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 גפרשה
 משה למשה הקב"ה אמר אומר יהושע רי אלי, תצעק מה משה אל ה'ויאמר

 נתונים בני משה למשה הקב"ה אמר אומר ליעור רי בלבד, לימע 4א לישרי להםאין
 אומר שהיה 4י תצעק מה בתפלה, ומרבה עומר ואתה רודף ושונא מובר היםבצרה
 לקצר זה הרי יג( יב )במרבר לה נא רפא נא אל להאריך, שעה ויש לקצר שעהיש

 6 אומר מאיר ר' להאריך, וה הרי יה( ט )דברים יום ארבעים כראשיה ה' לפניואתנפל

 ט( א )בראשית המים יקוו אלהים ויאמר שנאמר יבשה ים לו עשיתי יחידי לאדםאם
 ויטעו ישישי בני 4 דבר 4י תצעק מה יבשה. הים את להם יושה איני 14 קדושיםולערת

 עורי שניעורי הים את להם אקרע אני ירושלם בזכות אלי תצעק מה אומר ישמעאלר'
 עוד בך יבא יוסיף לא כי הקדש עיר ירושלם תפארהך בכדי לבשי ציון עוזךלבשי
 10 דורונם קדם כימי עורי ה' זרוע עוז לבשי עורי עורי ואומר א( נב )ישעיה וטמאערל

 תהום מי ים המחרבת היא את הלא תנין מחוללת רהב המחצבת היא את הלאעולמים
 הבטחה בשביל ד"א ט-י(1 נא )שם כאולים לעבור דרך ים מעמקי השמהרבה

 ימה ופרצת הארץ כעפר זרעך והיה שנ' הים את לכם אקרע אני אבותיהםשהכטיחום
 עשיתי ככר הקב"ה לו אמר אומר בתירה בן יהודה ר' יד(. כח )בראשיתוקדמה
 15 הלכו ישראל ובני לחרבה: הים את וישם שנ' אביכם אברהם שהבטחתיהבטחה

 שקרעתי בהם מעירין חמהולבנה כבר אומר 'ותאי בן שמעון ר' הים, בהוךביבשה

 ר'4יעזר דברי בתחלה מביא בפ"ז ובו" יהושע ר' 1)ג(
 .כן וכו' אומר יהושע ר' ויסעו ישראל בני אל דברואח"כ
 שנשמט אך קפ, דף טוב ושכל מ"ח פ"כא רבה בשמותהוא
 כלפנינו: הסדר דרשב"י במכילתא אבל יהושע ר' שםשם
 צדק באיפת הגיה וכן כי"מ, בגירסת תפסתי וכו'. שהיה3

 הדפוס בגי' נראה שם רבה משמות אבל אומר ח"אשהיה
 ובפ"ז משה מתפלת הראיה שייך לא הקב"ה של בפיואבל
 ליהא דרשב"י ובמכילתא אומר שהיה המלות נשמטווש"ט
 המאמר דכל נראה העיון ואחר מה"ד עד אומר שהיהמן
 ח"א שהיה מה כאן משמיענו ענין דלאיזו לכאן שייךאינו
 ויסע מס' מלקמן לשון אשורת 4א אינו ובאמת לומררגיל
 מכילרת4ן יבשה. 7 וש"ג: קד צד במדבר וספרי אפרשה

 מכיל' ירושלם' בזכות 8 טוב: שכל רבה, שמותדרשב"י,
 : אלי תצעק מה מלות מוחק ובא"צ שם, רבה שמותדר"ש,

 הוא וכן יעקב בזכות רע"א שם רבה שמות וכו'. ד"א12
 הבטחה בשביל להיות צריך זה ולפי דרשב"ימכילתא
 ועיין בא"א' מגיה וכן וכו', אביהם יעקב אתשהבטחתי
 תקנא' ומיכה קכ ר' ויצא ילקוט ס"ה, פ"סט רבהבראשית
 הספר: מגליון פירוש דהכ:מ וכו' פרוץ לו רמזוהמלות

 וישבבו על שסמוך במ"מ ופירש מובן, אינו וכו'. וישם15
 דריב"ב פירש ובש"י בסמוך. בניה ר' שדרש כעין עולהעצי
 בבר הקב"ה דאמר ומתרץ וסוער הולך והים יסעו היאךק"ל

 הבתריכם בין בברית ל(אברהבבמ שהבטחתי הבטחתיעשיתי
 וישם מדכתיב ראיה ומביא פ"ט דבחרש מס' לקמןכדדרש

 דה"ק וע"כ כאן דברים ויתור המים ויבקעו לחרבה היםאת
 משה תפלת קודם כבר שנבקעו אחר לחרבה אותםדשם
 ובם-ע בבה"מ, פירש זה וכעין מוחק' וכו' ישראל ובניומלות
 דכבר משמע אח"כ המים ויבקעו מדככתיב דדורשפירש

 ט אמרק ן וגו' נ, א ח', :מ אלי[ ד,1 פרשה אכל)"
 ד נלבד[ 2 ן ח' ט משה[ ן ח, אכמ משה[ וכו' אמר ן לונ'
 טס משה[ ן ח' אב משה[ וכו, אמר ן לו נ' ט אמר[ ןח'
 ן מרבה ואתה מ ן סוער מפ והימן אט והיה, כ הים[ 3 ןר
 לו נ' ר אומר[ ן ח' טמ אומר[ שהיה ן ח' אכמאלי[

 כ זה[ ן להאריך"'לקצר ד 4 1 ה'( )ל משה למשההקב"ה
 ן ח' דכמ יום[ וכו' כראשונה ן וגו' כראשונה א 5 ןשעה
 ד אם[ 6 ן אם השם אמר אומר מ ן ר' ש אליעזר, ר'ד
 הראשון שם-ר וכן שהוא הראשון נ' ר לא, כ לאדם[ ןח'

 אלהים ויאמר ן ח, אדט המים, מ ים[ ן ח' ט לון ןשהיה
 קדושים)ן עדת לאלו מ ן לעדת ט 7 ן וגו' המים טכ ן ח'מ

 מה ן ליבשה כ ן ח' דט הים[ את ן ח' ט את[ ן ח' דלהם[
 וכו'[ דבר ן וגו' תצעק א ן תצעק מה מ חן ד ויסעוןוכו'
 וכו' ישמעאל ר' ן אומר ישמעאל ר' דאמר וק 8 ן ח'כ

 אט ן ח, אטט אלי[ תצעק מה ן ח' מ ב[ ש' הס' בע'שמו
 ח,, ט עוז[ 10 ן ח' אטט י[ ש' ואומר וכו' עורי ן קורעכ

 כ: ן וגו' הים המחרבת היא את הלא וגו' ה' כ ן עודכ
 א ן דרך וע' המחרבת היא את הלא ואומר עולמיםשנות
 עושה ד"א א 2נ ן וכו' דרך וגו' ים המחרבת היא הלאקדם
 ד"א ם ן וכו' קורע אני אבותיהם שהבטיחום הבטחהאני
 ן אני שבזכוהן לאבותיהם שהבטחתי הבטחה הם אניעושה
 טג ן אני אביכם אברהם שהבטחתי( )ל שהבטיחנו ולק13

 ט וכו'ן ופרצת ן וגו' כעפר כ ן ח' ט לכסן 1 להם א ןקורע
 אמר ן הים את פרוץ לו רמז 3' ך וקדמה[ 14 ן וגו' אח',

 אטכ לחרבה[ ן לאברהם ל ן שנ' אבותיהם( קאט אבותיכם ח'( )א את שהבטחתי אככ ן שהבטחת וק 15 , ח' אטב הקב"ה[לו
 ן ח' אטכ הים[ וכו' שקרעתי ן עליהן כ ח', אט בהם[ ן מעידה ט ן ח' א הים[ בתוך 16 ן 1ג1' הלכו כ ן בני ט ן וגו''
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 לילה לאור וכוכבים ירח חוקות יומם לאור שמש נותן ה' אמר כה כ. שנ' הים אתלהם
 מצוה כזכות אומר כנאה ר' לד(. לא )ירמיה שמו צבאית ה' גליו ויהמו היםרוגע
 כ( כב )בראשית עולה עצי ויכקץ שנ' הים את להם אקרע אני אברהם אביהםשעשה
 לא אם שנ' הים את להם אקרע אני המילה בזכות אומר התימני שמעון המים. ויבקעווכתיב
 היא זו אי וראה צא אמרת כה( לג )ירמיה שמתי לא וארץ שמים חוקות יומםבריתי
 למה משל אומר הזקן אבטולם ר' מילה, זו אומר הוי ובלילה ביום נוהכת שהיאברית
 ולהחוירו הימינו לבקש אוהבו נכנס מכיתו וטרדו כנו על שכעם לאדם דומההדבר
 לו אמר כך לבני נתרצתי כמר בני מפני אלא ממני מבקש אתה כלום לו אמרלביתו
 אל כאתי ומאז אומר היית אמש ד"א עליהם. מרוצה אני ככר א"י תצעק מההמקום
 ומרביה עומד ארוד: ועכשיו כג( ה )שמות הוהבי לעם הרע בשמך יכלדברפרעה
 שהיו דברים יסיעו ויסעו ישראל בני א( דבר אומר רכי ד"א אלי, תצעק 2הבתפלה
 ומרבה עומד אתה ועכשיו במצרים קברים אין המכלי אומרים היו אמש מלכןדוברים
 אומרים וחכמים מלבן, דברים ימיעו ויסעו ישראל בני אל דבר אלי תצעק מהבתפלה
 מים בוקע וכתיב יא( מח )ישעיה וגו' אעשה למעני למעני שנ' עמהם עשה שמולמצן

 שהאמינו האמנה היא כדי אומר רבי עולם. שם לו לעשות מה מפני יב( סג )שםמפניהם
 אומר עזריה בן אלעור ר' ההירות, פי לפני ויחנו וישובו שנ' הים את להם שאקרעבי

 אמרהם את קדשו דבר את וכר כי שנ' הים את להם קורע אני אביהם אכרהםבדכות
 בן אלעור ר' מב-מנ(1 קה )תהלים בתיריו את ברנה בששון עמו ויוציא וכתיבעבדו
 כמטיו נקבת שנ' הים את להם קירע אני השבטים בוכות אומר ברתותא איש*הודה

 וגו'ן איימם ן רוגע וגו' טיומם וגו'ן כשמש ן אטכח' כי[1
 אטכס ן אביהם אברהם אב ן ח' ד אביהם[ 3 ן ר'בניה2אמ
 קורען מילהןאטכמ וכאןנאמרןכ ט ן4 העולה אתעצי קוקורען
 ח' אס וכו'ן חוקות 5 ן אם ה' אמר כה שנ' כ ח"ן ךלהם[

 ן ח' טס היא[ ן ח' ד וראהן צא ן ח' מ אמרת[ ן וגו'טכ
 ן מילה אלא מוצא אתה אין אטם ן ח' מ נוהגת[ שהיא6
 דרשב"י. ומכי' ט כ-ה אבטולס[ ר' ן מילה מצות אימרכ
 ר'אבטוליס, רבה: אבטליון, מ ר'.אבשלום. רמש אבטלוס,א

 אטמ ן לאחד אטכמ 7 ן משל משלו אט ן ח' טהזקן[
 מ אפיטרופו, בז איפרופו, א ן ח' אטכמ מביתון ןוטרפו
 א לביתו[ ולהחזירו ן עליו ט הימנו[ ן לבקשו וק ןפדגוגו
 א אלא[ ן בניי אלא הימנו מבקש כ ן ליה ט 8 ן ח'טבמ
 מה מ וכו'[ כך ן כך עמו נתרציתי ב! ן לבניי הרציתי ב ןלא

 הים בתוך ביבשה מרכתיב דורש וכן לחרבה אותם שםמקודם
 ועפ"ז מכבר יבשה שהיה משמע כב כבפס' ביבשה בתוךהיםולא
 לתרבה: עד המאמר כל מוחק ובא"צ וכו' ובני וכתיבצ"ל
 פ"כא רבה שמות מ"ח, פ"נה רבה בראשית וכו'. בנאה ר'2

 ובא"צ צו. ר' וירא ילקוט ט, פסוק פ"י רבה קהלתס"ח,
 ריה"ג של מאמרו במקומו וגורס בנאה דרי המאמרמוחק
 זה: אצל זה שניהם נשנו דרשב"י ובמכילתא הפרשהמסוף

 רבי ו.א 11 שכא: ר. ירמיה ילקוט :בו" המילה בוכות4
 4י תצעק מה המלות ועכ"פ הן, נוסחאות דשתי אפשראומר.
 עין במאיר כתב ובו" אמש 12 ר"א: אחר להיותצריכין

 אבל וכו' אומרים שהם להיות וראוי הוא לישנאדאשגירת
 ובמכילתא וכו' 4ור:דה ועכשיו ג"כ למחוק צריך הואא"כ

 הפירוש כאן דאמש פירש ובש"י כלפנינו, הואדרשב"י
 אומר רבי 15 שם: שמ"ר זה כל עיין מלבן' 13ברמשא:
 : שם שם-רוכו'.

10

15

 לבם נתרציתי מפני לא תצעק א ן לבניי נתרציתי כבר בניי מפני לא תצעק כ 9 ן למשה הקב"ה אמר אטב ן וכו' ד"אתצעק
 א: וכו'[ ד"א ן אומר רבי ומכדרשב"י: רבה ד ד"א[ ן ויסעו יש' בני אל דבר להם נתרציתי כבר ט ן ויסעו יש' בני אלדבר
 לדבר 10 ן מאז א ן היתה א ן וכו' אמש אומר ר' ויסעו יש' בני אל דבר כ וכו', אמש ויסעו יש' בני אל דבר ח'( )אד"א
 רבי ד"א ן ח' א אלי[ ן ח' מ אומר[ וכו' מה ן ח' ט בתפלהן 11 ן עכשיו ט ן ועכשיו וגו' בשמך א ן וגו' רכ ח', טוכו'[
 יישיאו א ן ח' מ מלבם[ וכו' יסיעו ן אמש מלבך וברים שיסיעו להם אמור ט ן ח' א ויסעו[ ן ח' א2 ד"א[ ן ח' ורבה: טאומר[
 א ן ה' כ מלבן[ וכו' מה 13 ן מרבה אתה ט ן וע' כ ח', ד במצרים[ 12 ן ח, ב שהיו[ ן דברים יסעו כ ן אמש מלבןדברים
 וגו'[ ן עמכם מ ן14 חכמים א ן יסיעו דברים כס ן ת' כ וגו', ך וכו'[ דבר ן ח' מ אלין תצעק ומה דברים וישיאו וגו'תצעק

 כ וכו'[ לפני ן לי מ 16 אמר מאירןמ ר' כדיןמ נ' א ח', מ מה[ לפניהםןמפני ט2 15 ן בוקע ת"ל מה ואומרןאט מ ן ח'מ
 עבדון אברהם את ן שם ? דברן ן ה' מ בפ'אן את ן ה' כס אביהמן 7נ ן בזכות המקום אמר שמר מ ן ~יעזר ר' : ן וגו' ד"',

 איש עזריה בן אלעזר ר' אמר ט ן אליעזר ר' וק ן וגו' ר ח', אכת וכו'[ ברנה ן ואומר ט ח', אס וכתיב[ 18 ן וגו' ו ח',ק
 קרע ח'ןטמ טס תותח('אני[ 1א תותא כפר איש א2 ח', מ ברתותא[ איש 19 ן יהודה בר' מ ח" א יהודה[ בזכותןבן ביתרכפר
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 שמעיה יג(. קלו )תהלים לנורים סוף ים לגוזר אומר מהו יד( ג )חבקוק וגו' פרויוראש
 והאמין יכשנ' הים את להם שאקרע אביהם אברהם בי שהאמין האמנה היא כדיאומר
 שהאמינו האמנה היא כדי אומר אבטליון ו(. סו )בראשית צדקה לו ויחשבהבה'
 איש שמעון לא(, ד )שמות וגוי וישמעו העם ויאמן שנ' הים:4 את להם שאקרעבי

 אצלה בגדו ויעווב שנ' הים את להם קורע אני יוסף של עצמות בזכות אומרקטרון
 אומר נתן ר' ג(. קיד )תהלים וינם ראה הים וכתיב יב( לט )ברא'טית החוצהוינה

 7( ימ הוא)כמדכר נאמן ביבו בכל בתורתי הכתכתי ככר והלא המחוזי יוסי אבאמשום

 והלא אומר חלנימי בן חנניה ר' גזבר. עליו בשיתיך ואני ברשותי והים ברשותיאתה
 אלו אחים צרתן בשעת לישראל אני אח יז( יו )משלי יולר לצרה אח הכתבתיככר

 תצעק מה אומר יהירה בן שמעון ר' ח(, קכב )תהלים וגו' ורעי אחי למען שנ'ישראל
 אומר אחא ר' ה'. 4 ישרק בני ויצעקו מאד וייראו שנ' לצעקתך קדמה צעקתם ככר4י
 מן אותם אבדתי ככר צעקתך אלוניי הקב"ה אמר עושה אני בשבילך אלי תצעקמה

