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 בן שמעון ר' וישובו, ישראל בני אל דבר לאמר משה אל הי ישבר אפרשה
 לרורווז וה הרי אליהם ואמרת לאמר אומר שהוא מקום כל אומריוחאי

 בכל אפילו אומר רבי לשעה. וה הרי אליהם ואמרת לאמר אומר שאינו מקוםוכל
 : מקומורז משלשה חוץ לרורורז זה הרי אליהוד ואמרכז לאמר אומר שאינומקום

 6 גדודיות אלא משופעות היו לא הללו חירות היו מה החירות, פי לפני ויחנווישובו
 %א ארס מעשה היו ולא מרובעות אלא עגולות היו ולא מוקפות אלא תרוטות היוולא

 אליעזר, ר' דברי היו נקיבה וכמין דכה כמין לפותחות להם היו ועינים שמיםמעשה
 ד"א לאחריהם. ומצרים לפניהם הים וה מצד ומכחול זה מצד החירות אומר יהושער'
 זרה עבודה מקום איטלין מקום מצריים של חירותן מקום אלא חירות אין החירותפי

 10 ואת פיתום את לפרעה מסכנות ערי ויבן שנא' פיתום נקראת היתה לשעברשלהם,

 גמעו לעובדיה, מאחרת שהיא החירות פי להקראת להם חורו יא( א )שמותרעמממ
 נמעו חמישי יום ההירות. פי לפני ומאיתם לאיתם ומסכות למכות מרעממם ישראלבני

 רביעי שהוא בשבת ובאהד שם שבתו ובשבת ששי וביום רעממם עד ובאוממצרים

 דבר לאמר וכו' וידבר הפ"ז לשון ופו". וידבר 1)א(
 הרי לאמר שנאמר מקום כל אומר רשב"י ישראל בגיאל
 וכ"ח רבי דברי ומשמיט לדורות אליהם ואמרת לשעהזה

 לאמר משה 4 ה' וידבר רק מציין אינו אבל קער, דףבש"ט
 ר"ש דלדעת מפרשים שהיו או כך גרסתם שהיתהואפשר
 לשעה זה הרי אליהם ואמרת אמר ולא לאמר אמראפילו
 כאן והאחד וכו'. חוץ 4 בז"ר: ועיין ש, שב הואועכ"פ
 תרומה לי ויקחו ישראל בני אל דבר ב כה בשמותוהשני

 מטה מאתם וקח ישראל בני 4 דבר יז יז במרברוהשלישי
 ואמרת או לאמר בלא לבד דבר פעמים שלשה נמצאועור
 ב כב אמור בפ' אחת והם לדורות המצוה כן ואע"מאליהם
 ג בפסוק ג"כ מפורש ושם וינזרו בניו ואל אהרן אלדבר

 ויקחו ישר4 בני 4 דבר ב יט חקת בפ' שניה פעםלדורותיכם
 השלישית עולם לחק להם והיתה כא בפ' ג"כ מפורשושם
 נשנית לא דהפרשה לדורות המצוה ג"כ ושם ו ה נשאבפ'
 לא ויקרא בפ' המצוה ובעקר בה שנתחדש דבר בשבילאלא
 ולפי לאמר משה אל ה' וידבר רק ישראל בגי אל דברכתיב
 שהאריכו' ובמ"מ במ"ע עיין פליגי במאי עיון צריךזה

 סובר דרבי רק ביניהם חלוק אין באמת הדבר בגוףואולי
 לאמר כתיב דלא במקום אף לדורות הלשון דמשמעותמאחר
 כוונה להם יש דכתיבי מקום בכל כן אם אליהם ואמרתאו

 שם ה-ה יג פרק אחרי ת"כ ועיין להדרש' וצריכיזמיוחדת
 משופעותי 5  חב"ד:  אזהרה וה הרי אליהם ואמרת רבידורש
 בהקף 4א ארוכה בשורה עומדין היו שלא חרוטות. 6בגבהן:
 במקום מרובעות. - משוקעות: בש"ט גורס מוקפותובמקום
 אתך באור ועיין קעת, רף וש"ט ופ"ז ת"י עייןר-א. דברי - ופתוחות: מגיה בא"א לפותחות. 7 מושבן:בית
1485. ], Gesdlidite jadisd~e fOr Jahrbiidier Br(lll: 
 לפניהם והים זה מצד צפון ובעל ג' בא"צ וכו'. ומגדול8

 דהנוסחאורז בכל הוא כן כלפנינו אבל לאחוריהם,ומגדול
 פ"נ תדב"א רעירן דרשב"ה ובמכילתא שם ובש"טובפ"ז

 אטב ן ח' מ לאמרן וכו' וידבר ן ב פרשה אכל 1)א(
 בכל כ 2 ן ח' כס יוחאי[ בן [ וגו'( נ' )אכ ויחנווישובו
 א זה[ ן ח' כ! זה[ הרי ן ה"1 ואמרת אמור מ ן ח' ממקום[

 פיהם[ ן אמור מ לאמר[ ן שאין כ ן בכל ט ובכל, אכ 3 ןח'
 ן אמור ל 4 ן אף אט ן זו ט ן אלא אינו מ ה"ז[ ן ח'טס

 מה1 ן וגו' ויחגו כ 5 ן הוא הרי ט ן להם ל ן ח' מאליהמן
 פ גדורות, ש ן הלילו א ן החירות למ ן ט רק היו[ [ ח'לס

 תרוטות[ ן ח' כ היו[ ן לא ('טכלמ 6 ן גדוריות כמקגדודית,
 א תרומות, הגיי גם ומביא טרוטות סרט: ע' הערוךגירסת
 פ היו[ 7 ן ח' מ ג[ בפ' היו ן בס' וכן לא אטכס ןתרימת

 וק ן מפותחות פש פתוחות, ט פותחות, ל [ היה מח',
 מ ן והים אכמ ן יהושע ור' א 8 ן ח, כ היה ןכמד"יכמן
 א ן מאחוריהם מ מאחריהם, אטכ ן ומצריים מ ןמלפניהם

 לפני וישובו ד"א מ אין, וגו'( נ' )א ויחנו וישובו ד"אכ
 ט מצרים[ של ן מכל נ' א אלא[ ן ח' ט החירות[ פי 9 ןפי
 ט אטלס, א אטלין, כ ן ישראל ו מצרים, קכא מצריים[ ןח'

 וכו' היתה ן נקרא היה ט ן10 ביתע"ז להםןט מובחר ד ןאסלם
 להם[ 11 ן וגו' מסכנות טכ ן ח' מ וכו'ן לפרעה ן ח' אלהמך
 עובדיה, ט ן לקראות א ונקראת, טמ נקראת, להןכק מ ח',כ

 מסוכות[ כ 12 ן ויטעו דט ן עובריה( )א עובדיה אתאכמש
 שבת בערב( )טמ  מערב נסעו אטכס וכוץ יום ן מאיתםכ

 )ט פסיעתן רביעי( )א שלישי שהוא נשבת ובאחדונשבת
 ונאחד מ לנטיעתן, רביעי שהוא בשבת שני בשבתובאחד
 ישר' ההחילו )אטכ מתקנין היו לנסיעתן( וברביעיבשבת

 היה שכך טוב ושכל בפ"ז מפרש וכו'. חירותן 9 מד:דף
 נראה ויותר ראב"ע' ועיין זה, לו מאין ידעתי ולא חורין בן נעשה לחירות שהגיע כיון מאדוניו שברח עבד שכלמנהגן

 - : שלהן הטינופת מקום כמו לגנאי חירות דדרש המ"עכהשערת
 פיתום 10 מסחר: מקום דיוק,  x(Jrciikuati יון מלשון איטלין.

 להקשות שהאריך בת"ס ועיין פילוסין' וית טאמס ית ובני ומ' ערי גיבן מתרגם וכן דטנט אתרא מא החירות דפי מפרשבת"י
 )וכ"ה עובדיה את הגירסא לפי אבל מ"ע לעובדיה, הטובה מאחרת שהיא מאחרת ומ' וא"צ רש"י פי על כן הגיה ואוליחורין בני ישראל בני געשו ששם החירות פי לקרא מגיה הגר"א להם, מלת מוהק  בא"א וכוי חזרו וי : התרגומים ועל המדרשעל

 יתרו בפרשה לקמן שדרשו מהדרשות אחת פי על אחר באופן לפרש וצריך כן לפרש יתכן לא עובדיהן( את דרשב"יבמכילתא
 וביום לסוכות ומרעמסס הגר"א והגיה חסרון איזה נראה כאן וכו" ששי וביום 13 אחרים: אלהים לך יהיה לא פסוק עלפ-ו
 ובשברה לסוכות מרעמסס ובששי דצ"ל ואפשר וכו' התחילו החירות פי לפני מאיתם נסעו לנסיעתן וכו' ובשבת לאיתםששי
 בחמיש' בניסן עשר דחמשה שבפנים הגירסא לפי המכילתא דעת פנים כל ועל וכו'. התחילו לאיתם לגמיעתן רביעי יכו'שבתו
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 האקטורין להם אמרו לצאת בהמתם ומציעין כליהם מתקנין ישראל התחילולנסיעתן
 ישראל להם אמרו ימים שלשת דרך שנ' למצרים לחוור שלכם פרותוימיההגיעה

 אמרו רמה ביד ישראל בני יצאו הפסח ממחרת שנ' יצאנו פרעה ברשותוכשיצאנו
 הכו ישראל עליהם עמדו מלכות דברי לק"מ סופכם רוצין ולא רוצין האקטוריןלהם
 כיון לאחריכם חורו משה להם אמר לפרעה. והגידו הלכו מהם הרגו מהם פצעומהם

 בגדיהם ומקרעין שעריהן תולשין שבישראל אמונה מחומרי התחילו לחוור קרןשתקעה
 וישובו נאמר לפיכך חורין בני שאתם לי נאמר הגבורה מפי משה להם שאמרעד
 היתה שם מצריים של בדולתן היתה שם הים, ובין מכיול בין ההירות: פי לפניויחנו

 יומף וילקט שנ' הוהב ואת הכסף את יוסף כנם שם שלהם מימם היתה שםתפארתם
 היראות מכל נשתייר צפון בעל צפון, בעל לפני יד(: סו )בראשית וגוי הכמף כלאת

 )איוב ונו' ויאכדם לגוים אומרגמשמא הוא ועליו מצרים של לבן לפתות בשבילשלהן
 מצרים. של לבן לפתות בשביל הים, על תחנו נכחו כח(:יב

 מטורפים אלא נבוכים אין  בארץ, דגכם נפכים ישראל לבני פרעהואמר
 אלא נבוכין אין נבוכים ד"א יח(, א )יואל בקר עדרי נבוכו בהמה נאנחה מהשנ'

 ואמר ד"א טו(1 ג )אסתר נבוכה שושן והעיר לשתות ישבו והמן והמלך שנ'כעורבבין
 נבוכים שנאמר מוליכן להיכן יודע היה ולא הטען משה אמר אמון, מה ידע לאפרעה
 ד"א מט(. לב )דברים נבו הר הזה העברים הר אל עלה שנ' משה אלא נבוכיםאין

 א ן בהמתן את טס ן ומסיעין מ 1 ן כליהם אתמתקנין(
 וכן האיקטרין כ בס', וכן האוקטורין ם בס', וכןהאוקטרין

 פרותוזמיא, א 2 ן האקטרין ק בס', וכן האיקטורין מבס',
 ן פריטגמה מ פרוטזימיא, ל פרותיזמיה, כ פרסרגמה,ם

 מין ט פרעה[ כשיצאנון כשיצאו,לק 1 3 וגו'ן ימיםאטכס
 ן האקטירין ק 4 ן ואמרו חלא מ וכו'ן בני וגו'ן הפסחאטע

 ד והכון5 מ המלכותן דברןמ לאןא או מ לא,ולא[אנ
 לאחוריכם, כ ן וחזרו א ן ואמר כ ן והרגו ם ןהרגו."פצעו

 שאתם פרעה יאמר שלא נ' ד לאחוריכם[ ן לאחוריהםא
 ד 6 ן החירות פי לפני שחזרו עד קרן משה תקעבורחים
 ן מחסרי כ ן התחילושתקע

 שבישראלי
 אמכר ן ח' ד

 ן לכסותן ט כסותן, אכמ ן בשערן ט שערן, אכמ [שתלשין
 אשכלל ן הב-ה מפי ט הק', מפי אב ן ח' מ להם[7

