
 רפדות! הפרקף

 א',פרק

 מצרימה עמך ארד אנכי מ"ג למצרים* שירד הרביעית'רירה
 ואומר בלבו מהר]ה[ר והיה חי שהוא ייסף על יעקב שמע ד'(* מ"וובראשית
 שרויה הקב"ה של ששכינתו ארץ מולדתי ארץ ואת אבותי ארץאעזב

 שמים יראת שאין חם* בני ערלים תוך אל טמאה ארץ אל ואלכהבתוכה*
 יעקב וכששמע וגו'* עמך ארד אנכי ]וגו'[ תירא אל הקב"ה א"לעליהם*1

 ]בניו מ"ג למצרים* וירד ביתו נפשות כל ואת בניו את נטל הזה הדבראת
 הוא ]כן[ )כר( ט"ו( )שם דינה ואת אומר אהד כתי ו'(*3 שם )שם וגו' בניווזבני
 שלא כדי אחיותיהן את נשואין היו יעקב של זרע שכל ללמדך בנותיו*אומר

 שורק נמעתיך ואנכי מ"נ אמת* זרע נקראו ולפיכך העולם* באומותיתחתנו
 שןמאיר

 ולפי אליעזר. ר' פרקי הם אשר הקורמים הפרקים עם בהמשך פארמא בכתיי הם אלו פרקים'
 החמישית למצרים שירד הד' הירידה עמה חיבר האש מכבשן אברהם את להציל הקב"ה שירד בירידהשסיים
 בהערות )ועיי' גו' שכינה ירדה ירידות עשר פל"ר וכאדר"נ פרקים. ג' שהם לסיני, השישיתבסנה
 ע"א( )סיר פ"נ בחדש יתרו ובמכילתא פלס. הנזכר( החכם )הוצאת ב' ובנוסחא ליב( אות שעכטערמוהר"ז

 אחת זו צ'ג פי' בהעלותך בספרי וכן י"ג( אות במ"ע )עיפש וכו' ירידות מעשר זה( מקרא )כלר אחדזח
 ואין חרד"ל. בפי' עיטש וכו' הן ואלו הארץ על הקב"ה ירר ירידות עשר פיר ובפדר"א וכו'. ירידותטעשר

 המקומות. באלה הוזכרה לא האש מכבשן אברהם את להציל זו וירידה בפרמן. מסכימיםהמאמרים
 אברהם בהצלת אמנם וכו'. למדום הקב"ה שירר שלישית ירידה בפרה שם הוא בפדר'א השלישיתוהירידה
 פיה רבה אליהו בסדר אבל האש. כבשן מתוך והצילו ימינו יד פשט הכבח' והבלך בפכח שםאמר
 ותפארתו גודלו כבודו ממקום העליונים שמים משמי וירד הקב"ה של רחמיו נתגלגלנ מיד אמר. כ"ז(נצר

 הירידה פ"נ( )צר בפי"ז שם הוזנרה הלשון באותה וכמעט אבינו. אברהם את והציל הגדול שמוקדושת
 בשום נזכר שלא מה הפלשתים. עם שמואל למלחמת ירירה הלשון כאותה פ-ז( )צד שם וכןלסיני.
 ובמכש קי"ג צד )ועיי'ש מנשה. בימי למקדש ירירה קי"א( )צד בפי"ט ממש הלשון באותה וכןמקום.
 תשא גו' שמים משמי שירד אלא עור ולא נבוכדנצר. ע"י בחורבנו קנ"ר( )צד ובפיל פיה( צר ת'מאמר
 וס"א. מ' פל"ט בפדר'א הם שלפנינו פרקים שלשה והנה ~alp, בשום נמנו לא אלה וגס קינה.עליהן
 שהצרתי למכילתא במ"ע דעתי רמזת' וכבר במקומן. אינן ופמ"א מ' פרק שעכ"פ ימצא שםוהמעיין
 אחרת ונוסחא לפנינו אחת ונוסחא ירידות. עשר על שנתחבר ממדרש ופליט שריד אלא לפנינו ואיןלעיל.