 אלא צרה וא.ן יא( י )וכריה צרה בים ועכר שנ' שביניהם ורה עבודה <SYהעילם
 תקח לא אדותה 4 ואשה ואומר כ( כח ~שעיה כהתכנס צרה והמסכה שנ' ורהעבודה
 משה לולי ויאמרלהשמידם שנ' חמתי(י את משיב אני צעקתך ועל יח( יח )ייק'לצרור
 תצעק מה נאמר לכך כנ( קו )תהלים מהשחית חמתו להשיב לפניו בפרץ עמרבח,רו
 תצעק מה אומר המודעי אלעזר ר' נומעין. צעקתך מפני ויסעו ישראל בני אל דבראלי
 מוכנים כבר והלא יא( מה תצווני)ישעיה ידי פועל ועל בני על צווי צריך אני בני על4י
 ישרק זרע נם ה' נאם מלפני היה החקים ימושו אם שנ' בראשית ימי מששת לפניהם

 ישרק עשו כדול דבר אומ' אחרים להד לא )ירמיה הימים כל לפני גוי מהיותישבותו
 יוצאים אנו היאך למשה אמרו שלא הים את להם שאקרע בי שהאמינו האמינה היאכדי

 בקבלה מפורש עליהם משה אחרי והלכו האמינו אלא לדרך מחיה בידינו ואיןלמדבר
 אחרי לכתך כלולותיך אהבת נעוריך סמר לך וכרתי לאמר ירושלם באוני וקראתהלוך

 צריך לגזרים' - : אומר הוא וכן מגיה בא"א אומר. מהו1
 במכיל' שהוא כמו לגוזרים אלא לגזרים תקרי אללהשלים
 לחבריו זו ראיה שמביא התימני שמעון הוא ושםדרשב"י,
 המכילתא על מאמר ועיין הים. להם נקרע מילהדבזכות
 ואגדת א, הע' לח צד ז"ל הלוי ישראל ר' ממו"רדרשב"י
 וברח מילה הים ראה מה כו. דף יעלינעק הוצאתבראשית

 לגזריב:מ: סוף ים לגוזר שם מילה בזכות אלא נבקעולא
 מ"ח פ"פד רבה בראשית דרשב"י, מכילתא ובו" ראה6

 *יעזר יר' פרקי ס"ל, ונשא ס"ט וישב תנחומא ס"ח,ופ"פז
 וישב ילקוט שמ, רילק'המכירי קיד מזמור סרב שוחדפאמב,

 מו"ר שכתב מה ועיין תתעג* ותהלים תשטו ונשא קמור'
 נכון יותר הדרשות דסדור הנ"ל בהערה הלוי ישראלר'

 דשמעון המאמר להיות ראוי היה זה ולפי דרשב"יבמכילתא
 שמעון ואחריו ברתרתא איש יהודה גן ר"א אחר קטרוןאיש

 המלות: אלה מוחק בא-צ ישראל. אלו אחים 9התימני:

 מ אומר[ מהו ן ח' מ וגו'ן ן וגו' אב ח', ט וכו'[ ראש1
 כ ח,, אטם בי[ ן ח' מ היא[ ן המקום אמר אומר 2 ןואומר
 ל ן ח' ומ המוסגר ן ח' ט אביהם[ ן אברהם אביהם א ןבו
 ח'[ כס וכו'[ ויחשבה 3 [ וכו' שמעון וגו' בה' והאמיןשנ'
 ים בקע שנ' מ 4 [ בו שהאמין כ ן האמונה מ ן ח' מהיא[

 וכר שמעון 1 ח' אט וגו'[ וישמעו [ וא' העם כ ןויעבירם
 איש שמעיה קח: תהלים המכירי ילקוט ן ח' מ י[ ש'וגו'
 ן ח' ט אצלה[ בגדו ויעזוב ן ח' אט: של[ 5 ן קטרוןכפר

 ן ח' א החוצה[ 6 ן וגו' אצלה ד: ן בידה במקרא:אצלה[
 בכל נאמר סבר כ ן יוסף אטב 7 ן יונתן ר' ט ן ואומראט

 ט והו, כ והים[ ן ח' ט ברשותי[ אתה 8 1 "' אדבתורתי[
 בן שם והמכי' ט ן חנניא ל ן עליו גזבר אטכ ן אני ט ןהים

 ן נאמר נ' א כבר[ 9 ן חלכיס בן א הלכיסי, בן כחכינאי,
 ן ח' מ ומאד[ ח ט מאד[ צעקתםןוייראו קרמה ח';ט אטע אלי[ נו ן אמר ט ן ח' אשג וגו'[ ן ח' וק שנ'[כומכ'כהבתין10

 עמד וגו'ן16 להשמידם כ די15 רק המוסגר אלמלא:13 כ ח"ן ימכ' אטכס הקב-ה[ וכו' מה ן12 אמר ט ן ח' כמ וכו'[בני
 ן מודעי ג-כ לפעמים אכל מקומות בשאר וכן המיודעי, : ן אליעזר ר' ומק 17 ן ח' אטבם נוסעין[ וכו' לכך ן ח' אטמוכו'[
 ח"ן מ וכו'[ וגו'ןנאם האלה ח"ן: מ ח'ןלפני[ ט הס[ שנ'ן19 טברנ' איניןצווי[ יש'ןאד דנ' ח'ןבני[ אטם אלי[18

 וכו' דבר ן אמרו מ ן ה' נאם ט הימים[ כל ן מלפני וק ן וגו' ישבתו א 20 ן ישבותו לא ישראל את גם וק ן אני וקנאם[
 והלכו מ ן בו האמינו : ן לצאת נ' מ מחיה[ ן שאין במדבר ד 22 ן אקרע ט ן לי מ ן האמנה אטכס 21 ן ח' אטכסישראל[
 אמר כה לאמר במקרא: ן וגו' לאמר טס ן לנ'וגו' לאמר[ ן וגו' ירושלם 23אכ ן הנביא ירמיהו ע"י טבקבלה ן יעליהם ל ןלהם
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 ראשית לה' ישראל קדש כך על נטלו שכר מה ב( ב )שם ורועה לא בארץבמדבר
 כשנכנסו אומר הבלילי יומי ר' ה'. נאם עליהם תבא רעה יאשמו אוכליו כלתבואהו
 ומערכתו עליו הבנוי יצחק של ומזבחו ממקומו נעקר המוריה הר כבר ליםישראל
 ארן ולקח ידו פיט כאלו ואברהם המוכח על ונהון עקוד כאלו ויצחק עליוהערוכה
 את לשחוט המאכלת את ויקח ידו את אברהם וישלח שנ' בנו ארע לשחוטהמאכלת

 ושונא מוגר והים בצרה נתונים בני משה למשה המקום אמר י( כב )כראשיתבנו
 הרם ואתה לו אמר לעשות בידי ומה לפניו אמר בתפלה ומאריך עומד ואתהרודף
 ושבח שיר ונותן ומשבח מרומם הזדהמן ואתה וכו' הים על ידך את ונטה מטךאת

 שלו. שהמלחמות למי והלל והוד ותפארת וכדולהוהודאה
 דפרשה

 ונעשה הים נבקע הים. על לישראל נעשו נמים עשרה מטך, את הרםואתה
 לשנים נחלק יד(, כ )הכקוק להפיצני יסערו פרזיו ראש במטיו נקבת שנ' כיפהכמין
 הלכו ישראל וכני נ' ע יבשה הים נעשה וכקעהו, הים על ידך גת ונטה שנ' גזריםעשר

 נעשרה סו(, )שם רביכם מיכן חומר מומיך בים דרכת שנ' טיט כמין נעשהביבשה,
 שנאמר סלעים מלעיס נעשה יג(, עד )תהלים ים בעזך פוררת אתה שנ' פירוריןפירורין
 קלו )שם לנורים סוף ים לגוון- שנ' גורים גזרים נעשה המים, על תנינים ראשישברח

 במק': 2 ן יגו' כ ח', " וכו'[ ראשית ן כן על ט 1 ן זכרתיה'
 יוסי ר' ן ביהם במק': ן וגו' יאשמו ל ן וגו' תבוא' א ןתבואתה

 3ט ן אטובח, וכתלים[ ח'ןכשנכנסו א אומ'[ ן ח' מ מה"ד[עד
 ד עקוד[ 4 ן מכוון נ' א יצחקן ן ח' ק ממקומו[ ן הר היהנבר
 ט ן פושט סק ן המזבח( )אט מזבח גבי על אטב ן עליונ'

 ן וגו' ידו אב ן ח' בז בנו[ וכו' שנ' ן ח' ט את[ 5 ןולוקח
 ן סוער הים כ ן הים כן ן גדולה בצרה כ ן הקב"ה כ6
 לפניו[ אמר ן למני נ' כ 4י, תצעק מה שנ' נ' ט בתפלה[7
 עולם של רבון כ ן משה נ' א לפניו[ ן משה אמר ט ן ח'כ

 ן עלי א בידי[ ן לעשות עלי ומה הקב"ה לפני ט ןומה
 א ן אתה ח'( )ט וגו' מטך טכ 8 ן אתר א ח', רואתה[
 )ט ומפאר מרומם אטע ן ח' ט תהא[ ן וכו' תהאמטך

 והודייה כ והוד[ ן ר אטכ והודאה[ 9 ן ומשבחומתפאר(
 שלו. שהמלוכה כן ן לו שהמלחמה כ ן הודייהאט

 כ ן וגו' מטך א ן אתה א 11 ן ה פרשה אכ 10)ד(
 נבקעו ט ן נקרע מ ן ח' מ הים[ על ן סוף ים על כ ןנעשה
 ראש ן גסי וכן כמן וק 12 ן נעשה ד ן "מים א ן ונעשוהמים
 ד גזרים[ עשר לשנים ן וגו' פרז' א ן וגו' כ ח', טסובו,[
 מ"י תנחומא וכן לי"ב, נחלק עת: תהלים המכירי ילקוטוכן

 ן לשנים קלו: ושוח-ט אטכמש אבל שבילים, לי"בונחלק
 א הים[ ן נעשו ט ן ח' מ את[ ן נטה אוטכק ח"ן ט שנ'[13

 דרכת ן כמן ש"ג אט, כמין[ ן וגו' ביבשה א 14 ן ח'טכס
 פירורין 15 ן וגו' חומר אט ן וע' בים כ ן ת' מ סיסיך[נים
 ן ח' כס המים[ על ן ח' ט שברת[ 16 ן ח' דכ ב[בפ'

 נבקע נסים שני הם דרשב"י במכילתא וכו'. נבקע 11)ד(
 לשנים 12 לקמן: ועיין וכו', ונעשה המים ויבקעו שנ'הים
 שבפנים הגי' ולמי חבקוק, המכירי וילק' בח"ג עייןוכו"
 לנס שייך מחבקוק והפסוק הראיות דנחלפו לותר אפשרהיה

 למעלה שייך ידך את ונטה והכתוב גזרים עשר לשניםדגחלק
 אבל Vinter~. .ט :Mechil~a Wansche ,1109 .5 9 1.תעיין

 גורס קפ דף ובש"ט מאד. הרבה כאן משונותהנוסחאות
 שנא' שבטים עשר לשנים גזרים עשר שנים נעשהלבסוף
 רק יותר מעתיק ואינו בפ"ז הוא וכן לגזרים. סוף יםלגוזר
 סוף ים לגוזר שנ' המים נבקע שבטים עשר שניםכנגד

 וכו' שנקפאו ביום אומר רבי פ"מב פדר"א וכןלגזרים.
 המכ' אחר נמשך קלו מזמור ובשוח"ט שבילים. ליבונעשו
 נ"א אדר"נ וכן אחר. באופן הנסים שונה קים במזמוראבל
 ומאירי מ"ר, פ"ה אבות ורש-י לח, פרק ונ"ב לגפרק

 משמע פ"לח נ"ב אדר"נ וכן השוח"ט. ומן שםורשב"ץ
 במדרש וכ"ה ככיפה. דנעשו להנס שייך חבקוק מןדהכתוב
 המשנה בפ' וברמב"ם צו. דף ה חדר ליעלינעק ביה"מהלל

 השני והנס הראשון להנס המים הבקעת וחושב שםלאבות
 שנעשו והראיה דרשב-י במכילתא הוא כאשר ככיפהשנעשו
 ומלת דחבקוק הכתוב מן הוא גג דמות ששב עדכקובה
 הוא החמישי והנס במים. נקב דנעשה דמשמע דייק3קגת
 ולענין השבטים כמספר רבים לדרכים הים שנבקעלדעתו
 ונחלק דנבקע בש"ט תרץ מעשרה יותר דקחשיבהקושיא
 ר"ל אלא דוקא לאו עשרה דמספר תרץ ובמ"ע הוא,חדא
 דנחלק נראה ויותר דנהלק המאמר מוחק ובז"י ובא"צהרבה
 אחד רק בעקרן הם גזרים גזרים דנעשה והנס וכו'לשנים
 גזרים עשר לשנים נחלק לקמן או כאן וצ"ע בטעותונכפל
 נבקע נחשוב אם עשרה אלא אינם וא"ב וכו'. ים לגוזרשנ'
 מן דהראיה נראה יותר אבל כאחת, כיפה כמין ונעשההים
 שנא' הים נבקע וצ"ל הראשון להנס שייך ידך אתונטה
 דלקמן מהנך דתרתי וצ-ל יא הם עדיין ולפ"ז וכו'ונטה
 יבשה דנעשה דהא ואפשר כחדא' להו חשיב להדדידדמיין
 בספר כן גם ונעיין אחד אלא אינו למצרים וטיטלישראל

 מחולפות אגדות דהיו ונראה הנוסחאות מתוך ברור דבר להעלות אין ובכלל נח(' צד ז"ל הלוי ישראל ר' מו"ר לכבודהיובל
 ס"א פ-כד וכו'.שמ"ר טיט 14 מעשרה: ליותר מספרם יעלה וע"כ שונים מקורים לפי אותם מונה שלנו ובמכילתא הנסים 4ולענין
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 נד כמו נצבו שנ' נד כמו נעשו מים, נערמו אפיך וברוח שנ' ער.מות ערימות נעשהיג(
 ו-ורד מסלע נוולים ויוצא שנ' מלוחים מתוך מתוקים מים זיכרי להם הוציאנזולים,
 של כולום כמין ונעשה חלקים משני הים את להם הקפיא טז(, עח )שם מיםכנהרות
 ים. בלב תהימות קפאו שנ'זכוכית

 כמקומות עשיר מק-א זה הרי אומר יהודה ר' ההולך, האלהים מלאךוימע
 לפניו בנו את מנהיג והיה בדרך מהלך שהיה לאחד דומה הדבר למה משלהרבה.
 נטלו מאחריו ליחלו הזאב בא לאחריו ונתנו מלפניו נטלו מלפניו לשבותו למטיםבאו

 התחיל זרועותיו על ונתנו נטלו מאחריו וזאבים מלפניו למטים באו מלפניו ונתנומאדריו
 עשה כך השקהו, צמא האכילו רעב בגדו אביו עליו פרש ההמה מפג. מצטערהבן

 )הושע אפאתים כי ידעו ולא ורועותיו על קחם לאפרים תרגלתי ושכי שנ'הקב"ה
 להאיר ואש לממך ענן שניפרש בגדו עליו פרש החמה מפזי מצטער הבן התחיל ג(,יא

 השמים מן לחם לכם ממטיר הנני שנ' לחם האכילו הרעיב לט(, קה )תהליםלילה
 נוולים ואין טו( עח לים )תה מסלע נוולים ויוציא שנ' מים השקהו צמא ד(, סו)שמות
 שתה ואומר טו( ד )שה"ש וגו' ונוזלים חיים מים באר גנים מעין שנ' חיים מיםאלא
 יוחאי בן שמעון ר' את נתן ר' שאל טו(. ה )משלי בארך מתוך ונוולים מבורךמים

 ה' מלאך לה ויאמר מקים בכל ה' משאך מוצא אתה 1( טו )כראשית ה' לאך מוימצאה
 מקום בכל אלהים אין לו אמר האלהים, מלאך וימע אומר הוא וכאן ה' מלאךוירא
 להאבד אם להנצל אם שעה באותה בדין נתונים ישראל שהיו הכתוב מגיר דייןאלא
 מצרים.עם

 אל הענן והחשך, הענן ויהי ישראל מחנה ובין מצרים מחנה ביןויבא
 באפלה ומצרים באורה נתונין ישראל שהיו הכתוב מגיד מצרים אל והחשךישראל

 ובמכילתא דירדנח, זכרותיה נה' בכורות עיין וכו'. זיכרי2
 חלקים משני 3 זה: משרש כן גם והוא זכרוןדרשב"י
 שנחלק מפרש ובבה"מ במ"ע אחריו ונמשך מוחקבא"צ
 דצ-ל לומר צידד ועור בש"י. פירש וכן הצדדים;לשני
 לקמן שדרשו מה כולם מעיני שנעלם ותמהני חלקים,ליב

 ים: בלב תהומות קפאו הפסוק על ו פרשה דשירהמסכתא
 שמכאן בס"א מפררש כאן שחסר מה וכו'. עשיר מקרא5
 לאחריו ונתנו מלפניו שנטלו המשל ראשית אלא למדנולא

 פירש ובמ"מ ש"י' אחרים, ממקומות יוצא המשלותשלום
 אומר וקאן לפניהם הולך וה' בתחלה דאמר הא עלדקאי
 שמדבר מקרמות בשאר מצינו כן רכמר האלהים מלאךויסע

