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פרשת ודהי בשלח
ויהי בשלח,אין שלוח בכל מקום אלאלווי שנא' ואברהםהולך עמם לשלחם
(בראשאיח טז) והצלחם שחק (שם כו לא) הפה שאמרגם ארעישראל לא אשלח
(שמות ה ב 4הוא הפה שאמראנכי אשלח אתכם (שם ח כד) מה שכרנטלועלכך
לא תתעבמצרי (דברים כג ח) הפה שאמר לאידעתי אתה'(שמית ה ב 4הוא הפה
שאמר אתמהמפני ישראלכי ה'נלחם להם במצרים (שםיד כה 4מה שכרנטלו על
כךביום ההואיהיה מזבח לה'בתוך ארץמצרים ומצבהאצלנבולהלה'(ישעיהיפיפ)
הפה שאמרמי ה' אשר אשמעבקולו (שמות ה ב) הוא הפה שאמר ה'הצדיקואני
ועמי הרשעים (שם טכו)ומה שכרנטלועלכךניוללהם מקום קבורה שנ'נטיתימינך
תבלעמו ארץ (שם סו יב) :ולא נחם אלהים ,איןנחויזה אלושנהונ וכה"אנחית
כצאן עמך וגו' (תהלים עז כא) וכתיב וינחם בענן יומם (שם עת יד) :דרך ארץ
פלשתים כי קרוב הוא ,קרוב הוא הדבר שאמר דקכ"ה למשהבהוציאך את העם
ממצריםתעברון את האלהים על ההר הזה (שמות ניב .4ד"אכי קרוב הוא קרוב
 1אלאלווי .דהא הלכו על מנת לחזור ,אבל בשמות
רבה פ"כמ"ג דורש כן משום דקשיאליהוכי פרעה שלחם
בלעם אמר  )-Vhaטצשם ממצרים וכאן כתיב הדי געלה
פרעה .ומלות בכל מקום אשגרת לשון ,ובשכלטוב ופסיקתא
זומרתי לירא ולשון התנחומא שלוח הזהלויה .וכן שם-ר
שלוח האמור כאן 2 :יצחק' וכןת-י בשני המקומות ,אבל
אונק*ס תרגםגני אברהםלאלויוההוןוגבייצחקושלחינן:
8הרשעים .שמות רבה ס"הס-יד ופ"כ מ"י ,תנחומא ס"א
ותגחומא ב' ס-ב .פדר"כפ-י דף פ ,:פס"ר פ"יט ,ילקוט
שמואל ר' פג ,אגדת שמואל פ-ה ס-ח ,ושם הפה שאמר
מי ה' אשר אשמע וכו' הוא הפה שאמר ויאמר מצרים
אנוסה וכו' הפה שאמר לאידעתי וכו' הוא הפה שאמר ה'
הצדיק,ועיין בפירוש ר'בחיי9 :ניחוי' תפסתי בגירסת
המ"ח והגירסא נחום היאכעין אשגרה- :וכן הוא אומר
וט'.עייןרש"י שמניא ראיות אחרותמן המקרא 11 :קרע
הוא הדברוכו' .נטה מדרך הפשט משום דקשיאליה אדרבה
היא הנותנת כדמפרש לקמן וע-כ דורש באופנים שונים
וכלהענין גם בתנחומא עדויתקנו מה שקלקלו בע' הס':
 12כי וכו' למצרים' הגריא מוחק אלו המלותלפי העתקת

!ויהיוכו'] אכ בשלח פרעה (אנ'וגו')איןןויהי

בשלח] ט ח'ן מ ואברהםעודנוהולךןו עמהםן 2כ יצחק
וגר 1אט ואו' (א ח') וישלחם יצחקוילכו מאחו בשלוםן
במקרא :וגם ,וכ"ה ש אבל פ כבפנים ן  3הפה] ד ח'ן
אתכם] אר נ' ואת טפכם ,וכן אגדת שמואל פ"ה ובפ' רב'
בחיין  4א מצריוגו'ן א ה'ומי ה' אשר אשמע בקולו הוא
הפה שאמר ה' הצדיק וא' מה וכו'ן דהיאן הפה בפ' ב]
ד ח' ן  5מ ויאמר מצרים אנוסהןכי וכו' במצרים] טס
י ה'וגו'ן  6כ מזבח ה'ן ט לה' וגו'ןבתוך וכו']
ח' ,ככ
מ ח'ן ומצבה א' גב'] כ ח'ן  7כ שאמר לו ה'ןמגי ופו]
הרשעים] מכם ח'ן  8ומה וכו'] ד עלבז גתןן מ מהן א
טכשניהןן אטכימינךוגו'ן 9נחוי] אדטכ נחוםןזה]א
טכס בכל מקום 1אטכס שנ ,נחיתן  10וגו'] טכמ ח'ו
וכתיב] אטכס ח.ןכ בעמורענןוגו'ן ט שמם וכלהלילה
בעמוד אש ן  11קרוב בפ' ב וכו' ד"א] כ ח' ן הוא
בפ"ב] אטם ח 1,אט המקשן מ העם הזהן  12א טמצרים
וגו'ן ט העבדו את וגו' ן ד"א] קו ח' ן ד"אכי וכו'לשנייה בע' הס' ש' ד] מ ח' ן כי וכו'] כ קרובההיא דרך לחזור
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הדרך לשוב למצרים שנאמר דרך שלשתימים נלך במדבר .ד"א כי קרוב הוא
קרובה השבועה שנשבע אברהם לאבימלך שנא'ועתה השבעהלי באלהים הנה אבם
תשקורלילניניולנכדי (בראשית כא ככ)ועדייןנכדוקיים .ד"אכי קרוב הוא קרובה
מלחמה ראשונהלשנייה .ד"אכי קרובהוא בקרוב ירשוכנעניים את הארץשנ'ודור
רביעיישובו הנה (שם סוטו) .ד"א כל שכן לאהביאן הקב"ה דרך פשוטה לארץ
ישראל אלא דרך המדבר אמר הב"ה אכואנימביאעכשיו אר :ישראל לארץ סיר
מחזיקים אדם בשדהו ואדם בכרמו והםבטליםמןהתורה 4א אקיפם במדבר ארבעים
שנה שיהיואוכליןמן ושותיןמי הבאר והתורה נבללתבגופן מכאןהיה ר'שמעוןבן
יוחאי אומר לאניתנה התורה לדרוש אלאלאוכליהמןושוין להםאוכלי תרומה ,ד"א
כי קרוב הוא כל שכן לאהביאן המקום כפשוטה אלאכיון ששמעוכנעניים שישראל
נכנמין לארץ עמדו ושרפו כל הורעים וקצצו כל האילנות ומתרו את הבנעים ומתמו
אתהמעינות אמר הב"ה לא הבטחתים לאבותם שאכניסן לארץחריבה אלא לארץ
מלאה כל טוב שנאיובתים מלאים כל טוב (דברים ו יא) אלאהריני מקיפן במדבר
