
 בשלח ודהיפרשת

 לשלחם עמם הולך ואברהם שנא' לווי אלא מקום בכל שלוח אין בשלח,ויהי
 אשלח לא ישראל ארע גם שאמר הפה לא( כו )שם שחק והצלחם טז( יח)בראשא
 כך על נטלו שכר מה כד( ח )שם אתכם אשלח אנכי שאמר הפה הוא ב4 ה)שמות
 הפה הוא ב4 ה )שמית ה' את ידעתי לא שאמר הפה ח( כג )דברים מצרי תתעבלא

 6 על נטלו שכר מה כה4 יד )שם במצרים להם נלחם ה' כי ישראל מפני אתמהשאמר

 יפ( יפ )ישעיה לה' נבולה אצל ומצבה מצרים ארץ בתוך לה' מזבח יהיה ההוא ביוםכך
 ואני הצדיק ה' שאמר הפה הוא ב( ה )שמות בקולו אשמע אשר ה' מי שאמרהפה
 ימינך נטית שנ' קבורה מקום להם ניול כך על נטלו שכר ומה כו( ט )שם הרשעיםועמי

 נחית וכה"א נהונ אלוש זה נחוי אין אלהים, נחם ולא יב(: סו )שם ארץתבלעמו
 16 ארץ דרך יד(: עת )שם יומם בענן וינחם וכתיב כא( עז )תהלים וגו' עמךכצאן

 העם את בהוציאך למשה דקכ"ה שאמר הדבר הוא קרוב הוא, קרוב כיפלשתים
 קרוב הוא קרוב כי ד"א יב4. נ )שמות הזה ההר על האלהים את תעברוןממצרים

 בשמות אבל לחזור, מנת על הלכו דהא לווי. אלא1
 שלחם פרעה וכי ליה דקשיא משום כן דורש מ"ג פ"כרבה
 געלה הדי כתיב וכאן ממצרים טצשם Vha-( אמרבלעם
 ופסיקתא טוב ובשכל לשון, אשגרת מקום בכל ומלותפרעה.
 שם-ר וכן לויה. הזה שלוח התנחומא ולשון ליראזומרתי
 אבל המקומות, בשני ת-י וכן יצחק' 2 כאן: האמורשלוח

 ושלחינן: יצחק וגבי לאלויוההון אברהם גני תרגםאונק*ס
 ס"א תנחומא מ"י, ופ"כ ס-יד ס"ה רבה שמות הרשעים.8

 ילקוט פ"יט, פס"ר פ:, דף פ-י פדר"כ ס-ב. ב'ותגחומא
 שאמר הפה ושם ס-ח, פ-ה שמואל אגדת פג, ר'שמואל
 מצרים ויאמר שאמר הפה הוא וכו' אשמע אשר ה'מי

 ה' שאמר הפה הוא וכו' ידעתי לא שאמר הפה וכו'אנוסה
 בגירסת תפסתי ניחוי' 9 בחיי: ר' בפירוש ועייןהצדיק,
 אומר הוא וכן - אשגרה: כעין היא נחום והגירסאהמ"ח
 קרע 11 המקרא: מן אחרות ראיות שמניא רש"י עייןוט'.
 אדרבה ליה דקשיא משום הפשט מדרך נטה וכו'. הדברהוא
 שונים באופנים דורש וע-כ לקמן כדמפרש הנותנתהיא
 הס': בע' שקלקלו מה ויתקנו עד בתנחומא גם העניןוכל
 העתקת לפי המלות אלו מוחק הגריא למצרים' וכו' כי12

 ויהי ן אין וגו'( נ' )א פרעה בשלח אכ וכו'[ ויהי!
 יצחק כ 2 ן עמהם ו ן הולך עודנו ואברהם מ ן ח' טבשלח[
 ן בשלום מאחו וילכו יצחק וישלחם ח'( )א ואו' אט 1וגר

 ן ח' ד הפה[ 3 ן כבפנים פ אבל ש וכ"ה וגם,במקרא:
 רב' ובפ' פ"ה שמואל אגדת וכן טפכם, ואת נ' אראתכם[
 הוא בקולו אשמע אשר ה' ומי ה' א ן וגו' מצרי א 4 ןבחיי
 ב[ בפ' הפה ן היא ד ן וכו' מה וא' הצדיק ה' שאמרהפה
 טס במצרים[ וכו' כי ן אנוסה מצרים ויאמר מ 5 ן ח'ד
 וכו'[ בתוך ן וגו' לה' ט ן ה' מזבח כ 6 ן וגו' ה' כי כח',
 ופו[ מגי ן ה' לו שאמר כ 7 ן ח' כ גב'[ א' ומצבה ן ח'מ

 א ן מה מ ן גתן בז על ד וכו'[ ומה 8 ן ח' מכםהרשעים[
 א זה[ ן נחום אדטכ נחוי[ 9 ן וגו' ימינך אטכ ן שניהןטכ
 ו ח' טכמ וגו'[ 10 ן נחית שנ, אטכס 1 מקום בכלטכס
 הלילה וכל שמם ט ן וגו' ענן בעמור כ ן ח. אטכסוכתיב[
 הוא ן ח' כ ד"א[ וכו' ב בפ' קרוב 11 ן אשבעמוד
 טמצרים א 12 ן הזה העם מ ן המקש אט 1 ח, אטםבפ"ב[

 לחזור דרך היא קרובה כ וכו'[ כי ן ח' מ ד[ ש' הס' בע' לשנייה וכו' כי ד"א ן ח' קו ד"א[ ן וגו' את העבדו ט ןוגו'
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 הוא קרוב כי ד"א במדבר. נלך ימים שלשת דרך שנאמר למצרים לשובהדרך
 אבם הנה באלהים לי השבעה ועתה שנא' לאבימלך אברהם שנשבע השבועהקרובה
 קרובה הוא קרוב כי ד"א קיים. נכדו ועדיין ככ( כא )בראשית ולנכדי לניני ליתשקור
 ודור שנ' הארץ את כנעניים ירשו בקרוב הוא קרוב כי ד"א לשנייה. ראשונהמלחמה
 לארץ פשוטה דרך הקב"ה הביאן לא שכן כל ד"א טו(. סו )שם הנה ישובורביעי
 סיר לארץ ישראל אר: עכשיו מביא אני אכו הב"ה אמר המדבר דרך אלאישראל
 ארבעים במדבר אקיפם 4א התורה מן בטלים והם בכרמו ואדם בשדהו אדםמחזיקים
 בן שמעון ר' היה מכאן בגופן נבללת והתורה הבאר מי ושותין מן אוכלין שיהיושנה
 ד"א תרומה, אוכלי להם ושוין המן לאוכלי אלא לדרוש התורה ניתנה לא אומריוחאי
 שישראל כנעניים ששמעו כיון אלא כפשוטה המקום הביאן לא שכן כל הוא קרובכי

 ומתמו הבנעים את ומתרו האילנות כל וקצצו הורעים כל ושרפו עמדו לארץנכנמין
 לארץ אלא חריבה לארץ שאכניסן לאבותם הבטחתים לא הב"ה אמר המעינותאת

 במדבר מקיפן הריני אלא יא( ו )דברים טוב כל מלאים ובתים שנאי טוב כלמלאה
 ינחית פן אלהייך אמר כי שקלקלו: מה ויתקנו כנעניים שיעמדו עד שנהארבצים
 מהע יד )במדבר וגו' העמלקי וירד שנא' עמלק מלחמת זו מלחמה, בראותםהעם
 גת אנשי והרגום בנו יברר שותלח אפרים ובני שנ' אפרים בס מלחמת זו קהים אמר כיד"א