 וכו'. וימצאה 16 ה': מלאך יכנהו ואח"כ השםמהתגלות
 מלאך וימצאה ה' מלאך מוצא אתה מקום בכל מגיהה1ר"א

 קפא: דף וש-ט ת"ז הוא וכן )סהתו"ה(, וכו' ויאמרה'
 ובראשית ורמב"ן ורש"י דרשב"י מכילתא עיין להאבד'18
 זוטרתי* ופסיקתא מ"ג פ"להרבה

 פירש כ 11 ן ח' אט וכו'[ ולא ן זרועותי ד ן ח' מ וכו'[ ןקחםוגו'
 ח, אטם השמים[ מן ן וגו' נ' כ ח', ך לחם[ ן נרעב ט רעב,כ

 כ נוזלים[ 2 ן נד כמין אבס ן נעשה אב נעשו[ ן נעשו מ1
 ן ח' דב מים[ 1 א רק זיכרי[ ן להם יצאו אטם ן ח'מ
 וק ן ח' מ ויוצא[ ן ח' א מים[ וכו' ויוצא ן מתוקי1

 אטמ 3 ן ח' כ:כ וכו'[ ויורד ן ח' מ וכו'[ מסלע ןויצא
 גו ן בלס ע' בערוך וכ"ה לשני, ך ן הים הקפה כ הית,קפא

 כלים, כמיז( )ל כמן זל ן בולים כמין כס ן ונעש' כונעשו,
 סוכם ההולך[ 5 ן ח' אטכס ים[ בלב 4 ן כולוס כמיןק
 משלו אטמ 6 ן ח' ט עשיר[ ן ח' מ אומר[ ח"י ן וגו' אח',
 ן לפניו מנהיג( )אכ מהלך בנו והיה אסוכ ן משל מושלו()א
 ח"ן כ הסק בש' לסטים וכו' ובאוןלשבותו מ ז מנהגןק

 אד ליחלו[ ן זאב אפם ן מאחריו א ן ח' ם א[ בפימלפניו
 נטלו ן ח' ט הס'[ בש' מאחריו וכו' נטלו [ ח, א מאחריו[ ןח,
 א באו[ ן לפניו א 8 ן מלפניו ג' א נטלון ן ח' מ ובאו[וכו'
 זרועותין ט ן מלפניו ולסטים מאחריו זאג מ וא'[ לסטים ןה'

 כלאפרים ן אאנכי ן 10שנ'[יח' ן רקד הקב"ה[ וכו'התחיל
 ן שרעב כיק מ ן רעב אס א 12 ן וע' כ ה, אטמ ומקחש
 ונוזלים ן וגו' גנים טכ 14 ן ויוצא ט ן הצמא ד 13 ן וגו'כ

10

15

 מקום בכל אטמ 16 ן שמעון ר' את נתן ר' את כ ן וגו' ונוזלים א ן ח' טס וכון ונוזלים 15 ן ח' אכ ונוזלים[ ן ח' מוגו'[
 אליו וירא מ ן אליו ה' א 1 ח, כ ה'[ מלאך וירא 17 ן ח' אטמ מקום[ בכל וכו' אתה ן וימצאה אומר( מהו )מ אומרהוא

 ליאבדן מם לאבד, ןאכ ועם ח"א מ שעה[ ןבאותה נ'ריסו א 4א[ ן18 מאלהים ח"ן אטכמ ןויסע[ ח' דםמלאךןהואן
 מצ' מח' בין נ' א ישראל, מחנה ובין מצרים מחנה בין מחיצה אותם שנתן הכתוב מגיד נ' מ ישראל[ 20 ן מצריים מ19
 מ באורה, ישראל ד וכו'[ מגיד ן המצריים ס 21 ן על-.על אטכ ן לישראל".למצרים לס ן וגו' ישראל כ ן יש' מחילבין

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ד פרשה בנשלח דויהימסכתא102

 אתה וכן כנ(. י )שמות ימים שלשת מתחתיו איש קמו ולא אחיו את איש ראו ע"אשנ'
 )ישעיה וחח עליך ה' וכבוד אורך בא כי אורי קומי אומר הוא הרי לבא לעתידמוצא
 עליך וכבודו ה' יורח ועליך לאומים וערפל ארץ יכמה החשך הנה כי מה מפני א(ם

 שהיו כאורה נתון שהוא מי כל רואה באפלה נתון שהוא מי כל אלא עוד ולאיראה.
 ושמחים ושותים אוכלים באורה נתונין שהיו ישראל את רואים באפלה שרויםמצרים
 תירא אל ענ' מקבלן והענן המלאך והיה בליסטרא ובאכני בחצים בהם מזרקיםוהיו

 משבבי ישעי וקרן מביני ואומר א( סו ובראשית מאד הרבה שכרך לך מכן אנכיאברם
 : לא( )שם בו החומים לכל הוא מנן ואומר ג( כב )ש"כ תושיעני מחמם מושיעיומנומי
 יכול היה ולא עומר המצרי שהיה הכתוב מביד הלילה, כל וה אל וה קרבולא
 מפני לפרוק יכול ואינו טוען לפעון יכול ואינו פורק לעמוד יכול היה ולא יושבלישב
 קרב לא הלילה, כל זה אל זה קרב ולא ד"א חשך. וימש שנאמר באפלה מששהוא
 מצרים. למחנה ישראל מחנה ולא ישראל למחנה מצריםמחנה

 הקב"ה בשם משה לו אמר כנכדו עומד הים התחיל הים, על ידו את משהוים
 למלך דומה הדבר למה משל עליו. קבל ולא הסטה את הראהו עליו קבל ולאשיבקע
 השומר הגיהו ולא ליכנם הלוקח ובא הפנימית את מכר מזו לפנים וו ננות שתי לושהיו
 עד עליו קבל ולא הטבעת את הראהו עליו קבל ולא המלך בשם לשומר הלוקה לואמר
 כל לו אמר בורח השומר ההחיל המלך שכא כיון ובא בעצמו המלך את הלוקחשניהכ
 אמר כורח אתה מה מפני ועכשיו עליך קבלת ולא המלך בשם לך אומר הייתיהיום
 בשם משה לו אמר הים על משה עמד כך המלך, מפני אלא כורח אני מפניך לאלו

 עליו הקכ"ה שנגלה עד עליו קבל ולא המפה הראהו עליו קבל ולא שיבקעהקב"ה

 מ 1 ן ומצריים מ ן ח' ט נתונין[ ן ח' מ הבהוב[ ןבאורה
 וכן ט וכו'[ שנ' ן וכן הלילה כל זה אל זה קרב ולאשנ'

 ילא א 1 וגו' לכ ח', ט וכו'[ ולא ן וכו' ראו לאבמצרים
 אטכ ן מה א הרי[ ן ח' דטכ אומר[ הוא הרי 2 ן וגו'קמו
 הנה[ 3 ן וכו' כי אורך בו וכו', מה מפני וגו'( נ, )אאורך
 כל[ ן אלא כ ולא[ 4 ן וע, אטב ח', מ וכו'[ וערפל ן ח'א
 מין את ורואה אכ ן שהוא מה רואה ט ן ח' אט מי[ ן "'ד
 מצרים[ שהיו ן באור אכ ן מתן כ ח', ד נהוגן 1 "' דכל[
 אט ן המצריים כ 5 ן המצריים כשהיו מ ן שהיו מצריםט

6

10

16

20

 ונראה ומ"מ מ"ע וכן שנ' כענין מגיה בא"צ וכו'. שנ'1
 לא במצרים וכן הלילה כל זה אל זה קרב ולא שנ'דצ"ל
 ועיין וכו'( ראו לא אומר הוא במצרים וכן )או וכו'ראו
 מגיני שנ' מגיה בא"צ וכוי שנ' 6 ותרגומים: ורפ"יבח"ג
 מש. שהוא 11 שנ': כענין מגיה ובמ"ע מוחק שבגתיםרמה
 ובמ"מ הילקוט גירסת ועיין מ"ע באפלה, ממשש שהיהמפני
 פ"יר רנה שמות ועיין שהואמש. וגורס המלות שתימרכיב
 פרקי ס"ד, פ"כא רבה שמות קבל. ולא 14 וס"ג:ס"א
 קיד. מזמור שוח"ט פ"מב, אליעזרדר'

 ט שהיו[ 1 ח' ד נתונין[ שהיו 1 ורואין אלכ ן נתוניןכס
 ן בלסטראות( )טס גליסטראוח ואבני חצים טכס ן מזריקים כ ן זורקים מ 6 ן ואוכלין טכ ן באור נותנין כ ן שהן אכת',
 והענן ג: שנ', עליהם מגין והמלאך הענן יהיה ד מקבלן, והענן( )א הענן ומלאך אס וכו'[ והיה ן כלסטרא ל בליסטריות,א

 משגבי וגו' ישעי א ן ח' אטם ואומר[ ן יגו' א ח', סט וכו'[ שכרך ן וגו' אברם כ ן אברהם וק 7 ן מקגלי' כ ן מהןמקבלן
 אט ן ח' כ הלילה[ כל ן ח' בו ד"א[ וכו' ולא 9 ן ח' מ ואומר[ 8 ן ח' טמ וכו'[ משצבי ן וגו' ישעי כ ן ואומר ליומפלטי
 כל ן לא ט 11 ן באפלה ממשות שהיה מפני ט ן טעון א ן פרוק א ן בס' וכן אינו ד 10 ן בס' וכן יכול, ואינו אטכ ןמצרי
 אטכ ן ישראל ומחנה מ ן מחנה אל ט מחנה, אצל אכ 12 ן ולא ך ן ח' נ: קרב[ לא ן ח' א קרב[ לא הלילה ן ח' טכמהלילה[
 ך אתן ן ח' אטכס שיבקע[ 14 ן הק' א ן הקדש בשם לו ואמר כ ן ח' אם משה[ ן עומדת כ ן ח' כ הים[ על 13 ן מחנהאצל

 ח'ןט טמ הפנימיןאת[ מכר זה".מזהןר כ חצרותן ['מ שהיו א 15 בו"דן למלך משלןאטכמ מושלו( )א משלוח'ןאט
 הראה א ן ח' א עליו[ ן ח' אטכס לשומר[ הלוקח 16 ן ליכנס השומר מ ן הפנימי לגן נ' דב ליכנס[ ן בתוכו להכניס הלוקחבא
 כיון אט ן ח' אטכמ בעצמו[ ן ח' אטכ את[ ן ח' אטכמ הלוקח[ ן שנהג ט 17 ן המלך טבעת כ ן ת' כ את[ ן הטבע' אתלו

 וכו' אמר 1 למה ט ן עכשיו ס ן ח' ד עליך[ ן ח' מ המלך[ בשם ן ח' כ היום[ 18 ן לברוח אט ן ובא המלך שניהג( )אשנהג

 1 י אטכמ שעקש )ש ן הקדש בשם אכ [ י אטכמ משה ן ן ט *[ ן שמר ט ן ויד משה בא אטבם 19 ן ח' אטרח[
 ן הרה ק ן בכחדו הן"ה עטו שמלה אטכמ ן המטה אח אכמ 1 4( ר א "יאהאט
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 וינם רעה הים שנ' בורח הים התחיל ובגבורתו בככודו הקב"ה שנבלה וכיוןכבבודו
 עליך קבלת ולא הקב"ה בשם לך אומר הייתי היום כל משה לו אמר ג( קיד)תהלים
 אני עמרם בן מפניך לא לו אמר תנום, כי הים לך מה כורח אתה מה מפניעכשיו
 חלמיש מים אגם הצור ההופכי יעקב אלהי מלפני ארץ חולי אדון מלפני אלאבורח
 6 שכרוחות בעזה הלילה, כל עוה קדים ברוח הים את ה' ויולך מים:למעינו

 ומאנשי המבול דור מאנשי המקום נפרע שלא מוצא אתה וכן קדים רוח וו זו ווואי
 ט( ד )איוב יכלו אפו ומרוח יאבדו אלוה מנשמת שני עוה קדים ברוח אלאמדום

 מוצא אהה וכן מדום. אנשי אלו יאכלו אפו ומרוח המכול דור וה יאבדו אלוהמנשמת
 פני על ה' הפיצם ומשם שנא' קדים ברוח אלא מהם המקום נפרע שלא מבדלבאנשי
 10 )ירמיה אפיצם קדים ברוח שנ' קדים רוח אלא הפצה ואין ט( יא )בראשית הארץכל

 וה' שנאי קדים(י ברוח %א המקום מהם נפרע יכשלא במצרים מוצא אתה וכן יו(.יח
 השבטים מעשרת הקב"ה נפרע שלא מוצא אתה וכן יג(, י )שמות בארץ קדים רוחניהג
 ויכש עולה ממדבר ה' רוח קדים יבא יפריא אחים בין הוא כי שנא' קדים ברוחאלא
 מוצא אתה וכן סו(, יג )הושע חמדה כלי כל אוצר ישמה הוא מעיינו ויחרבמקורו
 15 אפיצם, קדים ברוח שנא' קדים ברוח אלא מהם המקום נפרע שלא השבטיםבעשרת

 בלב שברך הקדים רוח שנ' קדים ברוח %א הב"ה מהם נפרע שלא בצור מוצא אתוכן
 אלא העלייה ממלכות ליפרע עתיד הקב"ה שאין מוצא את וכן כו(, כו )יחזקאלימים
 הקב"ה שאין מוצא את וכן ח(1 מח )תהלים וגו' תשבר קדים ברוח שנ' קדיםברוח
 היא גם תפתה מאתמול ערוך כי שני קדים ברוח %א בגיהנם הרשעים מן וייפרעעתיד
 20 כה בוערה גפרית כגחל הי נשמת הרבה ועצים אש מדורתה הרחיב העמיק הוכןלמלך

 אומר אתה כאן אף ד( 1כז )שם קדים ביום הקשה כרוחו הגה ואומר לג( ל)ישעיה

 הקב"הן עליו שנגלה כיון ח'ןט אם ובעוורותן וכו' וכיון1 דשא עלי כשעירים ד"ה פיס'שו דברים ספרי וכו'.5בעזה
 טכ משה[ 2 ן ח' ט ובגבורתו[ ן ובכבודז בגבורותו הק,כ בעשרת 15 ורא"ם: ורש"י כה:, בחרא בבא לא:,גיטין
 מ ן הק' א 1 הב"ה סק ן המלך בשם כ ן ח' כ היום[ ןח' יג: פ-י2א

 לך מה ועכשיו אטכ 3 ן בורח שאתה עתה לך מהעליך
 ן מלפניך א 1 עמרם בן ממניך לא משה מפניך לא כ ן לא משה לו ק ן ח' מ תנוס[ וכו' מה ן וכו' לו אמר תנוס כיהים
 מלפני 1 וכו' ויולך תנוס כי הים לך מה שנ' יעקב אלוה מלפני אלא מ 4 ן עמרם בן מפגי ולא נ' ק בורח[ ן ד רק בורח[אני
 מ ג[ בפ' זו 6 ן וגו' א ח', ט הלילה[ כל ן בעזה וגו' ח'( )מ קדים כס 5 ן וגץ א ח', טכ וכו'[ מלפני ן מפני וק אןבפ'
 [ ח' אטכס עזהן 7 ן מבול של מדורו אט המבול, מדור ש ר' ירמיה וילקוט כ ן ח' מ סדות[ וכו' מאנשי ן הקב-ה כמ ןח'

 מאנשיו ט ח'ן9 א זה, ך אלוןאלו[ ילק'ירמיה: זה[ זהן8 יאבדו אלוה וגו'מנשמת יאבדו ח,ןאכ טמ יכלו[ וכו'מנשמת
 משם אותם ה' ויפץ שנ' א ן ה' אותם ויפץ שג' ירמיה: ילק' ן הקדים כ ן הקב"ה( )ט המקום מהם אטם ן המגרל ירמיה:ילק'

 הפיצם שג'ומשם ח'ןא ט ברוחןשנ'[ מ המיצהן מ ואיןן10 הטותם ויפץ ה' מ ואיןן ח'( )ט וגו' ה' משםןטכואיןןמ
 ט ן ח' כ שנ'[ וכו' במצרים 11 ן וכו' וכן אידם ביום אראם פנים ולא עורף אויב לפני אפיצם ק ן כרוח במקרא: ן וגו' וכןה'

 ילקוט ס"ה וכו'[ וכן ח"ן מ יח[ ש' וגו' וכו' וכן וגו'ן בארץ וגו'ןא כ ח', טמ בארץ[ 12 ן ח' טמ ח'[המקום[ ד המוס' ןבמצריים
 ובנימן( יהו' משבט המק' נפר' שלא מצא )א מהם המקום נפרע שלא ובנימן יהודה בשבט מוצא אתה יכן אדכ אבלירמיה,
 ן וגו' יפריא אכ ן הקדים כ 13 ן קדים ברוח אלא ובנימן יהודה משבט הב"ה מוצא את וכן כאן: ט ברוח, אלא( )אכ אםמי

 [ 4א השבטים מעשרת המק'( )א הב"ה נפרע שלא מוצא את וכן ח'[אט ירמיה ילק' אפיצם[ וכו' וכן 14 ן ח' ט וכו'[ממדבר
 ברוח שנ' א ן בצור מוצא את וכן 1ג1' אויב לפני אמיצם הק' l~ff מ.עא 54 וכן תרשיש אניות תשבר קדים כ ן הקדים כ15