ארבצים שנה עד שיעמדוכנענייםויתקנו מה שקלקלו :כי אמר אלהייךפןינחית
העם בראותם מלחמה ,זו מלחמת עמלק שנא'וירדהעמלקיוגו' (במדבר י
ד מהע
ד"אכי אמרקהיםזומלחמתבסאפרים שנ'ובניאפריםשותלחיבררבנווהרגוםאנשיגת
(דה"אז כ) וכתיבבני אפריםנושקירומי קשתהפכוביום קרבוגו'(תהלים עת ט-י)
למריםן  1אט ותזורן דרך] ט ח'ן אטבימים וגו'ן
 2קרובה] כ ח'ן אטכ שבועהן ט אברהם אבינון שנ']
רק אב] ועתה] דם ח'ן ט הנה וא'ן הנהן ד ח'ן אב
ןנכריןקיים] א ח'ן קרובה] קו נ'
באלהים וגו'ן  3אעדיי
השבועהן  4כ חדשו כנעניםן  5אישובווגו'ן כהנהוגו'ן
ד"א] רק םןכלשכזן קי ח' ,ל לכךן לא] מ אם ,ט אלו
ק ולמה לאן טל הביה ,אכמ המקום ,ק הכתובן דרך
וכו'] אטכס בפשוטה(א ח')4א כךלעםזכ ח') אמר המקום
( :הק' ,ט הב"ה ,א המקום אמר) אם מכניסאני (אכאני
מכניס) אתישי (כ נ' לארץ עכשיו פ נ' במשוטה ,א נ'
לארץ) מיד וכו'ן 6ל ד"א אמר הקב"הןמיד] א נ'עכשיון
 7אטש הם מחזיקין ] אדם וכו'] טס איש בשדהו ובכרמו,
כאין אדם בשדהו נכרמון א אדטן טובטליןן אטם הרי
(מ ח')אני מקיפןן כאני מעכבןן  8טכדישיאכלון אטם
את המןן אטכמפ בארן אד נכללתן כ ר' ישמעאלןבן
יוחאי] ד ח' ן  9טכ הורהן טפ לידרשן טשנייה ,ל
שניים ,פושנייםן א לאוכלין 10כי קרוב הואו רק ד1
 %שכח ד  1א ש6ן  ]6מ אסןל ן כ האון
ורמג"ן שמותיב מ:
א-ן ט ר1קי בישןן מ המסםן מ ן נמשן
6וקקי ח'ןעמח וטה מ שריכל] אטכמפ את הן
בסמוךן אט הנטיעותן אטכ הבינינותן  12אהעיינותן כ הק' לס הקב"ה ,א המקוםן אטכלמ הבטחתין אטכס לאברהם
אביהם (מ ח')ן אטכ מדוימכניסןן מ שאגי מכניס אתבניון לארץ בפ'בן ד ח' 13 1אט בתיםן א טובוגו'ן אב הריאנין
 14אטכמ כדי שיעמדון כ כל מהן קו ד"אכי וכו'ןכי וכו' העם] מ ח'ןמן וכו'] רוגו'ן  15א העם וגו'ן בראותם מלחמה]
כ ח'ןזו וכו' אלהימן ט ח'ן  2מלחמת עמלקין מ העמלקיןהעמלקי] א נ ,והכג'ן וגו'] מ ח'ן  16א ד-אזון מ ד"א בראותם
מלחמהן ל אלהים וגו'ן דב שנ' אלהבני אפרים ן א שותלח בנו וברד בנו ותחת בנו וגו' והרגום אנשי גת וגו'מאתים אלף
בגי אפרים שנ'בני וכו'ן וברד וכוח רח',כ בנו וגו' ,ט בנו זבד בנו והרגום וכו'ן כ :גת מאתים אלף על לא שמרו וכו'ן
 17כס ואומרן כ ששקי וגו'ןהמכו וכו ],מ ח' ,א וגו'ן

י

ה"

רד"ל למשת ד-א אען בפסחא הישנה ,ולץ מהס"ה:
 2אברהם וכא' בראשית רבה פ-נד ס-ב ,ובמדבר רבה
פ"יד ס"א .פדר"כ דף פה .מדרש אגדה תטומא כאן ס"א;
 4מלחמה וכר' מלחמתבגי אפרע ,ז"ר למ"ע ציררלומר
דהכתנה על שתי מלחמות שהעלהם אחת בסוף שלשתימי
אפלה ואחת על הים;  -ד"אוכו' .דרשהזו השמיט בפ"ז:
 בקרובוכו' .בא"א מגיה קרוב הוא שירשו ומשליטלקמןועדיין לאהיה להם דוררביעי - :ודור וכוי במדרש
אגדה הדברים מעורבבים 5 :ד"אוכו' .צ"ל ד"א כל שכן
ולמה לאהביאןוכןלקמן או צ"ל ד"א כל שכן אםקאו אלו
כג' הילקוט) הביאן בפשוטה אלא כך וכו' ,ועיי
ן בראב"ע
ורמב-ן שיש מפרשים מלתכי כמולפיויש שמפרשים כמו
אע-פ 7 :ארבעים שנה .בא"צ מוחק אלו המלות אינן אלא
אשגרתלשון,עיין מנחתיהודה עה"ח וגירסהו ג"כ נכללה
בכ-ף 8 :מכאן וכו" לקמן בפרשהויסע פ-ב 11 :ושרפו
רכו .שמות רבה פ"כ ט"טז בשם ר' יוחנן ,קהלת רבה פעג
ן ספרי דברים פיס' לח ,ותגחומא ראה ס"ז:
פסוקיא .ועיי
 15עמלק וגו' .שמותרבה פ"כ ס-יח ,רש'.יורמב"ןורא"ם.
ועיין מ-ע16 :בני אפרים וכו' .מכילהא דר"ש .סנהדרין
צב ,:פדר'/א פ,מח ,פדריכ פ"י דף פה ,.שמ"ר פיכ ס"א,
שהש"ר פ"ב פסוקז ,ת"י ,ילקוט יחזקאל ר'שעו וד"האלף
ע"ז ,פסיקתא זומרתי ושכל טוב ,תוספיסוטה יט ד"ה סרח,
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מפני מה שלא שמרו ברית א~היםובתורתו מאנו ללכת עברועל הקץ ועל השבועה,
ד"א שלאיראו עצמות אחיהםמושלכין בפלשתויחזרולהם .ד"אכי אמר אלהיםכדי
שלאיחזרו לאחוריהם והרי דברים קלוחומר ומה אם כשהקיפם דרך עקומה אמרו
נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבריד ר) אלובאין בפשוטהעל אחת כמהוכמה.
ויסב אלהים את העם דרך המדבר מפני מהכדילעשות להםנם.ם וגבורות
במןובשליוובבאר .ר'אליעזר אומר דרךכדילינעם שנ' ענה בדרךכחי קצרימיוגו'
לצהלים קככר* ,המדברכרילצרפן שנ'המוליכך במדברהברזל והנורא (דבר' ח פת
יםסוףכדי לנסותם שנא'אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיךוגו'(תהלים קוו).