 בווארשוי שנדפם הרר"ל עם בפרר"א שהנוסחאות להעיר אני ורואה הנוסחאות. שינויי על ואעירבפדר"א.
 מחמת שלמים מאמרים מקטעו הנוסחאות שנתקלקלו הלזו במדינה שנדפסו הספרים כל כגורלגורלם

 ארץ מת וכו' אעזוב איך ואמר בפדר"א. י תקמ"ד: בפראג שנדפם הפדר"א על ארמוז וע"כהמציקים.
 ושמע ! ביניהם: שמים 'ראת שאין בארץ חם בני העבדים לתוך וכו' ואלד בתוכה הקב"ה שלשכינתו
 בניו ובני בניו שנאמר אותם והביא בניו בנות ואת בנותיו ואת בניו ואת נשיו את ולקח הדבר אתיעקב
 שנאמר: תמורת מ"נ תמיד בכתיי וגו',אתו
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61 פ"א הירידותפרקי

 הזכרים התייחם מצרים נבול אל יעקב וכשבא כ"א(*4 ב' מרמיה אמת זרעכלו
 בניו דשני ייסף ט"ו( שם )בראשיוו וגו' הבאה הנפש כל מ"ג וששה*ששים
 נכנס הקב"ה עשה מה כיב(* י' )דברים תו' נפש בשבעים וכת' ותשעהששים
 חמר רבוא ששים הזכרים התייחסו ממצרים אבותינו וכשנגאלומצרימה*5 עמך ארד אנכי שנ' מה לקיים שבעים* כולם מספר ועלה עמהםבמניין
 במניין נכנם הקב"ה עשה מה ל"ז(י י"ב ישמות וגו' רגלי מאות ]כ[שש מ"נאחת*
 עלה נם אעלך אנכי שנאמר מה לקיים רבוא* ששים מפפר ועלהעמהם
 עבדך ליומף* יעקב בני אמרו פעמים עשר אומר ישמעאל רבי שם(:6יבראשית
 חייו משני קצר לפיכך כהודאה* שתיקה ושתק הזה הדבר יוסף שמעאבינו*
 אנשי כל את ונשל מצרים נבול אל יעקב שבא יוסף שמע שנים*7עשר

 המלך לקראת יוצאין העם שכל לפי לקראתו* ויצא עמו המהלכיםהמלחמה
 אמר מנחם ר' כמלכין*8 אדם של שאביו מכאן העם* לקראת יוצא המלךואין
 כרעה הכמה בכל אותו ומנהלת מנעוריו יומף על שרוייה רו"הקהיתה
 יומף[ כצאן ]נהג האזינה ישראל רועה יוסף( )כצאן מ"נ צאנוי אתשמנהג
 ]בא[ דבר להרגיל וכשבקש אחת* אשה המתו חכמתו בכל ב'(. פ')תהלים
 יוצרן לפני יצרן כבשו שלשה ביוד היו לאחוריו ודחו אביו שלאיקונין
 עשר שנים ליוסף לעמד צפוי היה ליש* בן ופלסי ובוע? יוסף הן]ואלו[
 שבמים שני ונשתיירו שבמים עשרה של זרע אצבעותיו מראשי יצאושבמים*
 מ"ד(*10 מ"ט )בראשית ידיו זרועי ויפזו קשתו באיתן ותשב מ"נ ואפרים.מנשה

 עשר האסורין בבית נחבש לעשקי'* דברים עלילות האשה עליוהוצ]י[אה
 היה כן לנו ]פתר[ כאשר ויהי מ"נ פרעה* עבדי של חלומות פתר ושםשנים
 כיתות עומדין העמים כל שם וראה לשוק יוצא כשהיה ועוד י"ב(*'1 מ"א)שם

 הם מה יודע היה כלשונן ועם עם כל מדברים חבורות חבורותכיתות
 ידעתי לא שפת מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהומת עדות מ"נאומרים*

 עיןמאיר
 במלת למעתיק ונחלף בקפץ כן ועקרו גופפת האקף כאן )במלת אומר וכאן וגו' אחד כחוג'

 לקחו יעקב של זרעו וכל היו בניו נשי יעקב של שבנותיו ללמדר וכו' כך( במלת והחליפה בצייריכן
 ועלו במנין הקב"ה עמהם נכנס כו' נפש בשבעים רתע אחת חסר שבעים הרי בניו ושני ויוסף וכו' הזכריםכל התייחסי מצרים לגבול וכשבאו , : אמת זרע כולו שנאמר וכו' הארצות tUY1 וכו' בשרם ושאראחיותיהם
 כל ~תייחסו ממצרים ישראל וכשעלו . הדברים: קרא מייפוי למה ברר"ל ועיי' וכו'. שבעיםלמספר
 מהמקרא :ראייה וכו'. רבוא ס' מספרם ועלו עמם במספר נכנס הקב"ה עשה מה אחר חסר וכו'הגברים
 לפיכך דמיא כהודאה שתיקה ושתק הדבר את יוסף שמע ז e*tty: מעצמו רד"ל ופירשו שםחסר

 אביו שבא יוסף ושמע ' : המעתיק לישן מאשגירת היא ספק בלי דמיא )מלת סגים. י' מחייונתקצרו
 ללמדך אלא אדם לקראת גו' יוצאים העם וכל אביו לקראת ויצא עמו האנשים כל את ולקח מצריםלגבול
 השמיטו ווארשוי )בהוצאת בוי"ו כמלכו וכו' ולפי לפנינו. להגיה שצריך ונראה כמלכו. אדם שלשאביו
 וכו' אותו מנהגת והיתה מותו יום ועד מנעוריו וכו' רו"הק שרת אומר פנתם ר' י המאמר(: כלאת