 ט-י( עת )תהלים וגו' קרב ביום הפכו קשת רומי נושקי אפרים בני וכתיב כ( ז)דה"א

 ן וגו' ימים אטב ן ח' ט דרך[ ן ותזור אט 1 ןלמרים
 שנ'[ ן אבינו אברהם ט ן שבועה אטכ ן ח' כ קרובה[2
 אב ן ח' ד הנהן ן וא' הנה ט ן ח' דם ועתה[ [ אברק

 נ' קו קרובה[ ן ח' א קיים[ ן נכרי עדיין א 3 ן וגו'באלהים

 ן וגו' הנה כ ן וגו' ישובו א 5 ן כנענים חדשו כ 4 ןהשבועה
 אלו ט אם, מ לא[ ן לכך ל ח', קי שכזן כל ן ם רקד"א[
 דרך ן הכתוב ק המקום, אכמ ה, הבי טל ן לא ולמהק

 המקום אמר ח'( לעםזכ כך 4א ח'( )א בפשוטה אטכסוכו'[
 אני )אכ אני מכניס אם אמר( המקום א הב"ה, ט הק',):

 נ' א במשוטה, נ' פ עכשיו לארץ נ' )כ ישי אתמכניס(

 ן עכשיו נ' א מיד[ ן הקב"ה אמר ד"א ל 6 ן וכו' מידלארץ(
 ובכרמו, בשדהו איש טס וכו'[ אדם [ מחזיקין הם אטש7

 הרי אטם ן ובטלין ט ן אדט א ן נכרמו בשדהו אדם איןכ
 אטם ן שיאכלו כדי ט 8 ן מעכבן אני כ ן מקיפן אני ח'()מ
 בן ן ישמעאל ר' כ ן נכללת אד ן באר אטכמפ ן המןאת

 ל שנייה, ט ן לידרש טפ ן הורה טכ 9 ן ח' דיוחאי[
 1 ד רק הואו קרוב כי 10 ן לאוכלי א ן ושניים פשניים,
 ן האו כ ן ה" ל ן אס מ 6[ ן ש6 א 1 י ד שכח%

 ן נמש ן מ ן ם המס מ ן בישן קי 1 ר טא-ן
 הן את אטכמפ שריכל[ מ וטה ח'ןעמח קי6וק

 מהס"ה: ולץ הישנה, בפסחא אען ד-א למשתרד"ל
 רבה ובמדבר ס-ב, פ-נד רבה בראשית וכא' אברהם2

 ס"א; כאן תטומא אגדה מדרש פה. דף פדר"כ ס"א.פ"יד
 ציררלומר למ"ע ז"ר אפרע, בגי מלחמת וכר' מלחמה4

 ימי שלשת בסוף אחת להם שהע מלחמות שתי עלדהכתנה
 בפ"ז: השמיט זו דרשה וכו'. ד"א - הים; על ואחתאפלה
 לקמן ומשליט שירשו הוא קרוב מגיה בא"א וכו'. בקרוב-

 במדרש וכוי ודור - רביעי: דור להם היה לאועדיין
 שכן כל ד"א צ"ל וכו'. ד"א 5 מעורבבים: הדבריםאגדה
 אלו קאו אם שכן כל ד"א צ"ל או לקמן וכן הביאן לאולמה
 בראב"ע ועיין וכו', כך אלא בפשוטה הביאן הילקוט(כג'

 כמו שמפרשים ויש לפי כמו כי מלת מפרשים שישורמב-ן
 אלא אינן המלות אלו מוחק בא"צ שנה. ארבעים 7אע-פ:
 נכללה ג"כ וגירסהו עה"ח יהודה מנחת עיין לשון,אשגרת
 ושרפו 11 פ-ב: ויסע בפרשה לקמן וכו" מכאן 8בכ-ף:
 פעג רבה קהלת יוחנן, ר' בשם ט"טז פ"כ רבה שמותרכו.
 ס"ז: ראה ותגחומא לח, פיס' דברים ספרי ועיין יא.פסוק
 ורא"ם. ורמב"ן רש.'י ס-יח, פ"כ רבה שמות וגו'. עמלק15
 סנהדרין דר"ש. מכילהא וכו'. אפרים בני 16 מ-ע:ועיין
 ס"א, פיכ שמ"ר פה., דף פ"י פדריכ פ,מח, פדר/'אצב:,

 אלף וד"ה שעו ר' יחזקאל ילקוט ת"י, ז, פסוק פ"בשהש"ר
 סרח, ד"ה יט סוטה תוספי טוב, ושכל זומרתי פסיקתאע"ז,

 : מ יב שמותורמג"ן

 לאברהם אטכס ן הבטחתי אטכלמ ן המקום א הקב"ה, לס הק' כ ן העיינות א 12 ן הבינינות אטכ ן הנטיעות אט ןבסמוך
 ן אני הרי אב ן וגו' טוב א ן בתים אט 13 1 ח' ד בן בפ' לארץ ן בניו את מכניס שאגי מ ן מכניסן מדוי אטכ ן ח'( )מאביהם

 מלחמה[ בראותם ן וגו' העם א 15 ן וגו' ר וכו'[ מן ן ח' מ העם[ וכו' כי ן וכו' כי ד"א קו ן מה כל כ ן שיעמדו כדי אטכמ14
 בראותם ד"א מ ן זו ד-א א 16 ן ח' מ וגו'[ ן והכג' נ, א העמלקי[ ן העמלקי מ ן עמלקי מלחמת 2 ן ח' ט אלהימן וכו' זו ן ח'כ

 אלף וגו'מאתים גת אנשי והרגום וגו' בנו ותחת בנו וברד בנו שותלח א ן אפרים בני אלה שנ' דב ן וגו' אלהים ל ןמלחמה
 ן וכו' שמרו לא על אלף מאתים גת כ: ן וכו' והרגום בנו זבד בנו ט וגו', בנו כ ח', ר וכוח וברד ן וכו' בני שנ' אפריםבגי
 ן וגו' א ח', מ וכו,[ המכו ן וגו' ששקי כ ן ואומר כס17
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 השבועה, ועל הקץ על עברו ללכת מאנו ובתורתו א~הים ברית שמרו שלא מהמפני
 כדי אלהים אמר כי ד"א להם. ויחזרו בפלשת מושלכין אחיהם עצמות יראו שלאד"א
 אמרו עקומה דרך כשהקיפם אם ומה וחומר קל דברים והרי לאחוריהם יחזרושלא
 וכמה. כמה אחת על בפשוטה באין אלו ר( יד )במדבר מצרימה ונשובה ראשנתנה

 וגבורות נם.ם להם לעשות כדי מה מפני המדבר דרך העם את אלהיםויסב
 וגו' ימי קצר כחי בדרך ענה שנ' לינעם כדי דרך אומר אליעזר ר' ובבאר. ובשליובמן

 פת ח )דבר' והנורא הברזל במדבר המוליכך שנ' לצרפן כרי המדבר כר*, קכלצהלים
 ו(. קו )תהלים וגו' נפלאותיך השכילו לא במצרים אבותינו שנא' לנסותם כדי סוףים
 אלהיכם ה' ציה אשר הררך בכל שנ' התורה את להם ליחן כדי דרך אומר יהושער'

 סימר תוכחות חיים ודרך איר ו,זורה מצוה נר כי ואומר ל( ה )דברים תלכואתכם
 )רבתים וגו' במדבר מן המאכילך שנ' המן את להאבילם כרי המדבר לג(, ו)משלי