 נפרע כ ן ח' ר הב-ה[ ן ח' א שנ'[ וכו' וכן 16 ן ומפוזרים נמוצים שהם אויב למני אמיצם ק תרשיש, אניות תשברקדים
 אט ן המלכות מן כ ן הק' כ הדצ'ה, ט המקום, א 17 ן ים גלב שברון קדיט א ן קדים ברוה ט קדים, ורוה ד ן ממנההמקום
 כגיהנם[ ן מרשעים א 19 ן הק' כ המקום, אט ן נפרע הקב"ה מ ן ה' א וגו'[ השכר ן וכן תרשיש אניות תשגר ט2 18 ןעליזה
 את' וכן ןא מוצא טמ ואףןאומר[ הקדימ[כמ חקוק אט ואומר[ 21 ן וגו' אטכ ח', מ בה[ וכו' גם לבאן לעתיד נ' אט ח',מ
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 את וישם קדים: רוח וו וו זו ואי שברוחות בעזה עזה קדים ברוח הים את ה'ויולך
 אתה ומנין נבקעו שכעולם מים כל המים, ויבקעו חרבה: כמין עשאו לחרבההים
 ושבחבית ושבצלוחית ושבכים ושבכר ושבמערות ושכטיחין שבבורות המים אףאומר
 שכל מלמר המים ויבקעו אלא כאן כתיב אין הים יכויבקע כאן המים ויבקעו שנ'נבקעו

 שניראוך נבקעו והתחהונים העליונים אףהמים אומר אדה נבקעו(4ומנין שבעולם המים6
 שעברו מים %ד מים ראוך יו( עו )תלים תהומות ירגוו אף יחילו מים ראוך קהיםמים

 אף העליונים אלו יחילו מים ראוך וינם ראה הים שנ' הקב"ה בדבר שנחרבוישראל
 אלו שחקים נתנו קול עבות מים זורמו אומר הוא וכן התחתונים אלו תהומותירכזו

 קורא תהום אל תהום ינוכתיב יח( )שם התחתונים אלו יתהלכו חצציך אףהעליונים
 למקומם וכשחזרו י( ג )חבקוק ונוי קולו תהום נתן ואומר ה(:* מב )שם ציניריך לקיל10

 להם חורו שבעולם מים שכל מלמד המים וישובו שנ' חורו בעולם שהיה מיםבל
למקומם,

 הפרשה
 בלשון או' ור'יהודה אחד בלשון או' רימא*ר ביבשה, הים יש-%בתיך בניויבאו

 לים תחלה יורד אני אומר זה הים ע'ל שבטים אימדו כ אחד כלשון אומר רימאיראחר.
 וירד בנימין של שבטו קפץ וצוהבין עומדין שהיו מתוך לים תחלה יורר אני אומר ווה15

 צוה נפתלי שרי ובלון שרי רגמתם יהודה שרי רודם צעיר בנימן שם שנ' תחלהלים
 התחילו ים רד אלא רודם תקרי אל כח( מח )שם לנו פעלת וו אלהים עזה עוזךלהיך
 דומה הדבר למה משל רכסתם. יהודה שרי שנ' כאבנים אותם מרגמין יהורהשרי

 ט"ו, פ"כא רבה שמות דרשב"י, מכילתא עיין וכו'. כל2 בפ'ג[ ח'ןזו מ קדים[ וכו' עזה ן בעזה וגו' הים כ 1 ןאומר
 רש"י ר'קסא, תהלים ילקוט עד(, )דף יח מזמור טובשוחר חרבה כמין ט ן עשאו וגו' לחרבה כ 2 ן הקדים ט [ אכרק

 דףקפג טוב ושכל נו בלשוזשלפג לתא המב ק מזשמעתרא אטכס ן שנ' ג' דכ חרבה[ ן כמן ך ן עשאן דם ןעשאו

 מימןא ח"כ דם אף[ ח',דנחרבון3 מ נבקעו[ ןהמים
 וקיד, עו ממור טוב :סזך:כהמרפרקן?: א ן ח' מ ושבכוס[ ן ושבכר כ: ן שבכד ומערות כ ןשבשיתין
 זוטרתי. פסיקתא קפג, דף טובשכל נבקעו[ 4 ן ושבצלוחית ושבחבית ך ן שבצלוחית שבכוסשבכד
 שבעולם, המים כל ט המוסגר[ ן ויבקע א ן ת-ל אט ן מניןד
 שבעולם המים כל המים ויבקעו 4:7,4ן כן אומ' אינוא

 ן ח' מ ויבקען ן נבקעו שבעולם D~b וכל נחרבו שבעולם מים שכל למדת הא לחרבה הים את וישם נאסר כבר והלא דנבקעו,
 ושבתחתונים שבשמים העליונים ד ן מים כ ן ה' מ אומר[ אתה ן ח' מ נבקעו[ 5 ן מים כל מ ן ח' מ מלמדן ן ח' מויבקעו[

 ראוך אלהים כ ן וכו' העליונים אלו יחילו מים( ראוך נ' )מ אלהים טמ 6 ן ח' א ויגס[ וכו' ראוך ן שבתהומות( )לושבתהומות
 אכ [ זורמו ואומר מ ן תחתונים מיס אלו מ 8 ן וכו' זורמו אומר הוא וכן התחתונים 14 יתהלכו חצציך אף העליונים אלווגו'
 עבות מים זורמו או' הוא וכן כפול: א התחתונים[ 1 תהומות ירגזו כ יתהלכו[ חצציך 9 ן העליונים מיה אלו מ ן קול וגףעבות
 קורא אט ן ח' אט וכת'[ ן ח' ר המוסגר ן ח' מ וגו'[ וכו' וכת' ן וכו' התחתונים חצציך אשר וכו' אלו שחקים נתנו קולוגו'
 אין הים המיס מ ן שבעולם המים אטכס 11 ן ח' אטט למקומם[ ן ח' טכ וגו'[ ן גתן וכת' כ ן ח' כ צינוריך[ לקול 10 ן1ג1'
 ח/ ט למקומם[ להם ן ובו א חורו[ ן המים כל אטכ ן ח' אטב מלמד[ ן ללמדך המים אלא כאןכתיב

 וכן אחר ק ן אומרו א ן וכו' כשעמדו אומר מאיר ר' נס ח' א ביבשה[ ן ח' דכ וכוי[ בתוך 14 ן ו פרשה אכ)ה(
 בס'ן וכן ח, סו לים[ ארדןתחלה אני כשעמדוןאטכמ אומר אטכ ח'ן15 א אחד[ וכו' יהודהןור"י ר' אחרוט ןאבכולן
 דפ אבל סי גם ב"ה וצוהבין[ ן שהיו ובעוד מ ן שהן ומתוך ט ן ארד אני אטמ ן ח' כ לים[ וכו' וזה 16 ן הס' וכן ח' מלים[

 ן ח' אטכמ לנו[ וכו' יהודה שרי ן לים תחלה מ ן ח' כ ליס[ 17 ן בנימן שבט טמ ן ח' א וצוהבין[ ן ומתווכחים מוצווחין,
 ן משל מושלו א משל, משלו מ ן וגו' רגמתט כ ן ח' מ באבנים[ 19 ן תקרא אכ18
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 אמר כלילה לחדרו נכנס קטן ואחד גדול אחד בנים שני לו שהיו ורם בשרלמלך
 קטן כא ביום שעות בשלש העמ'רני לגדול ואמר החמה הנץ עם הכמירבילקטז

 ביום שעות כשלש אלא לי אמר לא לו אמר נרול המחו ולא החמה הנץ עםלהי1מירו
 אביהם ננער וצוהבין עומדין שהיו מתוך החמה הנץ עם אלא לי אמר לא אומרוהקטן

אס-

 6 אמר כך שכרכם אקפח לא אני אף לככודי 4א כוונתם לא שניכם מ"מ בני להם

 ואב בנימן שנ' בחלקו שכינה שרת תחלה לים שירדו בנימן בני יטוו שכר מההקב"ה
 )דברים וגו' עליו לבטה ישכן דה' ידיד אמר לכנימן ואומר כו( מט )כראשיתיטרף
 שנ' למלכות וכה יהודה אותם, רוגמין שהיו יהורה של שבטו נטלו שכר ומה יב(.לכ

 10 כמלכותא ומלתא שליט להוו די עלותי והכ-יזו צואריה על דדהבה והמ:יכאארנונה לדניי והלבישו בלשאצר אמר באחין שנ' מלכות אלא רגמה ואין רגמתם יהודהשרי

 זבולון שרי ידי על נם"ם לישראל להם עשה כך ובנימין יהורה שבט ירי על היםעל לישרי נמים הקב"ה שעשה שכשם ולמד בא נפתלי, ושרי ובולון שרי כס(. ה)דניאל
 ותאמר נפתלי מקרט אבינועם בן לברק ותקרא ותשלח שנ' וברק דבורה בימיונפתלי
 איש 4פים עשרת עמך ולקחת תבור כהר ומשכת לך ישראל אלהי ה' ציה הלאריו
 16 יבין צבא שר מימרא את קישון נחל אל אוזיך ומשכתי ואומר נפתלי ומכני ובולןמכני

 יח(. ה )שם שדה מרומי על ונפתלי למות נפשו חרף עם ובולוז ואומר ו-ו( ד)שופטים
 הים על שבטים שעמדו כיון הים בתוך ישראל בני ויבאי אחר בלשון אומר יחידהור'
 בכחש מבבוני שנ' לים תחלה יורד אני אין אומר ווה לים תחלה יורד אני אין אומרזה

 בז נחשון קפץ עצה ונוטלין עומדין שהיו מתוך א( יב )הושע ישראל בית ובמרמהאפ-ים
 20 ואומר נפש עד מים בא' כי אלהים הושיעני אימר הכתיב עליו לים ונפלעמינדב

 וכן ח,, אט:מ בלילה[ לחדרו נכנס ן ח' אכ ודם[ בשר1 ומפני התנא הוספת הוא דזה כתב בם-ס וכו'. שכר מה6
 ן העמידני לו אמר לקטן כ ן והיו ד"ה לז' סוטה בתוספ'ליתא אדע ולא פנים לשני רגמתם מלת שמתר על תימה איןזה

 ן נץ על מ ן בה' וכן שתעמידני ט oa)) וכן שיעמידנו א2 ושבטי: מוסיף בא"צ עמינדב 20 : פניםלשף
 אטכמ 3 ן הקטן אטכס ן ח, ארפכ ביום[ ן אמראכמ
 ותוספ, אטב ביום[ ן שלש עד שם יתוספ' אטט ןהגדול

 שניהם שהיו מהוך גץןמ הנץןמ עד עםןא לי אמר לו אומר ותוסט'אמרןך וכו'ןאטמ לא לו אומ' ובקטן 4ב ח"ןום
 וכו' נתכוונתסןכך ט ח' ט מקום[ ן ח' דם מקום[ מכל 5 ן נגער כ נעור, ט גיער, צווחיזןא ר וצוחבין, א ן ומתווכחיםעומדים

 נטל אט וכו'[ יטלו 6 ן וכו' שכר מה כך אט: ן וכו' שכר ומה ובנימן יהודה שבט היה כך מ וכו'[ כך ן תוספ':ח'הקב"ה[
 ן ששרתה זכה ט ן ששרתה ל ן שיפר אט ן בנימן שבט נטלו מ ן תתלה שירד בנימן של שבטו של כ בנימן, של שבטו נטלו[)א

 וכו ואומר ן לביימן וכת, 1ג1' יטרף כ ן וגו' נ' א יטרף[ 7 ן זאב בנימן ה' ידיד שנ' ט ן בנימן של נ' ט בחלקו[ ן שרתהט
 ן יהודה נטל מ ן כך על נ, א נטל, סןכ נטלו[ ן מה אם 8 ן ח' ק וגו'[ ן ח' כ עליו[ ן וגו' ה' אט ן ולבנימן ט ן ח' מ1ג1'[
 ן למלכות וק ן רגימה א 9 1 למלכות זכה יהורה שרי שנ' ב, א למלכותן ן  זכו ר זכה[ יהודה 1 "' אט?מ יהודה[ וכו'שהיו
 כ ח', ב"מ וכו'ן והמגיכא ן שרי וגו'  ארגונא א  10 1 הלנישי ? ן בלסשאצר ט 1 ח' ט  אמרן ן בשנויים  במקרא וכו'[בארין
 מ ן מלמד אטכמ ן ח, אטכמ בא[ ן נפתלי שרי אטכמ ן וכו' שרי אומר ואנשיו המלך ורגם ואומר ט וכו'[ שרי 11 ןוגו'

 נעשו, [אם כ1 כ ן בפ'א ועל בז 12 ן כהלוכו' הים על ובנימן יהודה שבט ע"י נסים ח'ןד אטם שנעשהןהקב"ה[ מ שנעשו,כאזןאט
 כס ן ח' ד וברקן ן ע"י ך בימי[ 13 ן שבט אכמ ח', ט שרי[ ן ליש' נסים א ן נס כ ן ח' טכס ליש'[ ן ח' א להם[ ן נעשהט:

 נפתלי מבני ל וכן במקרא ן ומשכתי אבינועם ט ן אליך ומשכתי וגו' כמתלי א ן אליך ומשנתי ואומר ח'( )מ וגו'אבינועם
 כ ן אומר הוא מה א 16 ן ואומר ח'( )ט וגו' סיסרא טס ן וגו' קישון א: ן קדרון מ ן בנחל וק נחל, את כ 15 ן זבולוןומבני
 אין אומר זה אלא מעשה היה כך לא אומר יהודה ר' כ 17 ן ח' מ וכו'[ ונפתלי ן ח' א וכו'[ למות ן וגו' למות ט ן וגו'נפשו
 א ן יורד איני כזמ 18 ן לים וק הים[ על ן וכו' מה הים על ח'( )מ ישראל כשעמרו אומר יהורה ר' אטמ ן תחלה ארראני
 ן ח' מ יש'[ וכו' שנ' ן ארד כ ן יורד איני טמ ן בס' וכן ח' ט לימ[ תחלה ן ארר כ ן שנ' ארר אני אומי וזה ארד אניאומר
 וירד עמינדב כ 20 ן עצה ונוטלין וצוהבין עימדין כ ן נוטלין שהיו ומתוך מ ן וגו' אפרים אט 19 ן וגו' אמרים אמ' בכחשכ

 )אט ועליו א" רותעם עוד ויהודה שנ' נ' )מ הים לגלי ח'( )ט לו ונמל אטמ ן אומר הוא עליו ים לגלי לו ונפל ליםתחלה
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 אל ואומר שטפחני מים ושבולת מים בממעקי באתי מעמד ואין מצולה ביוןתבעתי
 טז( ב-ג, מט )תלים פיה באר עלי תאפר ו% טצולה תבלעני ו% מים שבולתתשטפני
 ומרבה עומד ואתה רודף ושונא מוגר והים בים טובע ידידי למשה המקום אמרמיד

 מטך את הרם ואתה לו אמר לעשות בירי ומה עולם של רבונו לפניו אמרבתפלה
 על תחלה שהמליכני מי המקום אמר וגו'* ימלוך הי הים על וישראל משה אמרו ומה6

 של שובך של בצלו יושבין וזקנים טרפון ר' היה כבר ישראל* על מלך אעשהוהים
 כה( לז יבראשית ולוט וצרי נכאת משאים ונמליהם לפניהם וו שאלה ונשאלהיבנה

 הערביים עם הוה האהוב הידיד ירד שאלו ממייעתן כמה צדיקים של וכותןלהודיע
 מלאים שקים הקב"ה לו ומן אלא העטרן ומריח הבמלים מריה אותו ממיתים היולא

 למדתנו לו אמרו .העטרן ומריח הגמלים מריח ימות שלא טובים ריחנין וכל בשמים10
 מברך הוא כיצר לצמאו מים השותה רבינו למדנו לו אמרו היה יוסף וכות שעלרבינו
 אמרו העולמים חי שברגת מה כל על וחסרונן רבות נפשות בורא אני אומר להםאמר
 וכות זו באי רבינו למדנו לו אמרו מברך כיצד לצמאו מים השוהה רבינו למדתנולו
 בצע מה שאמר בזכות אמרו אתם אמרו טרפון רבי להם אמר למלכות יהודהוכה

 והכפר שתעמוד להצלה דייה לו-נם אמר ממיהה שהצילו )שם( אחינו את נהרוג כי15
 יהודה ויכר שאמר בוכות או אביו אל להשיבו ולא למכרו עצה שנתן המכירהעל

 או הביאה על שהכפר להודאה דייה כ(ו-בט אמר כו( לח )שם וגו' ממני צדקהויאמר
 ככל מצינו להם אמר לג( מד )שם הנער תחת עבדך נא ישב שאמר בזכות מהבוכות
 להם אמר למלכות יהודה וכה וכות וו באי למדנו רבי לו אמרו משלם. שהערבמקום

 שנאמר החלה יורד איני אומר וזה תדלה יורר איני אומר זה הים על שבטים כשעמדו20

 יהודה זכה לפיכר מסיים שם בסוטה וכו'. אמרו ומה5 ואל מצולה מ 1 ן ח, אטב ואומר[ ן אומר הואעל.1(