ר'יהושע אומרדרךכדיליחן להם את התורה שנ'בכל הררך אשרציה ה' אלהיכם
אתכם תלכו (דברים ה ל) ואומרכינר מצוה ו,זורה אירודרךחיים תוכחותסימר
(משליו לג) ,המדברכרי להאבילם אתהמן שנ' המאכילך מן במדבר וגו' (רבתים
ח טז),ים מוףכדי לעשות להםנם.ם ונפלאות שנ' שגחו  %מושיעם עושה כדולותוגוי
(תהלים קו כא) ואומרויגער בים סיף ויחרב ויוליכם בתהומית כמדבר (שם ט):
וחמושיםאין חמושים אלאמזוינים שנא'ואתםתעביו חמישים(יהישצ א יד) וכתיב
ויעברובני ראובןובניגדוחצי שבט המנשה הלוצ'ם ארבעים אלף חלוצ ,צבא (שם
דיכ-יד) .ד"אוחמושיםעלו אחד מחמשהוי"א אחר מחמשיםוי"א אחד מחמש מאות
ר'נהוראי אומר העבודה לא אחד מחמש מאותעלו שנא' רבבה כצמח השרהנתתיך
 1מהן ד ח'ן מכי לאן שלא] א על לאן קו האלהיםן
 1על הקץ וכו' .הקץשנגזרבין הבתרים והשבועהשהשביע
יוסף לאחיו ,עיין שכל סוג ות"י על הפסוק וישגעיוסף
ובתורתו וכו'ללכת] ט ח'ן ללכת] מ ח'ן אט על שעברו,
ושהש"ר שם 2 :ד"א .בא-צ מוחק מלות ד"א וכן צריך
מ שעברו ן כ ועברו על השבועה ן אט על שעברו על
להיות וכן ליתא במ"ח ובמכילתא דרשב"י אינו רקסים
השבועה ן  2ד"א] מ ח'ן אטכדי שלאן מ יראויש'
אחד וכן משמע מן הרבה וש"ט (ובלשונוויראועצמותיוסף
אחים ס"ס ומלתיוסף מיותר] .בפ"ז מהפך הסדר ומביא
עצמותיהןמושלכיןן ט את עצמותן
מ ח'ן מ להם
למצריםן אמר אלהים] אטכס ח
י אמר וכו' מלהמה שלא יראו וכו' להם ואח"כ
נתחלה כ
ב,פן
שד
לכ
תיי] כ ח' ן  3כ
כי
ד"א למה הקיפן שלאיחזרו למצרים שנ' נתנה וכו' מצרימה
'
ח
א
ל
ה
ו
ן
ן
לאחריהן
ומה] אטם ן אם] כ ח'ן א
ד"א בראותם מלחמה אלובני אפרים וכו' ובמ"ע מקיים
כשהקיפון  1עמוקהן אטכס רחוקהן  4ונשובה מצרימה]
הגירסא ד-א ומפרש דקאי על מאורע אחר ,וא-נ - :ד-א
ובו"אינו מובן מה זה בא לפרש וגמכילתא דרשב-י נשנה
כס ח'ן כמ המאןן אט על אכו"כ אלוהביאן בפשוטהן
לעיל על מלות כי קרוב הוא ובאמתשייך יותר רעשכם:
 5אלהים] מ ח'ן אכ העם וגו'ן דרך וכו'] דט ח'ןמפני
 15חלוצים .נראה דבריךלהיותהמושים כאשר הוא במקרא
מה] ד ח'ן להם] ך ח'ן  6במן וכו' ובבאר] אטכמ ח'ן
ומתחלה מוכיח מדכתיב חמושיםבענין מלחמהשהיהיהושע
,
אומר] מ נ' אמ'ןדרךן וק ח' כדי] אטכ ח'ן קצרוכו']
אומר (הם שיעברולפניאחיהםויעזרואותם במלחמה ואחר
כך מביא ראיה מדכתיב חמושים ומפרש חלוצי צבאכן הוא
אטכמ ח,ן  7כדי] אכ ח' 1כ במרבה וגו'ן והנוראן מ ח'
לפי גירסת הרפוס ,אבללפי גירסת הילקוטוב-י אקספרד
ט נ'וגו' ,א וגו'ן  8כדי] אטכ ח'ן אטכמ שנ'וימרו (ם
מתחלה מוכיח דחמושיםמזוינים ומפרשבילקוט הטעםמפני
ח') עלים בים (א ח') סוף ן 9כדיליתן להם] מ ח'ן כ
שהיו מזוינים בחמשהמיניזין .וכן הוא במכילתא דרשב"י
וירושלמי שבת ח ע"ב (ונחמשה עשר שם ט"ס במקום
אשר וגו'ןאלהיכם] ט ח' ,קב' אלהינון  10א תלכו וגו'ן
חמשה) ופרר"כ פ"י דף פה ובלשון השני מפרש חפושיכם
ודרך וכו' מוסר] וקב ח ,,אלינו'ן תוכחות מוסר] ט ח'ן
מענין מזורזים ומוכיח מדכתיב חמושים ומפרש חלוצי צבא
 11כדי] מ ח'ן את] ט ח'ן כ מן וגו,ן וגו'] אטלס ח' 1
וחלוץ הוא לשון זרוז ,עיין ספרי במדבר צד רט ובבלי
12כדי] מ ח'ונפלאות] אטכמ וגבורותןאטכמינ'נוראות
יבמות קב 4ונראה דהעיקר כגירסת כ"י אקספרד אבלאין
הכרה למחוק הגירסא הישנה .וברבה פ"כ ס"יט בטשך אחר
עליםסוףן 13ואומר] אכ ה' ,ט שנ'ןויחרב וכו' כמדבר]
הפירוש מזוינים ומן תרג'ירושימזוינים בעובדא סבא אבל
כמ ח'ןויוליכם וכו'] ט ח',איגו'ן  14וחמושים] א נוסף
בת"א מ"א ופ"ז מפרשמזורזין ,ולשון הש"טאין חמושים
.
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כ
בגי
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י
אלאמזורזין וכו' כגון ואתם תעברו וכר ויעברו אגל ת"
יש' ן ט חמושים ומלמד שהיו מצועין נחמשהמיניןזיין
ןלקמן 16 :מהמשמאות .הגר"א
וכל תרעם המשאטפליףעיי
מגיה מהמשת אלפים ,וכן בסמוך ,סהתו"ה .ועיין גפירוש
ד"אאין חמושים ~4~7,4מזורזין ש~ ויעברובני גדובני
ר'בחיי.
