללמדך
שאביו של אדם כמלכו .ונראה שצריך להגיה לפנינו .ולפי וכו' כמלכו בוי"ו (בהוצאת ווארשוי השמיטו
את כל המאמר) :י ר' פנתם אומר שרת רו"הק וכו' מנעוריו ועדיום מותו והיתה מנהגת אותו וכו'
שנאמר רועה ישראל וגו'ובכל חכמתו הטחו אשתו ש 5פוטיפרע וכו'דבר ערוה ראה דיוקנו שלאפיו וחזר
לאחוריו וכגש אתיצרו .וכפי הכרח הענין הוספתי מלת בא .ופי' ה11ביו סגנון לשון הוא לרבר שכלה
י דוגמא לרבר 19 :ואלו הן וכו' והיה ראוי לעמוד מיוסף כו'
ואינו .וכלו' שיצרו כלה כנ"ל ולא נודעל
ויצאו וכו' זרע עשרה שבטים שכ'ויפזו זרועייריו נשתיירו שם שנים מנשה ואפרים1 :ן והביאהעליו
האשה עלילות דברים ונחבש וכו' של עבדי פרעה איש כחלומו פתר כשם שהיו הדברים שנאמרויחי
כאשר פתרלנוכן היה ופתר את חלום פרעה כששרתה רו"מקעליו שנאמר ויאמר פרעה אלעגדיו הנמצא
כזה איש אשר רוה אלהיםגו .ומלת לעשקי'צריכה תיקון:

.
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[אשמע] (תהלים פ"א ו')* !2ועוד כשהיה רוכב ועובר בתוך ארץ [מצרים] בנות
מצריות מצעדותעליו מעל החומה ומשליכותעליו טבעות של זהב ולא
נסתכל לראותבהןיפיותן ולא שזפתועין אדם* מ"גבן פרתיוסףבן פרת
עלי( r1Pבראשית מים כ"ב).ט שאלואלו לאלו כמה ממכר השוק מהןי בהןהיו
פותחין את שער ממכר השוקי וכשהיובאין אצל יוסף אומר להם כשם
ששמעתםכך הוא* לפי שלא להוציא שער ממכר פחות ,מכאן אתה למד
שמוציא שער טמבר פחות אינו רואה סימן ברבה לעולם14.
שכל מי
רי תנחומי אומ' צוה יומף ובנה אוצרות מאכל בכל עיר* וקיבץ את כל
תבואת הארץ אל אוצרות* ומצרים היומלשי ,עליו ואומר עכשו תולעת
אוכלתאוצרותיוסף* ולא שלמו בהם רימה ולא חסרו עדיום מותו* וכלכל
אתכלהארץברעב לחם* לפיכך נקרא(ת) כלכול* מ"גויכלכליומף אתאביו
ואתאחיו וגו' (שם מ"ו י"ב)* 15רביאליע' או' באסיפתו שליעקב קראליומך
בנוואמ'*בני השבעלי בבריתמילה שאת מעלהאותי אל קברתאבותי אל
מערת המכפלה* מ"נ שים נאידך תחתירכי (שם שם כ"ט) שכך הראשונים
נשבעין בברית מילה קודם שניתנה נשה') התורה ,מ"נ ויאמר השבעה
י
ל
וישבעוישתתו ישראל על ראש המטה (שם לא)י !6כביעלהיומף לקבור את
אביו עלו אתו כלבדולי מלכות לנמול חמד עם יעקבאביו* מ"נויעליומף
לקבר אתאביו וגו' (שםגי וי)* ונמצאת מחנה יומף ארבעים וחמשה אלף*
ויעל עמו נם רכב נםפרורים (שם חי) והיו מביאין לחם רעבון של מחנה
יומף 17.אמר להם הקב"ה אתם במלתם חסד עם יעקב עבדי וא נותן
רניבארץ.
שכרכםלבני בניכם ,וכשמתו מצרים לאנגעובמים אלא זכו לקב
מ"נ נטיתימינך תבלעמו ארץ (שמות ט"ו י"ב) ",וכשבא אל מערת המכפלה
באעליהםעשו הרשעמהרשעירלערערריב,אמר להם*סערתהמכפלהשלי
הואיל מה עשה יומף שנר את נפתלי שהיהיודע לכבוש במזלותלהביא
כתב שהיהביניהמי מ"ננפתליאילה[וגו'] יבראשית מ"ט כ"א) אלתיקריאמרי
שפר אלאאמרי ספר* 20חשיםבןדןהיה פגום באזניו ובלשונו אמר להם מה
מאירעין