 לקמן .כדאיתא וכו' היתה שנ' בישראל ממשלהלעשיתן תשטפני כ 2 ן אל ח'( )אט וגו' מצולה אטכ ןכשטפני
 זן ::בג. נק1גטאהלל::ן,ג ח', טס פיה[ וכו' תבלעני ואל ן ליתא במקרא מים[ ןוגו'
 השותה. 11 פ"פד: רבה בראשית ה"יד, מ"ד גרבותתוספתא באותה כ ן אמר שעה באותה אט ן ח' מ מיד[ 3 ן יר'א

 ע"ד: י ירושלמי מה', בבלי מ"ח, פ"ו ברכותוכו'. לו אמר הקב"ה למני ומאריך,בתפלה משה עומד היהשעה
 אם למשה[ ן הקב"ה טמ ן לו נ, א אמר[ ן משההקב"ה

 ט טובעים, דכ ן ידידיי כ אתם, מ ט ידידי[ ן משהנ'
 ן לעשות עלי ומה ח'( )ט משה לו אמר אטם 4 ן לפני בתפלה ומאריך מרבהןכ ואתה מ וכו'[ במיםןוהים משוקעןט אמשוקעים,

 ן ועד ימלוךלעילם אככ ן ח' בן ש'יג[ בדב רבינו למדנו וכו' ומה ן ישראל אמרו ט 5 ן ישראל אמרו מה וכי וגו' מטךאכ
 א ן7 ביבנה טכ נשונדן1 משה!ק היה וזה נ' ד ישראל[ אעשש אטכ 6 ן ח' אדכ הקג"הןתחלה[ כ הב-ה, ט הק', ח-ןא קוגו'[

 ן ערביים ככ ן ח' ק הזה[ ן ידיד מסייען(ןר הוא )כ מסייעתן היא כמה עי אככ ן זכות ט 8 ן וגו' ילוט א ן זו שאלהלפניהם
 א ן הק' א ן וכו' שקים הק' זימן 2,4-(4ש רבינו למדתנו לו אמרו כ וכו'ן אלא ן ועטרן גמלים ד ן גמלים ט ן ממתים הזק9

 יבינו אכ ן ת' ך למדנו[ ן ה, כ לו[ וכו' שעל 11 1 ה' אט היה[ וא' אמרו ן טוב וכל טכ 10 ן שלא ובשמים טוב כלמלאים
 השותה 13 ן אמר ט ן ח' אט העולמים[ עלוכו' ן ח, אכ רבות[ ן ח' דט אני[ אומר ן ח' כ אומר[ ן12 יברך צד באיזהלמינו_ן.כ

 בז ן באיזה טרפון לר' נשאל בו וכו'[ באיזו 1 למדנו ר' א 1 ח' ד לו[ אמרו ן ח, אכק מברך[ וכו' השותה ן ח' כן רבנו[וכו'
 ן לו אמר כ ן בזכות ליה אמר ט ן ח, טכס טרפון[ ר' ן ליה אמר ט ן וכו' שאמר ביכות למלכוה א 14 ןבאיזה

 ן אטכמח' אביון וכו' שנתן 16 ן שתכמר להצלה אטכס 1 ח, אסכם ממיתה[ שהצילו ן וגו' אחינו ט ן וגו' נהרוג א:15
 כ ח,, ר וכו'[ ויאמר 17 ן ויכירה ק ן ממני צדקה שאמר סט ן מה נ' ק ח', א בזכות[ ן אמרו מ א"מ, דכ א"כ, לו אמרו טאו[
 שאמר[ ן ח' ט בזכות[ ן ח' אטכס מה[ בזכות 18 ן אמרו מ א"כ, דכ א"כ, לו אמרו ט און ן ח' ט להודאה[ ן ח' טמ וגו'[ ןוגו'

 בכ"מ שהערב מצינו כ ן לו אמרו לצאת וסופו הוא ערב מ וכו'[ מצינו ן וגו' הנער אמ ן וגו' עבדך כ ן ועתה נ, כ עתה, נ'א
 יהודה[ ן ח' ט למלכות[ וכו' זכה ן באיזה ח'ןאט בו למלכות[ וכו' באיזו ן ח' מ רבי[ ן בכ"מ משלם ט ן שערב א 19 ן משלםהוא
 נו 20 ן וכו' שקידש מי הק' להם אמר וגו' לקדשו יהודה היתה שנ' למלכות יהודה זכה לים תחלה שקפץ בשביל להם כ ן ח'ד
 אר ן בא' וכן ח' אמ תחלה[ ן ארד א ן אני חד ן וכו' ט הס'[ בע' ה ש' טרפון וכו' זה ן שכשעמדו א ן ישראל כשעמדומ

 ן נוטלים שהם ומתוך אל עם רד עוד ויהודה שנ' מ ן ארד א ןאני
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107 ה פרשה בנשלה דויהימסכתא

 נחשון קפץ ואלו אלו עצה נוטלין שהיו מתוך א( יב )הושע וגו' אפרים בכחשכבבוני
 ממצרים ישרף בצאת שנ' למלכות וכה לפיכך הים גלי לתוך אחריו ושבטו עמינדבבן
 אמר ממשלוחנו ישרי לכך ב( קיד )תהלים לקדשו יהודה היתה לועז מעם יעקבבית
 לרבי הזקנים לו והודו ישראל על וימשול יבא הים על שמי שקדש מי הקב"הלהם

 תורה זו מימינם ומשמאלם ולמימינם חומה כמין עשאן ומה, ח להם והמיםטרפון:
 תפילין, זו ומשמאלם מזוזה זו מימינם ד"א(4 תפילין זוומשמאלם
 בקרו בבקר. נשמעים הצדיקים שתפלות מוצא אתה הבקר, באשמרתויהי

 מנין יצחק של בקרו ג(, כב )בראשית וגו' כבקר אברהם וישכם שנ' מנין אברהםשל
 יח(1 כח )שם בבקר יעקב וישכם שנ' מנין יעקב של בקרו ו(. )שם יחדו שניהם וילכושנ'
 וישכם שנ' מנין יהושע של בקרו ד( לד )שמות וגו' בבקר ה מש וישכם שני מנין משה שלבקרו
 שמוילקראת שנ'וישכם שמוימנין של בקרו א(. כ מהשטים)יהושע ויסעו בבקריהושע
 תשמע בקר ה' שנ' מניז לעמוד העתידים נביאים של בקרים יב(. סו )ש"א בבקרשאול
 חדשים שנ' מנין הבא עולם של בקרו ד(, ה )תהלים ואצפה לך אערוך בקרקולי

 מן ליפרע עהיד דהקכ"דה שאין מוצא אובדק וכן כג(, ג )איכה אמונתך רכהלבקרים
 להכרית ארץ רשעי כל אצמית לבקרים שנ' לבקרים 4א לבא לעתיד בגיהנםהרשעים
 דינה וכקר בקר כל לבא לעתיד ירושלם אף ח(. קא )תהלים און פועלי כל ה'מעיר
 לא לאור יתן משפטו בבקר בבקר עולה יעשה לא כקרבה צדיק ה' שנ' לאוריוציא
 : המורה האיר זה הבוקר באשמורת ויהי ד"א ה(, כ )צפניה בושת עול יודע ולאנעדר

 באי לכל א ה -פא הקב"ה ומ/ ועק אט בעמוד מצרים מחנה אל ה'וממקף
 יד( יז לרמיה ואושע הושיעני וארפא ה' רפאת מר ואו רופאך ה' אני כי וטעהעולם
 של רפואתו וראה בא כב(, ג )שם משובותיכם ארפא שובבים כנים שובוואומר

10

16

סע

 בקר בזכות ג' בא"צ וכו'. אתה 7 ב: קי דף לקמז זכו" מימינם5
 מנין מלת ומוחק וכו' של בוקרו בבקר נטבעים צדיקיםשל
 ושכל זוטרתי פסיקתא ועיין הילקוט, פי על המקומותבכל
 בא"צ ד"א' 18 מוחק: בא"צ בגיהנם' 15 קפד: דףטוב
 ש"ט ועיין השחר, עמוד עם גורס בא"צ וכו" זה - :מוחק
 הנחומא פ"א, דויסע מס' לקמן וכו'. וראה בא 21 קפד:דף

 ס"ס פ"כו מ"ג פ"כג רבה שמות ס"ט, וישב וס"כד,ס-כג
 פ"סו, בראשית אגדת fn~o פ"יח רבה ויקרא vt~eפ"נ

 קפד. דף ש"ט פ"ז, שיב, ר' ירמיהילקוט

 אחריו[ ושבטו 2 ן ח' אס ואלו[ אלו ן ונוטלין עומדין א1
 ן וכו' בצאת ובה"א הים לגלי לו( נ, )א ונפל אס ן ח,אס
 מין המקום להם אמר וגו' ממצרים מ ן היתה וגו' ממצ'א
 את אכ שמו, את מ 4 ן המקום להם אמר וגו' לקדשו א3

 הים וגו' לקדשו היית' בשכר ישראל כ ן בישראל מ ןשמי
 חומה[ 5 ן "' אמ לר"ט[ וכו' והודו ן וכו' והמים ויגסראה
 דטכ המוסגר ן כמן וק ן עשאן חומה כמין ט ן וגו' ג'כ
 ומשמאלם מימינם ד-א תפלה זו ומשמאלם מימינם אח',
 יחדיו שניהם וילכו ונאמר וגו' הבקר א 7 ן תפלה אמק6

 שהפלתן טכ ן ח' מ בבקר[ וכו' אתה ן וכו' יעקב שלבוקרו
 השכימו ושניהם נ' ד יחדו[ 9 ן ח' ט מהשטים[ ומו' בקרו ן ח' טכמק וגו'[ ן בכולן ובז ח' טס מנין[ 8 ן נשמעין צדיקיםול

 א 11 ן ח',מנין[אח' כ וגו'[ ן וגו' ויעל בבקר סיניןא הר על ויעל בבקר מ ן10 וגו' האבן( את נ' )מ ויקח בבקרבבקראןמ
 א ן של בוקרן ט 12 ן ויקם ט ן לשאול לקרא שמואל ויקם ק ן ר ט שנ'[ ן ח, כס מהשטים[ ויסעו ן וגו' הכהנים וישאובבקר
 ן שעתידין ט ן ת"ל( )אכ שנ' ח'( )מ מנין ח'( )כ אחריהם לעמוד( )אכ להיות העתידים הנביאים בוקרות( )אכ בקרותכמ
 ן ח' א שנ'[ ן ח' ד הבא[ ן ח'( )אמ הזה העולם בקרות( )מ בוקרת אכש ן וגו' אב ח', טמ וכו'[ אערוך בקר 13 ן ה' ~"לכ
 ן מרשעים א ן ח' א עתיד[ ן הב"ה ק הק', כ המקוס, א ן ח' א וכו'[ רבה ן ח' ט יח[ ש' בושת וכו' רבה ן וגו' לבקרים כ14
 כ דינה[ ן ואף כ 16 ן וכו' צדיק ה' ואזמר ארץ מ ן צדיק ה' ואומר וגו' אצמית א ן ה' כ וכו'[ כל ן ח' א לבא[ לעתיד15
 טכס זה[ ן היה זה ד 18 ן וגו' בבקר א ן ח' ט ד"א[ וכו' בבקר ן ד"א וגו' בקרבה כ ן שנ' בקר לאור ק ן ייצא כ 17 ןרנה
 בעמוד ן וגו' מצרים כ ן ח' א כב[ ש' הקב"ה וכו' מחנה ן וישקף שנ' טכ 19 ן מזרח כמ ן העיר כ ן החמה הנץ עם ך ןעם

 הושיעני ן וגו' וארפא כ ן ואמר ק ח', טכמ ואומר[ ן עולם טמ 20 ן למל רומא קרוי הק'( )כ הקב"ה טכמ ן ח' טמוכו'[
 במה ב"ו ב-ו כרפואת הקב"ה( )מ הק' של רפואו שלא וראה כמ ן וגו' ארפא טמ ן וגו' שובבים כ 21 ן ח' טמ ואומר[וכו'
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 ה פרשה בנשלח דויהימסכתא108

 אלא מרפא אינו מכה שהוא במה ודם כשר רפיאת ודם בשר כרפואת אינההקב"ה
 מרפא הוא מכה שהוא במה אלא כן אינו הקב"ה אבל ברטייה ומרפא כאומלמכה

 חנם פצעי והרבה ישופני במערה אשר שנ' במערה א"א הכהו לא איוב אתוכשהכה
 )שם המערה מן איוב את ה' ויען שנ' במערה אלא רפאהו לא כשרפאהו יו( ט)איוכ
 ה' באפו יעיב איכה שנ' בעבים אלא הגלם לא ישראל את הקב"ה וכשהגלה א(,לח
 כעב אלה מי שנ' בעבים אלא מכנסן אינו מכנסן וכשהוא א( ב )איכה ציון בתאת

 ופלטו שנ' כיונים 4א פזרן לא וכשפורן ח(, מ )ישעיה ארובותיהם אל וכיוניםתעופינה
 בעונו איש הימות כלם הגאיות כיוני ההריס א[ והיופליטיהם

 וכשמחזירן טז(, ז )יחזקי
 איני ישראל את מכרך וכשהוא ארובותיהם, אל וכיונים שנ' כיונים אלא מחוירןאינו

 אל ה' וישקף שנ' בהשקפה אלא מהם נפרע לא ממצרים וכשנפרע סו(, כו)דברים ישרי את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה שנ' בה.2קפה אלאמכרכן
 ועמוד כטיט אותו ועושה יורר ענן עמוד שהיה וגוי ויהב וענן אש בעמוד מצריםמחנה
 הלמו אז שנ' מלמטה והנקבה מלמעלה הזכר משתמטות מומיו וטלפות מרתיחואש
 הממן מצרים, מחנה את ויהם כב(: ה אכיריו)שופטים דהרות מדהרות מוםעקבי
 מצרים מחנה את ויהם ד"א עושין. הם מה יודעים היו ולא שלהם מגניות נטלערבבן
 בג(. ז )דברים השמדם ער גדולה מהדמה והמם שנ' כענין מגפה אלא הממהאין

 מעלה של האש מהמת אומר יהודה ר' וינהגהו, מרכבותיו אופן אתוימר
 טעונות שהיי כרחן כעל ונכנסות רצות ומרכבות מוטות והיו מטה של הגלגליםנשרפו
 נחמיה ר' הבזה. את ישראל שיטלו כדי ומרגליות טובות ואבנים זהב וכלי כסףכלי
 ברקיו האירו כגלגל רעמך קול שנ' מלמטן צנורות נתזו מעלן של רעם מקולאומר
 לשעבר כרחן בעל ונכנמות מעצמן רצות ומ-כבות מוטות והיו יט( עו )תהליםתבל
 וינהגהו הפרדות: את מושכות מרככית ועכשו המרכבות מושכות הפרדותהיו

 תטומא וכו'. שהיה 12 עב: דף יח שוח-ט וכו'. וישקף11 ן וכו' אשר שנ' הבהו בסערה איוב את ריפא הוא יאהט
 לעצם כנוי ~כר וכו'. הזכר 13 פ"כד: ת"י ועייןס"כג, ח"ן כ במה[ הק'ןאלא כ כשהכהן2 מ מרפא[כנ,בון1

 לטלפים'מגי:ו2יןן:ן::נ שיי ינקבה םשגתיקהטלפ אס 3 ן מרפאו מ ן ח' מ הוא[ ן בה א הוא[ ן ח' מאלא[
 לשעבר 21 קפה: דף טוב ושכל זוטרתי פסיקתאועיין ן הן כ אשר[ ן בם' וכן בשערה בו ן מכהו לא כ 1משהכה
 ירושלמי:תרגום ן וכשרפאת אס 4 ן וגו' ישופני כ ן ח' אטם וכו'[והרבה
 הסערה כ ן שנ' רפאהו ובסערה ט ן ריפט לא יכשריפהוכ

 מ 5 ן ורפאהו הסערה מן אותו שענה נ' ר הסערה[ ןוגו'
 ן וגו' באפו כ ן ח, ט וכו'[ באפו ן וגו' יעיב א [ ח' אכמ הקב"ה[ ן יש' את הקב"ה הגלה ובעבים ט וכו'[ וכשהגלה ןכשהגלה

 וכו'[ וכיונים 7 ן כעבים תנחומא: ן בס' וכן מכניסן מ ן אלה מי גאלן ובעבים כי וכו'ן וכשהוא ן כשהוא ל ן ח' מ וכו'[ את6
 וכשהוא כ מחזרן, וכשהוא א ן ח' כ וכו'[ כולם ן וגו' ביוני א ן ח' מ וכו'[ והיו 8 ן ח' ט שנ'[ ן כשפזרן מ ן וגו' א ח',כוכם
 ממעון א ן ח' ס וכו'[ מן 1 בהשקופה כ ן ח' מ אלא[ 10 ן ח' מ אינו[ ן כשהוא מ ן כיונים א ן מחזרן א ן אין טכס 9 ןמחזירן