 ד החירותן פי לפני ן וגו' לפני א 8 ן ח' ם וישובו[ ןלבך
 ן גדולה ט ן היה דם ח', ט היתה[ ן ושם ד [ וגו' לכח',
 נ' ט מקומם, ג' ד היתה[ ן היה ד 9 ן היה ד ן מצריםכב
 מיזמם, : מיאס, וויניעיאה: ילקוט מרומם, 1 מיומם[ ןמעם
 שנן כענין אט ן כינס כ ן מצריים של ד שלהן[ ן מיומיםא
 נוסף ד ח', טכס שלהן[ 11 ן ח' מ וגו'[ 10 ן וגו' יוסףאט
 ואמר שנ' כ וכו'[ מצרים ן מצריים טמ ן הים על תחנונכחו
 להטעותם נ' ד מצרים[ ן וכו' נבוכים ישראל לבניפרעה
 נכחו 12 ן ח' אטמ עליו[וגו'ן אטט ן עצמו את הצילשהוא
 כ ח', מ בארץ[ הם 13 ן מצרים ט [ ח' ד מצרימןוכר
 אט ן צאן מ ן וגו' נבוכה ד ן ובה"א ל 14 ן וגו' הם אוגו',
 א 15 ן ח' א נבוכות[ אין ן ח' טכ בפ'א[ נבוכים ן וגו'נבוכו
 ט ן ח' דכ ד"א[ ן וגו' דם ח', מ וכו'[  והעיר ן וגו'והעיר

 ובפדר-כ ס"ט ובפדר"א פז4 דף בשבת הוא וכן היה,בשבת
 בשלח ראב"ע כתב וכן עה. דף ופם"ר נד:, דף דהחדשפ'
 הסברא מן כי כתב ב מ פקודי בפ' אבל רם-ג בשם אטז

 המיוחס בפ, פ"ו ריש ב"ר וכן חמישי.יצאו יום לפני כיוראה
 אבל יצאו דבחמישי דשמואל הברייתא משום מביאלרש"י
 4ף בשמו מובא וכן יצאו שבת בערב כי כתב פ"הבמע"ר
 בח"ג. עיין השניה הגירסא לפי המכילהא דעת הוא וכןפ4
 יצאו דבחמשה הסד"ע בשם מביאים הראשונים מן כמהאבל
 מן כמה עולם הסדר בשם מביאים וכן הנ"ל רש"י בפי'וכן

 ויוחסין ותניא המנהיג ויסרי ומחזור הפרדס כמוהראשונים
 קעד דף בש"ט הוא וכן ראטנער החכם המו"ל בהערתעיין
 בשבת דבששה עולם הסדר בשם מביא זוטרתי במסיקתאאבל
 האקטורין 1 הילקוט: כגירסת במכילתא גורס וכןיצאו
 המלה ונשתבש קעד דף וש"ט פ-ז ויוגד, ד-ה לקמןוכו'.

 וזמרות: פדורם כמו ומפרש זמריא לפרידותפירותזימיה
 מדרש חורזן. בני שאתם 7 בתמיהה: וכו'. וכשיצאנו3

 שחגגו חג והוא (שלטר"ש, יון מלשון מיומס' 9אגדה:
 בא לעיל צפון' בעל 10 הים: חוף על ורומייםהסוריים
 מדרש טוב, שכל זוטרתי, פסיקתא יונתן, תרגוםפ-יג,
 זוטרתי, פסיקתא יונתן, תרגום מטורפים' 13 רשיי:אגדה,
 שתרגמם 4שונקלוס כשרגום על ומעיר קעו דף טובשכל

 אמר משלים אמת באות וכו'. פרעה ואמר 15מערבלין:
 עתידין אמר מה ידע לא צדק האיפת וגיר' וכו' ולאפרעה
 משה אמר ישראל בני ויבכו שנא' משה על לבכותישראל
 וש"ט. זוטרתי פסיקתא ועיין וכו', אין נבוכים מוליכןוכו'

 ראיתי ועכשיו למחוק יש אמר מה ידע ולא דהמלותונראה
 המען משה אמר ד"א הגר*א דגירסת והמצוה התררהבספר
 עתידין אמר מה ידע לא פרעה ואמר ד"א מוליכןוכו'

 שלשים משה את ישי גני ויבכו שנ' משה על לבכותישראל
 וכן ולא אמר מגיה בא"א לא' 16 וא"נ: נבוכים, שנ'יום
 הס'. בע' וב א 9'לקמן

10

16

 הוליכן מ [ לאיכן א ן ידע ולא מ ן אותן הטעה אט ן ח' אדמם ב[ בפ' אמר ן ולא אטם ן יש' לבני נ' כ פרעה[ 16 ןאמר
 ן ח' מ חח[ ן משה 4א נבו כ ן ואין אטכס 17 ן הן נבוכיםטכ
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 ויתנו העדה כל ותשא שנ' במדבר לבכות *שראל עתידין אמר מה ירע לא פרעהואמר
 ישראל עהודין אמר כה ידע לא פרעה ואמר ד"א א(. יד )במרבר ויבכו קולםאת

 כיון המדבר, עליהם מגר כס(: )שם פכריכם יפלו הוה במדבר שנ' במדברלנפול
 חיות להם ומן והקב"ה למדבר פניהם הפכו רודף ושונא מוער הים את ישראלשרש
 רעה חיה אלא טמרה ואין המדבר עליהם מכר שנ' לעבור אותם מניחות היו ולארעות
 ובו קדמוהי די קבל כל חבלות . ולא אריותא פזם ומגר מלאכיה שלח אלהישני

 כגח ו )דניאל עברת לא חבולא מלכא קדמך ואף ליהשתכחת
 ואכבדה לחרוף: לא אם לררוף אם חלוק לכו שהיה פרעה לב אתוחוקתי

 ממנו כב( א )שמות הילוד הבן כל שנא' בעבירה התחיל פרעה חילו, ובכלבפרעה
 כג( ו )בראשית היקום כל את ויסח בו כיוצא הילו וכל הוא טבע הפורענותהתחילה

 שהתחיל מי יא( ים )שם הבית פתח אשר האנשים ואת בו כיוצא וכו' שהתחילמי
 דברים והרי בעבירה שהתחיל מי וגו' בפרעה ואכבדה אומר אתה כאן אף וכו'בעברה
 לא מרוכה טובה מדה וגו' בעכירה שהתחיל מי מעוטה פורענות מרת ומה וחומרקל
 שמו האומות מן פורע שכשהמקום הכתוב ממד בפרעה ואכבדה ד"א שכן.כל

 ולוד פול תרשיש הגוים אל פלטים מהם ושלחתי אות בהם ושמתי שנ' בעולםמתגדל
 אנשי ומבאים כוש וסחר מצרים יסע הי אמר כה וכתיב יט( סו )ישעיה קשתמושכי
 יתפללו ואליך ישתחוו ואליך יעבורו בויקים ילכו אחריך יהיה ולך יעבורו עליךמדה
 אלהי ממרזרזר טול אתדר אכן אומר הוא מה ואחריו אלהיכם אפם עור ואיןבך

 ואבני שוטף ובגשם ובדם בדבר אתו ונשפטתי ואומר יד-סו( מה )שם מושיעישראל
 לעיני ונודעתי והתקרשתי והתבדלתי ואח"כ כב( לח )יחוקאל וגו' וגפרית אשאלגביש

10

16

20

 וקרא והסיפא וא"ב בא"ב, מוחק כאן עד אמר. וכוצה ד"א2
 ובבה-מ במדבר. שיפלו היינו קאי המדבר עליהםסגר

 אגדה ומדרש רשג"פ וש"ט, פ-ז רעורז. היזרז 3נדחק:
 רבות שמות סגירה-ה' ואין 5 בעדו: ה' ויסגור ד"ה גהפ'

 זומרתי פסיקתא חלוק. 8 לעזר; בן ירמיה ר' משם ס"הפ"מא
 פסיקתא כב, צד במדבר ספרי וכו'. התחיל 9 טוב:ושכל

 מתגדל. שמו - סהתו"ה: מוחק, הגר"א ד-א.  14זוטרתי:
 רשג"י. בשם שעם יחזקאל ילקוט קעו, דף ש"טפ"ז,

 ן שעתידין א ן שעסיין ראה ט ן ולא אטכס ן אמר טס1
 מ וכו'( ד"א 2 ן ח' אמוכמ וכו'[ ויחגו ן ליפול מלבכות[
 ן ולא אטכ ן אמר ט ן ולא פרעה אמר המדבר עליהםסגר
 פגרים כ ן ליפול טכ 3 ן שעתידן א ן עתידין שיש' ראהט
 כ ן ישראל שראו ד-א מ וכו'[ סגר ן ח' ט פגריכם[ ןוגו'

 ן ח' ד רודף[ ושונא ן סוגר כ ן ה' אטם את[ 4 ןעליכם
 מיר כ המקום(, )אט הקב"ה להם זימן( )אט וזימןאטמ
 ן מניחין ט מניחם, כ 5 ן ח' כ להם[ ן וס"ה ק ן הק'זימן
 אט וט'[ ולא , וא' כ ח', מ וכו'[ פום ן שנ' כענין א6

 כ ח', מ חילו[ ובכל 9 ן ואם א ן ירדוף-ירדוף ד ן לבן בז ן ורדף פרעה מ וא', פרעה כ 8 ן אף ק 7 1 וגו' ף ק סלוני[ ןח'
 בו א 1 ה' ~עשכמ תילו[ וכו' Y1D 10 ן ומב% אטכ ן ח' אטכס הילודן וגו' שנא' ן תחלה בענרה אטמ ן הוא כ פרעתן ןוגו'
 פתח כ ן המרעעת התחיל ממש תחלה בענרה שהתחיל כ ן כיו"ב בעברה שהתחיל מ 11 ן וגו' היקום מכל ן בס' וכן או'את
 וגו' הכו הבית מ גאן, ואף וגו' בעברה שהתח' אבר וגו' בט' וצבתה כיו"ב וגו' שה' מי- הכה הכה כיו"ב וגו' שהתחיל מיוגו'
 א דברים, והרי תחלה בעברה שהתחיל אבר וע' בט' וצבתה כיו"ב וגו' העיר את תכה הכה כיו"ב וגו' בכור כל והכיתיכיו"ב
 בטנה וצבתה כיו-ב וגו'( נ' )א תכה הכה כיו-ב וגו'( מא' בארץ נ. )א בכור כל והכיתי א-א( נ' )א כיו"ב וגו'( נ' )א היקוםם

 וק וכו'[ 12 ן וגו' הבית ל ן ק-ו דברים והרי הפורענות התחיל( )ט התחילה ממנה תחלה בעברה שהתחילה( )ט שהאחילאבר
 מה א אם, ומה טכ מה, מ 13 ן והרי בפרעה כ ן גומר נ' ק בעבירה[ ן ח' כ וגו'[ ן וגו'( ממנו שהתחילה אבר וכן נ' )ק וגו'בו
 הטוב( )ט הטובה למדת ק"ו הפור' התחי' ממ' ח'( )ט תחלה בעברה אט ן תחלה מ בעולס, כ בעברה[ ן הפורענות אכ ןאם

 א ן לפרוע הקב"ה כשיבא ט ן ח' מ הכתוב[ ן ח' מ ד"א[ 14 ן ח' וק טובה[ ן מרובה טובה למדה ק"ו כס ן ח' מ וגו'[ ןמרובה
 ן וגו' קשת ל 16 ן כבודי את והגידו מ וכו'[ אל ן וגו' פלטים וגו'ןאט אות כ 15 ן ח'( )ט זו האומה מן טכ ן המצ' מןנפרע
 ן אחריו טכ 18 ן ואין אל בך אך יתפללו 4יך במקרא: 17 1 וגו' אב ח', טמ אלהים[ וכו' וסאים ן ואומר מ ח', אישוכתיב[

 )ל אחר וכתוב ד 19 ן ח' טכ מושיע[ וכו' אלהי ן ח' כ אתה[ ן לגן ט ח', ד אכלן ן ח' א ואומר[ וכו' אכן ן אחריו כתיב מהט
 אטמ וכו'[ ונודעתי 20 ן וגר וגשם א ן ח' טכ וכו'[ ובגשם 1 ח' מ וכו'[ בדבר ן ונשפטתי וכת"א טמ ן ונשפטתי אומרא'(
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 א פרשה בנעלך דויה*מסכתא86

 נודע אומר מהו ד( )שם מלה ומלחמה והרב מגן קשת רשפי שבר עימה ואומר נ(עז )תהליכי ונו' בציון ומעונתו מכו בשלם ויהי וכתיב כג( )שם ה' אני כי וידע) רביםגוים
 לא לשעבר ה', אני כי מצרים וידעו ב(: )שם שמו גדול בישראל אלהיםביהודה
 של חכמתם להודיע כן, ויעשו הי: אני כי מצרים וידעו כאן אבל הי את יוחסיןהיו

 ד"א שעמם, ונשים טף לב לשבור שלא לאחורינו נחזור היאך אמרו שלאישראל
 עמרם. בן דברי אלא לעשות לנו אין רוצים לא או רוצים אמרו כןויעשו

 לו היו דורשות אומרים ויש שלו האקטורין לו הגיד מי מצרים, למלךויוגד
 ממחרת נאמר כבר והלא היו בורחים וכי העם, ברח כי לו: הגיר עמלק אומריםויש