 וגוי כדולות עושה מושיעם % שגחו שנ' ונפלאות נם.ם להם לעשות כדי מוף ים טז(,ח
 ט(: )שם כמדבר בתהומית ויוליכם ויחרב סיף בים ויגער ואומר כא( קו)תהלים

 וכתיב יד( א )יהישצ חמישים תעביו ואתם שנא' מזוינים אלא חמושים איןוחמושים
 )שם צבא חלוצ, אלף ארבעים הלוצ'ם המנשה שבט וחצי גד ובני ראובן בניויעברו

 מאות מחמש אחד וי"א מחמשים אחר וי"א מחמשה אחד עלו וחמושים ד"א יכ-יד(.ד
 נתתיך השרה כצמח רבבה שנא' עלו מאות מחמש אחד לא העבודה אומר נהוראיר'

 שהשביע והשבועה הבתרים בין שנגזר הקץ וכו'. הקץ על1
 יוסף וישגע הפסוק על ות"י סוג שכל עיין לאחיו,יוסף

 צריך וכן ד"א מלות מוחק בא-צ ד"א. 2 שם:ושהש"ר
 סים רק אינו דרשב"י ובמכילתא במ"ח ליתא וכןלהיות
 יוסף עצמות )ובלשונוויראו וש"ט הרבה מן משמע וכןאחד
 ומביא הסדר מהפך בפ"ז מיותר[. יוסף ומלת ס"סאחים
 ואח"כ להם וכו' יראו שלא מלהמה וכו' אמר כינתחלה
 מצרימה וכו' נתנה שנ' למצרים יחזרו שלא הקיפן למהד"א
 מקיים ובמ"ע וכו' אפרים בני אלו מלחמה בראותםד"א

 ד-א - : וא-נ אחר, מאורע על דקאי ומפרש ד-אהגירסא
 נשנה י דרשב- וגמכילתא לפרש בא זה מה מובן אינוובו"
 רעשכם: יותר שייך ובאמת הוא קרוב כי מלות עללעיל
 במקרא הוא כאשר המושים להיות דבריך נראה חלוצים.15

 יהושע שהיה מלחמה בענין חמושים מדכתיב מוכיחומתחלה
 ואחר במלחמה אותם ויעזרו אחיהם לפני שיעברו )הםאומר
 הוא כן צבא חלוצי ומפרש חמושים מדכתיב ראיה מביאכך
 אקספרד וב-י הילקוט גירסת לפי אבל הרפוס, גירסתלפי

 מפני הטעם בילקוט ומפרש מזוינים דחמושים מוכיחמתחלה
 דרשב"י במכילתא הוא וכן זין. מיני בחמשה מזויניםשהיו

 במקום ט"ס שם עשר )ונחמשה ע"ב ח שבתוירושלמי
 חפושיכם מפרש השני ובלשון פה דף פ"י ופרר"כחמשה(
 צבא חלוצי ומפרש חמושים מדכתיב ומוכיח מזורזיםמענין
 ובבלי רט צד במדבר ספרי עיין זרוז, לשון הואוחלוץ
 אין אבל אקספרד כ"י כגירסת דהעיקר ונראה קב4יבמות
 אחר בטשך ס"יט פ"כ וברבה הישנה. הגירסא למחוקהכרה
 אבל סבא בעובדא מזוינים ירושי תרג' ומן מזויניםהפירוש
 חמושים אין הש"ט ולשון מזורזין, מפרש ופ"ז מ"אבת"א
 ת"י אגל ויעברו וכר תעברו ואתם כגון וכו' מזורזיןאלא
 הגר"א מאות. מהמש 16 לקמן: עיין טפליף המשא עם תרוכל
 גפירוש ועיין סהתו"ה. בסמוך, וכן אלפים, מהמשתמגיה
 בחיי.ר'

 ן האלהים קו ן לא על א שלא[ ן לא כי מ ן ח' ד מהן1
 שעברו, על אט ן ח' מ ללכת[ ן ח' ט ללכת[ וכו'ובתורתו

 על שעברו על אט ן השבועה על ועברו כ ן שעברומ
 יש' יראו מ ן שלא כדי אט ן ח' מ ד"א[ 2 ןהשבועה
 ן עצמות את ט ן מושלכיןעצמותיהן

 בפלשתי
 להם מ ן ח' מ

 כ 3 ן ח' כ כדי[ ן ח, אטכס אלהים[ אמר כי ןלמצרים
 א ן ח' כ אם[ ן ח' אטם ומה[ ן והלא r_S ןלאחריהן
 מצרימה[ ונשובה 4 ן רחוקה אטכס ן עמוקה 1 ןכשהקיפו

 ן בפשוטה הביאן אלו אכו"כ על אט ן המאן כמ ן ח'כס
 מפני ן ח' דט וכו'[ דרך ן וגו' העם אכ ן ח' מ אלהים[5

 ן ח' אטכמ ובבאר[ וכו' במן 6 ן ח' ך להם[ ן ח' דמה[
 וכו'[ קצר ן ח' אטכ כדי[ , ח' וק דרךן ן אמ' נ' מאומר[
 ח' מ והנוראן ן וגו' במרבה כ 1 ח' אכ כדי[ 7 ן ח,אטכמ

 )ם וימרו שנ' אטכמ ן ח' אטכ כדי[ 8 ן וגו' א וגו', נ'ט
 כ ן ח' מ להם[ ליתן כדי 9 ן סוף ח'( )א בים ים עלח'(
 ן וגו' תלכו א 10 ן אלהינו קב' ח', ט אלהיכם[ ן וגו'אשר
 ן ח' ט מוסר[ תוכחות ן ינו' אל ח,, וקב מוסר[ וכו'ודרך
 1 ח' אטלס וגו'[ ן וגו, מן כ ן ח' ט את[ ן ח' מ כדי[11
 ינ'נוראות וגבורותןאטכמ אטכמ ונפלאות[ ח' מ כדי[12
 כמדבר[ וכו' ויחרב ן שנ' ט ה', אכ ואומר[ 13 ן סוף יםעל
 נוסף א וחמושים[ 14 ן יגו' א ח', ט וכו'[ ויוליכם ן ח'כמ
 בני עלו נ'וחמושים ק. שנ'[ ן מזורים כ ן יש' בגיעלו
 זיין מינין נחמשה מצועין שהיו ומלמד חמושים ט ןיש'
 חמושים איןד"א

 מזורזין 7,4~4~
 ש~

 ובני גד בני ויעברו
 ד"א )א ואין אכ וכו'[ וכת' ן אלף בארבעים חמושיםראובן
 וגו, גד וגני ראו' בני ויעברו שנ' מזורזים 4א חמושיםאין(

10

 ד בני[ 15 [ ל וס"ה חלוצים במקרא: חמושים[ ן ח' מ צבא[ וכו' וכתיב ן ח'( )א וגו' צבא חלוצי 4ף בארבעים ח'( )גואומר
 ולא אכמ 17 ן אומר ויש ט ן אחד ד"א עלו מחמשה ט ן וגו' נ' א ח', טכ עלו[ ן ח' מ עלו[ וחמושים 16 ן כארבעים במק': ןח'
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 פתיחתא בנשלח דויהימסכתא78

 האשה שהיתה ז( א )שמות וייצמו וירבו וישרצו פרו ישראל ובני וכתיב 1( טז)יחזקאל
 מחמש אחד לא העבודה עלו מאות מחמש אחד אומר ואתה אחד בכרם ששהיולדת
 מישרי הרבה שמתו אלא עלומאות

 שנאמר אפלה ימי בשלשת מתו ואימתי במצרים
 שלא להקב"ה ושבחו והודו מתיהם קוברים שהיו כג( י )שם אחיו ארת איש ראולא
 עלומי דורות וחמשה אומר יומי יכר' במפלתם וששו אויביהםראו