 וחזר אפיו של דיוקנו ראה ערוה דבר וכו' פוטיפרע ש5 אשתו הטחו חכמתו ובכל וגו' ישראל רועהשנאמר
 שכלה לרבר הוא לשון סגנון ביו ה11 ופי' בא. מלת הוספתי הענין הכרח וכפי יצרו. את וכגשלאחוריו
 כו' מיוסף לעמוד ראוי והיה וכו' הן ואלו 19 לרבר: דוגמא לי נודע ולא כנ"ל כלה שיצרו וכלו'ואינו.
 עליו והביאה 1ן ואפרים: מנשה שנים שם נשתיירו יריו זרועי ויפזו שכ' שבטים עשרה זרע וכו'ויצאו
 ויחי שנאמר הדברים שהיו כשם פתר כחלומו איש פרעה עבדי של וכו' ונחבש דברים עלילותהאשה
 הנמצא עגדיו אל פרעה ויאמר שנאמר עליו רו"מק כששרתה פרעה חלום את ופתר היה כן לנו פתרכאשר
 תיקון: צריכה לעשקי' ומלת גו. אלהים רוה אשר אישכזה
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 פ"א הירירותפרקי52

 בנות ]מצרים[ ארץ בתוך ועובר רוכב כשהיה ועוד ו'(*2! פ"א )תהלים]אשמע[
 ולא זהב של טבעות עליו ומשליכות החומה מעל עליו מצעדותמצריות
 פרת בן יוסף פרת בן מ"ג אדם* עין שזפתו ולא יפיותן בהן לראותנסתכל
 היו בהן מהןי השוק ממכר כמה לאלו אלו שאלו כ"ב(.ט מים )בראשית r1Pעלי

 כשם להם אומר יוסף אצל באין וכשהיו השוקי ממכר שער אתפותחין
 למד אתה מכאן פחות, ממכר שער להוציא שלא לפי הוא* כךששמעתם

 לעולם.14 ברבה סימן רואה אינו פחות טמבר שער שמוציא מישכל
 כל את וקיבץ עיר* בכל מאכל אוצרות ובנה יומף צוה אומ' תנחומירי

 תולעת עכשו ואומר עליו מלשי, היו ומצרים אוצרות* אל הארץתבואת
 וכלכל מותו* יום עד חסרו ולא רימה בהם שלמו ולא יוסף* אוצרותאוכלת
 אביו את יומף ויכלכל מ"ג כלכול* נקרא)ת( לפיכך לחם* ברעב הארץ כלאת
 ליומך קרא יעקב של באסיפתו או' אליע' רבי י"ב(*15 מ"ו )שם וגו' אחיוואת
 אל אבותי קברת אל אותי מעלה שאת מילה בברית לי השבע בני ואמ'*בנו

 הראשונים שכך כ"ט( שם )שם ירכי תחת ידך נא שים מ"נ המכפלה*מערת
 לי השבעה ויאמר מ"נ התורה, נשה'( שניתנה קודם מילה בבריתנשבעין
 את לקבור יומף כביעלה לא(י6! )שם המטה ראש על ישראל וישתתווישבע
 יומף ויעל מ"נ אביו* יעקב עם חמד לנמול מלכות בדולי כל אתו עלואביו
 אלף* וחמשה ארבעים יומף מחנה ונמצאת וי(* גי )שם וגו' אביו אתלקבר
 מחנה של רעבון לחם מביאין והיו חי( )שם פרורים נם רכב נם עמוויעל

 נותן ואני עבדי יעקב עם חסד במלתם אתם הקב"ה להם אמריומף.17
 בארץ. לקבר זכו אלא במים נגעו לא מצרים וכשמתו בניכם, לבנישכרכם

 המכפלה מערת אל וכשבא י"ב(," ט"ו )שמות ארץ תבלעמו ימינך נטיתמ"נ
 שלי המכפלה סערת להם* אמר ריב, לערער שעיר מהר הרשע עשו עליהםבא

 להביא במזלות לכבוש יודע שהיה נפתלי את שנר יומף עשה מההואיל
 אמרי תיקרי אל כ"א( מ"ט יבראשית ]וגו'[ אילה נפתלי מ"נ ביניהמי שהיהכתב
 מה להם אמר ובלשונו באזניו פגום היה דן בן חשים ספר*20 אמרי אלאשפר
 עיןמאיר-