 האקטורין את שהכו מתוך %א העם ברח כי ת"ל ומה רמה ביר ישר% בני יצאוהפסח
 ולא ממנו הרגו ממנו פצעו ממנו הכו ישראל ראה לו אמרו לפרעה והגידו הלכושלו
 חוצץ ויצא לארבה א"ן מלך שנא' כענין שר ולא מושל לא להם אין בידם אדםמיחה
 ער אליו פרעה עבדי ויאמרו לשעבר וגו', פרעה לבב ויהפך כו(: ל )משליכלו
 וגו' עשינו זאת מה ויאמרו ועבדיו פרעה לבב ויהפך ועכשיו למוקש לנו זה יהיהמתי
 ולא ושלחנו לקינו אלו או ושלחנו לקינו אלא לנו הוא כדי שלחנו ולא לקינו אלואמרו
 הדבר למה משל ממונינו. ונטלו ושלחנו לקינו אלא לנו הוא כדי ממונינו נוטליןהיו

 מבאיש השוק מן דג לו והביא יצא השוק מן דג לי והבא צא לעבדו שאמר לאחרדומה
 לו אמר מנה מאה לי תתן או מכות מאה תלקה או הדג תאכל או בגזירה לואמר
 כ(א ששים לקה לוקה הריני שאמר עד לגמור המפיק לא לאכול התחיל אוכלהריני
 מאה ונותן ולוקה הדג את אוכל נמצא מנה מאה נותן הריני שאמר עד לגמורהמפיק
 שכשיצאו הכתוב מגיד ויהפך ד"א מכונם. וניטל ושילחו לקו למצרים נעשה כךמנה

 מ וכו'[ ומשנתו ן ואומר מ ן ח' אט וכתיב[ 1 ן וגו' כח',
 [ וגו' רשפי כ 2 ן ח' אטכלמ ואומר[ וא' ן וגו' אטח',
 ר אומר[ מהו ן ח' בז סלה[ ומלחמה ן ח' מ א סלה[ וכו'מגן
 נודע ואח"כ רש"י: וכן כתיב ואח"כ ש וכתיב, לכ ח',מ

 ולכך נ' ר שמו[ ן קדוש ד ן ח' מ וכוץ בישראל 3 ןוכו'
 ואילך, מכאן ט ן ח' ר ח"ן את 4 ן ח' ד ה'[ אני כי ןכתיב
 ן שעמנו כ ן ח' מ לב[ ן חוזרין אנו אטכמש 5 ן עכשיומ
 ורש"י: אטכמפש לעשות[ ן אלא א אין[ ן ולא אטכפש6
 בו לו[ הגיד מי 7 ן ח' א דברי[ ן דברי לקיים אלא ט ןח'
 כס בס', וכן האוקטורין ט בס', וכן האוקטרין א ןח'

 לון הגיד שלו ט ן בס' וכן האקטירין בס',.ק וכןהאיקטורין
 וכי[ 8 ן דיתכאות מ דורביות, כק דירכאות, מ דידכיות,א
 ג רמה[ ביד ן ח' ך בנין ן ח' מ רמה[ וכו' יצאו 9 ן כיכ
 והלבון כ ן ח' אטם שלו[ 10 ן ח' מ את[ ן וגו' רמה אח',

 נודע מתהלים הכתוב עוד ומוסיף רש"י, ש"ט, פ"ז, שמה3
 הוא וכו'. וידעו - ז: סימן תנחומא עיין עשה' משפטה'

 בא*א חכמתמי 4 וש"ט: בפ"ז הוא וכן עצמו בפנידבור
 הוא ברש"י ובו/ ד"א 5 ממני: נעלם וטעמו חיבתםמגיה
 שורי נתקרב היאך אמרו רכש : הקודם עם אחדדבור

 ליתא בש"ט וכן וכו' אלא לנו אין אמרו 114ם4הרודפנו
 פ-ז האקטורין' 7 וכו': אמרו אלא מביא אינו ובפ"זד"א
 יון מלשון דידכאות צ-ל דורכיות' - ורש"י: ות"יוש-ט

 זוטרתי: פסיקתא עמלק. 8 שומרים: צופים,:090%0(8,
 צאו קומו פרעה ויאמר לשעבר כאן מוסיף בא"צ וגו/13

 דף וש"ט בפ"ו אבל כן הגיה רש"י פי ועל ויהפךועכשיו
 והזהיר, פא:. דף פ-י פדר"כ ממונם. 20 כלפנינו:קעו
 פ"כז: משלי מדרש רכז ר' בשלח ילקוט קעז, דף ש"טפ-ז
 העם אל ועבריו וכו' ויהפך ד"א הפ-ז לשון וכו'. ד"א-

 וכו' מלכותם דבטלה והא וכו" מקישות האומות כלאמרו
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 ויצא ן וגו' לאורכה אכ ן עליהם ואין כ 11 ן והרגו טכ ן הרגה"פצעו ד ן ח' אטכס ישראל[ ראה ן ה' אט לט ן ואמרוכס
 אבדה כי תדע הטרם פרעה מ ן לשעבר וגו'( נ' )א ועבדיו פרעה אטכס ן ויהפך והכתי' כ ן ויהפוך 1 .12 ן ח' טסוכו'[
 ויאמרו ן ח' כ וגו', נ' ל ועבדיו[ ן ח' מ ועבדיו[ וכו' ויהפך ן וגו' למוקש א 13 ן ועכשיו וגו' אליו כזג ן ועכשיו וגו'מצרים
 ן ח' רם ושלחנו[ וכו' אלא ן א רק לנו[ ן ושלחנו ט שלחנון ולא ן אמרו מה מ 14 ן ח' מ וגו'[ ן אמרו מ ן ח' אטב וגו'[וכו'
 שורה כ: ן ונוטל כ וניטל, אס 1 ד רק לנו[ 15 ן ממונינו את נטלו ולא ט ן נוטל( )כ ניטל ולא אכמ ן לא ד אלו[ ן ח' מאו[

 דג ן ח' מ יצא[ ן וכו' ויהפך ד"א וכו' השוק ט ן הבא לעברו ט 16 ן ח' מ למה"ד[ ן משל מושלו א ן אל כ ממונית[ ןממתינו
 אכמ לי[ ן שחתן אבס ן שתלקה אכמ 1 את שתאבל בגזרה אכמ ן ח' אמ לו[ ן ואמר כ 17 ן ח' א השוק[ מן ן ח' מ השוק[מן
 כ ן ח' אמ מנה[ מאה 19 ן שבעה נ' א ששים[ ן עד לאכול לגמור לו הספיק כ ן ילא א ן ח' כ לאכול[ 18 ן ח' אכמ לו[ ןה,

 ן שכשיצאו א ן פרעה לבב ויהפך כמ ן ינטלו א ן נעשו כ ן ח' מ מנה[ 20 ן מכות ולוקה אמ מכות,ולוקח
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 ערלים את והשכבה רדה נעמת ממי שנ' מצרים של מלכותם בטלה ממצריםישראל
 עכשיו אמרו מעבדנו ישראל את שלחנו כי עשינו זאת מה ויאמרו יט(: לב)יחוקאל

 להם והלכו הניחום ברשותם שהיו אלו מה לומר כזוכ עלינו מקישות העולם אומותיהו
 עבדים לנו ולהביא מם לנו להילות צובה ולארם נחרים לארם שולהימ אנו היךעכשיו
 ועד העולכם מסוף שולט פרעה שהיה כמלמדך פרעה לבב ויהפך לכךושפחות
 ישראל של כבודן בשמיל מופו ועד העולזת מסוף שלטוניים לו והיוטופו
 מושל לכיתו אדון שמו ויפתחהו עמים מושל ויתירהו מלך שלח אומר הואעליו
 ותמצא אומר מהו אשור במלכי ישראל, כבוד בשביל סופו ועד העולם ממוףשולטה ישרי על ששלטה ולשון אומה שכל מוצא אתה וכן כא-כב(. קה )תהלים קנינובכל
 כנף נודד היה ולא אספתי אני הארץ כל עוובות ביצים וכאסוף העמים לחיל ידיכקן

 אשר והממלכה הכוי והיה אומר מהו בבל במלכות יד(, י )ישעיה ומצפצף פהופוצה
 )ירמיה בכל מלך בעול צוארו יתן לא ואשר בבל מלך נבוכדנאצר את אותו יעבדולא
 ולשניא אומיא עממיא לכל כתב מלכא דריוש באחיין אומר מהו מדי במלכות ח(,כז
 חזה אומר הוא מה יון במלכות כו(, ו )דניאל וכו' ישנא שלמכון ארעא בכל דייריןדי

 ושלטן וגו' גבה על רעוף ארבע נפין ולה כנמר אחרי חיוא וארו ליליא כחזוהוית
 פליגא מלכות רבעיתא חיותא אמר כן אומר מהו רביעית במלכות ב-ו(, ז )שםיהב
 כג(, )שם ותחקינה ותדושינה ארעא ותיכול מלכותא בכל תשנא די בארעאתהוי

 מופו וער העולם ממוף שלטה בישראל בהם ששצבדה ואומה אומה שכל למדתהא
 יומי ר' עלינו, באה הטובה היתה בשבילן לא אמרו ויהפך ד"א ישראל. כבודבשביל
 בדבר ומכרה בירושה כור בית לו שנפל לאדם דומה הדבר למה משל אומרהגלילי

 האומות יהיו עכשיו ויהפך ד"א גורס עא"צ מעתיקאינו
 ויפתחהו אחר לבסוף גורס ערלים עד הכתוב מגידוהמלות
 דבור מתחיל וכו' מה ויאמרו במלות שבפנים הגירסאולפי
 וציון ממקומן נשמטו וכו' ויאמרו דהמלות ג"כ ואפשרחיש

 המסוק למחוק יש ואולי מעבדנו עד וכו' ויהפך הואהמאמר
 הוא כאשר וכו' מה ויאמרו שנא' ולגרוס לגמרידיחזקאל
 זצ"ל ר' בדפוס נתערבו נוסחאות שתי וכו'. היך 4במ"ח:
 להם להעלות שולחים הם היאך לגרוס או בפנים הואכאשר
 פרעה' וכו' לכך 5 : וכו' להם ולהביא וכו' כבכי"מ( עלינולאו

 קנינו. וכו' שמו 7 סהתו"ה: של כ"י לפי מוחקהגר"א
 שמות פד., דף פ"י פדר-כ וכו'. משל 20 ; כא"צ גירסאינו
 יב, פסוק על פ"ד רבה השירים שיר וס"ה, מ"ב פ"כרבה
 בשלח. ריש פ"ז והזהיר, תתקפח, ר' שםילקוט

 ד"א נ, )א מעבדנו שי' ןאט מצריים אם ן יש' ממצרים מ1
 ילקוט וכן ח' מ ערלים[ וכו' ממי ן עכשיו אמרומעבדנו(
 ומי ה,ןץאמרו ד אמרו[ וכו' שיאמרו ן קכ תהליםהמכירי
 טמפ 3 ן ח' ומכירי מ מענדנו[ וכו' כי ן ח' כעשינו[
 ט ן ח, א כזוג[ ן אומות כל אכ ן מקישות האומותכל

 ומה א ן ואו' א לומר[ ן ח' ומכירי מ לומר[ ן בזוגומכירי
 ומכירי דם כעכשיו[ ן הניחו וק ן הנחנום ברשותנו מ ןאם
 ושרי פקידים צובה א ן ח' א אנו[ ן הם ל אנו[ ןח'

 להם ד לנו[ ן צובה וארם מ ן וכו' עבדים לנו להביאמסים
 5ושפחות ן לכם ר להביא ומכ': טס ן מסים טכ ן עלינומ
 אט 6 ן ויהפוך ו ן ח' ומכ': אטכמפ פרעה[ וכו' לכך ן ח'ך

 ח'( )א כל על אט ן ח' העולם[ ן לו שלטונים מ ןשלטונות

10

16

20

 ן9ט יש' את ששעבדה אטכס ן ח' אט ולשון[ מלכותן בכל ם ן8 ח' אטם וכוך וגו'ןשמו ויתירהו כ 7 ן בשביל כולוהעולם
 ן במלך מ ן ח' אט ומצפצף[ וכו' נמלכי ן יש' של כבודן אט ן שלטה אמ ששלטה, מן מלכה, כ ן כולו העולם כל עלששלטה
 אותו[ ן בבל מלך את יעבוד ט 12 ן וגו' והממלכה כתיבןבמ בבל במלכיןמ א 11 ן וגו' ידי בהזןכמ כ כקזן 10 ן הוא ממחוא[

 במלבין א 13 ן אשר ואת במקרא: ן וכו' במלכות וגו' ידי כקן ותמצא אומר מהו אשור במלכות נ: וכו'[ וגו',ואשר נצר א ן ח'ד
 מה ן ח' ט מה[ ן במלכי א ן ח' ט וכו'[ די 14 ן וגו' כתב כס ן וגו' עממי' לכל שלח מלבא א ן ח' מ אומר[ מהו ן ופרס מדיט
 ושולטן נ' א ליה, יהב ושולטן נ' )ט לחיותא רישין( )טכ ראשין וארבעה( )אמ וארבע אםכמ וכו'[ חזה ן ח' מ אומר[הוא
 ן רביע כ 16 ן עוף די במקרא: ן ליתא במקרא חיוא[ ן לילא עם בחזוי במקרא: 15 ן ליה יהב שולטן די נ' כ 1ג1', להיהב