!י וכל הלשונות היהיודע ועוד כשהיה וכו'עשויים כיתות וכו' מדגרים איש גלשונו והיה יורע
מה הם מדגרים שנ'וגו' :ת ועוד שהיה רוכב במרכבה ועוכר בכל גבע מצרים והיו בנות מצריות
 rשנ'
מצעדות על תחומה וכו'אולי יסתכל בהן אתיופיתואר ,ולא שזפתו וכו' והיה פרה ורבה בכל~v
בן פרתוגו' " :ובאו כל הלשונות לשבור אוכלוהיומביאין המם שלהן ומנחתם לשבור אל'וסף והיה
מדבר עם כל עם ועם כלשונו לפיכך נקרא שמו תורגמן שנ'כי המליץבינותם .לפיכך היה מדבר עמהם
ו שוכרי; את רענון בתיהם ואלו באים לשבור אוכל ואלו שואלין לאלו בכמה הוא
(עיי'פי' הררם).ואי
שער המכר וכשהיו באים אליוסף וכו' בשביל שלאיצא שער הממכר פחות מכאן אמרו כל המוציא שער
י ר' תפזם אומר צוה יוסף ובנו את האוצרות בכל עירועיר וקבץ את תבואת הארצות
הממכר וכו'' :
עליו ואומרים וכו' ברעבון  DnSלפיכך נקרא שמו כלכל שנ' וכו':
לאוצרות והיו המצרים
עקב קרא לפגויוסף ואמרלווכו'שתעיני לקבר אבות' למערת המכפלה.
יי
"יר' אלעזר או' בשעת אסמ
עת
לפ
י
יגי
מתהלההיו הראשונים וכו' טרם גחינת התורה שנ' שים נא ירך וגו' ונשבע לו ושמר ועשה ועלה וכו':
ז1יעלה 5קנורולגמול הסרעםיעקבאביו שנ'ויעליוסף לקברוגו' נמצא מחנה ישראל הארץמביאין
י אףאני אתן לכם שכרכם לבניכם בעולם הזה
רעבון לחם למחנה ש'5יסף( .ועיי' רחלאיך נדחק)' :
וכשמתו כל המצריים בים סוף לא נשארו במים וכו' בארץ (ומלת נגעו עכ"פ שיבוש) .אמר הקב"ה
אתם צדקתםעליכם אתהדין אףאני נותן לכם מקום קבורה שנ' נטיתימינך וגו';  11וכשבאו למערת
וכו' לחרחרריב ואמרשליהיא מערת המכפלה % :שלה לנפתלי לחפש במזלותזלירר למצרים ולהעלות
כתב עולם שהיה בידם 5כך נאמר נפתלי אילה שלוחה(עיי' רחל):

וכי
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זה* אמרו
עשה,בשבילאותוהאיששאיןמניח אותנו לבמול חסד עםיעקבאבינו*
מה
את
ל
ט
נ
ו
ב
ר
ח
את
ו
ש
א
ר
ל
א
מערת המכפלה ואת גויתו
אחזתוו,המחתיך
ר
ה
שלחו
ר
י
ע
ש
ל
א
ק
ח
צ
י
מה
עשה
נטל את ראשו של עשווהיה
מביאו לפני הקב"ה ואמרלפניו רב"שע* אחן רשעזה שלא למד צדק כל
מצות שבתורה* מ"גיותן רשע בל למדצדק (ישעיהכו' י') אעפ"י ופעל לארץ
אל מערת המכפלהבעולהיה מדבר בארץ נכהותיעול (שם) .השיבו הקב"ה
אמרלויחיאני אם יראה גאות ה"מ

פרקב'.