ראובןחמושים בארבעים אלףן וכת'וכו'] אכואין (א ד"א
אין) חמושים 4אמזורזים שנ'ויעברובני ראו'וגני גד וגו,
ואומר (ג ח') בארבעים 4ף חלוצי צבא וגו' (א ח')ןוכתיב וכו' צבא] מ ח'ן חמושים] במקרא :חלוצים וס"ה ל ] 15בני] ד
ח'ן במק' :כארבעיםן  16וחמושים עלו] מ ח'ןעלו] טכ ח' ,א נ' וגו'ן ט מחמשהעלו ד"א אחדן טויש אומרן  17אכמ ולא

r_S
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(יחזקאל טז )1וכתיבובניישראל פרווישרצווירבווייצמו (שמות אז)שהיתה האשה
יולדת ששה בכרם אחד ואתה אומר אחד מחמש מאות עלו העבודה לא אחד מחמש
במצריםואימתי מתו בשלשתימי אפלה שנאמר
מאותעלו אלא שמתו הרבה
מיכשגר
)ישהיו קוברים מתיהם והודו ושבחו להקב"ה שלא
לא ראו איש ארתאחיו (שםי
ראו אויביהםוששו במפלתםיכר'יומי אומר וחמשה דורותעלומי
ויקח משה את עצמות יוסף עמו ,להודיע חכמתו וחסידותו שלמיטה שכל
ישראלעומקין בבדה ומשהיומק'במצותעצמותיומףעליו הכתוב אומר העם לביקח
מצותואויל שפתיםילבט (משליי ח) ומשהמהיכןהיהיודעהיכןהיהקבוריומףאמרו
מרח כת אשר נשתיירה מאותו הדורוהיא הראתה למשה קבריומף אמרהלו במקום
הוה שמוהו עשולו מצרים ארון של טתכת ושקעוהו בתוךגילום בא ועמד עלנילום
נטל צרורוזרק לתוכו וזעק ואמריומףיוסף הכיעה השבועה שנשבע הב"ה לאכרהכם
אבינו שהואגואל אתבניותן כבוד לה'אלהיישראל ואל תעכב אתבאולתךכי בגללך
אנו מעוכבים ואםלאונקייםאנחנו משבועתך מיד צףארונו שליומףונפלו משהואל
התמה בדבר הזה הריהוא אומר ויהי האחד מפיל הקורה והברזל נפל למיםויצעק
ויאמר אההי"י והוא שאול (מ"כו ה) והרי דברים קל וחומר ומה אלישע תלמידו של
אליהוהציף הכרול ק"ו למשה רכו של אליהו ,רבינתן אומרכקיפוםולין של מצרים
היה קבוריוםףללמדך שבמדה שהאדם מורד בה מודדיםלו ,מרים המתינה למשה
ז כ-זלעיל באפ-יב ,פדר-כפ-ידףפהע-ב,
5במפלתם.עיי

מב השדה וגו'ן נחתיך] מ ח'ן  1אטכס ואומרןוישרצו
וכי'ויעצמו] מ ח'ן אכ וישרצווגו'ן וירבו ויעצמו] ט
אפשרדהואמןהמכילתאואפשר
מן
דרשב"י
ח'ן האשה]מ :ח'ן אם אשהן האשהובו ,אומר]כ ח'  21א
אומןהפסיקתאובמקום וחמשה צ"ל חמשה או צ"לכמו שהוא
אחתן ואהה וכו' במצרים] מ ח'ן ט ואת אומרן אומר] א
במכילתא דר ש ארבעה או חמשה ור"ל ארבעה חוץ ממגו
ובין כולם חמשה והיינו האב ובנו ובן בנו וכו' אבל בפסי'
ח'ן כ אחד מחמשים עלו העבודה ולאן העבודה וכו'עלו]
י
הגירסא לה'דורותעלו ונראה דרומזאלחכתוב ודוררביע
ל ח'ן העבודה וכו' במצרית]ס :ח'ן א ולאן  3אלא וכו'
ישובו הנה והיה מפרש לאחר דוררביעי אבל אפשר דצ"ל
במצרים] אכ"' 1אכאימהין מתו] א ה'ן א האפילהן
וה' .אבליונתן תרגם וכל חד עם חמשא טפלין 7 :עוסק
במצות .פ"ז וש"ט ,תוספתא סוטה פ"ד ה"ז,בבלי שםיג,.
שנ'עדסה-ד] מח' ן 4טולאן כאישוגו'ן אאחיו וגוץ
שמות רבה פ"כ ס"יט ודברים רבה פ"יא ס"ז ,פדר"כ שם
קוברין] טזוכריןוא"כאתמתיהןן להקג-ה] אטכק ח'ן
תנחומא כאן ס'.ב ,ופ' עקב ט"ו ,ילקוט וזאת הברכה רמז
 5א וישישון המוסגר רק פן 6ויקח וכו' בגיא עמ' הס'
תתקס"ה ומשלי תתקמ"ו ,מ-א ,וזהר כאזן 12 :גאולתך.
ש'ז]בז ח'ן עמו] אכק"' 1וחסידותו] אטכמ ח'ן של
צ ל גאולתן של ישראל או גאולתנו כאשר הגיה בא"א
ן בנסמןלעילובמקום ר'נתז בתוספתא
משה] ק ח'ן א שהיו הכלעטיקיןן  7מ עסוקיןן מפ עסק
ובא-צ17 :יוסף.עיי
י"א' והוראת המלה קיפוסוליןעדיין בספק ,ולדעת קצת
ל
א עסוקן מועליון הכתובן אבסהואן אלבחכם ן8ואוי
.
ה
ב
י
ת
ן .ט Winter
היא לשוןיון~יושט ,%מעיה או
עיי
וכו'] כס ח' ,א וגו'ן אכמוכימנין (מ מהיכן) היה משה
יודע (ב יודע משה)ן אס היה (א ח ),יוסף קבורן אמרו
וכו'] א שנ' ושם בת אשר סרח אמרו וכו'ן 9והיא וכו'יוסף] מפ ח'ן אוהיא הראת אמרה למשההיכןיוסף קבור ולא עוד
אלא שעשולומצרים גרון של מתכה ,כ היא הראת למשה קברו שליוסףן כמתש אמרה לו (מ ח') ארון של מהכת עשו לו
מצרים (מהמצריים) ושקעוהון  10כ הנילוס ,מ בנילוסן ק לגילוםן כמ בא משהן כמ הנילוסן  11ב נטל לוח של זהב וחקק
בה שם המפורש וזרקה לחוכוןוזעק] מ ח' ,אכ צעקןיוסף בפ' ב] מ ח',כ בן יעקבן מ הגיע עת שנשבען אכ שבועהן אט
המקום 1כל הקב-הן  12קו גאלןתן וכו' לאו] א ח'ןתן וכו'] כמפ אם אתה עולה (מפ מראה את עצמך) מוטב ואם לאון
ל גאולתןן  13מעוכגים] ל נ' אם אהה מראה עצמך מוטבן א אצון מ משבועתנון א משבועתך שהשבעתנוןמיד] א ח'ן א
אלן  14בדבר הזה] אכפש ח'ן הזה] כ ח'ן כמ אחדןמפיל] דם נ' אתן א הקורה וגו' ויאמר איש האלהיםאנהנפל וגו' מה
אם אלישען והברזל וכו'] מ ח' ,כ וגו'ן במקרא :ואת הברזל נפל ן  15ל וכן במקרא:אדונין שאול] ל נ'ויאמר אנה נפל
ויקצב עץ וישלךויצף הברזלן מ והלא ן  16מ את הברזלן ק"ו] מ ח'ן אכ במשהן מ משה רבו שלאליהו לא כש"כן כ
ר' אומרן מ בקפרניטין ,אש בקפיטולין ,כ בקפיטולון ,קבקיפוטוליןן לס של מלכיםן  17היה וכו'] א קברוהובין המלכים