 ותדקינה[ ותדושינה ן כל ג' אטכמ ותיכול[ 17 ן בשנויים במקרא יכו'[ חיותא ו ח, אכמ מלכוהא[ וכו' כן ן חייבת מרביעית[
 את ששעבדה אטכמ ן ומלכות אכ ולשון, מ ואומה[ ן ומלכות מלכות שכל ט ן ללמדך אט 18 ן ותדוקינה א ן וגו' מ ח',טכ
 כ ן ח' ט לו, 1 לא[ ן פרעה לבב ויהפך כ ן ויהפוך ט ן עשינו זאת מה ד"א מ ן ח' א ד"א[ ן יש' של כבודן אטכ 19 ןיש'

 אטכמ ן לאחד אטכמ לאדמן ן משלו ט ן מושלו נ, א אמר[ 20 ן בתמיהה ג' ך עלינו[ ן טובה אטכ ן טובה באה ד ןבשבילו
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 המוכר והתחיל ופרדמין ואילנות גנות בה ונטע מעינות בה ופתח הלוקח הלךמועט
 שלחו מה ידעו ולא ששלחו למצריים נעשה כך מועט כדבר ירושתו שנתן עלליחנק
 רבי עשינו זאת מה ד"א יג(. ד )שה"ש רמונים פרדם שלחיך בבקלה מפורשעליהם
 הים במדינת פלטרית לו שנפלה לאחד דומה הדבר למה משל אומר יוחאי בןשמעון

 זהב ואוצרות כסף אוצרות בה ומצא וחפרה הלוקח והלך מועט בדבר ומכרה בירושה5
 מה ידעו ולא ששלחו מצרים עשו כך ליחנק המוכר התחיל ומרגליות טובותואבנים
 וגוע עשינו זאת מה ויאמרו דכתיבשלחו

 מציעין ואחרים עומרים להיות מלכים דרך אסרו בידו הוא רכבו, אתויאסור
 תשמישי והציע אמרו בידו הוא הרשע פרעה אכל אותה ואומרין המרכבה תשמישלהם

 ארבעה לעצמן. והציעו מ-כבותיהם ואמרו כולם עמדו מלכות גדולי שראו וכיון רכבו10
 חמורו את ויחבוש בבוקר אברהם וישכם שנא' בשמחה אמר אברהם בשמחהאמרו

 שנ' בשמחה אמר יוסף המקום, לכבוד אלא עבדים כמה לו היו ולא ג( כב)בראשית
 אביו, לכבוד אלא עבריכם כמה לו היו ולא כס( סו )שם מרכבתו ארז יומףויאסור
 כא(, כב )במדבר אתונו את ויחבוש בבוקר בלעם ויקם שנ' בשמחה אמרבלעם

 לעשורן שהלך אברהם של חובשה רזבא רכבו. את ויאסור שנ' בשמחה אסר פרעה16
 של אמרה תבא ישראל, את לקלל שהלך בלעם של חובשה על ותעמוד המקוםרצון
 את לרדוף שהלך הרשע פרעה של אסרה על ותעמוד אביו לקראת לילך שאסריומף

 הרב תכא יר:4 חרב על ותעמוד יד הרב ושתבא אומר יוחאי בן שמעון ר' ד"אישראל.
 הרשע פרעה שעשה יד הרב על ותעמוד בנו את לשחוט לילך אברהם אבינו שעשהיד

 לקחן עמו, לקח עמו ואת ידי: תורישמו חרבי אריק שנ' ישראל אחרי לרדוף לילך20
 לפניהם מקדימין וחיילותיהם בסוף מנהיגין להיות מלכים דרך להם אמר בדבריםעמו
 ונותנין בווזין העם כל מלכים דרך הקריב, ופרעה שנאמר לפניכם אקדים אניאבל

 רבה במדבר ט"ו, פ"ר רבה גראשית קה:, סנהדרין ידי.20 שלחו למצרים עשה כך וכו' בירושה מן ן שנפלהושהש"ר:
 ילקוט מ"ח, בלק תנחומא וש-ט, פ"ז והזהיר, ס-יב,פ"נ וכו'ן ושסור אז  עשית זאת מה ויאמרו שלחו מה ידעוולא
 .שם, סו, צח, כ ת סטלקחועמובדברים. צי. רוירא רן מ שות[ ח"ן א ב[ בפ' בוןבה שהש"ח: להיאט מ1

 ט"ב. פ-יח רבה במדבר ס-ג, פ-מה רבהבראשית אכמש 2 ן התחיל אכמ ן אילנות שם מט 1 ח' דואילנות[
 ן שולחו מ ן ח' שם ם אכמ מועט[ וכו' על ן נחנקשם:
 מ יוחאי[ בן 4 רשב"ין אמר א 1 מ רק עשינו[ זאת מה ןח' שהש"ר ט ד-א[ 1 וגף רמונים א ן ח' כ ז[ ש' דכתיב וכו' עליהם3
 ח,( )א הלך הים במדינת בירושה פלטורי'( )א פלטורית אט ן ח' מ לו[ ן זה נ' מ הדבר[ ן ח' מ משל[ ן משל מושלו א ןח'

 א ן זהב( ושל כסף של )א וזהב כסף ואוצרות מטמוניות בה אם ן מצא מ ן ח' אט ןוחפרה[ ן ח' מ והלךן למדינתן5ומכרהןק
 וכו'ן מה נאמר לכך מ שלחון7 מ ן וכף מה ויאמרו א וכו'[ ששלחו נעשהן למצריםןק נעשה כך נחנקןאמ אם 6 ן אבניםושל
 וכו' להם 9 ן אמר נ' ט אסרו[ ן עצמו הוא מ ן ח, אט הוא[ 8 ן ח' מ וגו'[ ן וגו' שלחנו כי עשינו א וגו', לע עשיתכ

 רכבו[ וכו' והציע ן אסרו בידיו( )מ בידו ח'( )אט הוא כן( )א כאן אבל אטכס ן ח' אעשב וכו'אותה[ תשמיש ן ח' מאותה[
 )ם ואחד אהד גל עמד )אמכ לעצמן והציעו הם עמדו ~צמו ומציע עומד שהוא מלכות אטכמ 1 כית אטכמ 10 ן ח'אטכס

 ן וגו' ויחבוש א ן וגו' אברהם כ ן חבש אברהם מ 11 ן ח' ט מ[ ש' ידי וכו' ארבעה ן לעצמן( והציען )כ לעצמו והציעח'(
 ן וגו' מרכבתו אכ ן ח' כס את[ 13 ן ח' א שנק ן בלעם אחר וו בבא גורסין אכמ וכו'[ יוסף ן ר אכמ המקום[ וכו' ולא12
 אכמ ן וגו' רכבו כ ן ח' א שנ'[ 15 ן ח' מ אתונו[ את ן וגו' ויחבוש א ן וגו' בבקר כ ן חבש מ 14 ן ח' אכמ אביו[ וכו'ולא

 אסרה אכמ 16 ן לילך ח'( )מ הרשע בלעם שחבש חבשה אכמ ן קונו רצון לעשות לילך ח'( )מ אבינו אברהם שחבשחבשה
 ן אחר( )א עורת לרדוף ח'( )כמ לילך ח'( )כס הרשע פרעה שאסר אכמ ן אביו ישראל א 17 ן לקראת לעלות יוסףשאסר

 ן אבינו אברהם מ ן וכו' ותעמוד בם את לשחוט המאכלת את ויקח באברהם דכתיב יד ד 19 ן ח' ד המוסגר ן ח' מ ד.א[18
 ן אריק נאמר לכך אכ ן אתר א ן ת' מ לילך[ 20 ן ח' אמ הרשען ן המאכלת את ויקה ידו את אברהם וישלח שנ' נ' מבנט
 א ן אקרם אכמ 1 ח, אטכמ אבל[ 22 ן מקדמין א ן מנהגין א ן בני נ' וק דרך[ ן ח' דט עמו[ 21 ן שלקחן ד ן וגו' חרביאכ

 ן חלק ונוטליז לעצמן בוזזין להיות מלכים אט ן המלכים מ ן בני נ' וק דרך[ ן וגו'הקריג
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 שאני ועוד שלל אחלק שנאמר בבזה אתכם אשווה אני בראש חלק נוטל והואלפניו
 נאמר לכך לכם ואתן ומרגליות טובות ואבנים והב ואוצרות כסף אוצרות לכםאפתח
 בדברים. עמו לקחם עמו לקח עמוואת

 אם המרכבות טוענין שהיו הבהמות היו מי משל בחור, רכב מאות ששויקח
 ואם ד4 ט )שמות מצרים מקנה כל וימת נאמר כבר והלא היו מצרים משלתאמר
 ג4 )שם בשדה אשר במקנך הויה הי יד הנה נאמר כבר והלא היו פרעה משלתאמר
 פרמה תשאר לא עמנו ילך מקנינו וגם נאמר ככר והלא היו ישראל משל תאמרואם
 ארז הירא למדין נמצינו ה' דבר ארז הירא של היו מי של אלוש כג( י)שם
 שבגוים טוב אומר יוחאי בז שמעון ר' היה מכאן לישראל תקלה היו הם ה'דבר
 וגורלה עושרה וראה בא אמר כמליאל בן שמעון ר' מחו את רצץ שבנחשים טובהרוג
 של וכנגדן וכלילה ביום רצות שכולן בטלה אחת נומירון לה שאין וו חייבת מלכותשל

 שנא' גבורים 4א שלישים אין כולו, על ושלישים בטילות: עומדות כולהןמצרים
 שהיו כלו על ושלישים ד"א כג(, כג )יחוקאל כלם מומים רוכבי וקרואיםשלישים
 ופריה ב' 4א היו לא לשעבר המרכבה שעל השלישי וה אמר רשב"ג בזיין,משולשין
 הומיף אנטונינום אומר רבי ישר44 אחרי לרדוף למהר בשביל אחד עור עליהםהוסיף
 אחד כל על שלשים יעוי"א ואחד אחד כל על שלשה ושלישים ד"א אחד. עודעליהם
 מישראל מתו כמה יודע פרעה היה ומנין ואחד. אחר כל על מאות שלש וי"אואהדיר
 הטוממין ולפי שלהן מומטין הוציא אלא ממצרים היוצאים וכמה אפילה ימיבשלשת

 מוסיף בא"צ מצרים. מקנה 5 יט: דף והזהיר מי. משל4
 הירא דקרא משום וטעמו ומתו הגרו עליהם וירדוכתיב
 סופרים מס' זכו" טוב רש"א 9 כתיב: ברד נמכותוכו'
 ומש"י: וש-ט פ"ז והזהיר, ס"ט, תנחומא פיטו,סוף
 ת"א וכן גבורים. 12 1טז"וחטח: רומית לשון נומירון.11

 מגיה במ"ע המרכבה. על 14 קעד: דף וש"ט מ"זגגרין,
 שהיו הנהמות על אהדי עוד 16 המרכבה: עלשהוסיף
 x"y' לא בלאים וירושלמי ת"י ועיין הקרנות, אתמושכין
 ישראל מלת אחר וגורס מגיה ובא"ע דרשב"ימכילתא
 ה" והיו אחד אנטונינוס ד' והיו אחד המלך שלמההוסיף
 ותצא שנ' ד' והיו אחד פרעה מסיף היו ג' אומררני

 - : ומאה בחמשים וסוס כסף מאות בשש ממצריםמרכבה
 עד מכאן וכו'. ומג-ן 17 בחיי: ר' בפ' עיין וכו"שלשה
 יש ובאמת דרשב"י במכילתא ליתא חיילים עליהםהוסיף
 יידע פרעה הזה מנין קשה דאגתי הגר"א באמתתלפקפק
 דהודו פ"יב בא לעיל ועיין אפלה, ימי בשלשת מתוכמה
 הייתי יראתי ולולי . במפלתם וששו אויביהם ראו שלאושבחו
 והיא לקמן שייך מתו כמה יודע פרעה היה מנין דהקושיאאומר
 דלפי אחר פירוש לו ונחר זה פירוש דהה למה טעםנתינת
 ל"י טומסין' 18 שיבא: כמו חיילים עליהם הוציאמרכבות

 ן לכם אטכ לפניכם, מ אחכם[ ן אשוה אטכס ן ונוטל כ1
 של אטם 2 ן פותח שאני( )אט אני אלא עוד ולאאטבם
 ואבנים ן אבנים ושל זאב ושל אכ ן וזהב( )ט זהב ושלכסף
 ד נאמר[ ן ומחלק אטב ואחלק, מ ן ח' ט ומרגליות[וכו'
 בחר[ ן תף תב אב 4 [ אכ ק עמה ן ר ר לקחה 3 ןך
 וכו' הבהמות [ היו מהיכן קפו ר' יט ן בחורו 1 ן ח'מ

 כנן ן 1ח' :מ דיון 5 ן ואם ט ן ח. 4משכ:מוןהמרכבווט
 ן אח' נאמר[ וכר הגה ן ח' טכ 6אשלןהיט ןאם
 ן ח' ~טס בשדה[ ששר ו1ו'ן שיה ורןכ מ נאמה וכו'יו
 ן וגו' עמנו כ ן ח' מ ח""ח הי ן ח' כ ישץ ן אם כס4
 משל, אטכס [ ח' אם אלא[ 8 [ ח' אטם פרסה[ וכףלא
 למרץ מאטט ה' דבר את מהירא הע ט ן ת, א שיא ן מןכ