 ן המצריים מן אכ ן המצריים מן להם וכשנפרע מ 11 ן שנ' ממצרים ונפרע גאלנו בהשקפה קדשך ט ן וג' קדשך כ ן וגו'מן
 האשן אטבם עמודן13 והיה הענןןמ ח',אטל וק ח'ןענן[ ט וגו'ן וגו'ןויהם מצרים אכמ "'ן12 ד נפרעןמהם[ איןכ
 ן ח' ס! השמדם[ וכו' שנ' ן מלמעלן".מלמטן א ן ח' טס מלמטה[ וכו' הזכר ן משתבשות א ן ומרתיחו יורד מ [ מרתיחזכ
 ן א רק כעניזן ן מהומה מ 16 ן ח, אכמ וכו'[ את ן פגיונות ונטל כ 15 ן ח' כס מצרים[ וכו' את ן ח, אכמ וכו'[ מדהרות14
 מוטות[ ן גלגלים אטב 18 ן מטן מעלן".של של אט ן בכבדות נ' א ח', טכמ וינהגהו[ 17 ן ח' אס השמרם[ עד ן וגו' גדולהכ
 כסף טוענות( )ט טעינות טכמ ח"ן א ש'כב[ המרכבות וכו' טעונות חין מ שהיו[ עלן אטכ ן המרכבות מ ן מטות כק ן ח'מ

 ן ומרגליות טובות אבנים וזהב כסף טוענות שהיו כרתן על ונכנסות רצות המרכבות ארץ דרך ומרגליות ט 19 ן אבניםוזהב
 ן מלמטה כ ן הרעם כ 20 ן ח' מ כבן ש' הפרדות וכו' נחמיה ר' ן ח' מ את[ ן ישראל בני מ ן ח' כ! כא[ ש' כרחן וכו'כדי
 נמשכות המרכבות ארץ דרך ט וכו'[ לשעבר ן על כ ן ח' מ מעצמן[ ן מטות ק 21 1 ברקים ל: וכן במקרא ן וגו, רעמך לקולכ
 ן הפרדים ט ן המרכבות ל ן עכשיו אכ ן המרכבות את כ ן בס' וכן הפירדות כ 22 ן עכשיו הפרדיםאחר
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109 ה פרשה בנשלח דויהימסכתא

 לכך העבורה תכבד הכתיב להם מדד בה שמדדו במדה אומר יהודה ר'בכבדות,
 והטפשים הרשעים ישראל, מפני אנוסה מצרים ויאמר בכבדות: וינהגהונאמר
 הפקחים ישר4(4 מפני ינאנומה בורהין אנו הללו וכסופים דווין מפני אומרים היושבהם
 מי אמרו במצרים, להם נלחם ה' כי ישראל: מפני אנוסה אומרים היושבהם
 אתה מנין אומר יומי ר' הים. על נמים להם עושה הוא כמצרים נמים להםשעשה
 אלו רואין והיו לוקין שבמצרים אלו היו כך הים על אלו לוקים שהיו שבמכיתאומר
 ולא במצרים להם נלחם ה' כי ישראל מפני אנומה מצרים ויאמר נאמר לכךאלו

 צריו ויך שנ' הדורות כל פני על לישראל להם המצירין בכל אדא בלבדבמצרים
 ונפלו כשלו המה לי ואויבי צרי ואומר סו( עח )תהלים לסו נתן עולם חרפתאחור
 וכו'(4 המן בני עשרת יכואומר סו( פא )שם אכניע אויביהם כמעט ואומר ב( כז)שם

 יהודה וצוררי אפרים קנאת וטרה ואומר כה( יד )ישעיה בארצי אשור לשבורואומר
 היא כד כה( יא )שם אפרים את יצור לא ויהודה יהודה את יקנא לא אפריםיכרתו
 הנטויה היד וזאת הארץ כל על היעוצה העצה זאת שנ' הדורות כל פני על מהלכתמדה
 כו-כו( יד )שם ישיבבה מי הנטויה וירו יפר ומי יעץ צבאות ה' כי מה מפני הכויםלכל
 כי נאמר לכך הדורות כל פני על להם המצירים בכל אלא בלבד במצרים לאהא

 במצרים. להם נלחםה'

10

16

 תגחומא העבודה' תכבד - קפה: דף וש-ט פ"ז יהודה. ר'1
 בש"ט הוא וכן וסחופים, מגיה בא"ע וכסופים. 3 פ"ז:שם,
 הש-ט ולשון וא"ב. וכפופים, להגיה צידד ובמ"ע קפה,דף

 ממגי אלא בורחין אנו ישרף מפני לא אמרו שגםהפקחין
 שם, וש"ט פ"נ וכו'. שעשה מי 4 וכו': ה' כי עולםבורא
 במכי' שבמכות. 6 ש-י: כבר, להם שנלחם מי נלחםודורש
 דורש מכי'דרשב"י וכו'. גמצרימ ולא 1 בשינוי:דרשב"י
 ד"א, כמו הוא סוף ועד דמכאן ואפשר מבירין כמומצרים
 ש"י.ועיין

 אמרו הם לו מודדין סגה ח"ן ב ן.בה[ מודד שאדם ט1
 להם עליהם( )א להם אכמ ן מדדת אבק מדד[ ןתכבד
 מדד( כאן ואף )מ מדדת אתה ואף העבודה תכגד אמרוהם
 ן נאמר( לכך ח' )אס נאמר לכך מדה( )מ המדה גאותהלהם
 וכו' נאמר 2 ן לכך להם מדד מדה ובאותה העבודהט

 מפני ן משה נ' א ויאמר[ ן ואמר מ ן ח' ט ד[ ש'אומרים
 כס 3 ן אמרו שבהם ו"טפסים כ ן וגו' כ ה', מישראל[
 17 וסכופין, א ן ובטיפין דיורין כ ן ח' א היון ן מפניאמרו

 א המוסגר ן יש-45ל ב4 מפני אנו בורחים אנו מ ןוסחופין
 במצרים[ ן אמרו וגו' ה' כי כ ן אמרו וגו' יש' א ן ח' מ אנוסה[ ן שאמרו כ אמרו, מ ן ח' א היו[ 4 ן והפקחים מ ןדח'
 אפכ ן שמכות ט במכות, ד 6 ן ימגין כ ן ח' מ מה"ד[ עד ר"י ן נסים הים על ד ן וגבורות נסים פש ן נס כ 5 ן ח'טס
 ויאמר ן ת' ט למו[ וכו' לכך 7 ן זה את אטכ:זה ן מאי כ רואין[ ן במצרים היו ט ן ח'( )א כך לוקים הים שעל אלושהיו
 ן לדורות ךמ הדורות, בכל כ וכו'[ על ן ח' א ליש'[ ן יש' לכל להם כ ן המצרין 1 ן מכל כ 8 ן ולא וגו' אנוסה כ ן ח' אמצ'[
 כמעטן וגו' כשלו א ן עשרת ואומר ידי אשיב צרי ועל לי ואויבי ט ן ח' ד ונפלו[ וכו' ואומר ן וכו' צרי וכת' וגו' אחור כ9
 לאט וגו' אפרים קנאת אטט ן וגו' ר ט:באפי, באחיין 11 ן ח' ט וגו'[ ן ח' ר המוסגר ן ירי אשיב צריהם ועל אגניע א10
 א כי[ ן כל על במקרא: לכל[ 14 ן מה מפני ח'( )טכ וגו' הארץ אטכ ן ח' ד כלן ן ח' אטכ שנ'[ ן ח' ך כלן 13 ן היא כךח'(

 לדורות. להם המצרים וק ן כל כ ן וכל א דבל, ט 15 ן ומי במקרא: :ן וכו' היו ח'( )טכ 1ג1' יפר אטכ ןח'
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 ו פרשה בנשלה דויהימסכתא110

 לנכרךולאישנה עומר הים אין הים, על ידך את נטה משה % ה' ויאמר ופרשה

 שלכל פרשיו,יחזורעליהם ועל רכבו על מצרים על המים וישובובדבורךי
 ד-כ2 דנן. אס בה ישראל את לאבד מצרים שחשכו שבמחשכה ודונם עליהםויחוור
 ויחפרהו כרה בור שנ' במים אלא מהם נפרע איני אני אף במים בני את לאכדחשבו
 בה שחת כורה ואומר סו-יז( ז )תהלים בראשו עמלו ישוב ואומר יפעל בשחתויפול
 בהן יעצב אבנים מסיע ואומר יפול בו גומץ חופר ואומר כו( כו )משלי וע'יפול

 וגמול בטנו תשבע איש פי מפרי אומר השלום עליו המלך שלמה וכן ד-ט( י)קהלת
 ישלם כעל גמולות כעל אומר השלום עליו הנביא ישעי' וכן כ( יח )משלי לו ישיבאדם
 פעולתם ומדותי ואומר יח( נט )ישעיה ישלם גמול לאיים לאויביו גמול לצריוחמה
 פקוחות עיניך אשר העליליה ורב העצה גדול אומר הנביא ירמיה וכן ו( מה )שםוגו'
 אומר הוא וכן יט( לב )ירמיה מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת אדם בני דרכי כלעל

 לה שלמו פליטה לה יהי אל כביב עליה חנו קשת דורכי כל רבים בבל עלהשמיעו
 וכן כס( נ )שם ישראל קדוש ואל ודה ה' אל כי לה עשו .עשתה אשר ככלכפעלה
 הייתי מכירו יא( יה )שמות האלהים מכל ה' גדול כי  ידעתי  עתה למשה אמריתרו

 עליהם. ודו אשר בדבר כי שנ' מהם נפרע בדברכו ישרי את לאכר מצרים שחשבו שכדבר כעולם שמו שנתגדל ביותר ועכשיולשעבר
 אלא איתנו אין לאיתנו, כקר לפנות הים וישב הים על ידו את משהויט

 וקשה ישן אלא איתן אין אומר נתן ר' כא(, כר )במדבר מושבך איתן שנ' תקפואלא
 ח', א עומד[ וכו' נטה ן ח' כמש אתן ן ז פרשה א)ו(

 א בדבורך[ וכו' ולא ן סגדך אטכפש כנגדם, מ ן שאיןש
 על ן המצרים מ ן ח' ט המים[ ן מדבורך ל 2 ן ח'טכס
 ויחזורן 3 ן ויחזור אט ן וגו' רכבו א ן ח' טכס פרשיו[.כו'
 מצרים[ ן זדונם את כס ן ודוגו ט ן יחזור פש ויחזיר,ומק
 אני[ אף 4 ן אובדן אני ט ן וכו' בה בניי את לאבד כ ן ח'מ
 ייחפרהו אב ן ח' ט שג'[ ן אפרע כ ן אפרע לא אט ן ח'ר

 ואומר[ ובו, ויפול ן ח' מ יפעל[ בשחת ויפול 5 ן ואומר'גו'
 גדר ופורץ יפול בו גומץ חופר כאן נ' ד יפעל[ ן וכו'ט

 ן בם יסכן עצים ובוקע בהם יעצב אבנים מסיע נחשישכנו
 כ ן ח' טכמ וגו'[ 6 ן בו טכס ן וא' נ' אטכקבראשו[
 ואומר ן ב בפ' וגו' יפול א ן ח' ס יפול[ בו ן וגו'נומץ
 א ן וגו' אבנים כ ן מפרי ואומ' אבנים מ ן ח' ט ב[בפ'
 כעל ואומ' בטנו מ ן ח' אטכ ע"ה[ המלך 7 ן וגו'בהם

 וגו' איש כ ן אמר ישעיה וכן נפשו ישבע כו ן וכו'נמולות
 א ע"ה[ הנביא 8 ן וכו' וכן טוב ישבע א ן אמר ישעיה'כן
 למשה וכו' חמה ן ח' אט וכו'[ חמה 9 ן וגו' גמולות כ ןת'
 4 נ' )א ראשונה אט וגו'[ 10 ן פעולותם ח'ןוק מ יד[ש'

 כ ן אמר ט [ ח. אטכ הנביא[ ן ירמיה הנביא ק ןהיקם(
 ואומר אטכ 11 ן ינו' א ח', ט וכו'[ אשר ן וגו'"עצה
 כאשר כ ן ח, אט ישראלן וכו' ככל 13 ן כפועלה להשלמו
 מ ן או' א ן יתרו אמר ם 14 ן אל במקרא: ואל[ ן וגו'עשתה
 ט וגו', א ח', מ האלהים[ מכל ן וגו' גדול כ ן עתה.אומר

 שחשבן [ק שחשבו שבמחשבה אט זדון15 אשר בדבר כי:'
 א הק', נ' כ הקב"ה, נ' ט מהם[ ן ההוא נ' מ בדבר[(1
 כ.הים ח"ן מ הים[ ח'[על ט היה[ וכו' ויט [17 המקום:'
 א 18 ן ח' א לאיתנו[ ן וגו' הים א ן הים את וישב מ ן'גו'

 וכו'. יחזור 2 קפה: דף וש"ט פ"ז וכו'. הים אין 1ע(
 ס"א, פ"כב רבה שמות ועיין בעולם. החוזר גלגלר"ל
 ויבואו כתיב ולא וישובו מדכתיב כן ודורש שם. ש"טפ"ז

 מרכתיב פירש ובש"י זי"נ. בראשם, גמולם להשיבמשמע
 ישר4 את בהם לאבד שחשבו מים משמע ים כתיב ולאמים

 לו ישיב אדם ידי וגמול טוב ישבע איש פי מפרי ידיב במשלי אחר ופסוק וכו' בטנו ישבע שפתיו תבואת במק'וכו'. מפרי 7 שיט: ר' ירמיה ילקוט ועיין יותר נראהוראשון
 עו-1ה. 14 דרשב"י: מכילתא ועיין פסוקים, שניונתערבו
 תקפו 18 : ס"א פ"כב רבה ושמות א פרשה יתרו לקמןעיין
 הגירסא לפי פירשו והמפרשים קפה, דף וש"ט פ"זוכו',
 ומעמדו הראשון לתוקפו שיחזור הפירוש דלת"קהישנה
 וש"י ומ"פ בה"מ הרגיל מן חוץ וסוער הולך ולר-נהטבעי
 הוא ולר"ג ראב"ע פירש וכן דבר שם הוא דלת"ק פ'ובמ"ע
 שבפנים הגירסא ולפי שלו הקשה למקום וריל התוארשם

 זו לגירסא ראיה וקצת מבואר, נתן ור' ת"ק ביןההפרש
 לו ודומה ~( ולקראתו ליושנו שכתב קפה וף הש"טמלשון
 תוקף לשון ליה דריש וח"ק הוא מעולם גוי הוא איתןגוי

 הפלוגתא וכעין ע"כ' האתנים בירח מושבך איתן לוודומה
 סובר שם דת"ק מו' בסוטה גם מצינו ור"ג ת"קשבין
 ומן וכו' מישבך איתן מן ראיה ומביא קשה הואדאיתן
 ומביאים ישן הוא דאיתן להו מבירא ואחרים וכו' הריםשמעו
 מןראיה

 הפסו"
 יוצא ומשם וכרי הוא איתן גוי שבירמיה

 הראיה ארתה שהרי וקשה תוקף לשון בין חלוק ראין כןגם
 שם מביא תוקף לשון דאיתן להוכית כאן והביאבעצמה
 סוטה שמ, שופטים פאז ועיין קשה. לשון דהוא הת"קלדעת
 ע"ד בג שם וירושלמי שם הרמב"ם ובפירוש מ"הפ"ט

 במכילתא גם כי נכחיד לא ראעפ"כ רז* פ' דבריםובספרי
 וכ"ה הישנה בנוטחא ממו נתן ר' בדברי הגירסאדרשב"י

 איתן אין שם הת-ק ולשון ד כא דברים תנאים במדרשגם
 אומר נתן ר' ארץ מוסדי וכו' הרים שמעו שג' בוראלא
 היא איתן גוי ואומר מושבך איתן שנ' קשה אלא איתןאין

 יונתן שמתרגם מה פי על דהיא נראה ממיכה הת"קוראית
 יסודי ועקריא דהי דינא ית אבהתא שמער הרדיק: הביאושם
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 ן ןן פרשה בנשלח דויהימסכתא

 הוא מעולם גוי הוא איתן גוי ה' נאם ישראל בית ממרחק גוי עליכם מביא הננישני
 הים היה נם מצרי שהיה צד שלכל ללמדך לקראתו, נמים ומצרים סו(: ה)ירמיה
 מלך של לטרקלין ונכבמה נץ מכן שכיחה ליונה דומה הדבר למה משל כנגדי*רץ
 המלך נעל אחריה נץ בן נכנס לה והלכה היוינה יצאת מורחית חלון המלך להפתה
 שבישראל האח*ון כשעלה כך בחצים בו מורה המלך התעיל החלונות כל אתבפרו
 ואבני חצים בהם לורוק השית מלאכי התחילו הים לתוך שכמצרים האחרון ירד היםמן

 ועל עליו אטטיר וגו' וכדם כרכר אחו ונשפטתי שנאמר כענין וגפרית אשאלגביש
 כאדם מצרים, את ה' וינער כב(: לח )יחוקאל אתו אשר רבים עמים ועלאנפ,ו
 את ה' וינער ד"א למטה* יורר ועליון למעלה עולה שלה התחתין הקררה אתשמנער
 ממרם מצרים את ה' וינער ד"א הפורענות, את לקבל כדי נערות כח להם נתןמצרים
 בו ישלח אכוניי ומלאך שכ' אכורים מלאבים בידי כאלו נערים מלאבים בידיכאוזו

 יד(* לו )איוב וכו' נפשם כנתר תמות ואומר יא( יז)תהלים
 יהודה ר' דברי לפרעה א,ש הפרשים ואת הרכב את ויכסו המיםוישובו