שנ'ויחנטווגו'וכימניןהיהיודע משהאיזההואארונו שליוסףהלך משה ועמדבין הארונותצעק ואמריוסףיוסףהגיעה
השבועה שנשבע המקום לאברהםאבינו וגו' נזדעזע ארונו שליוסף ונטלו ובא לוללמדךןיוסף] כ נ'וגו'ן אכמ שאדםן

שמ"ר פ"יד מ"ג .ומאי דנת'סף,כאן בילקוט
בשם' ר'יוסי
ג-כדלקוח המכי
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שעה אצת שנא'ותחצבאחותו מרחוקלדיה (שמות ב ד) והמקום עכב לה כמדבר
הארון והשכינהוהכהניםוהלויםוכל ישראל שבעתימים עםענני כבוד שנא' והעם לא
נסע עד האסף מרים (במדבר יב סו) .יוסףוכה לקבור אתאביושאין באחיו גדול
ממנו שנאסרויעליומף לקבור אתאביוונו'ויעל עמו גס רכב גם פרשים (בראשות
נ ו,ט),מילנוגדולכיוסף שלא נתעמקסו אלא משה ,משה נתעסק בעצמותיומףשאין
בישראלגרול ממנו שנאיויקח משה אתעצמותיומף עמו מי לנו כדול כמשה שלא
נתעמקבו אלא שכינה שנא'ויקבוראותובגיא (דברים לדו) ולאעור אלא שעםיעקב
עלועבדי פרעהוזקניביתו שנא'ויעלו אתו כלעבדי פרעהוזקניביתי (בראשיתנ ו)
ועםיומףעלוהארוןוהשכינהוהכהניםוהלויםוכלישר%ושמעהענני כבודולאעוד%א
שהיה מהלךארונו שליומף עם ארוןחי העולמיםוהיו עוברים ושבים אומרים מה
טיבן שלשני ארונות הללו והם אומרים להם זה ארונו של מת ווה ארונו של חי
הצולבים ואומרים להם מה טיבו של מת להלוך עם ארון חי העולמים ואומרים
להם המונח בארון והקיים מה שכתוב במונח בארוןוה .במונח בארוןוה כתיבאנכי
ה'אלהיך (שמות כ ב)וביוסף כתיב התחת אלהיםאני (בראשית נ יט) ,במונח באמון
זה כתיב לאיהיהלך אלהים אחרים וביומף כתיב את האלהיםאניירא (שם מביח)
כתיב לא תשאוכיוסףכתיבחיפרעה (שם סב טו),כתיבזכור אתיום השכתוכיוסף
כוניכ וטבוח טבחוהכן (שם מג טו)ואין הכן אלא ,שבת שנ'והיהביום השישיוהכיף
(שמות טז ה) כתיב כבד אתאביךוביומף כתיבויאמר ישראל אל יוסף הלא אדיך
רועים בשכםלך ואשלחך אליהודויאמרלוהנני (כראשיתלויג) כתיב בוא תרצח
לא רצח לפוטיפר ,כתיב לא תנאף לא נאף לאשת פוטיפר ,כתיכ לאתגנוב לא גנב
.2מ :Medlilla 5.76,
אב מרחוק וגו'sןלדעהן מcח'ן כ והקב"hהן  2מ וכהeנים
n 1
ן הוא לשוןO
 ,אבלקפיטולWי
רומי  ) pitoliumוקפרגיטין או קברניט כמו שהוא נסוטה
ולויםן אוהלויים ושבעתענני וכו' ן כס ישראל ושגעת
לפיהשערת החכםזאקט מן 4סעשקקם,
,עי.,חIs,Lehrטפוא
ענני וכו'ן מ הכבודן 3כנסעווגו'ן אסואיןן  4שנ'ן מ
ן ספרי במדבר צד קה,
ן wbrtelע'קפיסולין2 :כבוד.עיי
ח'ן קלואביו כתיב (ל וכתיב)ויעלןוגו'] מ ח'ן כעמו
וש"ג13 :קייםוכו' .סוטה יג ,.ירושלמי ברכות ד ע"ג,
פדר-כ שם דףפו ופם"רי הדברות דףקיב .תוספתא סוטה
וגו'ן א רכב וגו'ן גם פרשים] מ ח'ן  5אבס מיוסףן מ
שם ואחוטא גאן ס ב פ"ז - :כריב ובו" במדבר רבה
ולא ן משה בפ' ב] כ ח'ן אכמ זכה בעצמותן מואיןן
י
פ"יד ס"ז ,תנאדבי אליהו פ"כד דף קלא ,פ"ז 16 :ח
 6א הימנוןעמו] אמ ח' ,כ וגו'ן אכמ ממשה 1מ ולאן
פרעה' בפ"ז מוסיף אבל השם לאהיה מזכיר לבטלהוכן
 7כמ הקב"ה ,א הק'ן אבגיא וגו'ן אלא כ ח'ן 8ביתו]
במד-ר שם על הפסוק דקהלת ועל דברת שבועותאלהים
שהיה זהירעל השבועה שלא נשבעחי השם אם תצאו מזה
א מ וגו'ן שנ' וכו' ביתו] רק כ 1במקרא:זקנין  9עש]
אבל בתד"א מפרש והלא דברים ק"ו אם נשבע בב"ו קיימו
ר ח'ן וכלית'] אל ח' 1טויש'ן א ושבעתן כ הכבוד ן
במלך מלכי המל' הקב"ה על אכו"כ17 :ואיןהכן .וכן
 10מהלך] אטכס ח'ן אטכמ יומף מהלךן א עולמיםן
תד"א שםאין הכן אלא שבת שנ' ובז' וב"ר פ"צב ס"ד
ובמד-ר פ"יד ס-ב ותנחומא נשא סוף ס"כח 20 :לא רצח
י
מס והיו או"ה אומרים להם (מ ח') מה ,כ ואומריםהו
וכו' .תדב"א ,שלא שמע לאשת רבו והרג אתפוטיפר.ועיין
אי"ה להן ליש' מהן א והם אומרים להם מהן  11א אומ'
בראשית רבה פ"פז ס"ה'
יש'לאוה"עןזה וכתן אשגי ארושת הללו1,ה וכו'ןלהם] ט
ח'ן אמ ארון-ארוןן כ תו העולמיס".מתן של] מ ח'וכן
בס'ן של בפ' ג] א ח'ן  12א עולמיםןואומרים וכו'] א המת המנגח בארון וכו'ן טכוחיו אומריםן להם] ט נוסףאוה"ען
כ טיבן של ארסו של מת שמהלך 1טס מהלךןארון] מ ח'ן ט עולמיםן כ אמרון טמ והם אומריםן כ אמרון  13להם]
מ ח'ןזה] כ ח'ן טשכתובבזהןבמונח] מ ח'ן במונח בארון זה בפ' ב] אטכ ח'וכן בס'ן במונח בארון זה] מ בזהן  14מ
ביוסף 1ככי התחתן אטכאגסיןבמונחוכו' זה] מ ח'ן  15מ כא'ןאלהים אחרים] כ ח' ,א וגו'ןאחרים] מ ח'ן 16כתיב
בפ'א] ר ח'וכןבכולן עד ש' ג בע' הס' כתיב לא תשנאןכתיב בפ'בן מ ח'.ן אט פרעה אם תצאון אתיום השבת] אכ ח'ן
נ,
 17כתיב] מ ח'ן לאין והכןן.אואיןהכיןן אלאן ר ערבן שנ'] ד כתיב הכא והכן וכתיב התםן 18אתאביך] אכ ה'1
ן
אל וכר] א ח'ן 19רועיםוכו,אליהם] ב ח'1לך שוק טמ ח' הנגז] ד איודעהיה שאחיו שונאים אותו ולארצהלעבורעל
יאגיו ן כתוב] א ח,וכן בכו*ן 20כ ותשף לא רצחן אטכלפוטיפרעןכתיג הג' פוטיקר] ט ה'ן כ.שלא פף באשת
דבי

י!