 את שהירא הם למדע ומצמץ וגר "' א ן תקלה היתהשמהן
 מ אומר[ ן ה' דם יחאק [ע 9 ן ח' כ אתן ן ,נהרסהמקנה י י למדיף ן ח' מ חמץ ן ודו הם פרעה מנשדי ןדבר
 טובן 10 ן הרוג שבגוים והטוב וכר זיבנחשים הטוב :ט ןח'

10

16

 ן רשב"י אמר מ ן ח' ס רשב"ג[ ן רצוץ א ן והטוב אכ ח',מ
 ט ח', ד לה[ ן ואין ר ן ח' אט זו[ 11 ן וגדולתה כ וגדולה, אס ן עושר מ ן ועושרה גדולה ט ן ח' מ וראהן בא ן אומראםכ
 ן עומדות ושלהם למצרים וכנגדן מ ן שם נ' ט רצות[ ן אחד ימירז[ס ק טמירין, מ עמידין, כ נומיון, ט נומירין, א ן לכם אלהן,
 ן שלישים טכ ן רוכבי לבושי( נ' )יק קרואים ד ן וקרואי כ 13 ן ח' מ שנ'[ [ ח, אטכמ כולו[ על ן ושלהם אטל וכולן, כ12
 נ' ך ב'ן ן שלישו כ ן שלישי אמ ן ח' א זהו ן המרכב שעל שלישים אומר ט ן זין בכלי מ ן משוללין ד 14 ן ח' אטכ כולו[על

 והיו אחד וכו' הוסיף היו ג' אומר אנטונינום ר' ד ן יש' אחר א ן אחר ו אחת, אט ן ח' ד עוד[ 15 ן המרכבה מריציםשהיו
 ד"א[ ן אחת .% 16 ן ח' מ ב[ ש' הס' בע' חיילים וכו' רבי ן ד"א אחד עוד עליהם עוד הוסיפו אנטיגנוס אומר ר' כ ד"א,ד'

 ן ח' ט פרעה[ ן מניין וכי אט ן ח' ט בפ'א[ ואחד 17 ן שלישים בו שלשים[ ן ח' ך המוסגר ן כולו על נ' אט ושלישים[ ן ח'א
 ט ן ח' ד שלהן[ ן טימוסין נ: ן טומסין עליהם הוסיף ד וכו'[ הוציא ן ח' ך אלא[ ן ח, אטכ ממצרים[ וכו' וכמה האפילהן א18
 טומסין אכ ן טימוסיןולפי
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 אלף בחיל הכושי זרה אליהם ויצא ירמיה ר' דרש בדבר כיוצא חיילים. עליהםהוסיף
 ד"א חיילים. עליהם הוציא מרכבות ולפי ח( יד )דה"ב מאות שלש ומרכבותאלפים
 על כלו על ושלישים כאן אבל הילוד הבן כל לשעבר לכלות מנת על כלו עלושלישים

 ידי. תורישמו חרבי אריק שנ' לכלותמנת
 וירדוף לרדוף: לא אם לרדוף אם חלוק לבו שהיה פרעה לב את ה'ויחוק5

 פרעה היה לא אחרת אומה היתה שאלו ישראל של שבחן להודיע ישראל, בניאחרי
 המצרים שכשהיו הכתוב מגיד רמה, ביד יוצאים ישראל ובני אחריה:רודף

 ומשבחים מרוממים ישרי אבל ומגדפים ומחרפים מנאצים היו ישראל אחרירודפים
 רוממות שנאמר כענין שלו שהמלחמה למי תפארת תהלה וגדולה שבח שירונותנים

 קהים השמים על רומה ואומר בידם, פיפיות חרב במקום ו( קמם )תהלים בגרונם אל10
 אמונה מרחוק עצות פלא עשית כי שמך אודה ארוממך אתה 4הי ה' ואומר ו(, נו)שם
 ביד ד"א נלי בריש רמה, ביד יוצאים ישראל ובני ד"א ד(: כה )ישעיהאומן

 מצרים. על רמה ישראל של ידן שהיתהרמה

 אט ן ירמיהו ר, אכ ן חייטת אטב ן הוציא אטב הוסיףן1
 ט ן עליהם ככ ן דכתיב מאי ר ד יוזמיהן ר' 1 בוכיוצא
 אלא היו כמה יודע היה מנין מאות ד 2 ן הכושי מלךזרח

 לכלות[ וכו' לשעבר ן לכלותו מ 3 ן חיילות אטכ ן וכו'לפי
 כ שנ'[ וכו' מנת על ן וגו' הילוד אטכ ן כן א כל[ ן ח'מ
 ה' 5 ן וגו' א ח', ט ידי[ תורישמו ן ח' אם שנ'[ 4 ןח'

 ן ואם אד ן ירדוף"'ירדוף ד ן עליו נ' א חלוק[ ן ח' וקאת[
 מ הכתוב[ ן אחריהם א 7 ן וגו' ישראל א 6 ן ח' דוירדוף[

 מ 8 ן מצרים אטכס המצריים, ל ן שהיו שבעים כ ןח'
 מחרפים ט ן ח' טכ היו[ ן אחר א ן היו אחריהםרודפים
 מפארים ישראל טס ן ומפארים נ' אכ מרוממיכן ןומנאצים
 אט ח', כ שבח[ 9 ן משבחים מ ן מרוממים( )טומרוממים

 כ ן שהמלחמות אט ן ותפארה כ ותפארת, אט ן ושבחמ
 ן ח' אטכמ בידם[ וכו' במקום ן וגו' בגרונם כ 10 ןלו

 11 ן וגו' נ' כ ח', מ אלהים[ ן שמים א ן ה' אדםואומרן

 וכו'[ אודה ן וגו' ארוממך א ן אלהים קו ן ח' כסואומר[
 ן ח' ט וכו'[ עשית כי ן שמך את ואודה קו ן וגו' כ ח',מ

 וכו'. כיוצא 1 : מגילה רשימה, או שטרות של כרך4מ1ן6ז
 לפי כלו על ושלישים ד-א לזה קודם להעליס דצריךנראה

 דרשב"י במכילתא הוא וכן חיילים עליהם הוציאמרכבות
 המלות מחקתי וכו'. מאות 2 וכו': בו כיוצא קאיוע"ז

 וכו' לפי 4ון[4ש היו כמה יודע היה מנין בדפ-רשנתוספו
 באופנים המשובשת הדפוס גירסת לפי פירשווהמפורשים
 ויצא דכתיב מאי ירמיה ר' דרש מגיה ובא"צדחוקים,
 שישראל לסי אלא היו 4ף קפה וכי 4ף קפה וגו' ה'מלאך
 גייסות ראשי אלף קפה והיו שבנכנסות')ו(שלהם הקטןהיו
 במכילתא הוא כן וכבפנים פ"ב השירה פ' לקמןועיין

 בשם הביא שי במנחת לכלות. 4 להגיה; וא-צדרשב"י
 שם: המו"ל ובהערת פ"ז ועיין כתיב, בה"א כלה דעלהזהר

 כתיב מדלא כן דורש וכו'. שאלו 6 פה: דף לעיל חלוק.5
 תהלים המכירי ילקוט מרוממים. 8 ש"י: אחריהם,וירדוף
 וכו' לבאים בתוך נמשי מגיה בם-ע ובו" רומה 10קמט:
 כמדרש ת-י אבל ת"א הוא וכן גלי. בריש 12 וכו':רומה
 לעיל וגורס הסדר מהפך ובא"צ וש"ט, פ-ז ועייןד"א
 רמה וכו' שהיתה ד-א גלי בריש רמה וכו' ובני זשורה
 ועיין בפ-ז, גם וכלפגינו וכו' הכתוב מגיד ד-א מצריםעל

 קעז. דףש-ט

 המצריים ט 1 ה' אפכם ישראל[ על 1 ייד כ ידח ןשהיה
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 בפרשה
 ינחשו שמא בדרך מהם אחד נכשל שלא מגיד אחריהם, מצריםוירדפו

 יורש אתה אשר האלה הגוים כי שנ' מנחשים שהגוים מצינו וכן לאחוריהם להםויחזרו
 מדין ווקני מואב וקני וילכו וכתיב יד( יח )דברים ישמעו קוסמים ואל מעוננים אלאותם

 ח( לא )שם בחרב הרגו הקומם בעור בן בלעם ואת ז4 כב )במדבר בידםוקסמים

 וגו'. הים על חונים אותם וישיגו לאחוריהם והזרו נחשו מדיןווקני
 שנשארו פרעה שראה כיון עליו לבא הפורענות את הקריב הוא הקריב,ופרעה

 המכים צפון ובעל במים לאבדם חשבתי אני גזרתי על המכים צפון בעל אמר צפוןבעל
 ופרעה נאמר לכך שלו זרה לעבודה ומשתחוה ומנמך ומקטר מזבח התחיל גזרתיעל

 ימים בשלשה ישראל שהלכו מה הקריב ופרעה ד"א ולקטר. לזבח הקריבהקריב,
 ביובם פרעה הסך ומחצה ביום האקטורים שהלכו ומה ומחצה ביום האקטוריםהלכו
 הקריב. ופרעה נאמר לכךאחד

 יודעין היו האיקטורין את ישראל שהכו כיון עיניהם, את ישראל בניוישאו
 אלא כאן כתיב אין גומעים אחריהם, גומע מצרים והנה אחריהם: לרדוףשסופן
 להיות המלכות למדה מכאן אחד כאיש תורמיות תורמיות כולן שנעשו מגידנוסע
 להם תפסו מיד ה', אל ישראל כני ויצעקו מאד וייראו תורמיות: תורמיותמנהכת

 נאמר כבר שהרי לגמרי דמיותר משום וכו'. מגיד 1)ב(
 מחובר דוירדפהו דורש כן על ישראל בני אחריוירדוף
 לא מטות בפ' הקוסם. 4 השיגו: שרדפו שאותםלוישיגו
 בחרב ישראל בני הרגו איקא כב יג וביהושע הקוסםכתיב
 דרשב"י במכילתא וכן לגמרי ובלעם הכתוב מ"קובא"צ
 בפסיקתא וכן הענין תוכן רק מעתיק איש בש"ט אבלליתא
 עם מואב שרי וישובו דכתיב וכו'. וזקני 5 מקצר:זוטרתי
 ס"ה בלק תנחומא עיין קאמר, לא מדין שרי אבלבלעם
 בדפוס אלא אינם לאחוריהם וכו' וזקני והמלות שם.ורש"י

 כי"מ ניר' ועיין דרשב"י במכילתא לתנייהו וכןווימציאה,
 דבריך אפשר וויניציאה דפוס גירסת ולפי קונסט'.ודפוס
 אחריהם מצרים וירופו כאן אבל לאחוריהם וכו' וזקנילהיות
 ד"א הוא בכי-מ וכו'. וישיגו - וכו': נכשל שלאמגיד
 ומ' הקריב ופרעה ואולי הקריב. ופרעה הסמוך דבורעם
 בעל וכו' וישיגו דורש ובתחלה ט ש' ד"א קודם לקמןצ"ל
 ופרעה ד"א צ"ל ואח"כ דרשב"י במכילתא הוא וכןצפון,
 הים על וכו' וישיגו ג' ובא"צ וכו' הקריב הואהקריב
 הוא ג' יא ש' הדבור ובסוף וכו' שראה כיון הקריבופרעה
 ולשון בח"ג עיין ובו" כיון 6 עליו; לבא הפורענותהקריב

 פי לפני וחנו לאחוריהם ישראל ששבו שראו כיוןהתנחומא
 שראו כאן להיות ראוי היה זה ולפי צפון בעל לפניהחירות
 גירסת ולפי צפון נעל לפגי הים על חונים שישראלפרעה
 דרבי במכילתא ועיין שנשארו במקוט שנשאר צ"להדפוס
 וש"ט: פ"ז ועיין הדפוס. כגירסת ונראה יוחאי בןשמשן

 ירדו שביעי בליל דהרי וכו'. מה - ת-י: וכו'. לזבח9
 האקטורין הלכו ימים בשלשה ישראל שהלכו מה א"כלים
 הלך ומחצה ביום האקטורין שהלכו ומה ימים בשלשהושבו
 התנה וכאשר כדכתיב לבא הקדים שהרי אחד ביוםפרעה
 ומכילתא ויוגד בפסוק ורש"י פח דף לעיל עייןעמהם.
 ורש"י: וש"ט פ"ז וכו'. לכך 11 : פ"ה ומדע-רדרשב"י

 לאחוריהם, עיניהם שנשאו להם היה מה דאל"כ וכו'. כיון12
 וש"ט פ"ז אחד. כאיש 14 דרשב"י: מכילתא ועייןש"י'

 תנח' וכו'. תפסו turnla 15: רומית מלה ותורמיותורש"י,
 רשיי* כ, דף והזהירס"ט,

 ן ח' כ מגיד[ ן וגו' אחריהם כס 1 ן ג פרשה אכ)ב(
 א ן ח' אטכמ להט[ 2 ן שלא ט ן ת' אטכסבדרך[