 יורע והיה גלשונו איש מדגרים וכו' כיתות עשויים וכו' כשהיה ועוד יודע היה הלשונות וכל!י
 מצריות בנות והיו מצרים גבע בכל ועוכר במרכבה רוכב שהיה ועוד ת וגו': שנ' מדגרים הםמה

 שנ' r~v בכל ורבה פרה והיה וכו' שזפתו ולא תואר, יופי את בהן יסתכל אולי וכו' תחומה עלמצעדות
 והיה 'וסף אל לשבור ומנחתם שלהן המם מביאין והיו אוכל לשבור הלשונות כל ובאו " וגו': פרתבן

 עמהם מדבר היה לפיכך בינותם. המליץ כי שנ' תורגמן שמו נקרא לפיכך כלשונו ועם עם כל עםמדבר
 הוא בכמה לאלו שואלין ואלו אוכל לשבור באים ואלו בתיהם רענון את שוכרי; ואיו הררם(. פי')עיי'
 שער המוציא כל אמרו מכאן פחות הממכר שער יצא שלא בשביל וכו' יוסף אל באים וכשהיו המכרשער

 הארצות תבואת את וקבץ ועיר עיר בכל האוצרות את ובנו יוסף צוה אומר תפזם ר' 'י וכו':הממכר
 המצרים והיולאוצרות

 מלעיגיי
 וכו': שנ' כלכל שמו נקרא לפיכך DnS ברעבון וכו' ואומרים עליו

 המכפלה. למערת אבות' לקבר שתעיני וכו' לו ואמר יוסף לפגו קרא יעקב אסיפת בשעת או' אלעזר ר'"י
 וכו': ועלה ועשה ושמר לו ונשבע וגו' ירך נא שים שנ' התורה גחינת טרם וכו' הראשונים היומתהלה

 מביאין הארץ וכי ישראל מחנה נמצא וגו' לקבר יוסף ויעל שנ' אביו יעקב עם הסר ולגמול 5קנור יעלהז1
 הזה בעולם לבניכם שכרכם לכם אתן אני אף 'י נדחק(: איך רחל )ועיי' 'יסף. ש5 למחנה לחםרעבון

 הקב"ה אמר שיבוש(. עכ"פ נגעו )ומלת בארץ וכו' במים נשארו לא סוף בים המצריים כלוכשמתו
 למערת וכשבאו 11 וגו'; ימינך נטית שנ' קבורה מקום לכם נותן אני אף הדין את עליכם צדקתםאתם
% : המכפלה מערת היא שלי ואמר ריב לחרחרוכו'  ולהעלות למצרים זלירר במזלות לחפש לנפתלי שלה 
 : רחל( )עיי' שלוחה אילה נפתלי נאמר 5כך בידם שהיה עולםכתב
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63 וב' פ"א הירידותפרקי

 אבינו* יעקב עם חסד לבמול אותנו מניח שאין האיש אותו בשביל אמרוזה*
 גויתו ואת המכפלה מערת אל ראשו את והחתיך חרבו את נטל עשה,מה

 והיה עשו של ראשו את נטל יצחק עשה מה מ אחזתו, שעיר הר אלשלחו
 כל צדק למד שלא זה רשע אחן רב"שע* לפניו ואמר הקב"ה לפנימביאו
 לארץ ופעל אעפ"י י'( כו' )ישעיה צדק למד בל רשע יותן מ"ג שבתורה*מצות
 הקב"ה השיבו )שם(. יעול נכהות בארץ מדבר היה בעול המכפלה מערתאל
 ה"מ גאות יראה אם אני חי לויאמר

 ב'.פרק
 מצרים מיד להצילו וארד ]שנאמר[ במנה* שירד חמשית'רירה

 בתוך שכן למה ודרדרים* קוצים וכלנה וצוקה צרה והסנה ד'( שם )שםהסנה[ מתוך אלהים אליו ]ויקרא מ"ג המנהי בתוך ושכן ההר כל הניח חי( נ')שמות
 צרתם בכל מ"נ וצוקה, צרה בתוך ישראל את שראה בשביל וצוקהיצרה
 נסמר השמשות בין שנברא המטה אותו לויאי א"ר ט'(:1 סיג )ישעיה צרלו

 לשם* ממרו ונח לנח* מסרו וחנוך לחנוך, ממרו ואדם עדןי בבן הראשוןלאדם
 הביאו ויעקב ליעקב. ויצחק ליצחקי ממרו ואברהם לאברהמי ממרוושם

 לפלטין והמטה ביתו כל נשלל יוסף שמת כיון בנו* ליוסף ומסרולמצרים
 האותות את וקרא המטה את וראה מצרים מחרטומי יתרו והיה פרעה*של
 ישראל את לגאל וטעתיד האיש זה יתרו ואמר ולקחו* ידו ושלח עליושהיו