 שכל מיטה של וחסידותו חכמתו להודיע עמו, יוסף עצמות את משהויקח
 יקח לב העם אומר הכתוב עליו יומף עצמות 'במצות יומק ומשה בבדה עומקיןישראל
 אמרו יומף קבור היה היכן יודע היה מהיכן ומשה ח( י )משלי ילבט שפתים ואוילמצות
 במקום לו אמרה יומף קבר למשה הראתה והיא הדור מאותו נשתיירה אשר כתמרח
 נילום על ועמד בא גילום בתוך ושקעוהו טתכת של ארון מצרים לו עשו שמוהוהוה
 לאכרהכם הב"ה שנשבע השבועה הכיעה יוסף יומף ואמר וזעק לתוכו וזרק צרורנטל
 בגללך כי באולתך את תעכב ואל ישראל אלהי לה' כבוד תן בניו את גואל שהואאבינו
 ואל משה ונפלו יומף של ארונו צף מיד משבועתך אנחנו נקיים לאו ואם מעוכביםאנו

 ויצעק למים נפל והברזל הקורה מפיל האחד ויהי אומר הוא הרי הזה בדברהתמה
 של תלמידו אלישע ומה וחומר קל דברים והרי ה( ו )מ"כ שאול והוא י"י אההויאמר
 מצרים של כקיפוםולין אומר נתן רבי אליהו, של רכו למשה ק"ו הכרול הציףאליהו
 למשה המתינה מרים לו, מודדים בה מורד שהאדם שבמדה ללמדך יוםף קבורהיה

 וישרצו ן ואומר אטכס 1 ן ח' מ נחתיך[ ן וגו' השדהמב
 ט ויעצמו[ וירבו ן וגו' וישרצו אכ ן ח' מ ויעצמו[וכי'
 א 21 ח' כ אומר[ ובו, האשה ן אשה אם ן ח' מ: האשה[ ןח'

 א אומר[ ן אומר ואת ט ן ח' מ במצרים[ וכו' ואהה ןאחת
 עלו[ וכו' העבודה ן ולא העבודה עלו מחמשים אחד כ ןח'
 וכו' אלא 3 ן ולא א ן ח' ס: במצרית[ וכו' העבודה ן ח'ל

 ן האפילה א ן ה' א מתו[ ן אימהי אכ 1 "' אכבמצרים[
 וגוץ אחיו א ן כאישוגו' טולאן ן4 מח'שנ'עדסה-ד[

 ן ח' אטכק להקג-ה[ ן מתיהן את א"כ ו זוכרין טקוברין[
 הס' עמ' בגיא וכו' ויקח 6 ן פ רק המוסגר ן וישישו א5

 של ן ח' אטכמ וחסידותו[ 1 "' אכק עמו[ ן ח' בז ז[ש'
 עסק מפ ן עסוקין מ 7 ן עטיקין הכל שהיו א ן ח' קמשה[
 ואויל ן8 אלבחכם ן הוא אבס הכתובן ן ועליו מ עסוקןא

 משה היה מהיכן( )מ מנין וכי אכמ ן וגו' א ח', כסוכו'[
 אמרו ן קבור יוסף ח,( )א היה אס ן משה( יודע )ביודע

 דףפהע-ב, פ-י פדר-כ פ-יב, בא לעיל כ-ז עייז במפלתם.5
 יוסי ר' בשם בילקוט כאן דנת'סף, ומאי מ"ג. פ"ידשמ"ר
 דרשב"י המכי' מן דלקוח ג-כ ואפשר המכילתא מן דהואאפשר
 שהוא כמו צ"ל או חמשה צ"ל וחמשה ובמקום הפסיקתא מןאו

 ממגו חוץ ארבעה ור"ל חמשה או ארבעה ש דרבמכילתא
 בפסי' אבל וכו' בנו ובן ובנו האב והיינו חמשה כולםובין

 רביעי ודור חכתוב אל דרומז ונראה עלו דורות לה'הגירסא
 דצ"ל אפשר אבל רביעי דור לאחר מפרש והיה הנהישובו
 עוסק 7 טפלין: חמשא עם חד וכל תרגם יונתן אבלוה'.

 יג., שם בבלי ה"ז, פ"ד סוטה תוספתא וש"ט, פ"זבמצות.
 שם פדר"כ ס"ז, פ"יא רבה ודברים ס"יט פ"כ רבהשמות

 רמז הברכה וזאת ילקוט ט"ו, עקב ופ' ס'.ב, כאןתנחומא
 גאולתך. 12 כאזן: וזהר מ-א, תתקמ"ו, ומשליתתקס"ה

 בא"א הגיה כאשר גאולתנו או ישראל של גאולתן לצ
 בתוספתא נתז ר' ובמקום לעיל בנסמן עיין יוסף. 17ובא-צ:
 קצת ולדעת בספק, עדיין ולין קיפוס המלה והוראתי"א'
 Winter .ט עיין תיבה. או מעיה ~יושט%, יון לשוןהיא

 עוד ולא קבור יוסף היכן למשה אמרה הראת והיא א ן ח' מפ יוסף[ וכו' והיא 9 ן וכו' אמרו סרח אשר בת ושם שנ' אוכו'[
 לו עשו מהכת של ארון ח'( )מ לו אמרה כמתש ן יוסף של קברו למשה הראת היא כ מתכה, של גרון מצרים לו שעשואלא
 וחקק זהב של לוח נטל ב 11 ן הנילוס כמ ן משה בא כמ ן לגילום ק ן בנילוס מ הנילוס, כ 10 ן ושקעוהו המצריים( )ממצרים
 אט ן שבועה אכ ן שנשבע עת הגיע מ ן יעקב בן כ ח', מ ב[ בפ' יוסף ן צעק אכ ח', מ וזעק[ ן לחוכו וזרקה המפורש שםבה

 ן לאו ואם מוטב עצמך( את מראה )מפ עולה אתה אם כמפ וכו'[ תן ן ח' א לאו[ וכו' תן ן גאל קו 12 ן הקב-ה כל 1המקום
 א ן ח' א מיד[ ן שהשבעתנו משבועתך א ן משבועתנו מ ן אצו א ן מוטב עצמך מראה אהה אם נ' ל מעוכגים[ 13 ן גאולתןל
 מה וגו' נפל אנה האלהים איש ויאמר וגו' הקורה א ן את נ' דם מפיל[ ן אחד כמ ן ח' כ הזה[ ן ח' אכפש הזה[ בדבר 14 ןאל
 נפל אנה ויאמר נ' ל שאול[ ן אדוני במקרא: וכן ל 15 ן נפל הברזל ואת במקרא: ן וגו' כ ח', מ וכו'[ והברזל ן אלישעאם

 כ ן כש"כ לא אליהו של רבו משה מ ן במשה אכ ן ח' מ ק"ו[ ן הברזל את מ 16 ן והלא מ ן הברזל ויצף וישלך עץויקצב
 המלכים בין קברוהו א וכו'[ היה 17 ן מלכים של לס ן בקיפוטולין ק בקפיטולון, כ בקפיטולין, אש בקפרניטין, מ ן אומרר'
 הגיעה יוסף יוסף ואמר צעק הארונות בין ועמד משה הלך יוסף של ארונו הוא איזה משה יודע היה מנין וכי וגו' ויחנטושנ'