 הגו.םן ם ן מקום נעכל אטכ ח', מ מצינו[ וכן ןלאחריהם
 א 3 ן וגו' הם הגוים כ ן ההם וק האלה[ ן הם מנחשיםמ

 וכתיג[ ן ח' מ מה"ד[ עד וכתיב ן ת' מ אותש ן וגו'אותם
 עד הרגו ן וגו' הקוסם אכ 4 ן וגו' משב אכ [ ח'אטכ
 שלא מגיד כק לאחוריהם[ וכו' וזקני 5 ן ח' אטסה"ד[
 לאחוריהם ויחזרו ינהגם( )כ ינחשו שלא מהם אחדנכשל
 דבור כ וכו'[ וישיגו [ ח' ל וגו'[ וכו' לאהריהם(ןוישיגו)מ
 עליו[ ן ח' ד את[ 6 ן ח' כ הים[ על ן וכו' פרעה עםאחד
 שראה שפופ , וכו' אמר כן אותם שראה מ ן ד"א ג'מ

 בעל לפני חונים שישראל( )ט ישראל את ח'( )שמרעה
 בעל שנשארו ן שנשאר ל ן אמר הים( על חו' )טצפון
[l1DSובעל ן גזירתו כ ן גזרתי דעת על ט 7 ן ח' ק 
 התחיל במים לאבדן התחיל והוא במים ט ן ח' מ גזרתיןוכו'
 מ ן ח' ד ומנסך[ ן התחיל במים לאבדן גזיר' א: 8 ןוכו'

 מ הקריב[ הקריב 9 ן ח' מ ופרעהן ן וכו' לכך לפניוומנסך
 ט ח'ןופרעה[ אס ולקטר[ ח'ןלזבח מ בפ'ב[ח'ןהקריב

 אחריהמן ולרדוף ללכת ומיהר עצמו קרב נ' ר הקריב[ ןח'
 האיקטורין כמ בס', וכן האוקטורין ט 10 ן בשלשתאטכ
 אחד ביום כ ן האקטרים ק בכ', וכן האוקטרין א גב',ובז

 11 ן ח' אט ומחצה[ וכו' ןןומה בס' וכן האיקטרין ק ןומחצה

 [ ח' כ עיניהם[ [ ח' ט עיניהם[ את 12 ן ח' מ וכו'[לכך
 איש אט 13 ן ה' - היו[ ן ח' אדם את[ [ "' אטכמישר*[
 ן שעשו טס [ מלמד בו 14 ן אחריהם נוסע נ'כן(4א )אאומר
 למדין ד ן ח' מ ב[ בפ' תורמיות ן בכולן וכן טורמיותאט

 כ ן מנהימת דכ מתנהגת, ט 15 ן מלכות אטכ ןמלכיות
 ן וגו' מאד דכ ן ח' מ בן בפ' תורמיות ן תרמיותהרמיות

10

16
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 והעי מים אל בית אומר הוא באברהם ויעקב. יצחק אכרהמ אומנות אכותםאומנות
 )שם וגו' שבע בבאר אשל ויטע ז( יב )בראשית ה' בשם ויקרא מזבח שם ויבןמקדם
 יצחק ויצא וכתיב סב( כר )שם רואי לחי באר מבוא בא ויצחק אומר הוא ביצחק לג(,כא

 וישמע ואהמה אשיחה וצהרים ובקר ערב שנ' תפלה 4א שיחה אין מב( )שם בשדהלשוח
 וכתיב ג( קמב )שם וגו' אגיד לפניו צרתי שיחי לפניו אשפוך וכתיב יח( נה )תלים קולי6

 וילן במקום ויפכע אומר מהו ביעקב א(, קב )שם וגו' ה' ולפני יעטוף כי לעניתפלה
 בעד תתפלל אל ואתה שנ' תפלה אלא פגיעה אין יא( כח )בראשית השמש בא כישם
 נא יפגעו וכתיב יו( סו )ירמיה בי תפגע ואל ותפלה רנה בעדם תשא ואל הוההעם
 תולעת תראי אל ובה"א יח( כו )שם הי בית הנותרים הכלים בואו לבלתי צבאותבה'

 אין כך בפה אלא הארו את מכה אינה וו תולעת מה יד( מא )ישעיה ישראל טתי יעקב10
 מיד לקחתי אשר אחיך על אחד שכם לך נתתי ואני ואומר תפלה אלא לישראללהם

 לך לומר אלא לקחה ובקשתו בחרבו וכי כב( מח )כראשית ובקשתי בחרביהאמורי
 ליהודה נואת ואו' ט( מט וגועשם יהודה אריה בור וכה"א בקשה וו בקשתי תפלה ווחרבי
 באדם יבטח אשר הגבר ארור אמר ירמיה וכן ו( לג )דברים יהודה קול ה' שמעויאמר

 ו( )שם מבטחו ה' והיה בה' יבטח אשר הגבר ברוך אומר מהו ובתפלה ה( יו )ירמיה15
 צבאות ה' בשם אליך בא ואני ובכידון ובחנית בחרב אלי בא אתה לגולית דוד אמרוכן

 אכמ 1 ן ח' טכס מיד[ ן ח' מ וכו'[ ובני ן ויזעקוט
 אט ן ח' כ אומנות[ ן ח' ט ויעקב[ וכו' אומגות ןאבותיהם

 לה'ן מזבח במקרא: 2 ן כתיב מ 1 ח' דם הוא[ ן אומרמהוא
 ן וגו' בבאר אשל אב ן ויטע ח'( )כס וגו' מקדםאטכס
 אומר מהוא ביצחק אט 3 ן ח' ט וגו'[ ן ח' מ וכו'[בבאר
 מבוא כ ן ויצחק מהל נ' )כ ית' ביצחק כס ן וכו'ויצא
 בשדה א ן שיח ואין לשוח מ 4 ן וכו' ויצא מבא מ ןוגו'
 אשפוך אשיחה טס ן וגו' אשיהה מ ן ואין לבא ןוגו'

 ן וכו' לעני תפלה שיחי טמ 5 ן אשפוך וגו' אשיחהוכו'ןא
 אכ ן ח' סו וכו'[ ולפני 6 ן ח' א וכתיבן ן וגו' שיתיאב

 מהו כ ן כתיב ביעקב מ ן שיחו ישפוך ה' מ ן ומ,יעטוף
 יאיזן אלם 7 ן ינו' א ח', כוכם וכו'[ וילן ן פגע ט ןכתיג
 העם אס 8 ן וגו' תתפלל כ 1 ח' ט ואתה[ ן תפלה לשוןט
 ן ואומר מ ן ח' אט הין וכו' וכתיב ן וגו' הזה העם ט ןוגו'
 מתי 10 ן בבית במקרא: ן בא ל ן ח' כמ וכו'[ לבלתי9

 אינה[ ן מ רק זט ן התולעת א ן וגף ב ח', אטמישראל[
 ן ארזים כ הארזית, ישעיה: וילקוט אט ן ח' כ את[ ן ת'מ

 להם אין ישראל כך ישעיה: ילק' מ ן בפיה מ ן ח' מאלא[
 כ ן נתתי הנה ט ן ואני וכה"א אט 11 ן אף כ כך[ ןאלא
 וכי אחיך ט ן בחרגי וגו' אחד מ ן וגו' אחד א ן וגו'שבם
 לקחה ישעיה: וילקוט אט ן ובקשתי א ובקשתו[ 12 ןוכו'

 עבודה כו:, בבלי ע"א, ז ברכות ירושלמי וכו'. באברהם1
 רבה במדבר ס"ט, פ"סה ס"יד פ"ס רבה בראשית 1.,זרה
 , פ"טז פדר"א D~D, מקץ ס"ה שרה חיי תנחומא פ"ב,ריש
 וקב נה שוח"ט שט, המכירי ילקוט פ"כב, סוף משלימדרש
 קט, שרה והיי פו רמז וירא ילקוט שם, המכיריוילוט
 F4~hd 12 תתקס: משלי תתנה, תשעא תהלים הנ,ישעיה
 אגל קכגק בפרא בבא וכ"ה ובבעותי בצלותי ת"א וכןוכו'.

 גור 13 : חכמים ומדרש הילקוט כגירסת דרשב"יבמכילתא
 אלא כחו אין אריה דמכונה דאף לומה דרצה אפשרוכו'.

 4א כחו אין ואריה אריה שנקרא פירש ובז"ר ש"י.בתפלה,
 גוף הכתוב גורס אינו ותנחומא חכמים במדרש אבלבפה
 ובבה"מ דרשב"י. במכילהא ליהט ובן בלל. יהודהאריה
 גור ואף יעקב תולעת תיראי אל להיות דצריך לומהצידד
 אריו-ה שנקרא ליה דקשיא ופירש תולעת מה יהודהאריה

 אעו ישעיה דבילקוט בבה"מ שכתב ומה לתולעתוהמשילו
 שם דבילקוט היא שגיאה יהודה אריה דגור הפסוקמביא
 מהו ובתפלה 15 כלל: מיהודה ראיה מביא ואינומקצר
 לבו יסיר ובה' הפסוק דסוף לומר צריך שלפנינוהגירסא ולפי לתנייהו. בילקוט וכן המלות, אלו מוחק בש"יאומר'
 מקום ומכל דרשב"י במכילתא כמפורש תפלה דהיינודורש
 הפסוק גם דהרי מדוקדק אינו אומר מהו ובתפלההלשון
 תפלה: שכר ומהו דה"ק וצ-ל תפלה לענין דורששהביא

 מן רבא ונראה ההמשך מפריע באן בדפ' הנוסף מבטחו'ד
 : למניםהגליון

 ת"ל מה הא( וגו, נ' )א אבטח בקשתי לא כי כתיב( והלא ישעיה: ילק' נאמר. באברהם והלא )ט נאמר כבר והלא לקח()ט
 בקשתי 13 1 ח' כ בקשה[ וכו' אלא ן וכו' וכה"א בתפלתו אלא מ ן תפלה( זו אלא אבטח ישעיה: )ילק' תפלה זו ובקשתונחרבי

 שמע ן ח' מ ויאמר[ ן וגו' כ ח', ד וכו'[ ושמר ן וגו' ויאמר א 14 1 אכ רק וגו'[ ן ח' מת ואומרן וכו' גור ן ח' אט בקשה[זו
 ן התפלה ומן א ן בתפלה אבל כמ 15 ן וגו, כערער והיה באדם א ן ח' כ באדם[ ן ברוך וגו' באדם אומרןט ח,ןאמ טוכו'[
 קרוב שנא' להם קרוב הוא( )ק והוא לו שמתפללין בשעה ישראל של מבטחן נ' ד מבטחו[ ן ח' כמ וכו'[ והיה ן היא סמהו[
 וככידון ן אליך באתי ואני וגו' בחרב מ ! וגו' אלי כ ן אתה אומר מהו, א ח', )כמ הוא דוו וכן אטכמ 16 ן קראיו לכלה'

 ן אלהי מערכות צבאות במקרא: ן ואנכי במקרא: ן וגו' בחגית א ן ח' בזוכו'[
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93 ב פרשה בנשלח רויהימסכתא

 אלהינו ה' בשם ואנחנו במומים ואלה ברכב אלה וכתיב מה( יו )ש"א ישראלאלהי
 )תלים קראנו ביום יעננו המלך הושיעה ה' ונתעודד קמנו ואנחנו ונפלו כרעו המהנזכיר
 בין לעוור עמך אין ה' ויאמר אלהיו ה' אל אסא ויקרא אומר הוא באמא וכן ח-י(כ
 אתה אלהינו ה' הזה ההמון על באנו ובשמך נשעננו עליך כי אלהי עירנו כח לאיןרב
 אל מקדש מלאכים משה וישלח אומר מהו כמשה יד(, יד )דה"ב אנוש עמך יעצוראל
 יד-סו( כ )במדבר קולנו וישמע ה' אל ונצעק מצרימה אבותינו וירדו וגו' אדוםמלך
 יעקב קול הקול דכתיכ יצחק אביכם לכם שהוריש מה על מתגאים אתם להםאמר
 ידי והירים דכתיב יצחק אבינו לנו שהוריש מה על מתכאים ואנו קולינו את ה'וישמע
 בחרב פן בי תעבור לא אדום אליו ויאמר הה"ר מ( כו ובראשית תחיה חרבך ועלעשו
 וייראו אומר אתה כאן ואף בחרב אלא בטוחים שאינן יה( כ )במדבר לקראתךאצא
 ויעקב, יצחק אברהם אומנות אבותיהם אומנות להם תפשו ה' % ישר% בני ויצעקומאד

 בצימה שאור שנתנו מאחר במצרים, קברים אין המבלי משה אלויאמרו
 אמרו מה וכי במצרים אליך דברנו אשר הדבר וה הלא לו ואמרו משה אל להןבאו