 צפורה את ויתן וגו' לשבת משה ויואל מ"נ בתו* את לו נתן לפיכךממצרים*
 ארבעים יתרו של צאנו במטה רועה היה ומומה כ"א(,2 ב' )שמות ונו'בתו
 ועליהם מאד הרבה ורבה פרה והיה השדה חית אותם שיכלה ולאשנה*
 לחורב* שבא עד אורזם מנהיג ודייה ל"ח(*3 ל"ז )יחזקאל קדשים כצאן אומרהכת'
 האלהים, אליו גנלה ישם f(~K ג' )שמות ונו' המדבר אחר הצאן את וינהגמ"נ
 בתוך האש את יראה בי(* שם )שם ונו' בלבת אליו ]ה,[ מלאך )אליו( ויראמ"נ

 אם כי בארץ מצמח אינו והאש המנה* את אוכלת איננה והאשהסנה
 אסורה מ"נ האותות* את לראות וקרב בלבו ותמה תחת]יו[* מים ו(]יש[)אש

 עיןמאיר
 יעקב את לקבור אותנו ה~' הזה האיש וכו' כאן יושבין אנו מה מפני להם אמר ובלשונו באזנווי
 שעיר; להר אחוזתו לארץ וכו' המכפלה מערת לתוך וככנם ראשו את והתיז חרבו את ש5ף שיךאבינו.

 שלא לפנינו( )וכצל זה רשע יוחן רב"שע לפניו ואמר הקג"ה לפני מתפלל והיה עשו של בראשו אחז22
 וכו' מדבר הוא נעול המכפלה מערת ועל ישראל ארץ ועל צדק למד בל שכ' שנתורה מצות מכללמד

 ונדפוס ה'. גאות 'ראה ופל שנ' וכר אני חי ואומרת רו"הק השיבתו מערת( וע5 הארץ שעל צ"5)ולפנינו
 : המאמר כ5 השמיטווהרשוי

 בה ושכן הסנה להוך וירר ההר כ5 והניח וגו' וארד שנאמר גו' החמישית ידיי" : ב,.פרם
 וגו': צרתם בכל שנאמר מה לקיים צרה בתוך עמהם שכן הוא אף גדולה בצרה ישראל את שראה אלאוכו'
 של בפלטרין ונתן ביתו עו' יונף וכשמת וכו' הורידו ויעקב ליעקב מסרו ויצחק וכו' המטה אמר לוי ר'י

 ולקחו בלבו אותם וחמד עליו אשר האותות ואת המטה את וראה מצרים מחרטומי אחר פרעה והיהפרעה
 יכול אדם היה ולא המטה את וראה לפרש( נדחק איך רחל )עיי' יתרו ש5 ביתו גן נתוך ונטעווהביאו
 אשר האותות את וקרא המטה את וראה יתרו של ביתו לגן נכנס לביתו משה וכשבא עוד, אליןלקרוב
 ויראה וכו', לאשה בתו וכו' ישראל את לגאול עתיד זה ואמר משה את יתרו וראה ולקה ידיו ושלחעליו
 יתרו וראה עליו אשר האותות את וקרא המטה את ראה יתרו של לביתו משה וכשבא לפנינו חגיהשיש
 וכו': ורבים Q'~D והיו כו' צאנו את רועה משה והיה י וכו'; ואמר משהאת
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 פ'ב הירירותפרקי64

 עתיד אני ששם עמד)1(]ך[ במקום עמוד הקב"ה לו אמר ג'(*4 )שם וגוי ואראהנא
 הקב"ה לו אמר הי(*5 )שם הלום תקרב אל ויאמר מ"ג לישראל* תורהליתן
 וד' נ' לי אמרת הלא רב"שע לפניו אמר י'( )שם פרעה אל ואשלחךלך

 אנכי לשון וכבד פה כבד כי מ"נ בלשוני* כנום אני כח בי ]אין[ אניפעמים*
 וגו' לאדם פה שם מי ויאמר מ"נ לאדם* פה שם מי הקב"ה לו אמר וי(* רי)שם
 נפשי מבקשי אויבי ביד לשלחני אתה רוצה רב"שע לפניו או' י"א(* שםישם
 מתו כי מ"נ מתו* שכבר תירא אל הקב"ה א"ל מפניהם* ברחתי כן עללא
 וכי היו* ואבירם דתן היו* ומי י"ט(*6 )שם נפשך את המבקשים האנשים]כל[
 מוצא שאתה מקום כל ]מר[ והאמר בהייה)1(]ן[* ואבירם דתן והלא ]היו[מתים
 מנכסיי]ה[ויל נחיתו א"ל ואבירם. דתן ]אילו[ לו( אמ' אהליהם יפתח נצבים)יצאו(
 ונעשה ארצה ממהו וישלך ארצה* ממך השלך א"ל אות)ה(י לי תן לפניואמר
 שהנחש כשם אלא אחר* דבר ולא שרף נחש הקב"ה לו הראה ימה שרף*לנחש
 ]כך[ אחר וממיתיןי נושכין המצרים היו כה אדם לבל וממית נושך]ה[זה
 ]י[היו כך א"ל רי(* )שם וגו' ידך שלח משה א5 ה' ויאמר מ"נ יבשי כעץנעשה
 ונוי* חקך אל ידך הבא א"ל מופת, לי תן לפניו אמר הזהר כעץ ומצריםפרעה
 ומטמא המא יאף( שמצורע מהורי דבר ולא טמא דבר הקב"ה לו הראהלמה
 עמם, ולנשותיהם לישראל ומבמאים שמאים ומצרים פרעה היו כךאחרים
 ישראל את ממהר אני כך אייל זן(י )שם ונו' ידך השב ויאמר מ"נ ונטהר*חזר