 ן שאדם אכמ ן וגו' נ' כ יוסף[ ן ללמדך לו ובא ונטלו יוסף של ארונו נזדעזע וגו' אבינו לאברהם המקום שנשבעהשבועה
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 כמדבר לה עכב והמקום ד( ב )שמות לדיה מרחוק אחותו ותחצב שנא' אצתשעה
 לא והעם שנא' כבוד ענני עם ימים שבעת ישראל וכל והלוים והכהנים והשכינההארון
 גדול באחיו שאין אביו את לקבור וכה יוסף סו(. יב )במדבר מרים האסף עדנסע
 )בראשות פרשים גם רכב גס עמו ויעל ונו' אביו את לקבור יומף ויעל שנאסרממנו
 שאין יומף בעצמות נתעסק משה משה, אלא סו נתעמק שלא כיוסף גדול לנו מי ו,ט(,נ

 שלא כמשה כדול לנו מי עמו יומף עצמות את משה ויקח שנאי ממנו גרולבישראל
 יעקב שעם אלא עור ולא ו( לד )דברים בגיא אותו ויקבור שנא' שכינה אלא בונתעמק
 ו( נ )בראשית ביתי וזקני פרעה עבדי כל אתו ויעלו שנא' ביתו וזקני פרעה עבדיעלו
 %א עוד ולא כבוד ענני ושמעה ישר% וכל והלוים והכהנים והשכינה הארון עלו יומףועם
 מה אומרים ושבים עוברים והיו העולמים חי ארון עם יומף של ארונו מהלךשהיה
 חי של ארונו ווה מת של ארונו זה להם אומרים והם הללו ארונות שני שלטיבן

 ואומרים העולמים חי ארון עם להלוך מת של טיבו מה להם ואומריםהצולבים
 אנכי כתיב וה בארון במונח וה. בארון במונח שכתוב מה קיים וה בארון המונחלהם
 באמון במונח יט(, נ )בראשית אני אלהים התחת כתיב וביוסף ב( כ )שמות אלהיךה'
 יח( מב )שם ירא אני האלהים את כתיב וביומף אחרים אלהים לך יהיה לא כתיבזה

 וכיוסף השכת יום את זכור כתיב טו(, סב )שם פרעה חי כתיב וכיוסף תשא לאכתיב
 והכיף השישי ביום והיה שנ' שבת אלא, הכן ואין טו( מג )שם והכן טבח וטבוחכוניכ
 אדיך הלא יוסף אל ישראל ויאמר כתיב וביומף אביך את כבד כתיב ה( טז)שמות
 תרצח בוא כתיב יג( לו )כראשית הנני לו ויאמר אליהוד ואשלחך לך בשכםרועים
 גנב לא תגנוב לא כתיכ פוטיפר, לאשת נאף לא תנאף לא כתיב לפוטיפר, רצחלא

 לשון הוא קפיטולין אבל :Medlilla : ,WOnsche ,5.76 .מ2
 נסוטה שהוא כמו קברניט או וקפרגיטין ( pitoliumרומי
 טפוא Is,Lehr עי,.ח קם,, עשק 4ס מן זאקט החכם השערתלפי

 קה, צד במדבר ספרי עיין כבוד. 2 : קפיסולין ע' wbrtelן
 ע"ג, ד ברכות ירושלמי יג., סוטה וכו'. קיים 13 :וש"ג
 סוטה תוספתא קיב. דף הדברות י ופם"ר פו דף שםפדר-כ
 רבה במדבר ובו" כריב - פ"ז: ב ס גאן ואחוטאשם
 חי 16 פ"ז: קלא, דף פ"כד אליהו דבי תנא ס"ז,פ"יד
 וכן לבטלה מזכיר היה לא השם אבל מוסיף בפ"זפרעה'
 אלהים שבועות דברת ועל דקהלת הפסוק על שםבמד-ר
 מזה תצאו אם השם חי נשבע שלא השבועה על זהירשהיה
 קיימו בב"ו נשבע אם ק"ו דברים והלא מפרש בתד"אאבל
 וכן הכן. ואין 17 אכו"כ: על הקב"ה המל' מלכיבמלך
 ס"ד פ"צב וב"ר ובז' שנ' שבת אלא הכן אין שםתד"א

 רצח לא 20 ס"כח: סוף נשא ותנחומא ס-ב פ"ידובמד-ר
 ועיין פוטיפר. את והרג רבו לאשת שמע שלא תדב"א,וכו'.

 ס"ה' פ"פז רבהבראשית

 וכהנים מ 2 ן והקב"ה כ ן ח' מ לדעהן ן וגו' מרחוק אב1
 ושגעת ישראל כס ן וכו' ענני ושבעת והלויים א ןולוים
 מ שנ'ן 4 ן ואין אס ן וגו' נסעו כ 3 ן הכבוד מ ן וכו'ענני
 עמו כ ן ח' מ וגו'[ ן ויעל וכתיב( )ל כתיב אביו קלו ןח'
 מ ן מיוסף אבס 5 ן ח' מ פרשים[ גם ן וגו' רכב א ןוגו'
 ן ואין מ ן בעצמות זכה אכמ ן ח' כ ב[ בפ' משה ןולא
 ן ולא מ 1 ממשה אכמ ן וגו' כ ח', אמ עמו[ ן הימנו א6
 ביתו[ 8 ן ח' כ אלא ן וגו' בגיא א ן הק' א הקב"ה, כמ7
 עש[ 9 ן זקני במקרא: 1 כ רק ביתו[ וכו' שנ' ן וגו' מא
 ן הכבוד כ ן ושבעת א ן ויש' ט 1 ח' אל ית'[ וכל ן ח'ר
 ן עולמים א ן מהלך יומף אטכמ ן ח' אטכס מהלך[10
 אומ' א 11 ן מה להם אומרים והם א ן מה ליש' להןאי"ה הוי ואומרים כ מה, ח'( )מ להם אומרים או"ה והיומס
 ט להם[ ן וכו' ,1ה הללו ארושת שגי א וכתן זה ן לאוה"עיש'

20

 וכן ח' מ של[ ן העולמיס".מת תו כ ן ארון-ארון אמ ןח'
 ן אוה"ע נוסף ט להם[ ן אומרים וחיו טכ ן וכו' בארון המנגח המת א וכו'[ ואומרים ן עולמים א 12 ן ח' א ג[ בפ' של ןבס'
 י! להם[ 13 ן אמרו כ ן אומרים והם טמ ן אמרו כ ן עולמים ט ן ח' מ ארון[ ן מהלך טס 1 שמהלך מת של ארסו של טיבןכ
 מ 14 ן בזה מ זה[ בארון במונח ן בס' וכן ח' אטכ ב[ בפ' זה בארון במונח ן ח' מ במונח[ ן בזה שכתוב ט ן ח' כ זה[ ן ח'מ

 כתיב 16 ן ח' מ אחרים[ ן וגו' א ח', כ אחרים[ אלהים ן כא' מ 15 ן ח' מ זה[ וכו' במונח ן אגסי אטכ ן התחת כי כ 1ביוסף
 ן ח' אכ השבת[ יום את ן תצאו אם פרעה אט ח'.ן מ בפ'בן כתיב ן תשנא לא כתיב הס' בע' ג ש' עד בכולן וכן ח' רבפ'א[
 ה'1 אכ אביך[ את התםן18 וכתיב והכן הכא כתיב ד שנ'[ ן ערב נ, ר אלאן ן הכין ואין והכןן.א אין ל ן ח' מ כתיב[17
 לעבורעל רצה ולא אותו שונאים שאחיו היה איודע ד הנגז[ ן ח' טמ שוק לך 1 ח' ב אליהם[ וכו, רועים 19 ן ח' א וכר[אל
 באשת פף כ.שלא ן ה' ט פוטיקר[ הג' כתיג לפוטיפרען אטכ רצחן לא ותשף כ בכו*ן20 וכן ח, א כתוב[ ן אגיודביי
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 פתיחתא בנשלח דויהימסכתא%