'רירה חמשית שירד במנה* [שנאמר] וארד להצילומיד מצרים
(שמות]נ' חי)הניח כל ההרושכן בתוךהמנהי מ"ג[ויקראאליו אלהים מתוך
הסנה (שם שם ד') והסנה צרהוצוקהוכלנה קוצים ודורצדורקיהם *,למהשכןבתוך
צרה וצוקהי בשביל שראה את ישראל בתוך צרה
מ"נ בכל צרתם
לו צר (ישעיהסיג ט') 1:א"רלויאי אותו המטה שנבראבין השמשות נסמר
לאדםהראשוןבבןעדןי ואדםממרולחנוך ,וחנוךמסרו לנח* ונחממרו לשם*
ושם ממרו לאברהמי ואברהם ממרו ליצחקי ויצחקליעקב .ויעקב הביאו
למצרים ומסרוליוסף בנו*כיון שמתיוסף נשלל כל ביתו והמטה לפלטין
של פרעה*והיהיתרומחרטומי מצרים וראה את המטה וקרא את האותות
שהיועליו ושלחידוולקחו* ואמריתרוזה האישוטעתיד לגאל את ישראל
ממצרים*לפיכךנתןלו את בתו* מ"נויואל משה לשבתוגו'ויתן את צפורה
בתו ונו' (שמות ב' כ"א) 2,ומומה היה רועה במטה צאנו של יתרו ארבעים
שנה* ולא שיכלה אותםחית השדה והיה פרה ורבה הרבה מאד ועליהם
הכת'אומרכצאן קדשים(יחזקאל ל"ז ל"ח)*3ודיי
המנהיגאורזם עד שבא לחורב*
מ"נוינהג את הצאן אחר המדברונו' (שמותג' f(~Kישם גנלהאליו האלהים,
מ"נוירא (אליו) מלאך [ה],אליו בלבתונו' (שם שם בי)*יראה את האש בתוך
הסנה והאש איננה אוכלת את המנה* והאש אינו מצמח בארץכי אם
(אשו)[יש]מים תחת[יו]* ותמה בלבו וקרב לראות את האותות* מ"נ אסורה
מאירעין

וי באזנו ובלשונו אמר להם מפני מה אנויושבין כאן וכו' האיש הזה ה~' אותנו לקבור אתיעקב
אבינו .שיך ש5ף את חרבו והתיז את ראשו וככנם לתוך מערת המכפלה וכו' לארץ אחוזתו להר שעיר;
 22אחז בראשו של עשו והיה מתפלללפני הקג"ה ואמרלפניו רב"שע יוחן רשע זה (וכצל לפנינו) שלא
למד מכל מצות שנתורה שכ' בל למד צדק ועל ארץ ישראל ועל מערת המכפלה נעול הוא מדבר וכו'
(ולפנינוצ" 5שעל הארץוע 5מערת) השיבתו רו"הק ואומרת חיאני וכר שנ' ופל 'ראה גאותה' .ונדפוס
והרשוי השמיטוכ 5המאמר:
:
החמישית גו' שנאמר וארד וגו' והניח כ 5ההרוירר להוך הסנה ושכן בה
פרם
י
יב
דל
יא
וכו' אלא שראה אתישר
"צרה גדולה אף הוא שכן עמהם בתוך צרהלקיים מה שנאמר בכל צרתםוגו':
י ר'לוי אמר המטה וכו' ויצחק מסרו ליעקבויעקב הורידווכו' וכשמת יונף עו' ביתו ונתן בפלטרין של
פרעהוהיה פרעה אחרמחרטומי מצרים וראה את המטה ואת האותות אשרעליו וחמד אותם בלבו ולקחו
והביאו ונטעו נתוךגן ביתו ש 5יתרו(עיי' רחלאיך נדחק לפרש) וראה את המטה ולא היה אדםיכול
לקרובאלין עוד ,וכשבא משה לביתו נכנס לגן ביתו שליתרו וראה את המטה וקרא את האותות אשר
עליו ושלחידיו ולקה וראהיתרו את משה ואמר זה עתיד לגאול את ישראל וכו' בתו לאשה וכו' ,ויראה
שיש חגיה לפנינו וכשבא משה לביתו שליתרו ראה את המטה וקרא את האותות אשרעליו וראהיתרו
את משה ואמר וכו'; י והיה משה רועה את צאנו כו'והיו  Q'~Dורבים וכו':