 ואולם אומר הכתיב עליו מפיעה חוץ אומר נחמיה ר' וגו'. וחילו פיעה מרכבותשנ'
 בא כי שנ' וטבע פרעה ירד באחרונה אומרים ויש טו(* ט )שמות העמדתיך ואתבעכור
 הים, מי את עליהם ה' וישב כים ובפרשיו ברככו פרעהמום

 בני לומר תמהים השרת מלאכי והיו הים, בתוך ביבשה הלכו ישראלובני
 חמה עליהם נתמלא הים שאף ומנין הים בתיך ביבשה מהלכין זרה עבודה עובדיאדם

 מביא שם דגם רואים אגו הרי כן ליתא בת"י ולפנינוארעא
 אונקלוס ותרגום הדפוס גירסת לפי שהיא כמו נתן ר'דעת
 יש לאתריה, ירושלמי ותרגום התיק, כוער הוא כאזויונתן
 יא. ר-ה ועיין שבפנים, הגירסא וכפי נתן ר' כדעתלפרשו
 בין שההבדל במקום במ"א מעקרא הפלוגתא נשניתואולי
 לפי דשם ערופה בעגלה לדוגמא כמו מבואר וקשהתוקף
 ולפי לזריעה ראוי שאין צונמא מקום הוא קשההלשון
 פ"ז: ללמדך. 2 בחזקה: השוטף נחל הוא תוקףהפירוש

 מזמור טוב שוחר ט"ב, פ"כב רבה שמות וכו'. האחרון6
 שמנער' 9 : קפה דף טוב שכל זוטרתי, פסיקתא עד, דףיח
 ורפ"י: שם וש"ט פ-ז 1-0, ט פסוק פ"א רבה השיריםשיר
 מצראי: ית מ' ועלים ת"י וכן קפו, דף ש"ט נערות.10
 וכו'. אף 13 קצ: דף ש"ט ועיין כח, בעלי נערים'11

 אחד עד בהם נשאר לא וכו' וישובו זוטרתי הפסיקתאלשק
 טוב שכל זה וכעין נשאר, פרעה אומרים ויש אחדאפילו
 מיבנו ויכסו הפסוק על קו מזמור טוב בשוחר ובן קפו'דף

 : פ"מג אליעזר דר' פרקי ועיין נותר. לא מהם אחדצריהם
 וכו' ה' וישב הכתוב מן דדייק משמע לכאורה וכו'. ובני17

 גש4י פירש וכן וכו', הלכו ישראל ובני שם וכופלמדחוזר
 היכש נפשה באפי דמלתא משמע דרשב"י ממכילתאנשבל
 כתיב ולא ישראל ובני מדכתיב שלפנינו הכתוב מןודייק
 מדהקדים תימה בלשון דורש זה וכעין ישראל בניוילכו

 לשון רט וקשה[ ישן ן איתן ר אלא[ איתן אין ן וגו'מושביך
 הוא[ מעולם גוי ן ח' ט הוא[ 1 ד רק ה'[ וכו' הנני 1 ןקשה
 שכל דסז:מ צד[ מלמדןשלכל אטכס 2 ן וגו' כ ח',אטם
 נטיפן מצרים שהיו נ'ומקום(ןד )ר מקום לכל,טשבכל()מ
 לנגדון .מ כנגדן, ל 3 ן היכירו)ו(כנגדו היה כ ן המצרימפ
 ן הנץ בח נ' )א מפני חטכ ן משל משלו ט משל, מושלא
 ן יצאה אטמ ן החלון כ ן ח' ט לה[ 4 ן ח' ט מלך[של

 מ ן הנץ בו ונכנס כ הנץ, נכנס ט ן ח' אטכמהיונה[
 אחריה, וק בפניו[ ן בפגיה טכ 5 ן וגעל ט ן הנץ א ןונכנס
 ן ח' אט:מ המלך[ ן והתחיל אטמ ן ח' א את[ ן אחריול
 מ ן החצים את בה ט ן החצים את בו מזרק( )א מזרהאכ
 כ"ה האחר11[ 6 ן אחרץ כס ן מישראל האחרון טפ ןחצים
 טכס ן לתוכו א ן מצרים של ט ן ראשון ר אבל פשגם

 בחצים כ ן החצים את ט ן זורקין אט ן והתחילו אט ןבתוך
 'ן ח טס ח'ןכעני1ן א אתו[ וכו' וגפרית ן יאש ל 7 ןובאבני

 ודם ט ן וכו' וינער ח'( )מ וגו' ובדם כמ ן אחם ט אותו,1
 א 9 ן ח' ל רבים[ 8 ן וכו' וינער אלגביש ואבני שוטףוגשם
 וק ח', כמ עילה[ 1 ח' אטכמ שלה[ ן מגער שהואטס
 ד"א ן יורד מעלה ושל כ ן והעליון אטמ ן למעל ל ןעומד
 כשוה מ 10 ן ח' כמ מצרים[ את ן ח' ט הפורענות[וכו'

10

16

 את ח'1ה' כ מצר'[ ח'ןאת מ מה"ד[ עד נעורתןד"א כחט בהם בהםןאכמ נתן אומר נתן ר' מ 10 ן ח' כממצרימן
 אשלחן ד ן אכזריים כ ן ובידי ך ן וכאלו בו ן ביד ט ן כילה"כילו א ח', ד כאלו."כאלו[ ן ח' ש א[ בפי כאלו 11 ן ח' טמצרים[

 אפילו, אכ ן ואף ט ן וגו' אכ ח', ד ההרשימן ואת ן ח' ם המים[ 13 ן ח' ט וגו'[ ן ח, אט ואומר[ 2נ ן בם דב אבל טש,בו[
 וגו'ן העמדתיך מ 15 ן ח' ר ואולמן ן הוא אטנמ הכתוב[ ן נחמן רב ט ן ח, ט וגו'[ ן ח' כמ וגו'[ וחילו 14 ן פרעהאטכמ
 וגו'ן א ח', מ הים[ וגו'ןבתוך הלכו ח"כ ר הים[ וכו' ובני ן17 וגו' א2 ח', טמ הים[ וכו' ברכבו ח'ן16 אטכספרעה[

 ן ח' ט הים[ בתוך ן בים נ' ך מהלכין[ ן עובדים ד 18 ן היומ
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 פרשה בגשלה דויהימסכתא112

 מימינם להנצל לישראל להם גרם ומי חמה 4א חומה תקרי אל חומה להם והמיםשנ'
 לסו דת אש מימינו שנאמר מימיכם לקבל שעתידין התורה בוכות מימינםומשמאלם
 לעשות ישראל שעתידין מזוזה זו מימינם ומשמאלם טימינם ד"א תפלה, זוומשמאלם
 על פרעה רכב ט( א )שה"ש פרעה ברכבי למכתי פפום דרש הפילין. זוומשמאלם

 )חבקוק וגו' מומיך בים דרכת שנאי וכר מום על הכ"ה עליו נגלה כביכול וכרמום
 למומתי שנ' נקבה מום על הקב"ה עליו נגלה כביכול נקבה מום על פרעה רכב סו(ג

 ברכבי למומתי מקיים אתה ומה לו אמר פפום דייך עקיבא ר' לו אמר פרעהברכבי
 לאבדם המצרים על שששהי כשם הוא ברוך הקדוש אמר כתיב למסתי לו אמרפרעה
 דרש ומשמחלם. מימינם שינצלו להם ברם ומי לאבדם ישראל על ששתי כמעטכך

 העולם באי לכל יחידי דן יג( כג )איוב ויעש אותה ונפשו ישיבנו ומי באחד והואפפום
 מקיים אתה ומה פפום רבי אמר פפום דייך עקיבא ר' לו אמר הכריו על ישיב מיואין
 דן אלא העולם והיה שאטר מי דברי על להשיב אין ליה אמר ישיבנו ומי באחדוהוא
 כאהד כב( ג )בראשית ממנו כאחד היה הארם הן פפום ר' דרש בדין. והכל באמתהכל

 האדם הן מקיים אהה ומה פפומ ליה אמר פפום דייך עקיבא ר' אמר השרתממלאכי
 וכדר היים של ואחד מות של אחד דרכים שני לפניו נותן הקב"ה אלא ממנו כאחדהיה
 של בשור אני שופע כ( קו כצהלים כבודם אח וימירו פפום ר' דרש המות, דרךלו

 והמים נאמר( שלמעלן )א אומר הוא שלמעלה אט שנ'[1
 אר ן 1"1( חסר נ, )א כתיב חמה ח'( )ט וכאן חומהלהם
 שהן אטכס ן תורה אכ 2 ן ח' אטכס לישראל[ ןמי

 ומשמאלם[ מישעם ן תפלין טס 3 [ א רק מימינטן ןעתידין
 אלו כ 4 ן ח, אטכמ לעשות[ וכו' שעתידין [ ח,אטכמ
 אכ שוס, ר' ט ן ח' נ, מה-ד[ עד דרש ן תפלה א ןתפלין
 אכ הב"ה[ ן ח' רב עליה 5 ן וגו' פרעה כ ן פפייס ר'ש
 טורח לסבול שיבולה נ' ד נקבה[ 6 ן ח' אטב וגו'[ ןח'

 א הקב-ה[ ן ח, דכ עליו[ ן מזכר יותר אורח ולרוץהדרך
 לסוסתי פפייס א ן פפייס כ 7 ן שנ' סוסיה על כ [ ח'טכ

 לו[ אמר 8 ן וכו' כתיב לפסתי פפוס ט ן וכו' כתיבלמסתי
 אטכ כמעט[ 9 ן מצרים אמכ ן פססתי א ן הב-ה ט ן ח'ד
 התורה בזכות ומשמלם מימינם בזכות ס: ן להנצל אטכ ןח'
 ומשמלו למו דת אש מימינו שנ' מימינם לקבל עתידיןשהן
 וכ ן פפייס ר' אכ 10 ן ח' ט סה-ד[ עי דרש ן תפליןזו

 ואין עולם אכ ן כל א ן ה' כ וכוץ ונפשו ן מי וכ ןכאחד
 )א את ומה לו אמר פפייט אכ 11 ן עולם ל ן עללהשיב
 ר' אכ 13 [ "' אכ דן[ ן לו אכ ן מי כ 12 ן מקייםאני(
 פפוס ן פפייס אכ ן ר"ע לו אמר כ 14 ן וגו' ממנו א ןפפייס
 אכ וכו'[ אלא ן וגו' היה א 15 ן מה א ן ח' אכ ב[בפ'
 שנתז אלא השרת ממלאכי כאחד לו( א' ח': )א לואמר

 ן המות ודרך החיים דרך יסכים אכ ן נתן ל ן לפניוהמקום
 אובל שור בתבנית נ' ד כבודם[ ן פפייס ר' ה'ןאכ ל ר'[16

 השיה י45א על בשור בכולן,כ וכן כשור חלל א בשור[ ןעשב
 ן א"ע לו אמר מעלה י אין עשוב ~55ל45ל

 כי נפש ס"א פ"ד רבה ויקרא הפעולה. לשם המאמרנושא
 והמים* שנ' 1 יחטא: המשיח הכהן אם ט"ו פ"ה וכןתחטא
 במכילתא הוא כאשר להיות וצריך הילקוט גירסתעיין

 חמה: אומר הוא וכאן חומה אומר הוא שלמעלהדרשב-י
 נתמלאו חמה כלומר וי-ו חסר כתיב חמה בפ"ז: חמה. 4א-

 ועת-ז זרה עבודה ביגיהם שהיה לפי השרת מלאכיעליהם
 מלאכי שאף הים שאף במקום במכילתא להגיה המו"לרצה
 במכילתא גם הוא כן וכבפנים וליתא הם שאף אוהשרת
 פ-כא עבה כו דף פ"יז אגדתבראשית ועיין וש"טדרשב"י

 חומו-ה כתיב חמה רבותינו שדרשו כחב בתיי ורבינוס"ז
 השהש"ר לשון ובו" בזכות 2 למצרים: וחמהלישראל
 של מימינו לקבל שעתידין התורה בזכות ח"ד: ט פסוקפ-א

 תפלה לקמן גם .וצ"ל תפלין ר"ל תפלה. 3 שנ':הקב"ה
 לשון לשונות שתי מביא שם ובשהדי-ר תפלין כאן גםאו

 ק-ש זו מימינם ד"א מזוזה זו ומשמאלם התורה בזכותאחת
 דאיך מאוחר מדרש רזה נראה אבל תפלה. זוומשמאלם

 בכתוב: רמז לה יש איך ק"ש ועוד בשמאל מזוזהנרמז
 ושם ס"ד ט פסוק פ"א רבה השירים שיר וכו'. דרש4

 עוד ועיין קצ. דף ש"ט ס"יד, פ"כג שם-ר הפוכה,שיטתן
 פ"מב, פדר-א פ"כז, נ"א אדר"נ עב, דף יח מזמורשוח"ט
 :Brall -ואפס ועיין תקסה, וחבקוק קט ר' שמואלילקוט
 זה רלשון וכו'. ראין Gesdlidlte far ;b~dler 11 ,ו5.150
 דבריו על להשיב ויש יש הכי לאו הא שותף לו ואיןמשמע
 הואיל להשיב שאין דה"ק ומפרש לפפוס א"ע השתיקוע"כ
 ס"כג ב' ותנחומא ס"יח שמות ובתנחומא וביושר באמתוהכל
 יותר הדבר מבואר תחקה איוב וילקוט ס"כא ויראובפ'
 שימחה מי ואין בעולמו יחיד שהוא לפי בזה"ל איתאדשם
 דרשב"י מכילתא ועיין עושה. לעשות שרוצה מה כלבידו

 במדבר ספרי ועוד ס-ג פ"ר ושמ"ר ט מסוק פ"אושהש"ר
 דרשב-י במכילתא הוא וכן וכו'. ממלאכי כאחד 13 קפ:דף

 שם בשהש-ר אבל לה, ר' שם וילקוט ס"ה פ"כאוב"ר
 שבחר מהם כאחד ממנו כאחד פירש זכו" שני 15בשינוי:

6
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16

 הוא וכן וכו" שומע 16 וצ"ע: דרכים, השני מן אחדלו
 שלא עשב אוכל כתיב דלפפוס רק ביניהם הלוק ואין לפפוס ריע היגהיקו סמאי מובן ואינו שם, ושהש"ר דרשב-י מכילתאם

 לפי התועבה להגדיל אלא נכתב ולא מכה של שור על דהכוונה מובן מאליו ולר-ע מרכבה' של שור על דהכוונה לומרנטעה
 מטה. של וכו' בתבנית ר"ע בדברי גרסו דלא ואוקספורד כי-מ כגירסת לגרוס נראה ולפ"ז ביותר משתקץ עשב אוכלששור

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 131 ו פרשה בנשלח דו.הימסכתא

 וימירו מקיים אתה מה לו אמר פפום דייך עקיבא ר' לו אמר עשב אוכל ת"למעלה
 הג'ל השנה ימות של בשור יכול מטה של בשור עשב אוכל שור בתבנית כבודםאת
 עשכ. אוכל שהוא בשעה השור מן יותר ומשוקץ מנוול לך אין ?שבאיכל

 אדם ביר נתונה שהיא כצפור מצרים, מיד ישרי את ההוא ביום ה'ויושע
 נשבר הפה יוקשים מפח נמלטה כצפור נפשנו שנ' חונקה הוא מיד מעט ידו יכבוששאם
 וגו' טרף נתננו שלא ה' ברוך וארץ שמים ?ושה ה' בשם עזרנו ואומר נמלטנוואנחנו
 לבא אלהים הנמה או שנ' הפרה ממעי העובר את שומט שהוא וכאדם ו-ח( קכה)שם
 העובר את שומם שהוא כאדם אלא גוי מקרב גוי ת"ל שאין גוי מקרב גוי עולקחת
 כ,. ד )דברים וכו' הברזל מכור אתכם ויוצא ה' לקח ואתכם ואומר הפרהממעי

 כך זה מצד הים מן שעלינו כשם אומרים ישראל יהו שלא כדי מתים המצריםאת ישרי ראו דברים ארבעה מפני הים, שפת על מת מצרים את ישראלוירא
 בים שאבדנו כשם המצריים אוסרים יהו שלא וכדי אדר טצד הים מן עלוהטצרים

 וזהב כסף טעונים המצרים שהיו הבדה את ישראל שיקחו וכדי בים ישראל אבדוכך
 ומוכיהין אותם ומכירים בהם עיניהם נותנים ישרף שיהיו וכדי ומרגליות טובות.אבנים
 בושה ותכמה אויבתי ותרא ואומר כא( נ )תהלים לעיניך ואערכה אוכיחך שנ'בהם
 ויה. שנאמר כעבין מתים ולא מתים אלא היו מהים וכי הים, שפת על מת י(. ו)מיכה
 מתה. ולא מהה אלא היתה מתה וכי יה( לה )כראשית מתה כי נפשהבצאת

 לפ. מוו וו משונות מיתות חמורות מיתות הכדולה, היד את ישראלוירא

 בשור אומר פייס ר' הגירסא רצח דף ק"ו טוב בשוחראבל
 ואף עשב אוכל כתיב הרי פפוס דייך ר"ע לו אמרשלמעלה

 יותר עצמה מצד הגירסא שם קטוע המאמר שסוף גבעל
 : שם ותרגום תהלים רש"י ועיין המכילתא, מגירסתנכונה