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שנאמרוילקםיוסף ארע כל הכסףוכו' (בראשית מז יד) ,כתיב 4א תענה ברעך
והרי דברים קל וחומר ומה דבר של אמת לאענה של שקר על אחת כמה וכמה.
כתיב לא תחמוד שלא חמד אשת פוטיפר ,כתיב לא תשנא(ויקראיטיו)וביוסף אומר
וינחם אותםוידברעל לבם (בראשיתנ כא),כתיב לא תקוםולא תטור(ויקראיםיח)
וכתיב ואתם חשבהםעלי רעה אלהים חשבה לטובה (בראשיתנ כ) ,כתובוחיאחיך
עמך(ויקרא כה לה)ויכלכליומף אתאביו (בראשית מז יב) :כי השבע השביע
השביעםשישביעולבניהם .רבינתן אומר מפני מה השביע אתאחיו ולא השביע את
במו אמר אםאני משביע אתבניאין המצריםמניחים אוחם ואם אומריםאבינו העלה
אתאביו מיד הם אומרים להם אביכם מלך היה לפיכך השביע אתאחיו ולא השביע
אתבניו ,אמר להםיומףאביירדכאןלרצונוואניהעלתיואניירדתי עלכרחי משביע
אניעליכם ממקום שגנכחומלשםתחוירוניוכן עשולו שנ' ואת עצמותיוסף אשר העלו
בני ישראש ממצרים קברו בשכם בדלקת השדה אשר קנה יעקב מאתבני חמוראבי
שכם במאה קשיתהויהיולבנייומףלנחלה (יהושע כד לב) :פקוד יפקוד אלהים
אתכם,פקד אתכם במצרים יפקוד אתכם בים סוף ,פקד אתכם על היםיפקור אתכם
במדבר ,פקד אתכם במדבריפקוד אתכם על נחלי ארנון ,פקד אתכם בעולם הזה
יפקוד אתכם בעולם הבא :והעליתם את עצמותי מזה ,שומעאנימיד ת"ל אתכם
כשתהיועוליםומנין שאף עצמות השבטים העלו עמם שנ' מזה אתכם,
ויסעו ממוכת ויחנו באתם מה איתם מקים אף מוכות מקום ר' עקיבא אומר
אין מוכות אסאענני כבוד שנא' וברא ה'על מכון הרציון(ישעיה ד ה) וכתיבכי על
כל כבוד חופהאיןלי אלא לשעבר לעתיד לבאמנין ת"ל ומוכה תהיה לצל יומם
ואומרופדויי ה'ישובון ובאוציון ברנה ושמחת עולם על ראשם (שם להי),
דף צד ,:תנחומא כאן מ"ב ,פ-ז,
 7שישביעה פדר-כ
שכל טוב ,מדרש אגדהפ",ירש-י;  10אניירדתי.עיין בח"ג.
ונראה כהנוסחא שבפנים 11 :ממקום וכו" בראשית רנה
פ"פה ס"ג ,שמות רבה פ"כ ס"יט ,דברים רבה פ"א ס"ד
ילקוט וישב קמר .ויהושע לה ,ורד"ק יהושע 16 :בעוה"ב'
עיין בנסמן לעיל אות ז 17 :אתכף עיין גירסת כי"מ
וכזבילקוטדפ'וויגיציאה נוסף זה תרי עשר וכן לשון הפ-ז
וש"ט מנין זה אבל בפדר"כ שם אתכם מלמד שהעלה כל
שבט,וכן בראשית רבה פ-ק ס-יא ת"ל אתכם ולשון רש"י
סוטהז :והוא שאמריוסף והעליתם את עצמותי מזה אתכם
עם עצמותיכם .ועיין ספרי דברים פיסקא שמח ד"ה שמע
ז ע"ג ,ומ"א ורש"י עה"ת 21 :ראשם'
וירושלמי סוטהי
יד.

פוטיפרען א אשתו שלפוטיפרעןל את אשתן מ לא שמע
אל אשתן כ שלא גנבןגנב] קו נ' פרעה .ל נ' לפרעהן
ואט כעניזשףן כ דכתיב וילקטןאת וכו'וגו'] כ ח'ן כל]
מ ח' ן הכסף] ט ג'לא תנאף לא נאף אשתו שלפוטיפרע
לא תחמוד לא חמד אשתו של פוטיפרען 'גו'] טס ח'ן
כתיב] ט ח'וברעך] אטכס ח' ,ד נ' ויוסף לא הגידלאביו
מה שעשו לו אחיון  2מ והלאן כ הדבריםן א ומה אםן
אט:מדבריםן אטכמ לא הגיד (אס ג'לאביו) 1מ דברים
של שקרן אט ק"ו (א נ' דברים שהן) של שקרן  3כתיב
וכו'פוטיפר] טח'ן אכמ לא חמדן אב אשתו שלפוטיפרע
לעיל בא פרשה
כתיבבע"ב] טס ח'ן אטכ תשנא אתאחיךבלבבךןוביוסף
וכו'] אטכמ וינחם ן  4אותם] מ ח' ן איידבר וגו' ן
כת'] טכ ח' ן  5וכתיב] אטכלמ ח' ן טמ שורטכםן
אלהים וכו'] אככב ח'ן כתוב] רק מןוחי וכו'] אוכיימוך אחיך עמך ויכלכלוכו'ן  6ט וביוסף כתיבן כיוסף וגו'ןמום
אתאחיון אביון א ח'ן השבע] א ח'ן  7קבו שישבעון  8אכמ אלא אמרן אט משביעאנין אכמ מצריים ,טמצריםן אט
כסאומרים (ם אומר) להםן  9מיד] אט :ח'ןמיד הם] מ ח'ן ט אומרן א והןן כ היה מלךן ולא וכו'בניו] מ ח'ן  10את]