ב.,
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נא ואראהוגוי (שם ג')* 4אמרלו הקב"העמודבמקוםעמד([)1ך] ששםאניעתיד
ליתן תורה לישראל* מ"ג ויאמר אל תקרב הלום (שם הי)* 5אמרלו הקב"ה
י נ' וד'
לך ואשלחך[איאןל] פרעה (שםי') אמר לפניו רב"שע הלא אמרתל
ן
ו
ש
פעמים*אני בי כחאניכנום בלשוני* מ"נכי כבד פה וכבדל אנכי
(שםרי וי)* אמרלו הקב"המי שם פה לאדם* מ"נויאמרמי שם פה לאדם וגו'
ישם שם י"א)* או'לפניו רב"שע רוצה אתה לשלחניבידאויבי מבקשינפשי
לא עלכן ברחתי מפניהם* א"ל הקב"ה אל תירא שכבר מתו* מ"נכי מתו
[כל] האנשים המבקשים את נפשך (שם י"ט)*6ומיה
יו]*דתן ואבירםהיו*וכי
ר
מתים[היו]והלאדת ואבירםבהייה([)1ן]* והאמר[מ כלמקום שאתה מוצא
ןליהם אמ'לו)[אילו]דתןואבירם .א"לנחיתומנכסיי[ה]ויל
(יצאו)נצביםיפתח אה
אמרלפניותןלי אות(ה)י א"ל השלךממך ארצה*וישלך ממהו ארצה ונעשה
לנחששרף* הראהלוהקב"הנחששרףולאדבר אחר*אלא כשםשהנחש
[ה]זה נושך וממית לבל אדםכההיו המצרים נושכין וממיתיןי אחר [כך]
נעשהכעץיבשי מ"נויאמר ה'א 5משה שלחידךוגו' (שם רי)* א"לכך[י]היו
פרעהומצריםכעץ הזהר אמרלפניותןלימופת ,א"ל הבא
ךאלחקךונוי*
ד
י
)
ף
א
י
המא ומטמא
למה הראהלו הקב"ה דבר טמאולא דברמהורי שמצורע
אחרים כךהיו פרעה ומצרים שמאים ומבמאים לישראל ולנשותיהם עמם,
חזר ונטהר* מ"נויאמר השבידךונו' (שם זן)י איילכךאני ממהר את ישראל
מסומאת מצרימם ולמה הרא[ה]ו הקב"ה למשה אש מתוך המנהי אש אלו
ישראל שנמשלו באש* מ"נוהיהביתיעקב אשונו' (עובריהי"א)* המנה אלו
' ישראל בעו"הז לא אשן [של]
אויה שנמשלו לקוצים ודרדרים* א"לכךיהי
ישראלאוכלת אתכלהעמים ולא או"היבולין להמית שלהבותן של ישראל
שהןדברי תורהי יאומל) [אבל] לעתיד לבא אשן של ישראל אוכלת את כל

ימה

.