 ברעך תענה 4א כתיב יד(, מז )בראשית וכו' הכסף כל ארע יוסף וילקםשנאמר
 וכמה. כמה אחת על שקר של ענה לא אמת של דבר ומה וחומר קל דבריםוהרי
 אומר וביוסף יו( יט )ויקרא תשנא לא כתיב פוטיפר, אשת חמד שלא תחמוד לאכתיב
 יח( ים )ויקרא תטור ולא תקום לא כתיב כא(, נ )בראשית לבם על וידבר אותםוינחם
 אחיך וחי כתוב כ(, נ )בראשית לטובה חשבה אלהים רעה עלי חשבהם ואתםוכתיב
 השביע השבע כי יב(: מז )בראשית אביו את יומף ויכלכל לה( כה )ויקראעמך

 את השביע ולא אחיו את השביע מה מפני אומר נתן רבי לבניהם. שישביעוהשביעם
 העלה אבינו אומרים ואם אוחם מניחים המצרים אין בני את משביע אני אם אמרבמו
 השביע ולא אחיו את השביע לפיכך היה מלך אביכם להם אומרים הם מיד אביואת
 משביע כרחי על ירדתי אני העלתיו ואני לרצונו כאן ירד אבי יומף להם אמר בניו,את
 העלו אשר יוסף עצמות ואת שנ' לו עשו וכן תחוירוני לשם שגנכחומ ממקום עליכםאני
 אבי חמור בני מאת יעקב קנה אשר השדה בדלקת בשכם קברו ממצרים ישראשבני
 אלהים יפקוד פקוד לב(: כד )יהושע לנחלה יומף לבני ויהיו קשיתה במאהשכם

 אתכם יפקור הים על אתכם פקד סוף, בים אתכם יפקוד במצרים אתכם פקדאתכם,
 הזה בעולם אתכם פקד ארנון, נחלי על אתכם יפקוד במדבר אתכם פקדבמדבר,
 אתכם ת"ל מיד אני שומע מזה, עצמותי את והעליתם הבא: בעולם אתכםיפקוד
 אתכם, מזה שנ' עמם העלו השבטים עצמות שאף ומנין עוליםכשתהיו

 אומר עקיבא ר' מקום מוכות אף מקים איתם מה באתם ויחנו ממוכתויסעו
 על כי וכתיב ה( ד )ישעיה ציון הר מכון על ה' וברא שנא' כבוד ענני אסא מוכותאין
 יומם לצל תהיה ומוכה ת"ל מנין לבא לעתיד לשעבר אלא לי אין חופה כבודכל

 י(, לה )שם ראשם על עולם ושמחת ברנה ציון ובאו ישובון ה' ופדוייואומר

 שמע לא מ ן אשת את ל ן פוטיפרע של אשתו א ןפוטיפרע
 ן לפרעה נ' ל פרעה. נ' קו גנב[ ן גנב שלא כ ן אשתאל

 כל[ ן ח' כ וגו'[ וכו' וילקטןאת דכתיב כ ן כעניזשףואט
 פוטיפרע של אשתו נאף לא תנאף ג'לא ט הכסף[ ן ח'מ
 ן ח' טס 'גו'[ ן פוטיפרע של אשתו חמד לא תחמודלא

 לאביו הגיד לא ויוסף נ' ד ח', אטכס וברעך[ ח' טכתיב[
 ן אם ומה א ן הדברים כ ן והלא מ 2 ן אחיו לו שעשומה

 דברים מ 1 לאביו( ג' )אס הגיד לא אטכמ ן דבריםאט:מ
 כתיב 3 ן שקר של שהן( דברים נ' )א ק"ו אט ן שקרשל
 פוטיפרע של אשתו אב ן חמד לא אכמ ן ח' ט פוטיפר[וכו'
 וביוסף ן בלבבך אחיך את תשנא אטכ ן ח' טס בע"ב[כתיב
 ן וגו' יידבר א ן ח' מ אותם[ 4 ן וינחם אטכמוכו'[
 ן שורטכם טמ ן ח' אטכלמ וכתיב[ 5 ן ח' טככת'[

 פ-ז, מ"ב, כאן תנחומא צד:, דף פ"י פדר-כ שישביעה7
 בח"ג. עיין ירדתי. אני 10 רש-י; אגדה, מדרש טוב,שכל
 רנה בראשית וכו" ממקום 11 : שבפנים כהנוסחאונראה
 ס"ד פ"א רבה דברים ס"יט, פ"כ רבה שמות ס"ג,פ"פה
 בעוה"ב' 16 יהושע: ורד"ק לה, ויהושע קמר. וישבילקוט
 כי"מ גירסת עיין אתכף 17 ז: אות לעיל בנסמןעיין
 הפ-ז לשון וכן עשר תרי זה נוסף דפ'וויגיציאה בילקוטוכז

 כל שהעלה מלמד אתכם שם בפדר"כ אבל זה מניןוש"ט
 רש"י ולשון אתכם ת"ל ס-יא פ-ק רבה בראשית וכןשבט,
 אתכם מזה עצמותי את והעליתם יוסף שאמר והוא ז:סוטה
 שמע ד"ה שמח פיסקא דברים ספרי ועיין עצמותיכם.עם

 ראשם' 21 עה"ת: ורש"י ומ"א ע"ג, יז סוטהוירושלמי
 יד. פרשה באלעיל
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 מום ן וגו' יוסף כ ן כתיב וביוסף ט 6 ן וכו' ויכלכל עמך אחיך ימוך וכי א וכו'[ וחי ן מ רק כתוב[ ן ח' אככב וכו'[אלהים
 אט ן מצרים ט מצריים, אכמ ן אני משביע אט ן אמר אלא אכמ 8 ן שישבעו קבו 7 ן ח' א ע[ השב ן ח' א אביון ן אחיואת
 את[ 10 ן ח' מ בניו[ וכו' ולא ן מלך היה כ ן והן א ן אומר ט ן ח' מ הם[ מיד ן ח' אט: מיד[ 9 ן להם אומר( )ם אומריםכס

 ן ח' אדכמת ירדתי[ אני ן ח' ד כאן[ ן אבינו ת אביו, קו ן ח' מ יוסף[ ן ח' א יוסף[ להם אמר ן ד"א נ' אטת בניו[ ן ח'ד

 אב ן שנ' כענין ט 1 ח' אמ לו[ ו ח' כ לו[ עשו זנן ן שם ד ן שממקום אמכם 11 ן השביעני הוא נ'כי ך כרחי[ ן כרחוכת
 ן וכזבכולן פקוד מ ן וגו' אתכם א 14 ן ויהי ש"ג: ק, ויהיו[ 13 ן ח' טמ לנחלה[ וכו' בחלקת ן ח' ט ממצרים[ 12 ן וגו'יוסף