 אלו אש המנהי מתוך אש למשה הקב"ה הרא]ה[ו ולמה מצרימםמסומאת
 אלו המנה י"א(* )עובריה ונו' אש יעקב בית והיה מ"נ באש* שנמשלוישראל
 ]של[ אשן לא בעו"הז ישראל יהי' כך א"ל ודרדרים* לקוצים שנמשלואויה

 ישראל של שלהבותן להמית יבולין או"ה ולא העמים כל את אוכלתישראל
 כל את אוכלת ישראל של אשן לבא לעתיד ]אבל[ יאומל( תורהי דברישהן

 עיןמאיר
 אינה וכו' משה וראה וכו' שנ' הסנה מתוף הקב"ה עליו נגלה awl וכו' שבא עד הצאן את ונהג.
 תחתיו מים יש אא"כ בארץ נצמת אינו והסנה אש של שלהבותיו סככה אינו והסנה הסנה אתאוכלת
 כל אמרו מכאן וכו' עמדך ע5 עמוד משה משה ' וגו': גא אסורה בגויה ליה אית יקריה מאןאמר

 כל רבון י רגלך: מעל נעלך ש5 משה אל הקב"ה אטר שכך נעלו לשיוף צריך קדוש במקוםהעומד
 אנכי דברים איש לא ה' א5 משה ויאמר שג' בלשוני נפגם שאני כח גי אין לך אמרתי כך לאהעוקמים
 מפני משה ויברח שנ' מפניהם ברחתי כן על לא רעתי ומבקשי אויבי ל"ר משלהגי שאתה אלא עודילא

 מתים הי י כו': חיו מתים וכי נפשך את המבקשים האנשים כל מתו שכנר מהם תירא אל א"5פרעה.
 מכאן מרבר(  הכחוב יאבירם שברחן הספר מן חסר )והעיקר טנכסיהם שיררו אלא היי חיים והלאהיו
 אמר פרעה אל ואשלחך לך א"ל האנשים כל מתו כי נאמר לכך מת כאלו מנכסיו הי4-ר שכל למראתה
לפניו

 רביי
 5ך אמרתי 5א לו אמר לשלוח עתיד שאתה האיש אותו גיד תשלה ביד נא שלח העולמים כל

 אל לבא לעתיד שולח אני אומר שאתה האיש ולאותו פרעה א5 ואשלחך לך אלא ישראל אל ואשלחך5ך
 משובשים הדברים לפנינו )ועכ"פ ה' יום בא לפגי הנביא אליהו את 5כם שולח אנסי הנה שנ'ישראל
 לפניו אמר ' קי"ג(: סי' שם ובמ"ע ק"ו צד פייח רבה אליהו סדר ע"' 'ליף נצבים נצביםדמגז"ש
 שרף כנחש למשה וכו' שרף נתש גו' ~השליך ארצה מטך את כו' ואות מופת 5י תן העלמים כלרבון

 את וממיניין נושכין ועמו פרעה היו כך אדם לבני וכו' שהנחש מפני אלא אחר דבר הראהו ולאבמטה
 מופת לי תן העולמים כ5 רבון לפניו אמר , חסר(: )והסיים וגו' ויאמר שנ' יבש כעץ ונעשה והזרישראל
 הראהו ולא פרעה אוח טטא ברבר %משה הקב"ה הראה ולמה מהרעה  והוציאה נהיקו ידו והניאוכו'

 אמר ונטהר יחוזר ישראל אח וכו' ועמו פרעה היה כך וטטטא טמא הזה  המצורע טה אלא טהורברבר
 ! ררה( )ועיי' בחיר ירך נא הבא אאמר חטצרים  טטומאוח ישרא%  יטהרו בך%ו
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 ותענינו בשמך שאקרא הגדול שמך הודיעני רב"שע[ לפניו ]אמרהעמים*"
 ברוך ויאמרו למשה השם סוד הקב"ה לו שמסר העליונים וראו]ו[הודיעו*