מאירעין

ונהג את הצאן עד שבא וכו'  awlנגלה עליו הקב"ה מתוף הסנה שנ' וכו' וראה משה וכו' אינה
אוכלת את הסנה והסנה אינו סככה שלהבותיו של אש והסנה אינו נצמת בארץ אא"כ יש מים תחתיו
אמר מאןיקריה איתליה בגויה אסורה גא וגו' ' :משה משה עמוד ע 5עמדך וכו' מכאן אמרו כל
ף נעלו שכך אטר הקב"ה אל משה ש 5נעלך מעל רגלך :י רבון כל
העומד במקום קדוש צריךלשיו
העוקמים לא כך אמרתי לךאיןגי כח שאני נפגם בלשוני שג' ויאמר משה א 5ה' לא איש דברים אנכי
ילא עוד אלא שאתה משלהגיל"ראויבי ומבקשי רעתי לאעלכן ברחתי מפניהם שנ' ויברח משה מפני
פרעה .א"5אלתירא מהם שכנר מתו כל האנשים המבקשים את נפשךוכי מתיםחיו כו' :יהי מתים
אלא שיררו טנכסיהם (והעיקר חסר מן הספר שברחן יאבירם הכחוב מרבר) מכאן
היו והלא חיים
י מתו כל האנשים א"ל לך ואשלחך אל פרעה אמר
י-ר מנכסיו כאלו מת לכך נאמר
י4
הי
אתה למר שכל ה
כ
לפניו כל העולמים שלח נאביד תשלהגיד אותו האיש שאתה עתיד לשלוח אמרלו 5א אמרתי 5ך
5ך ואשלחך אל ישראל אלאלך ואשלחך א 5פרעה ולאותו האיש שאתה אומראני שולח לעתיד לבא אל
ישראל שנ' הנה אנסי שולח 5כם את אליהו הנביא לפגי בא יום ה' (ועכ"פ לפנינו הדברים משובשים
דמגז"ש נצבים נצבים 'ליף ע"' סדר אליהו רבה פייח צד ק"ו ובמ"ע שם סי'קי"ג) ' :אמר לפניו
י מופת ואות כו' את מטך ארצה ~השליך גו' נתש שרף וכו' למשה כנחש שרף
רבוןכל העלמים תן5
ן את
במטה ולא הראהו דבר אחר אלא מפני שהנחש וכו'לבני אדם כךהיו פרעה ועמו נושכיןוממיניי
י מופת
ישראל והזר ונעשה כעץיבששנ'ויאמרוגו'(והסיים חסר) , :אמרלפניו רבון כ 5העולמים תןל
וכו' והניאידו נהיקו והוציאה מהרעה ולמה הראה הקב"ה %משה ברבר טטא אוח פרעה ולא הראהו
ברבר טהור אלא טה המצורע הזה טמא וטטטא כךהיה פרעה ועמו וכו' אח ישראליחוזר ונטהר אמר
%ו בךיטהרוישרא %טטומאוח חטצרים אאמר הבא נאירך (ועיי
' ררה)!

רביי

בחיר
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העמים*" [אמרלפניו רב"שע]הודיעני שמך הגדול שאקרא בשמךותענינו
[ו]הודיעו* וראו העליונים שמסר לו הקב"ה סוד השם למשה ויאמרו ברוך
השם חום הדעת":

פרק ב'.
י (שמותי"ס כ')*
שירד()1למיני*מ"גוירדה'עלהרמינ

'רשההשישית
בששהבסיון נגלה הקב"ה עליו ממקומו* נתעלה ההר ונתפתחו השמים
ונכנס ראש ההרבתוךהשמים וערמל(ים) כמה את ההר* מ"נויםשמיםוירד
אממיני ונכלה עלבני עשו* מ"נ ויאמר ה'
(תהליםי"ח י')*! זרח הקב"היב
)
'
ב
י בא וזרח משעירוגו' (דברים ל
ן שעיר אלאבני עשו* מ"נוישב
אמר"ג יאי
מסינ
]
ם
ת
א
[
ביום ההואוגו' ובראשיתל"גט"ו)* להםמקבלים
עליכם את התורה*

[אמרו] מה כת' בה* לא תרצח* אמרואין אנויכולין לעזוב את הברכה
שברךיצחק את עשואבינו שאמר [ו]עלחרבךתחיה עו' (שם כ"ז מ')* אם לא
נרצחלהיכן הברכה* חזרונגלה עלבני ישמעאל' מ"נהופיע מהר [פארן]
(אברים שם)ואיןפארןאלאבניישמעאל*מ"נויש
בבמ'דברמארןיבראשיתכ"א כ"א)*
אמרלהםמקבלים7אתמ]עליכם אתהתורה*אומ'מהכתיב בה*לאתגנוב*אומ'
איןאנויכוליןלעזוב את המעשה שעשואבוהעושבנבו אתיוסף והביאו[הו]
למצרים* מ"נכי ננובגנבתי מארץוגו'ישם מ' ט"ו)* ומשם שלח מלאכים על
בלאומותהעולם*אמר להםמקבלים7אתס]עליכם את התורה*אמרו מהכתיב
בה* אמ' לאיהיהלך אלהים אחרים עלפני* אמרואין אנורוצין בתורתך"
()1תן תורתך לעמך* שני ה'עוז לעמויתןובו' ותהלבםכ.טי"א)* הזריוגלה על
בני ישראל* מ"נ ואתה מרבבות קודש (דברים שם)יאי
ן מרבבות אלאבני
ישראל* מ"נ ובנחה יאמר שובה ה' רבבותאלפי ישראל (במדברי ,ל")1יואתו
אלפי שנאן רבותים* מ"נ רכב אלהים רבותים אלפי שנאן (תהלים סיח י"א)*
ומימיני אחז התירה* מ"[ 3מימינך] אש דת למר (דברים שם)* ילמה מימינו*
בלשון חיבה ובלשון שבועה* בלשון
חבהע(המנ,יין) ,מ"נ שמאלו תחת לראשי
וימינו תחבקני (ש,הש ב' ו')* בלשון שבו
מ"נ נשבע הי בימינו וגוי
(ישעיה סיב ח')י 2ר'אליעזר אומר מיום שיצאו ישראל ממצריםהיו נופעים