ד ח'ןבניו] אטת נ' ד"אן אמר להםיוסף] א ח'ן יוסף] מ ח'ן קו אביו ,ת אבינון כאן] ד ח'ןאניירדתי] אדכמת ח'ן
כת כרחוןכרחי] ך נ'כי הוא השביענין  11אמכם שממקוםן ד שםן זנן עשו לו] כ ח'ו לו] אמ ח' 1טכענין שנ'ן אב
יוסף וגו'ן  12ממצרים] ט ח'ן בחלקת וכו' לנחלה] טמ ח'ן 13ויהיו] ק ,ש"ג:ויהין  14א אתכם וגו'ן מ פקוד וכזבכולןן
אטכסייפקודוכן בס'ן אטכמעלהיםןעל וכו'] מ במדברויפקוד אתכם עלהים 15 1כוך ויפקודן אתכם בפ' ב] ט ח'ן א
טכס בגחליןאתכם] מ ח'וכזבם'ן  16אסוכל לעולפןמזה] כמ ח' ,ד נ' אתכםןמיד] מהו  17אכמ אףן ד שאר השבטיםן
אכלם שבטיםן טמ ת"לןוהן מ ח'ן אתכם] כ ג' מזה שנים עשרן  18ם אומרענני כבודהיו שנ'ן  19אטכמ שנ'כי על
31ו'ןציון]לנ'וגי'ן  20לבא]מ ח'ן כ תהיה וגו'ן א יומם וגו'ן  21מ ה' וגו' ושמחת ןאכ ישובו וגו'ן וגאו וכו'] ט ח'ן
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וה' הולך לפניהם יומם ,נמצאת אומר שבעהעננים הם והשםודדךלפניהם
ך עומדעליהם ובעמודענן (במדבריד יד) ובהארך העק (שם
יומם בעמודענןויננ
ט יט) ובהעלותהענן ואם לאיעלההענןכיענן ה'על המשכן (שמות מ לו-לח) הא

שבעה עננים ארבעה מארבע רוחותיהם אחד למעלה ואחד למטה אחד שהיה מהלך
לפניהם כלהנמוךמגביהו וכלהכבוהמשפילו שנ' כלגיאינשאוכל הרונבעהישפלו
והיה העקובלמישורוהרכסים לבקעה (ישעיה מ ד)והיה מכהנחשים ועקרבים מכבד
ומרבץלפניהם.רייהודה שמר שלשה עשרענניםהיושניםשניםלכל רוהורוח שמם
מלמעלה ושנים מלמטה ואחד שהיה מהלך לפמהם .ר'יאשיה אומר ארבעה אחד
לפניהם ואחד לאחריהם אחד למעלה ואחדלמטה .רבי אומר שמם :וה' הולך
לפניהם יומם ,ללמדך שבמדה שאדם מודד בה מודדיןלו .אברהםלווהמלאכי
השרתשנ'ואברהםהולךעמם לשלחם(בראשיתיח סו)והמקוםלווה אתבניו במדבר

ארבעים שנה שנ' וה'הולך לפניהםיומם בעמודענן .באברהםכתיביוקח נא מעט מים
אתהשירה הזאתעלי בארענו
והב"ה העלהלבניו את הבארבמדברשנ'אוישיר
י
ר
ש
י
לה(במדבר כאיז) .באברהםכתיבואקחה פתלחםוהב"ההורידלבמו אתהמן במדבר
שנ'הנני ממטיר לכם לחםמן השמים(שמותפו ד) ,באברהם הוא אומר  41הבקררץ
אברהםוהקב"ההניושליולבניו שנ'ורוחגמע מאת ה'ויגושלויםמןהים (במדבריא
לא) 1באברהם הוא אומר והשענו תחתהעץ והקב"ה פרשלבניו שבעהענני כבוד שנ'
פרשענן לממך ואשלהאירלילה (תהלים קהמ) .באברהם כתיבוהואעומדעליהם
והקב"ההכיןעלבתיבניו במצרים שלאינכפו שנ' ופסח ה'על הפתח (שמותיבכב):
 1כ לפניהםוגו'ן מ לפניהםבעמודענןנמצאתן נמצאת
 2ובעמודוכו' .בא"צ מגיה ובענן יומם (דברים א לג)
נעלההענן מעל המשכן ובמדברייא)וענן ה'עליהם (שם
וכו' בעמודעננן כ ח'ן נמצאתן א נ' אתן מהיון אט
לד)כי ענן ה' על המשכן יומם ,ובדברירבי ארס שנים
וה'ן והשם וכר] מ וה' הולך בעמודענןן ז לפניהם ולא
ן ספרי במדבר צד עט וספרי זוטא
ועננך עומד וגו" ועיי
ימיש עמד העק ועננךן  [d~V 2קו ג'וגףועננךן בעמוד
צד רמו וש"ט כאן 5 :שנ" בא-צ מגיהכענין שנ' 9 :וה'
ענזן א ח'1יעמד] מ תק 1עטכםןונעמודענן]ז ח"ן
הולך .בא"צ מגיהועונך עומדעליהם ללמדך 10 :אברהם
וכו' .תוספהא סוטה פ-ד ה"ב ,בבא מציעא פ-ו ,מכילתא
ובעמודענן] א נ' וגר ,כ נ' יומם ,מ נ' ושרשרה הולך
דרשב"י פ' וארא דף ה ,בראשית רבה פ-מח מ"י ,שמות
לפניהםן  3ואם וכו' הענן] 1ח'ן המשכן] מ נ'יומםן הא]
רבה פ"כה ס"ה ,במדבר רבהפ-יד מ"ב ,קהלת רבה פ"יא
ד ח'ן  4אטם עמים הע (אט הם)ןאוזטק ארבעןל בד'ן
פסוק ח ,פס-ר פ"יד דףגז ,.תדב-אפ-יג דף נט ,הנחומא
ט רוחות אזכמ רוחותמןז ואחתוכןבכולןןאםכ ואחדן כס
כאן ס"ד ופ'וירא ס"ד ותנחומא ב'וירא ס"ה,ילקוטוירא
פ-ז שם מ והזהיר ,ת"ז וש"ט.
מלמעלה'אט מלמעלן..