 " : הדעת חוםהשם
 ב'.פרק

 כ'(* י"ס )שמות מיני הר על ה' וירד מ"ג למיני* שירד)1( השישית'רשה
 השמים ונתפתחו ההר נתעלה ממקומו* עליו הקב"ה נגלה בסיוןבששה
 וירד שמים וים מ"נ ההר* את כמה וערמל)ים( השמים בתוך ההר ראשונכנס
 ה' ויאמר מ"נ עשו* בני על ונכלה ממיני יבא הקב"ה זרח י'(*! י"ח)תהלים
 וישב מ"נ עשו* בני אלא שעיר יאין ב'( ל"ג )דברים וגו' משעיר וזרח באמסיני
 התורה* את עליכם ]אתם[ מקבלים להם אמר ט"ו(* ל"ג ובראשית וגו' ההואביום

 הברכה את לעזוב יכולין אנו אין אמרו תרצח* לא בה* כת' מה]אמרו[
 לא אם מ'(* כ"ז )שם עו' תחיה חרבך ]ו[על שאמר אבינו עשו את יצחקשברך
 ]פארן[ מהר הופיע מ"נ ישמעאל' בני על  ונגלה  חזר הברכה* להיכןנרצח
 כ"א(* כ"א יבראשית מארן במ'דבר וישב מ"נ ישמעאל* בני אלא פארן ואין שם()אברים
 אומ' תגנוב* לא בה* כתיב מה אומ' התורה* את עליכם 7אתמ[ מקבלים להםאמר
 והביאו]הו[  יוסף את שבנבו  אבוהעו שעשו המעשה את  לעזוב יכולין אנואין

 על מלאכים שלח ומשם ט"ו(* מ' ישם וגו' מארץ גנבתי ננוב כי מ"נלמצרים*
 כתיב מה אמרו התורה* את עליכם 7אתס[ מקבלים להם אמר העולם* אומותבל
 בתורתך" רוצין אנו אין אמרו פני* על אחרים אלהים לך יהיה לא אמ'בה*
 על יוגלה הזר  י"א(*  ותהלבםכ.ט  ובו'  יתן  לעמו עוז ה' שני לעמך* תורתך)1(תן
 בני אלא מרבבות יאין שם( )דברים קודש מרבבות ואתה מ"נ ישראל*בני

 י, )במדבר ישראל אלפי רבבות ה'  שובה  יאמר  ובנחה מ"נישראל*
 ואתו ל"1(י

 י"א(* סיח )תהלים שנאן אלפי רבותים אלהים רכב מ"נ רבותים* שנאןאלפי

 מימינו* ילמה שם(* )דברים למר דת אש ]מימינך[ מ"3 התירה* אחזומימיני
 וגוי בימינו הי נשבע מ"נ שבועה, בלשון ו'(* ב' )ש,הש תחבקניוימינו לראשי תחת שמאלו מ"נ )מניין(, חבה בלשון שבועה* ובלשון חיבהבלשון
 נופעים היו ממצרים ישראל שיצאו מיום אומר אליעזר ר' ח'(י2 סיב)ישעיה

- - -  עיןמאיר-
 כתוך וכו' וכדרדרים כקוצים וכו' שנ' לאש וכו' אלו האש אלא וכו' wwn וכו' הראה למה"1
 שלהכותן מבנין )ל(]ה[עכו"ם ולא וכררררים כקוצים שנמשלו העמים אוכלת ישראל של אשן לאהעמים

 ווארשיי )כדפוס שיד משרפות העמים והיו שנ' וכררררים כקוצים שנמשלו העירום כל אוכלת וכו' אגלוכו'
 והקדוש וכו' העולמים כל רכון הקבה לפני משה אמר ין רשעים(: ומארה צדיקים מישראלעשי

 וגו' משה אל אלהים עור ויאמר אהיה אשר אהיה משה אל אלהים ויאמר שנאמר והודיעו וכו' לךשאקרא
 הרעת: חונן ה' אתה בחך  וקו המפרש שם  סיר הקג"ה שמסר העליוניםואו

 וערפל וכו' בפתחו סיני הר נתלש  וממקומו סיני בהר ישראל על הקב"ה נגלה ו בי.פרק
 רגליות החח וערסל וירר שמים  ויט שנ' הערפל על  עימתה מגליו כסאי על יושב הקב"ה  ההר אתמכסה