 ירא אליהם ויאמרו אהרן ואת משה את ויפגעו אומר הוא הרי במצרים למשהישראל
 באפלה אחינו מיתת מצרים שעבוד מצטערימעל היינו כא( ה וישפוט)שמותה'עליכם
 במיכר מיתתנו באפלה אחינו מיתת על מצטערים היינו במצרים משעבודנו לנוקשה
 מושלכת נבלתנו תהיה ואנחנו ונקברו נספדו שאחינו באפלה אחינו ממיתת לנוקשה
 בלילה. ולקרח ביוםלחורב

 להודיע מזרון משה הרי וראו, התיצבו תיראו אל העם אל משהויאמר

 הגירסא ה'. אל 6 ס-א: ס"כא רבה שמות וכו'. גמשה5
 בשמות הוא וכן ז בו מדברים אשגרה אבותינו אלהי ה'אל

 הוא וכן הספרים רוב בגירסת תפסתי וכו'* ואף 10רבה:
 אונקלוס אבל וצלו תרגם יונתן כי להעיר וישבתנחומא,
 לאחר ובו" שאור שנתנו 12 רמב-ן: הערומות, עניןוזעיקו
 4וע-( שצעקו לאחר הס-ז ולשון ז"ר. נתפלה, הדברשתקנו

 מ-ס' תלונה, על תלונה הוסיפו להתלונן שהתחילודאחר לגנאי דהוא משמע דאדרבה וא"ע וכו', ואמרו הלכודה'
 אל צעקו מתחלה כי הרע יצר על הכוונה הרמב"ןולדעת

דק
1 

 מתקרב פרעה כי שראו ומאחר לשוב פרעה בעב תז ש
 משו-ו. אל שנתרעמו עד בלבם רעה מחשבה נכנסהוהולך
 אחרים היו וא"ב למשה. דרא רשיעי ואמרו תרגםוביונתן
 קעת. דף ש"ט ועיין ה'. אל שצעקומאותם

 וכן מ אלה, ואמ' ט אלה, ואו' א ן ח' בו ישראל[ אלהי1
 ן המה וגו'( נ' )א בסוסים אט ן המה וגו' ברכב כ ןאלה
 הושיעה ה' ח,( )א וגו' ינפלו אטכ ן וגו' מ וכו'[ המה2

 אטכ ח', ד נאסר[ 3 ן קרא'( ביום יעני "מלך )אטוגו,
 אל ן ח' מ כח[ וכו' ויקרא ן אמ' כ ן ח' אבם הוא[ ןאסא
 וק כח[ לאין 4 ן וכו' כי אלהיו ט ן ח' כ אלהיו[ ן בשםקו

 כ אלידן מ ן ישעם נ, וטקט אלהי[ ן ללא א לאין[ ןלמעט
 ן הגדול נ' ט ההמון[ ן אל ארטמ אבל כש, עלן ן נשענומ
 כס משה[ ן ח' מ מהו[ 5 ן ח' וסק אתה[ ן ח' מ וכו'[ה'
 כ 6 ן וירדו ת'( )ט וגו' ח'( )מ מקדש מלאכים אטכס ןר

 ן מצרים מ ן ונצעק וגו' מצר' אל ן ונצעק וגו'אבותינו
 וישמע ט ן ח' כ וכו'[ וישמע ן אבותיה אלהי נ' אטכה'ן
 השיב ואדום מ וכו'[ אמר 7 ן וגו' קול' א ן קולנו אתה'

10

16

 דכתיב[ ן ח' אטכ יצחק[ ן משה ג' ד להם[ ן אמרו אט ן וכו' היא הדא תחיה חרבך ועל אבא לנו שהוריש מה על מתגאיםאנו
 ן על אט 9 ן והידים אבינו להםןאטכ ד ן ואלו ר ואנו[ וגו' קולנו כ ן ישראל קול את ה' ך 8 1 וישמע וגו' יעקב כ ן ח,אט
 מ וכו'[ פן ן וגו' אדום כ ן ויאמר שנ' תחיה ישעיה: ילק' ן וכו' לא אומר מהו ט ן ויאמר אומ' מהו תחיה א ן וגו' תחיהכ
 ט וייראו[ ן אף ט ן וכו' להם תפשו ישראל אבל ד וכו'[ ואף ן "' אטם בחרבן וכו' שאינן 10 ן וגו' בחרב ם ן וגו' אח',
 ויראו שנ' נ' ד ויעקב[ ן ח' מ ויעקב[ וכו' אומנות ן אבותיכם כ אבותם, טס ן וגו' כ ח', מ וכו,[ בני ן ח' טס מאדן 11 ןח'

 ן ח' דם להן[ 13 ן וגו' נ' א ח', טמ במצרים[ ן וגו' המבלי כ ן ישמר כ 12 ן ה' אל ישראל בני ויצעקו מצרים( )קומאד
 ח'ןלמשה[ מ ישראלן ח'ן14 מ ח'(ןבמצרים[ )ן וגו' הדבר להםןאט א ח', ט אמרוןלו[ משהןאטכמ אצלח'ןאטכ

 )ט וגו' גרבים אהרן אט ן ירא וגו' אהרן מ ן ויאמרו וגו' אהרן ל ן ושמרו וגו' משה כ ויאמרו, אחיו ואת משה ק ן לומ
 קשה ט 16 ן ומיתת כ ן במצרים שעבודנו אטכמ ן מצוערים ק מצערים, ו ן וגו' וישפוט א ן וגו' עליכם כ 15 ן ויאמרוח'(

 כ ביום[ 18 ן תהי מנו אכמ 17 ן ממיתת במדבר מיתתנו לנו קשה מ ן הזה במדבר אב ן מצרים משעבוד כ ן וכו' היינוממנו
 דכ וראו[ התיצבו ן וגו' העם א ן וכו' אל העם( אל משה ויאמר דכתיב נ' )ק משה להם אמר מיד וק וכו'[ ושמר 19 ןח'
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 מפורש עליו והרבבות האלפים אותם לכל ומסייםעומד היה היאך משה שלחכמתו
 וראו התיצבו יט(: ז )קהלת וגו' אשר שליטיםמעשרה לחכם תעוז החכמהבקבלה
 הקדש רוח עליכם שרת היום משה להם אמר אימתי ישראל לו אמרו הי, ישועתאת
 הך ויאמר המוכח על נצב ה' את ראיתי שנא' הקדש רוח אלא מקום בכל יציבהשאין

 ואומר א( ט )עמום אהרוג בחרב ואחריתם כלם בראש ובצעם הספים וירעשו הכפתור6
 יהושע את קרא ואומר י( ב )ש"א שמואל שמואל בפעם כפעם ויקרא ויתיצב ה'ויבא

 ד( כ )שמות מרחוק אחותו ותתצכ ואומר יד( לא )דברים ואצוונו מועד באהלוהחוצכו
 מפני שברחה ליונה שעה באותה דומים ישראל היו למה הקדש. רוח עליהששרתה

 תצא ואם הנחש הרי לפנים תכנם אם בה נושף נחש והיה הסלע לנקיק ונכנסההנץ
 נתנו מיד רודף ושונא מוגר הים שעה באותה דומים ישראל היו כך הנץ הרי לחוץ10

 )שה"ש וגו' המדרגה במתר המלע בחגוי יונתי בקבלה מפורש עליהם בתפלהעיניהם
 תורה. בתלמוד נאוה ומראך בתפלה ערב קולך כי נאוה, ומראך ערב קולך כי יד(.ב

 ישועת את וראו התיצבו ד"א הטוב. במעשה נאוה ומראך בתפלה ערב קולך כיד"א
 לםכול כח בנו אין רבינו משה לו אמרו למחר להם אמר אימתי לו אמרוה'

15
 מלאכי של תורמיות תורמיות הקב"ה להם והראה שעה באותה משה התפלל
 והנה ויראו וגו' האלהים איש משרת וישכם שנאמר כענין עליהם עומדיםהשרת
 תירא % ויאמר נעשה איכה אדוני אהה אליו נערו ויאמר ורכב מום העיר סביבותחיל
 ויראה עיניו את נא פקח ה' ויאמר אלישע ויתפלל אתם מאשר אתנו אשר רביםכי

 אותן ילכל א ן משה היה ט 1 ן מזרז וק ן ח' טוגו',
 ן והריבבות ט ן לו גשמעין והיו נ' ד והרבבות[ ןהרבבות

 ק ן וגו אב ח', טס וכו'[ מעשרה ן יהחכמה אדטמ2
 אט ישראל[ ן ח' מ וגף, דכ וכו'[ את 3 ן בעיר היואשר
 תשרה, מ שרתן ן ח' אטכס משה[ ן ח' א אמר[ ן ח'כס
 א 4 ן עליהם ול ן שכינה שרתה( )ק השרתה וק ישלח,אט
 ואומר( )ט וגו' המזבח אטב ן ח' מ ן וכו' על ן ואיןט

 כ ח', מ וכחן ויקרא ן לו ר ה'[ 6 ן ח' מ ואומרן 5 ןויבא
 ט ן ח' כס ואומר[ ן וא' בפעם א ואומר, בפעם ט ןוגו'
 וכו' ואומר ן וגו' אכ ח', טמ וכו'[ באהל 7 ן יהושעאל

 ששרתה 8 ן וגו' אחותו כ ן ח' כ ואומר[ ן ח' אטעהקדשן
 וכו'[ למה ן נאמר 1 א למה[ ן עליו וק ן ח' כ הקדש[וכו'

 דומין א ן שבורחת ליונה דומים ישראל היו שעה באותהד
 ן נושך ק ן הנחש ט ן נכנסה כמ 9 ן שעה לאוהו ט ןיש'
 כשיצתה לפנים ונכנס( )א ינכנסה אט וכו'[ אם ן ח' מקבה[
 ן .וכו' כך להופעה הנץ בן ח'( )א בא הרי וכשיצאי()א
 מ 10 ן ח' כמ נחשןואס[ נחש,כ כאן הרי ח'ןמ כמאמן

 דשירה מסכתא רכון. יציבה 4 וש"ט: פ"ז וכו'* עומד1
 יד לא וילך תנאים מדרש דרשב-י, מכילתא י, פרשהסוף
 ס"כא, פ-א רבה שמות ע-ב. יז סוטה ירושלמי קפב(,)דף

 שיר וכו" ליונה 8 ש-ט: פ"ז ס-א, פ"יד משלימדרש
 בתפלה גורס בא"צ בתפלה. 12 יד: פסוק פ"ב רבתהשירים

 בבה"מ ומפרש מוחק שבנחים ומה הטוב במעשהומראךנאוה
 הא.'צ כגירסת ובאמת תורה מתן קודם שמדבר מפנידטעמו

 למחוק אין הנ-ל מטעם אבל דרשב-י במכילתא הואכן
 נאמר מהחלתו כנראה הדרש דעקר משום שבפניםהגירסא
 מנוחדת לכוונה בפיהם רגיל שהיה במדרש ומשתמשבם-א
 על שעמדו בשעה ישראל על קאי ערב דקולך לומרכאן
 רבה שמות ועיין קפט. דף ש-ט גם הוא כן וכלפנינוהים
 קשיא הא קשיא אי אבל שם. רבה השירים ושיר ס"הפ-כא
 אין והרי תורה תלמוד על נאוה ומראך לדרוש אפשרהיאך
 שונות דרשות ס"ה שם שהש-ר ועייז יפה. עולההדמיון
 מעשה זה נאוה ומראך התלמוד זה ערב קולך כיובכללם
 צ"ל ואפשר משובש עכ"פ שלפנינו דהלשון ונראההטוב.
 ת"ת ובמקום וכו' ומראך תורה בתלמוד ערב קולך כיד-א

 וכו'. והראה 15 אחרת: דרשה להיות צריך הראשוןבלשון
 וש"ט.פ-ז

 היה מ ן השעה כ ן ח' דכ דומים[ ן ח' מ היו[ ן נץ כאןהרי
 נ' ד ח'ןוגו'[ מ וכו'[ בסתר ן וגו' הסלע אטכ 11 ונתנון אט ן ח, אט מיד[ ן צדדין משני ומדבר רודף שונאןמ סוערןטהים

 א וכו'[ את ן טובים במעשים מ ן ח' אט הטוב[ וכו' ד"א 13 ן בתורה מ בתפלהן ן ח' אטכס א[ בש' גאוה וכו' כי 12 ןונאמר
 ד להם[ ן נתפלל אטכ 5; ן לסבר כ ן משה רבי' כ ן משה רבינו למשה ישראל לו א ן משה נ' א להם[ 14 ן וגו' כ ה',טמ
 נעשה[ וכו' וישכם ן לפניהם אטכמ ן ועומדים וק 16 ן ח' טכס ב[ בפ' תורמיות ן טורמיות אט ן מקום כ המקום, אטם ןלו
 נשרע סובב ל וכן : במקרא 17 ן ויצא ל במקרא, ליתא ויראו[ ן תירא אל ויאמר וגו' לקום( אלהים )אכ האלהים אטכ ן ח'מ

 ן אותה במקרא: אתם[ ן ויהפלל וגו' רבים אט ן וכו' כך וגו' אלישע ויתפלל וגו' אתנו אוטר אתם רבים כ 18 ן וסוס'העיר
 ן וכו' כך וגו'( )אט הנער עיני את נא אטם ן ח' טה'ן
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95 ב פרשה בנשלח דויהימסכתא