 א ן ח' ט ב[ בפ' אתכם ן ויפקוד כוך 15 1 הים על אתכם ויפקוד במדבר מ וכו'[ על ן הים על אטכמ ן בס' וכן ייפקודאטכס
 ן השבטים שאר ד ן אף אכמ 17 ו מה כי מיד[ ן אתכם נ' ד ח', כמ לעולפןמזה[ אסוכל 16 ן ח'וכזבם' מ בגחליןאתכם[טכס
 על כי שנ' אטכמ 19 ן שנ' היו כבוד ענני אומר ם 18 ן עשר שנים מזה ג' כ אתכם[ ן ח' מ והן ן ת"ל טמ ן שבטיםאכלם
 ן ח' ט וכו'[ וגאו ן וגו' ישובו ןאכ ושמחת וגו' ה' מ 21 ן וגו' יומם א ן וגו' תהיה כ ן ח' לבא[מ 20 ן ציון[לנ'וגי' ן31ו'
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 לפניהם ודדך והשם הם עננים שבעה אומר נמצאת יומם, לפניהם הולךוה'
 )שם העק ובהארך יד( יד )במדבר ענן ובעמוד עליהם עומד ויננך ענן בעמודיומם
 הא לו-לח( מ )שמות המשכן על ה' ענן כי הענן יעלה לא ואם הענן ובהעלות יט(ט

 מהלך שהיה אחד למטה ואחד למעלה אחד רוחותיהם מארבע ארבעה ענניםשבעה
 ישפלו ונבעה הר וכל ינשא גיא כל שנ' משפילו הכבוה וכל מגביהו הנמוך כללפניהם
 מכבד ועקרבים נחשים מכה והיה ד( מ )ישעיה לבקעה והרכסים למישור העקובוהיה

 שמם ורוח רוה לכל שנים שנים היו עננים עשר שלשה שמר יהודה רי לפניהם.ומרבץ
 אחד ארבעה אומר יאשיה ר' לפמהם. מהלך שהיה ואחד מלמטה ושניםמלמעלה
 הולך וה' שמם: אומר רבי למטה. ואחד למעלה אחד לאחריהם ואחדלפניהם
 מלאכי לווה אברהם לו. מודדין בה מודד שאדם שבמדה ללמדך יומם,לפניהם
 במדבר בניו את לווה והמקום סו( יח )בראשית לשלחם עמם הולך ואברהם שנ'השרת
 מים מעט נא יוקח כתיב באברהם ענן. בעמוד יומם לפניהם הולך וה' שנ' שנהארבעים
 ענו באר עלי הזאת השירה את ישרי ישיר או שנ' במדבר הבאר את לבניו העלהוהב"ה
 במדבר המן את לבמו הוריד והב"ה לחם פת ואקחה כתיב באברהם יז(. כא )במדברלה
 רץ הבקר 41 אומר הוא באברהם ד(, פו )שמות השמים מן לחם לכם ממטיר הננישנ'

 יא )במדבר הים מן שלוים ויגו ה' מאת גמע שנ'ורוח לבניו שליו הניו והקב"האברהם
 שנ' כבוד ענני שבעה לבניו פרש והקב"ה העץ תחת והשענו אומר הוא באברהםלא(1
 עליהם עומד והוא כתיב באברהם מ(. קה )תהלים לילה להאיר ואש לממך ענןפרש

 כב(: יב )שמות הפתח על ה' ופסח שנ' ינכפו שלא במצרים בניו בתי על הכיןוהקב"ה

 לג( א )דברים יומם ובענן מגיה בא"צ וכו'. ובעמוד2
 )שם עליהם ה' וענן יא( י ובמדבר המשכן מעל  הענןנעלה
 שנים ארס רבי ובדברי יומם, המשכן על ה' ענן כילד(
 זוטא וספרי עט צד במדבר ספרי ועיין וגו" עומדועננך
 וה' 9 שנ': כענין מגיה בא-צ שנ" 5 כאן: וש"ט רמוצד

 אברהם 10 : ללמדך עליהם עומד ועונך מגיה בא"צהולך.
 מכילתא פ-ו, מציעא בבא ה"ב, פ-ד סוטה תוספהאוכו'.

 שמות מ"י, פ-מח רבה בראשית ה, דף וארא פ'דרשב"י
 פ"יא רבה קהלת מ"ב, פ-יד רבה במדבר ס"ה, פ"כהרבה
 הנחומא נט, דף פ-יג תדב-א גז., דף פ"יד פס-ר ח,פסוק
 וירא ילקוט ס"ה, וירא ב' ותנחומא ס"ד וירא ופ' ס"דכאן
 וש"ט. ת"ז והזהיר, מ שםפ-ז

 נמצאת ן נמצאת ענן בעמוד לפניהם מ ן וגו' לפניהם כ1
 אט ן היו מ ן את נ' א נמצאתן ן ח' כ עננן בעמודוכו'
 ולא לפניהם ז ן ענן בעמוד הולך וה' מ וכר[ והשם ןוה'
 בעמוד ן ועננך וגף ג' קו d~V] 2 ן ועננך העק  עמדימיש
 ח"ן ז ענן[ ונעמוד ן עטכם קי 1 תק מ יעמד[ 1 ח' אענזן

 הולך ושרשרה נ' מ יומם, נ' כ וגר, נ' א ענן[ובעמוד
 הא[ ן יומם נ' מ המשכן[ ן ח' 1 הענן[ וכו' ואם 3 ןלפניהם

 בד'ן ארבעןל הם(ןאוזטק )אט הע עמים אטם 4 ן ח'ד
 כס ואחדן בכולןןאםכ ואחתוכן רוחותמןז אזכמ רוחותט

 ן ואחד אטכס ן מלמטה מלמטןןכמ ... מלמעלן טמלמעלה'א
 ממכסו, אב מנמיכו, מניכוןט נ' ק משפילו[ 5 מהלכתן שהיתהן
 ב[ בפ' וגו'ןוהיה ח"כ מ וכו'[ והיה 6 ן וגו' ינשא אכ ממיכוןמ
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 אטכס nlaaY] ן עשרה אטכ ן שלש א"כ ן ומרביץ ם ד ן ומכבד מ ן עקרבים מכה נחשים א ן לפניהם נ' ר ועקרגיסן ן ח,א
 א ן למעלה כ ן מלמעלד"מלמטן אם 8 ן ושנים מ ן רוח לכל שנים א ח', טס ורוח[ 1 ה, דט בפ-ב[ שנים ן י אם 19[ ו",

 את אזטכ ן וגו' לפניהם כ 10 ן וה' שם שנים כ 9 ן ה' אטכ למטה[ וכף אחד ן ח' מ יומם[ וכו' יאשיה ר' ן היה ט ןשנים

 ט ענן[ וכו' ח'1שנ' ם במדברןשנ'[ שנה כמ 12 ן ח' כמ הקב-הןבמדברן מ והק', א והב-ה, ט ה'1 א שנ'[ 11 ןמלאכי
 וכו' ואקחה אומר אביט באברהם מהופך הסדר ד וכו'[ באברהם ן ח' א ענן[ בעמ' ן וגו' יומם כ ן ח' מ ענן[ וכו' יומם ןח'

 והקב"הן כס והק', א 13 ן באר לבכיו וכו' יוקח אומר באברהם ממסיר הגני שנ' שנה ארבעים המן את הוריד והק"ה( )לוהב-ה
 באברהם 14 ן ח'  9דילה[מ ן כח' וכוט הזאת ן וגר א ח', ט וכו'[ את ן באר עלי ישראל מ ן ח' במדבר[טמ ן לבניו הנאר אתמ