 תרצח לא להם אמר בה כתיב מה לו אמרו וכו' אתם מקמלים וכו' שעיר מהר הקב"ה זרח אמר מרפון ר'1
 אמרו וכו' אתם מקבלים איל פארן מהר וכו'  ונגלה הזר ומשם תהיה חרכך וכו' אין כי 11DVD לך לואמרו
 לו אמרו וכו' אתם מקבלים ואץ אויה לכל שלח וכו' למצרים והורידוהו וכו' להם אמר בה כחוב מהלו
 אנו אין לו אמרו וכו' להם אמרוכו'

 יכוליי
  CeD1 וגו' תן אלא נתורה DIYDn אנו אין אנותינו דת להניה

 שנ ההורה את אוחזת וימינו קרש מלאכי רבותים ורכב שנאן אלפי ועמו וכו' רבבות ואין וכו' ונגלהחזר
 שבועה בלשון וכו' שנ' חבה בלשון להם ונתן אש כגחלי חורה  ערערי למר אחה מכאן למז רח אשמימינו
 : ררה( ועיין קצת ומקמעים מסורפים )והרכרים וגו' ה' נשבע שנ' שבועה אלא ימינו ואין ~גו' ה' נשבעשנ'
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 כולם חנו מיני הר אל ]כשבאו[ ויבואו*3 ויחנו ויסעו מ"ג במחלוקת*וחונים
 ב'( י"ס ושמית ההר ננד ישראל שם ויחן מ"נ אחת* ובעצה אהד בלב ההרננד

 שמענו שלא עד אמרו התורה* את עליכם ]אתם[ מקבלים הקב"ה להםאמר
 נעשה ה' דבר אשר יהדביים( כל מ"נ שבתורה* מצות את שמרנוהתורה
 כ"י )שםונשמע

 * * * * * * המודעי אלעזר ר' ז'(*4
5* 

.* * 
 ר'( ה' )תהלים קולי תשמע בוקר ]ה'[ דכתי מאי בנאה רבידרש

 והושיעני קולי תשמע תפלת]י[ בשכר הקב"ה* לפני ישראל כנמתאמרה
 לי ואומ]רימ[ ויום* יום בכל אותי ומבדפין ומחרפין אותי שמבזין או"ה*מבין
 כמה עברו וכהרי לודוא* אלא ]אינך[ אינן( מתפללת שאתה וכל בידינועזבך
 והושיעני עלי ותרחם וינ(שוב רצונך מבינינו* ]אותך[ )אתכם( הושיע ולאדורות

 מכעימין )1(הן אותך ומיחדת ממלכת שאני בשעה מידיהם* ופדינימביניהם
 העולם ליך מכין אני הרי בתי לה)ם(* אמר והקב"ה לחמה* ומשתחויםלפניך
 להיות העולם מלכי כל ועתידין העולם* באי כל על להמליכך אני ועתידהבא*

 רגליך* כפות עפר ילחכו לעולם מיניקותיך* ושרותיה]ם[ כעבדים לךמשרתים
 זיוך להבהיק אני ועתיד נ"נ(* מ"מ וישעיה וגו' אמנתך מלכים ]יהיו[ )ויהי(מ"נ
 י'(* ו' )ש"הש וגו' שחר כמו הנשקפה זאת מי שלמה אמר ועליה)ם( החמה*כזיו

 השחר עמוד תעלה מתי ואומרת* השחר לעמוד שמצפה ישראל כנמתזו
 מעשה ]על[ יום בכל ואמליכנו מדרשות ובבתי כנמיות בבתי להקב"הואקדש
 יהיה מתי ואומרת ללבנה שמצפה ישראל כנמת זו )שם( כלבנה יפהידיו*
 והודאות* שבחות ואתן די, בבית החדש את ואקדש חדשה* ואראה חדשראש
 אילו )שם( כחמה ברה הלבנה* כזיו ]זיוה[ יזיין( את להבהיק הקב"הועתיד

 שבישראלהצדיקים
 שמחשביי

 הקב"ה ועתיד הזה* בעולם תורה דברי על
 החמה:6 כזיו זיוםלהב]ה[יק

.**
 ויריעו בקר ככבי יחד ברן דכת' מאי אלעאי ברבי ילודה ר'דרש

 מפני רב"שע הקב"הי לפני השרת מלאכי אמרו ז'(י ליח )איוב אלהים בניכל
 אומר והקב"ה למתה. ישראל שיאמרו קודם למעלה שירה אומרים אנו איןמה

 בארץ דרים וישראל ישראל שיאמרו קודם לפני אומרים אתם והיאךלהם*
 יצרן את כובשין )את( ]כן[ אע"פ ביניהם שולשת ויצה"ר )נשים( אשה ילודיוהם

 ביתי בניין ולראות למלכותי הם ומצפים ויום יום בכל אותי וממליניןומייהדין
 בימינו:7 במהרה אס, יכנסי ישראל נדחי ירושלים בונה יום בכלואומ]רים[
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