 טו--יז( ו )מ"ב אלישע סביבות אש מומים מלא ההר והנה וירא הנער עיני את ה'ויפקח
 השרת מלאכי של תורמיות תורמיות המקום להם והראה שעה באותה משה התפללכך

 כנגד עביו יג( יח )תהלים אש וגחלי ברד עברו עביו נכדו מנובה וכה"א עליהםעומדים
 כנגד אש שלהם, טרמנמנה כנגד גחלי שלהם, בלמטראות כנגד ברד שלהם,תורמיות
 יתן ועליון שלהם, קולנמין ושיפת תרימין אכפת כנגד ה' כשמים וירעם שלהם,הנפט
 רב וברקים שלהם, חצים כנגד ויפיצם חציו וישלה שלהם, חרבות צחצוח כנכדקולו

 וברקים אותם מפזרים חצים שהיו ויפיצמ חציו וישלח ד"א שלהם. צוחה כנגדויהומם
 עושים. היו מה יודעים היו ולא שלהם מכניות נטל וערבבם הממם ויהמם אותןמכנמין
 כג(: ו )דברים וגו' גדולה מהומה והמם שנאמ' כענין מגפה אלא הממה אין ויהומםד"א
 לחוור שלא לישראל המקום הוהיר מקומות בשלשה מצרים, את ראיתם אשרכי

 ואומר עולם, ער לראותם תוסיפו לא היום מצרים את ראיתם אשר כי שנא'למצרים
 מצרים ה' והשיבך ואומר טז(, יו )שם עוד הוה כררך לשוב תומיפון לא לכם אמרוה'

 חורו בשלשתם מח(. כח )שם לראותה עוד תוסיף לא לך אמרתי אשר בדרךבאניות
 )ישעיה לעורה מצרים היורדים הוי שני טנחריב בימי הראשונה נפלו, ובשלשתםשם
 תשיג שם ממנה יראים אתם אשר החרב והיתה שנ' קרח בן יוחנן בימי השנית א(,לא

 ושם מצרים אחריכם ידבק שם ממנו דואגים אתם אשר והחרב מצרים בארץאתכם
 הה"ד נפלו ובשלשתן חורו בשלשתן טורנינום. בימי והשלישית סו(, מב )ירמיהתמותו

 חניתין נגד נגדו מנוגה כאן מוסיף צדק באיפת וכו'. אש3
 ועל פ"לג נ-א נתן דר' אבות פי על כן הגיה ואולישלהן
 איתא דשם ע-ב כב סוטה בירושלמי כן גם להגיה יש זהפי

 שאינו הכתיי במקום החניתין וצ"ל שלהן הכתיי כנגדעברו
 ולקמן ס"יד יח ושוח-ט ט פסוק פ"א שהע"ר ועייןמובן.
 טרמנטן הגיי שם בירושלמי טרמבסנה. 4 : שם ואדר"נפ"ה

 עיין tormentum, רומית מלשון והמלה סימנטרי,ובשוח"ט
5.276]], LehnwOtter :Kraus, 5 גירסת וכן 1כ1'. נשיפת 
 שפשוף והכוונה פ"ח ריש דסוטה במשנה קלגס ערךהערוך

 ומלת קצב. פיסקא דברים ספרי עיין בזה, זההמנעלים
 :Lehnw~rterlt, Kraus 5.418 עיין caliga, מל"רקולגסין

 ולקמן שלהם קרנות כנגד כאן גורס בא"צ וכו'. כנגד6
 פי על כן דהגיה ונראה שלהם, חרבות צחצוח כנגדויהומם

 צווחות כנגד קולו יתן דרשב"י המכילתא ולשוןחירושלמי
 וגירסא שלהם. זין צחצוח כנגד ויחם רב וברקים וכו'שלהן
 המכירי ילק' וכו'. מכגסין 8 שלמנינו: מחג' יותר נכונהזו

- גב: צרחבקוק - תקמג: ח"ב ויסרי  מחוור ויהמם*   בירושל' ד"א. 9 ודגל: נס signum, רומית מלשוןסגניות 
 בשלשה 10 דייק: השמדם עד דקרא וסיפא אומר רבישם
 פתיחא ר' אסתר נא:, שם בבלי ע"ב, גה סוכה יררש'וכו'.
 מגומע מכאן קעט. רף טוב  שכל  ויסרתי. פסיקתאמ"ג,
 ע-ד. כס סנהדרין הירושלמי מן נראה וכן אזהרה,רהוא
 נראה קנח פיטקא שומטים טפרי וכן פ"יב בא לעילאבל
 ועיין כאן' ירושלמי התרגום דעת וכן הבטחה, אלאדאינו
 פ"י ופרה וכפתור לח, יומא וריטב"א ושופטים כאןרמב"ן
 מ-ס: כ"ז ועיין שג. עמוד יראים עדלמאן, הוצאת לו:דף
 ערך מלים וערך יב פרק עינים מאור עיין טורגינוס'13

 באותה ן נתפלל אט 2 ן אש ורכב סוסים ל וכן במקרא1
 אט ן מקום כ ח', מ המקום[ ן לו הראה ד ן ח' משעה[

 מ השרת[ מלאכי של [ ח, טכס בן בפ' תורמיות ןטורמיות
 עברו א ן ינו' כ ח', מ וכו'[ עביו ן לפניהם אטכס 3 ןח'
 נ' אט כנגד[ ן טורמיות א טרמיות, ט 4 ן עבים ךמ ןוגו'

 ן גחלים דם ן בפיטריות טכס בליסטריות, א ןאבני
 מ פרמטנה. כ טרמנ', ט טרמינה, נ"א אש נ' טגחלי[

 ד: נפט. ט נפטת, א 5 ן תורמסא תהל': המכ' ילק'טרמנסה,
 וכן ירעם, איטכק ן הנפש שם: תהלים המכירי ילק'וכן

 ן השמים( 1ט שם-ם מן איט:ק ן שמים מן ירעםבשוח"ט:
 מ ן הגפת אט ן שגד רעמים א ן וגו' נ' א ח', דטה'[

 ושפעתן ש"ג אגל א, ושיפת[ ן שלהן נ' כ תריסין[ ןטריסין
 ן ה' מ שלהם[ וכו' ועליון ן עקלגסין ש"ג אבל א,קולגסין[

 ר א ח', מ ויפיצם[ ן חצים ישלח א ן הזיין צחצוח אט6
 ן צווחות ט 7 ן ח' קו רב[ ן "' א ויפיצמן וכו' כנגד ןוגו'
 אט ן פרעה של ד:נ, חצים[ ן ח' ד ויפיצם[ ן ישלחסק

 כס מכנסן, אט 8 [ "' אט  לישראל. נ' ר אוהדן ןמפזרן
 עירבבסן כ ערבבם, ויקוממ[טמק ק ח'ן אטמכניסימ[אותם[

 אטכ ן ח' ל ב[ בפ' היו ן מגפות ן סגנניות, מ סיגנות,א
 א ן ט רק כענין ן מהטה אין מ ן ה' ד ויכמס[ 9 ןהם

 ראיתם כ ן כאשר ט 10 ן ח' דטמ וגו'[ ן השמדם עדגדולה
 ן הב"ח ט הק', א ח', מ המקופן ן היום מצרים ט ןוגו'

 ן להחזיר כ ן ח' מ שלא[ ישראלן את אכמ ח', טלישראל[
 ן אמר4ילא ה' ואומר מצרים וגו'ןט מצר' א ן בדרך וכת' וגו' לשוב תוסיפון לא וגו' ראיתם כ ן כאשר דט ן ח' כ שנ'[11
 ן מ רק באניות[ וכו' והשיבך ן ח' א באניות[ וכו' ואומר ן תוסיפו ד "'ן דב לכם[ אמר וה' 2; ן בס' וכן ונאמר מ ן ואמרך
 אטכמ 15 [ וגו' לעזרה אב ן למצרים ד ן ח' טכמ שם[ 14 ן בשלשה מ ן בשליותן הא א ן וגו' טל ח', וק וכו'[ לא13

 17 ן והרעב במקרא: ן ח' אם וכוץ והחרב וגו'ן16 כ וכו'[ שם ח'ן ט וכוץ ממנה ממגון חלא מ אתם[ ן חרב ד ןהשנייה
 כ והשלישי, אט והג', ד ן ממשלתכן רעדה4ש שם לעזרה לפרעה וברחתם נבוכדנאצר מחרב יראתם ליש' נביא להם אמר נ'ק המותוי
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 ארת הים, על ישראל נעשו כתות ארבע יא(1 ו )הושע וכו' לב אין פותה יונהאפרים
 כנגדן מלחמה לעשות אומרת ואחת למצרים לשוב אומרת ואחת הים 4 ליפולאומרת
 את וראו התיצבו להם נאמר הים אל ליפול שאמרה ואת כנכדן. נצווח אומרתואחת
 שאמרה זו מצרים, את ראיתם אשר כי להם נאמר למצרים נשוב שאמרה וו ה',ישועת

 לדום נאמר כנגדן נצווח שאמרה וו לכם, ילחם ה' לגרונם נאמר כנגרן מלחמה נעשה6
 תחרישון.ואתם

 של כנכדן ילחם לעולם אלא לכם ילחם בלבד וו לשעה לא לכם, ילחםה'
 ק"ו לכם ילחם ה' ושותקין עומדים כשתהיו אם לכם ילחם ה' אומר מאיר ר'אויביכם,
 וכבורות נמים לכם יעשה המקום לכם ילחם ה' אומר רבי שבח. לו נותניןכשתהיו

 אמר לעשות עלינו מה משה רבינו למשה ישראל אמרו ושותקין עומדין תהיו ואתם10
 שהמלחמות למי ותפארת וכגורלה ושבח שיר ונותנין ומרוממים מפארים תהיו אתםלהם
 קהים השמים על רומה ואומר ו( קמט )תהלים בכרונם אל רוממות שנאמר כעניןשלו
 פלא עשית כי שמך אודה ארוממך אתה 4הי  ה' ואומר ו( מ )שם כבודך הארץ כלעל

 ואמרו פיהם ישראל פתחו שעה באותה א( כה )ישעיה אומן אמונה מרחוקעצור:
 גאדק גאה כי לדק' אשירות שיררק15

 ע"ד, מה תענית ירושלמי וכו'. ארבע 1 : טיבריוסאלכסנדר סרגיאפס, מ טרגינוס, כ טרגנוס, מ טרגיאנוס, א ןהשלישית

 שכל זוטרתי, פסיקתא הישר, ספר ייינתז' ייישלמיתרגים במקיא: 1 ו ח, אטכוס וכו'[ הדא ן בשלשה מ טורגינוסןק

 ח' הם לן:ורןנוגוסת ' יפי ". 7 קעט. ד9סי: ן כתין אדב ן ארבעה כ ד', חלך מ מה"ד[ עדכיונהןארבע

 נחזורלמצריםן ליםןאטכ ניפולןאכ אטכ יםן2 עודןכ דישרין
 ן בנגדו ד כנגדן[ ן נעשה אט ן ח' כ למצרים[ וכו'ואחת

 ,אוסק ן לה אב ן נחזור אט ן שאומרת ט 4 ן ינו' א ח', ם ה'[ ישועת את ן לה א ן לים א ן ניפול אם ן שאומרת ט ן זו אם3
 לא 7 ן לה אכ ן וזו אט ן ח' בו לכם[ ן לה אכ ן כנגדו ד 5 ן שאומרת ט ן וזו א ן ח, ט מצרים[ את ן וגו' ראיתם כ ןכאשר
 שנ'( נ' )ט לעולם אלא לשעה אטכ ן מאיר ר' אמר תחרישון ואתם עולם עד אלא לשעה לא לכם ילחם ה' כנגדן מוכו'[

 כס 9 ן ה' ט לכס[ ילחם ה' ן שותקין גשושיו אטם 1 "' 1 אם[ ן ה' מ לכם[ בלחם ה' 8 ן וכו' אומר ר-מ לכם ילחםה'
 ק ואתם[ 10 ן הקב"ה מ והמקום, כ הוא, ד המקום[ ן דיא מ אומר, מאיר ר' ד ן והלל שבח ם ן ח' ט לון ן נותניןכשאתם
 וכו' ומשבחין מרוממין ט 11 ן רבים נ' טס משה[ ן רבם ק ן ח' מ ישראל[ ן שותקין תהיו מ ן ח' כ אתם[ וכו' תהיו ןואם

 ן שאמר 1 ן ח' ד כענין[ ן.12 והוד ונצח נ' א ח', מ ותפארתן ן ותפארה א ן ונותנין ומשבחין ומפארין מרוממין אכמ ןבאותה
 ן אלהים 1 13 ן ה' וגו' אלה-ם א ן ה' וגו' השמים כ ן שמים א 1 ואמ' וק רומה[ וגו' בגרונם אכ ן ח' מ אומן[ וכו'ואומר

 וגו' גאה כ 15 ן ח' ל פיהם[ 14 ן באותה שמך באותהןא וגו' ארוממךכ
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