----

מאירעין

" 1למה הראה וכו'  wwnוכו' אלא האש אלו וכו' לאש שנ' וכו' כקוצים וכדרדרים וכו' כתוך
העמים לא אשן של ישראל אוכלת העמים שנמשלו כקוצים וכררררים ולא (ל)[ה]עכו"ם מבנין שלהכותן
וכו'אגל וכו'אוכלתכלהעירום שנמשלו כקוצים וכררררים שנ'והיו העמים משרפותשיד (כדפוסווארשיי
מישראל צדיקים ומארה רשעים) :ין אמר משה לפני הקבה רכון כל העולמים וכו' והקדוש
עשי
שאקרא לךוכו' והודיעו שנאמר ויאמראלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר עוראלהים אל משהוגו'
'
ה
ר
י
ס
שמסר
המפרש
וקו
ואו
הקג"ה
שם
ם
י
נ
ו
י
ל
ע
ה
בחך אתה חונן הרעת:
ו נגלה הקב"ה על ישראל בהרסיני וממקומו נתלש הרסיני בפתחו וכו' וערפל
פרק
מכסה את ההר הקב"ה יושב עלכסאי מגליועימתה על הערפל שנ'ויט שמיםוירר וערסל החחרגליות
1ר' מרפון אמרזרח הקב"ה מהרשעירוכו' מקמלים אתם וכו' אמרולו מה כתיב בה אמר להם לא תרצח
אמרולו לך 11DVDכיאין וכו' חרכך תהיה ומשם הזר ונגלה וכו' מהר פארן אילמקבלים אתם וכו' אמרו
לו מה כחוב בה אמר להם וכו' והורידוהו למצרים וכו' שלח לכל אויה ואץ מקבלים אתם וכו' אמרולו
ן אנו  DIYDnנתורה אלא תן וגו' CeD1
וכו' אמר להם וכו' אמרולואין אנו
להניה דת אנותינואי
ליפי
חזר ונגלה וכו'ואין רבבות וכו' ועמוי
י שנאן ורכב רבותיםמלאכי קרשוימינו אוחזת את ההורה שנ
ול
כא
מימינו אש רח למז מכאן אחה למרערערי חורה כגחלי אש ונתן להם בלשון חבה שנ' וכו' בלשון שבועה
שנ' נשבע ה' ~גו'ואיןימינו אלא שבועה שנ' נשבעה'וגו'(והרכריםמסורפים ומקמעים קצתועיין ררה):