 מן ן ח' א  השמימן מן לחם 15 ן שי במדגר( נ' 0! מן לבניו אט ן והקב-ה כ והק', א ן אומר באברהם כ ן ח' מ השמים[וכו'
 השליו את לבניו אטכמ ן והב-ה מז ן והק' וט' אברהם כ 16 ן והק' הבקר א ן ח' א אומר[ הוא ן כתיב טכס ן ח' כהשמים[
 והשעם ח'ןאכ א אוטר[ כתיבןהוא טכמ ח'ן17 מ היא[ ח'ןמן מ ה'ן ח'(ןמאת )ם וגו' ה' מאת גמדבר(ןאטכ נ')אכ
 כ ח,, אטמ וכו'ן ואש ן פרץ ק 18 ן לבביו כבוד מ ן ח' כ שבעה[ ן ה' מ לבניו[ ן והב-ה ם ן עליהם פרש והק' העץ( תחת נ')כ
 ן בתיהם על ט ן והב-ה ט והק', א 19 ן וגו' עליהם כ ן והוא אומר באברהפ אכ ן אומר ל כתיב[ ן הוא נ' ד באברהט[ ןוגו'
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 פתיהתא בנשלח רויהימהכסאם

 הארץ ואת השמים את הלא נאמר כבר והלא כן לומר איפשר יומם פניהם ל הולךוה'
 כבודו הארץ כל מלא ק' י ק' ואמר וה % זה וקרא וכתיב כד( כג היערמן נאם מלאאני

 רבים מים כקול וקולו הקרים מדרך בא ישראל אלהי ה' כבוד הנה ואומר ג( ו)ישעיה
 רבי אמר יומם לפניהם הולך וה' ת"ל ומה ב( מג ויחזקאל מכבודו האירהוהארץ

 אחר אצלו מחשיכין בניו והיו ומחשיך הבימה על דן שהיה פעמים המלך אנטונינום6
 קריבין מלכות גדולי והיו לבניו ומאיר הפנם את נוטל היה הוא הבימה מןשנפטר
 מפני לא לאו להם אומר והוא לבניך ונאיר הפנם את נוטלין אנו לו ואומריםאצלו
 שתהיו בני של חבתם לכם מודיע אני הרי אלא לבני ויאיר הפנם את שיטול מי לישאין
 נוהגים שיהיו העולם לאומות ישר% של חבתם הקב"ה הודיע וכך בכבוד עמהםנוהנים

 מיתות אותם שממיתים אלא בכבוד עמהם נוהגין שאינם דיין ולא בכבוד עמהם19
 והוררתים הגוים כל את וקבצתי אומר הוא כן ולענין מוו וו משונות מיתותחמורות

 רמים שפיכות ועל עריות גילוי ועל ורה עבורה על יכול ב( ד מואל יהושפט עמקאל
 תהיה שממה למדבר ואדום תהיה לשמה מצרים ואומר ישראל ונחלתי עמי עלת"ל
 תשב לעולם ויהודה שעה באותה . בארצם נקי דם שפכו אשר יהודה בנימחמם

 בציון שוכן וה' אימתי בציון שוכן וה' נקתי לא דמם ונקתי ואומר ודור לדור וירושלם6נ
 עמוד שעדיין הכתוב מגיר הענן, עמוד ימיש לא יט-כא(: )שם נקתי לא דמםונקתי
 התורה מן ארץ דרך ללמדך הכתוב בא ימיש לא ד"א צומח. האש עמוד היה קייםהענן

 צומח. האש עמוד יהיה קיים הענן שעמוד עד שבתות ערביעל

 אכ ן עליו מ על[ ן שלא ידי אטכ ן בני וק ח', לבבתיו
 ה'[.טכ אפשרן2נאם אי ח'ןכ טמ יומס[ 1 ו%'ןהפתח
 זה אל כ ן וקרא ואומר אט ן ח' מ מכבודו[ וכו' נאם ןח'

 ואומר ואמר אט ן ת"ל ומה וגו' בעלה ישכ ה' בבורוהנה
 ישראל אט ן ח' אט ה'[ 3 ן וגף נ' ל ק"ן ן והנה וגו'()א
 המלך[ 5 ן אומר ר' אט [ ח, אטכס יומס[ ן מה א 4 ןוגו'
 אכ ן שהוא אדכמ ן ח' ר פעמים[ ן למלך ר ת,,אטכ
 אט ן והיה א ן היו ובניו מ ןבימה

~nata 
 מ היה[ וכו' מן 6 ן

 הפנס וכו' הפעסןומאיר הואןמ היה ק 1 ח' אטכק הוא[ 1ח'

 15 עבייו: דם כי ד"ה שלג דברים ספרי שעה. באותה14
 יהדו דרשרב"י במכילתא ג"כ מוכח הדפוס כג' וכו'.ואומר

 סוסה הוספתא וכו'. מגיד 16 : כנ"א יואל רש"י ולשון 1כ
 17 : ורש"י וקעג קעא דף וש"ט מ"ז כג:, שבת ה"ב,פ"ר
 המלות להלן מוחק וכן הכתוב, עד ד-א מן מוחק בא"צד-א.
 גם אינם האחרונות המלות ואלה מה"ד עי וכו' שעמודעד

 דלפי בבה"מ כתב הישנה גירסא ולהרץ וד"ל חכמיםבמדרש
 האש שעמוד עד קצת מאחר היה הענן עמוד הראשוןהלשון
 ביום לצמוח הקדים האש עמוד להפך האחרון וללשוןצימח
 בע"ש. להיות ראויוכן

 וכק ן מלכתו ט ן בניו לפני טכס ן ונאיר כ ( ח' א ח[ש'
 כ 8 1 לי אין וכי לאו מ ן ח' ט לבני[ וכו' לאו ן ח' ד לאון להם ן בנך( )ט לפני"בניך טכס ן ונאור כ ן ומאיר ק 7 ןקרובים
 כוי בס לפני ומאיר הפנס את אטול אני אלא ט ן ינני לפג כס ן ויאור 1 ן בנו לפני ויאר א ן ח' ק לבש[ ויאיר ן אותושיטול
 הלך בעצמו שהוא נ' ד העולם[ ן אומות ח'( )טמ כל לפני אמכם ן חבתו ט ן הודיעם ם ן מן כ כך, אטם ן כבוד מ 9 ןלהודיע
 מיתות[ 11 ן ממיתין אטכמ ן וכו' אלא עושים שאינם ך ן ח' כ בכבוד[ וכו' ולא ן וכו' נוהגין ואינן א וכו'[ ולא 10 ןלפניהם
 וט'ן והורדתם ןא ה' רם והורותימ[ ן אומר מהו לעמן כן,א טלענין סך, לענין כ לכך, מ 1 לוו מזו ק ומשוטתן ט ה'1דם
 מ ישראל[ ן נחלתי ועל מ 13 ן חלקו ארצי ואת בגוים פזרו אשר יש' ונחלתי עמי על שם אותם ונשפטתי נ' ד יהושפט[12
 א ן וגו' תהיה טכ ן בתגחומא וכ-ה לשממה במקרא: לשמה[ ן ומצרים ד ן ואל ט ואומר[ ן וגו'( ב%ים.)א פזרו אשר נ' אטכח',

 "', אכת ואומר[ ן וא' ישב אכ 1 ח' מ ודור[ וכו' 15וירושלם ן ונקתי ישב ושעלעולם סו 14 ן ח' מ וכו'[ ואדום ן וגו'ואדום
 א בפ' וה' ן לא( )ותו בציון שוכן וה' אימתי ומץ נ, )א נקתי לא דמם ונקתי אטכמשת אבל קו כ-ה וכו'[ ונקתי ן וכתיבש
 לא עכזן כ הענןן17 שעמוד הכתמד א וגו'ןהכתוב[מח'ן הענן כ מהמן נ'כשינקם ק נקתי[ לא 16 1 ח' ל נקתי[ לאזכו'
 אש כ ן היה ד והיה, טכ ן ענן כ ן ה' לס צומה[ וכו' עד 1 בערבי ם 18 ן ח' מ התורה[ מן ן נ'עמוד כ ח', אטםימיש[
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