.מלמטןןכמ מלמטהן אטכס ואחדן
ן שהיתהמהלכתן 5משפילו] קנ'מניכוןטמנמיכו,אבממכסו,
מממיכוןאכינשאוגו'ן6והיהוכו'] מח"כוגו'ןוהיהבפ'ב]
א ח,ןועקרגיסן ר נ' לפניהםן א נחשים מכה עקרביםן מ ומכבדןד ם ומרביץן א"כ שלשן אטכ עשרהן [nlaaYאטכס
",ו  ]19אם ןשנים בפ-ב] דט ה1,ורוח] טס ח' ,א שנים לכל רוחן מ ושנים ן  8אם מלמעלד"מלמטןן כ למעלהן א
שניםן טהיהן ר'יאשיה וכו'יומם] מ ח'ן אחד וכף למטה] אטכ ה' ן  9כ שנים שם וה'ן  10כ לפניהם וגו'ן אזטכ את
מלאכין  11שנ'] א ה' 1ט והב-ה ,א והק' ,מ הקב-הןבמדברן כמ ח'ן  12כמ שנה במדברןשנ'] ם ח'1שנ'וכו'ענן] ט
ח'ן יומם וכו'ענן] מ ח'ן כיומם וגו'ן בעמ'ענן] א ח'ן באברהם וכו'] ד הסדר מהופך באברהם אביט אומר ואקחה וכו'
והב-ה (ל והק"ה) הוריד את המן ארבעים שנה שנ'הגניממסיר באברהםאומריוקח וכו'לבכיו בארן  13א והק' ,כס והקב"הן
מ את הנארלבניון במדבר]טמ ח'ן מישראלעליבארן את וכו'] ט ח' ,א וגרן הזאתוכוט כח'ן9דילה]מ ח'ן  14באברהם
וכו'השמים] מ ח'ן כ באברהם אומרן א והק',כ והקב-הן אטלבניו מן  !0נ' במדגר) ן  15לחם מן השמימן א ח'ןמן
השמים] כ ח'ן טכס כתיבן הוא אומר] א ח'ן א הבקר והק'ן  16כ אברהם וט' והק'ןמז והב-הן אטכמלבניו אתהשליו
(אכ נ' גמדבר)ןאטכ מאת ה' וגו' (ם ח')ןמאת ה'ן מ ח'ןמן היא] מ ח'ן 17טכמ כתיבןהוא אוטר] א ח'ןאכ והשעם
(כ נ' תחת העץ) והק' פרשעליהםן ם והב-הןלבניו] מ ה'ן שבעה] כ ח'ן מ כבודלבביון  18ק פרץן ואשוכו'ן אטמ ח ,,כ
וגו'ן באברהט] ד נ'הואןכתיב] ל אומרן אכ באברהפ אומר והואן כ עליהם וגו'ן  19א והק' ,ט והב-הן ט על בתיהםן
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וה' הולךלפניהם יומם איפשרלומרכןוהלא כברנאמר הלאאתהשמים ואתהארץ
אני מלא נאםהיערמןכג כד)וכתיב וקראזה%וה ואמר ק' ק' מלא כל הארץכבודו
(ישעיהו ג)ואומר הנהכבוד ה'אלהיישראל בא מדרך הקריםוקולו כקול מיםרבים
והארץהאירהמכבודוויחזקאל מג ב) ומה ת"ל וה'הולך לפניהם יומם אמר רבי
 6אנטונינום המלך פעמים שהיה דן על הבימה ומחשיך והיובניומחשיכין אצלו אחר
שנפטר מן הבימה הוא היה נוטל את הפנם ומאירלבניו והיוגדולי מלכות קריבין
אצלו ואומרים לו אנונוטלין את הפנם ונאירלבניך והוא אומר להם לאו לאמפני
שאיןלימישיטול את הפנםויאירלבניאלאהריאנימודיעלכם חבתם שלבנישתהיו
נוהנים עמהם בכבודוכךהודיע הקב"ה חבתם של ישר %לאומות העולםשיהיונוהגים
 19עמהם בכבוד ולאדיין שאינם נוהגין עמהם בכבוד אלא שממיתים אותם מיתות
חמורות מיתות משונותוומוו ולעניןכן הוא אומר וקבצתי את כלהגויםוהוררתים
אל עמק יהושפטמואל ד ב)יכולעלעבורהורהועלגילויעריותועל שפיכותרמים
ת"ל על עמי ונחלתי ישראל ואומר מצרים לשמה תהיה ואדוםלמדבר שממהתהיה
מחמם בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם באותה שעה ויהודה לעולם תשב
6נ וירושלםלדורודור ואומר ונקתי דמם לאנקתי וה'שוכןבציוןאימתיוה'שוכןבציון
ונקתי דמם לאנקתי (שם יט-כא) :לאימיש עמוד הענן,מגיר הכתובשעדיין עמוד
הענןקייםהיהעמוד האשצומח .ד"א לאימיש בא הכתוב ללמדך דרך ארץמן התורה
עלערבי שבתות עד שעמודהענןקייםיהיה עמוד האשצומח.
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 14באותה שעה.
15 :
דברים שלג ד"הכי דםעבייו
ואומרוכו' .כג'הדספפורסימוכח ג"כ במכילתא דרשרב"ייהדו
כ  1ולשון רש"ייואל כנ"א 16 :מגידוכו' .הוספתא סוסה
פ"ר ה"ב ,שבת כג ,:מ"ז וש"ט דף קעא וקעג ורש"י17 :
ד-א .בא"צ מוחק מן ד-אעדהכתוב ,וכן מוחק להלן המלות
עד שעמוד וכו' מה"ד ואלה המלות האחרונותאינם גם
ע"
במדרשחכמים וד
ילולהרץגירסא הישנהכתב בבה"מדלפי
הלשון הראשון עמודהענן היה מאחר קצת עד שעמוד האש
צימח וללשון האחרון להפךעמוד האש הקדים לצמוחביום
וכןראוי להיות בע"ש.

י שלאןעל] מעליון אכ
בתיו לבח' ,וקבנין אטכיד
הפתח ו'%ן  1יומס] טמ ח'ןכאי אפשרן2נאם ה'].טכ
ח'ן נאם וכו' מכבודו] מ ח'ן אט ואומר וקראן כ אלזה
והנה בבור ה' ישכ בעלה וגו' ומה ת"לן אט ואמר ואומר
(א וגו') והנהןק"ן ל נ' וגףן  3ה'] אט ח'ן אט ישראל
וגו'ן 4א מהןיומס] אטכס ח ],אט ר' אומרן  5המלך]
אטכ ת ,,ר למלךן פעמים] ר ח'ן אדכמ שהואן אכ
ן 6מןוכו'היה] מ
בימהן מובניוהיון אוהיהן אט
פn
at
ע~סןומאירוכו'הפנס
ח' 1הוא] אטכק ח' 1קהיה הואןמaה
ש'ח] א ח') כ ונאירן טכס לפניבניון ט מלכתון וכק
קרוביםן  7ק ומאירןכ ונאורן טכס לפני"בניך (ט בנך)ןלהם לאון ד ח'ןלאו וכו'לבני] ט ח'ן מ לאווכיאיןלי 8 1כ
שיטול אותוןויאיר לבש] ק ח'ן א ויאר לפני בנון 1ויאורן כס לפגיננין ט אלאאני אטול את הפנסומאירלפני בסכוי
להודיען  9מ כבודן אטם כך ,כמןן םהודיעםן טחבתון אמכםלפני כל (טמ ח') אומותןהעולם] ד נ' שהוא בעצמו הלך
לפניהםן  10ולא וכו'] אואינןנוהגין וכו'ן ולאוכו' בכבוד] כ ח'ן ך שאינםעושים אלא וכו'ן אטכמ ממיתיןן  11מיתות]
דם ה' 1ט ומשוטתן ק מזולוו 1מ לכך ,כלענין סך,טלעניןכן,א לעמן מהו אומרןוהורותימ] רם ה' ןא והורדתם וט'ן
 12יהושפט] ד נ' ונשפטתי אותם שם עלעמיונחלתייש' אשר פזרובגוים ואתארצי חלקו ן  13מ ועלנחלתיןישראל] מ
ח' ,אטכ נ'אשרפזרוב%ים(.א וגו')ן ואומר] ט ואלן ד ומצריםן לשמה] במקרא :לשממה וכ-ה בתגחומאן טכתהיהוגו'ן א
ואדום וגו'ן ואדום וכו'] מ ח'ן 14סו ושעלעולם ישבונקתין15וירושלם וכו' ודור] מ ח' 1אכישב וא'ןואומר] אכת"',
ש וכתיבןונקתי וכו'] כ-ה קו אבל אטכמשתונקתי דמם לא נקתי (א נ ,ומץאימתי וה' שוכןבציון (ותו לא)ן וה' בפ' א
זכו' לא נקתי] ל ח' 16 1לאנקתי] ק נ'כשינקם מהמן כ הענן וגו'ןהכתוב]מח'ן א הכתמד שעמוד הענןן 17כעכזן לא
ימיש] אטם ח' ,כ נ'עמודןמן התורה] מ ח'ן  18ם בערבי 1עד וכו' צומה] לס ה'ן כענןן טכ והיה ,ד היהן כ אש