בי.
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וחונים במחלוקת* מ"גויסעוויחנו ויבואו*[ 3כשבאו] אל הרמיני חנו כולם
ן שם ישראל ננד ההרושמיתי"ס ב')
ננד ההרבלב אהד ובעצה אחת* מ"נויח
אמרלהם הקב"ה מקבלים [אתם]עליכם את התורה* אמרו עד שלא שמענו
התורה שמרנו את מצות שבתורה* מ"נ כל יהדביים) אשר דבר ה' נעשה
*5
י***** *
ונשמע (שםכ"י ז')* 4ר' אלעזרהמודע
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*
(תהלים ה' ר')
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דרשתריב
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יומו[הרוישמי]עני
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לי
מבין או"ה* שמבזיןאותיומחרפיןומבדפיןאותי
עזבךבידינו וכל שאתה מתפללתאינן)[אינך] אלא לודוא* וכהרי עברו כמה
דורותולאהושיע (אתכם)[אותך]מבינינו* רצונךוינ)שובותרחםעליוהושיעני
מביניהםופדינימידיהם* בשעה שאני ממלכת ומיחדת אותך ()1הןמכעימין
ים לחמה* והקב"האמר לה(ם)*בתיהריאנימכיןליך העולם
לפניךומשתחו
הבא*ועתידאנילהמליכךעלכלבאי העולם*ועתידיןכלמלכיהעולם להיות
משרתיםלךכעבדיםושרותיה[ם]מיניקותיך*לעולםילחכועפר כפותרגליך*
מ"נ (ויהי)[יהיו] מלכים אמנתךוגו' וישעיה מ"מ נ"נ)* ועתידאני להבהיקזיוך
י זאת הנשקפה כמו שחרוגו
' (ש"השו' י')*
כזיו החמה*ועליה(ם) אמר שלמהמ
זו כנמת ישראל שמצפה לעמוד השחר ואומרת* מתי תעלה עמוד השחר
ואקדשלהקב"הבבתיכנמיותובבת מדרשותואמליכנו בכליום[על] מעשה
שיראל שמצפה ללבנה ואומרת מתייהיה
ידיו*יפה כלבנה (שם)זו כנמת י
ראש חדש ואראה חדשה*ואקדש את החדשבבית ואתן שבחותוהודאות*
ועתיד הקב"ה להבהיק אתיזיין)[זיוה]כזיו הלבנה* ברה כחמה (שם)אילו
עלדברי תורה בעולם הזה* ועתיד הקב"ה
הצדיקים שבישראל
להב[ה]יקזיוםכזיו החמה6:
שמחשביי
*.
*
דרשר'ילודהברביאלעאי מאי דכת'ברןיחדככבי בקרויריעו
כלבנ אלהים (איוב ליח ז')י אמרו מלאכי השרת לפני הקב"הי רב"שע מפני
יאנואומריםשירה למעלהקודם שיאמרוישראללמתה .והקב"ה אומר
מהאין
להם*והיאך אתם אומרים לפני קודם שיאמרו ישראל וישראל דרים בארץ
והםילודי אשה (נשים)ויצה"ר שולשתביניהם אע"פ[כן] (את)כובשין אתיצרן
ומייהדיןוממליניןאותיבכליוםויוםומצפים הםלמלכותאיס,ולראותבניבייןמיבניות:י
7
במהרה
ואומ[רים] בכליום בונה ירושליםנדחי ישראליכנסי

.

די,

.

מאירעין
וחוגים בחלקלקות שא' 1YDtIויחנו עד שגאו כזלם להרסיני

ז כלו'בכ 9המסעות כתוב כך:
כשבאו) זחנו כנגר ההר שנ'ויחן ובז' א" 9מקבלים אתם את התורה אמרו כולם פה אהד
(ולפנינו הגהתי
עד שלא נשמע את התורה אגושומרים ועושים את כל המצת הכתובים בתורה שכ'כלהרס"רים אשר דבר
ה' נעשה ונשמע( .כל הדברים וגו' הוא פסוק ג'  aw1ליתא ונשמע .וע"כ הסגרתי המלה .ובכלל אומר
עריפאבעניןזה) .ויבר עמוק השמיעינו הדורש בענין קבלת התורה שרק ישראל היו
דנוטהת הכת"י
האבות ' :המעתיק רמזבגליון הסר .ובאמת הסר מפרק זה סמה
ראויים 5ה שכנרהיתהבידיהם
י
מ
י
מ
שהוא בפדר"א כשני שלישיםעיי"ש ' :מקור זה המאמר נעלם ממני :ז גם מזה המאמר נעלם ממני
כתוב בסוףעוד מאמרא'המתחיל ד'גזירותגור משה.
המקור אמנםנעיקר הדרושעיי
'לעילפיז,בכתיי
והעירעליו המעתיק מכות ר'כיד .ובאמת הוא מאמר בגמרא שם וע"כ לא העתקתיו:

מלים
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