 וכו'. ברוך 6 דייק: מצריים מיד תיבת ובו" אדם ביד4
 וגו': עזרינו וג' הפח וג' ה' ברוך הכתובים כסדר ג'בא"צ

 רלז, דף קיד טוב ושוחר דרשב-י מכילתא וגו" הברזל9
 הכתוב דורש דלפך בשוח-ט ומפרש תתכו, ואתחנןילקוט
 אומר הוא הענין דבאותו משום מצרים של הנס עלבתהלים
 מצרים אלא אדם ואין אדם עלינו בקום לנו שהיה ה'לולא
 קפז: דף וש"ט פ"ז ועיין 4שד(. ולא אדם ומצריטשנ'
 קפז: דף ש"ט פ-ז, דרשב"י, מכילתא וכו'. מפני10
 שם: תוספות ועיין טו', ערכין קיח:, פסחים שעלינו.11
 לפניך הנוסח דרשב"י במכילתא וגם בח"ג עיין לעיניך.15

 מגיה בא"צ וכי. 16 לפניך: כן גם דגורס קצת נראהומת"י
 המכיל' כנוסחת היא הילקוט ונוסחת בת-ג ועיין וא"ב,לא

 תקנתי וכו'. וירא 18 נוסחאות: ב נתערבו ובכי"מדרשב"י
 טוב ושכל דרשב"י במכילתא הוא וכן הנוסחאות רוב פיעל
 מכות, מגיה בא"צ מיתות. - זוטרתי: ופסיקתא קפזדף

 דרשב"י: מכילתא רעייןוכ"א

 אם א ן ומה אכ ן פפתס אכ ן ח' א עשבן וכף מעלה1
 יכול[ [ ח, אכ מטה[ וכר בתבנית וגתן כבודם א ן2מק"מ
 א 4 ן ח' א יגהר[ ן ח' כ השור[ מן יותר 3 ן אני שומעאכ
 א ן שהוא וא ן ט רק מצרים[ וכו' את ן ההיא 1 ן וגו'ה'
 נפשנו ן נחנקה היא ט ן ח' ד מיד[ 5 ן בידי אכמ ןנטן
 נמלטה מ ן נפשי ט ח', מ נפשנו[ ן ח' ד יוקשים[וכו'

 וגו' יוקשים ט ן עזרנו וגו' נמלטה אב ן וכו' שהואוכשאדם
 ברוךןאט וגו' ה' לאןל אשר ה' ברוך וגו' ה' אכ 6ברוךן
 הפרהןקאמון ן 17והאדם ן וגו' לשם טרף כ לשניהט,טרף
 מקרב 8 ן מקרב גוי( נ' 1כ ת"ל שאין נ'וגו'( )כ קהיםטכ
 א:: 9 ן ח' כס כאדמן ן מקרב ת"ל אמ ן ח' א י0 בפיגף
 מכור ן רוצת אד וגרן כ ן וכר[מח' יוצא ן ואתכם שנ'כ

 ט וכוץ על ן ח' כס וכוץ מת 10 ן ח' א ורץ ן ח, מתוץ
 אטב המצרתם, חקק א את[ 11 ן ארבע וגי1וק אח/

 ןמן ח' דם ישראלן ן יאמרו שלא טש [למפםמצרים
 כך מצדןאטט ישראל יעלו כך מ ן ח' אטכמפשמם[
 מצד ן י' אטכמש ודם[ מן ן מצרים כ 12 ן מצריםעלו

15

 אכ מצריי )ם המצום טכלמ 1 זה מצד ncwאחר[

מצרתי
 אטכמש המכ"ם[ ן שקא וק ן י וק את ן ישתל את ק מ ן שראל ר מ שאבתם ן אטדי ש"מ ט ן אמתם

 בהם[ 15 ן מתים 1 ד אותם[ ן בם כ ן ח' א אותח ומכ' ן ח' מ אותמן וכר בהם ן עימהם את ט ן אבק כ 14 ן שעתם כ ןח'
 1 ת" ארבי כ ו " אדט וימה 1 ר מס משש תף וימר ן חץ )אק תר לפיך אוכק ן המך מעתך ן ן אוהאטכ
 כתי טואעט אעה )א ורן מדם חץ )אט מת מברם את ישרג ויש טפ תה אטימי ודם[ הף מתןמת כתי716
 כבפ"ג כחיב אץ מתים מצרים את ,ff' מרא ף כ הצן ן ולא מתים הים( שפת על מ )א מת אלא חץ )ט כיץ אומר()אט

 מתהן ן מתה ואינה כ ן והלא כ אלא[ ן אוני בן שמו ותקרא נאמ' כבר והלא נ' א היתה[ ן כצאת כ! 17 ן בש"ט גם הואוכבפנים
 תהיה עתה בך( )ל גה בראנה עיני אלהיך ה' איו אלי האומרה בושה נ' )ק ותכסה אויבתי ותרא חץ )ד ואומר נ'דמ

 ן ח' אט בים[ וכו' לפי ן ח' כמ בים[ וכו' זו ן מת מצרים ד הגדולה[ היד ן וירא ד"א 18 ן חוצות כטיטלמרמס
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 במצר.ם המצרים שלקו מנין אומר הגלילי יום. ר' כים. מ.תות כמה עליהםשהביא
 אל החרטמים ויאמרו אומר היא מה במצרים מצות, חמשים לקו הים ועל מכיתעשר
 באצבע לקו כמה וגו' הגדולה היד את ישרי וירא אומר מהו הים ועל וגו' אצבעפרעה
 ליעזר ר' מכות. חמשים לקו הים ועל מכות עשר לקו במצרים מעתה אמור מכותעשר
 ארב: של היתה כמצרים המצרים שלקו ומכה מכה שכל אומר אתה מניןא-מר
 במצרים המצרים שלקו ומכה מכה שכל אימר אתה מנין אומר עקיבא ר' וגו'.מכית
 ה', את העם ויראו מנות: והמשים מאתים לקו הים ועל וכו' מכות חמש שלהיתה

 ובמשה בה' ויאמינו ה' את העם ויראו כאן אכל ה' יראים היו לא במצריםלשעבר
 נאמן ברועה שמאמין מי שכל ללמדך וה בא בה'. וחומר קל האמיני במשה אםעבדו
 העם וידבר אימר אתה ברבר כיוצא העולם, וה.ה שאמר מי במאמר מאמיןבאלו

 בא זה אלא במשה וחומר קל דברו באלהים אם ה( כא )כמדבר ובמשהבאלהים
 כאלו נאמן ברועה שמדבר מי שכלללמדך

 מדב-
 ויאמינו העולם: והיה שאמר בם*

 ישרק שהאמינו שבשכר העולם והיה שאמר במי ישראל שהאמינו האמונה גדולהבה',
 אז ונאם* עבדו וכמטה כה' ויאמינו שנא' שירה ואמ"ו הקרש רוח עליהם שרתהבה'
 והעולם היה העולם אבינו אברהם ירש שלא מוצא אתה וכן ישראל. ובני משה.טיח
 שוע )בראשית צדקה לו ויחשבה בה' והאמן שנ' כה' שהאמין אמנה בזכות אלאהבא

 אחת מצוה עליו המקבל כל אומר נחמיה ר' ישראל, ובני משה ישיראו
 אמנה שבשכר באכיתינו מצינו שכן הקדש רוח עליו שתשרה הוא כראיבאמנה
 כה' ויאמ-נו שנא' ש-רה ואמרי הלרן רוח עליהם ושרתה וכו בה' אבותינושהאמינו

 אברהם ירה שלא מוצא ארז וכן ישראל. ובני משה ישיר או ונאמר עבדויבמשה
 ויחשבה בה' והאמין שנ' בה' שהאמין אמנה ביכות אלא הבא ואולם הזה העולםאבינו
 ויאמן שנ' האמנה בשכר אלא ממצרים ישראל נגאלו שלא מוצא ארז וכן צדקה.לן

112cs מניין כ ן המצריים ט ן שלקו אומר אתה מניין 
 רע"א כוי ומכה מכה שכל מנין אומר אליעזר ר' כו'אומר
 שכל מניין אומר אליעזר ר' וט' מכות אס 2 ן וייראוכו'
 הקב"ה שהביא ומכה אטט 5 ן אליעזר ר' וגו' מכות מ ןוכו'
 שכל מנין רע"א וכו' המצריים מ ן המצריים על הב"ה()ט
 בם ישלח שנא' מכות א 6 ן וכו' וייראו וגו' ומכהמכה
 על הקב"ה שהביא ומכה א ן ח' אט אומר[ אתה ןרע"א
 וק וכו'[ 7 ן היתה ומכה ט ן חמש של היתה במצר'המצ'
 אכמ ן ח' אט: ם[ במצר 8 ן ח' אט מכות[ וכו' ועל ןה'

10

15

2"

 טוב שוחר ס"ט, ופ"כג ס"יד פ"ה רבה שמות וכו'. חמשים3
 שם: טוב ושכל זומרתי פסיקתא לשעבר' 8 עת:מזמור

 עיין וכו'. וכן 15 ס"כא: פ"יט רבה במדבר וכו'. וידבר10
 1. נוסחאות ב נתקיימו דבדפוס מוכח כי"מ גירסת ומןבת-ג
 במכיל' וכ"ה יז(, )ש' ישרן עד וכן מן למחוק ויש זואצל

 הוא כאשר שורה.כב צדקה עד יז שורה מן אודרשב-י.
 סימן פסחים הלכות או"ז עיין וכו'. נחמיה ר' 17בכי"מ:
 הנוסף צדקה. 22 וכו': מצוה המקיים כל הגיר' ושםרלה

 צדק ובאיפת המפרים בכל ההמשךוליתא מפריע כאןברפוס
 שכן: במקום וכןמגיה

 אטכס ן ח' כ ללמדך[ זה בא ן אלא אמ ח', ט זהו בא ן במשה ת"ל ומה בה' ק-ו ט 9 ן אם וגו' בה' כ ן ח' מ העם[ ן ה'את
 אלא 1נ ן בו כיוצא אט ן ח' מ יג[ ש' בה' וכו. כיוצא ן שאמר במי מאמין אטכמפש 10 [ כאלו ישראל ברועה המאמיןשכל
 וכו' גדולה 13 [ ט רק בה'[ ויאמינו ן כאלו ח'( )פ ישראל ברועה המדבר שכל אטכפש 12 ן אלא ש ח', אטכפ בא[זה

 אמנה שבשביל( )א שבשכר הקב"ה( )מ העולם והיה שאמר מי לפני האמנה פסח: הל' ריש והמנהיג אכמ ן ח' טהעולס[

 בה' כ ן ח' ט ונאמר[ וכו' שנ' ן ויאמרו 1 14 ן עליהם שרת שהאמינו בשכר ט ן שרתה( )ט שרת שהאמינו האמנה( מנהיג)א

 וכו' וכן ן וגו' נ, א ח', כ ישרן[ ובני 15 ן מיד המנהיג: ח', תקיט: יהושע וילקוט אמ ונאמר[ ן את וכן משה ישיר אזוגו'

 וכו'צדקה אז ח'ן17 כ וכמן ןויחשבה ח' כ בפ"א[ האמנהןבה' ל אמנהן בשכר כ ח'ן16 שם: ומנהיג אטש ש'יז[ישראל
 כן ש' ישראל וכו' שכן ן שכינה היאןא א ח"ן מנהיג: עליו[ ן המקבל שכל אומר( אתה נ' )אט מניין ח'ןאטמ כ כב[ע'

:A~filb]וכ-' ויאמיש מ ן וגו' ישיר אז בה' א 19 ן מוצא אתה וכו' שהאמינו ט ן עליהם שרת שהאמינו אמ 18 ן ח' ך ח'[אמנה 

 מנהיג: ן ח' מ בה'[ שהאמין ן האמנה בשכר מ ן בשכר ומנהיג: א ן העולם את א ן ח' מ אבינון 21 ן מוצא אתה וכןישראל
 ישף-ץ שירה שאזורו וברבויה וברוד במשה מצינו שכן נ' ר צדקה[ 22 ן ח' ומנהיג: אכ:מ וכו'[ ויחשבה ן ח' א2 בה'[ ןבז'
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 ואו' אבות אמונת מוכירין כר( לא )תהלים ה' נוצר אמונים וכה"א לא( ד )שמותחסם
 בבעלי כ( קיה )שם בו יבאו צדיקים לה' השער זה ואומר וכו' בידיו תמכי וחוריאקרן
 הוה השער ב, כו )*שעיה אמונים שומר צדיק כוי ויבא שערים פתחו אומר מהואמנה
 בבקר להכיר עליון לשמך ולזמר לה' להורות טוב וכה"א כו נכנמין אמינה ברליבל

 6 בפעליך ה' שמחתני כי בכנור הגיון עלי נכל ועלי עשור עלי בלילות ואמונתךהסדך

 שהאמינו אמנה שכר וו שמחה לידי לבא לנד כרם מי ב-ו( צב )שם ארנן יריךבמעשה
 נאמר לכך כקרות שכולו הבא לעולם זכינו יכלפיכך לילה שכלו הוה כעולםאכיתינו
 אלהיכם בה' האמינו לעם אומר יהושפט וכן בלילות. ואמונתך חמרך בבקרלהניד
 ב( ה )ירמיה לאמונה הלא עיניך וכתיב כ( כ ב' )דה"י והצליחו בנביאיו האמינווהאמנו

 16 )איכה אמונתך רבה לבקרים חדשים וכתיב ד( ב יהיה)חבקוק כאמונתו וצדיקיבת"ב

 כלה מלבנון את. שנ' אמנה בשכר אלא מתכנמית הנליות שאין מוצא אתה וכן כגי.נ
 עליהם שרתה אמונה שבשכר tthftWN~ לפני אשה גדולה הא כאץ כ )הושע באמונהל. וארטתיך לעולם לי וארשתיך וכתיכ ח( ד )שה"ש וכו' מראם תשורי תכשי מלבנוןאז.
 את ישראל ובני משה ישיר או עכרו וכמשה בה' ויאמינו שנ' שירה ואמרו הקדשרנה

15 יב( קד )תהלים תהלתו ישירו בדבריו ויאמינו אומר הוא וכן לה' הואתהשירה

 תישבחת'א לאלהא מסכתאחמלת

 הושע ילק' וכן ט ן ח' מ העק וכו' וכן ן הקדש רוחעליהם שנ' אבות אמונת מזכיר משה וכן מגיה במ"ע נ:זכיריף1
 א ן שנ' שהאמינו אמנה בזכות ט ן ממצרים אבותינונגאלו ומסכתא הושע הילקט גירי ועיין בבה"מ מפרש 1כ1ואהרן
 העם א 1 ן שנ' שהאמינו אמנה בשכר( )א בשביל אלאכ ט"יא, ב ותנחומא ס-י תנהומא כשהלתו. 15 פ"א:דעמלק
 ח. פסוק פ"ד רבה השירים עיר וס"ה, מ"ב פ"כג רבהשדות

 במכי' לפנינו שנמצא מאמר כאן מוסיף בילקיט ו-,'[ ןוגו'

 דרשב"י המכילתא פי על להשלים ויש קצת. חסרון ובתחלתו בושה אתר סו שורה קיג צד לעיל להיות ראוי והיהדרשב"י
 הקב"ה ששקען בשעה ישראל של במותיהן שהיו המצרים אלו יעמידני במותי ועל לד( יח )תהלים אומר הוא נועליהםוכצ"ל
 מת מצרים את ישראל וירא שנ' ביבשה[ מתים מושלכים אותן רואין ישראל והיו ליבשה והשליכן לים הקב"ה לו רמונים
 אכול לכלבו אומר והיה מצרי של צוארו על רגלו את ונותן והולך כלבו את נוטל מישראל ואחד אחד כל היו עושין היומה
 רגלך תמחץ למען כתב שכן הוא שכן לך תדע עלי חסו שלא הללו המעיים( )צ"ל הרועים מן אכול בי שנשתעבדה הזו הידמן
 שירות לומר לנו יש ומה טובה כפויי נהיה לא אנו אף האלו הנסים כל לנו עשית ישראל אמר מנהו מאויבים כלביך לשוןבדם

 מזכירין אמונה ידיו ויהי ביריו תמכו וחור ואהרן וכה"א ילק'הושע: וכוץ וכו'ןמזכירין אמונת מזכירין משה ישיר אזותשבחות
 אומר וכו' אהרןןואהרן אט 2 ן נ'אומרןואוקטח' כ ןאבות[ אמונות ד ח', מ אמונת[ ן מזכיר ש"ג טל, מזכירין[ ן אבותזכות
 מ 1 אמונה ם 3 1 וגו' צדיקים א 1 וגו' לה' כ ן הושע ט רק ואומרן ן ח' ד וגו'[ ן בידם יק ן וגו' תמכו אכ ן ח' מ גןש'

 אבס 4 ן זה שער ר ן ח' מ אמונים[ שומר ן וגו' שערים כ ן ויבא שערים לי פתחו ט ן ח' ד שערים[ פתחו ן פתחוואומר
 כי, וגו' כיןאגבל וגו' עשור ב ח"ן מ בכנור[ וכו' להגירן5עלי ת'( )כ וגו' לה' וגו'ןאכמ לה' ח'ןט ךאמנהןוכה"אן

 שנ' בה' שהאמינו מ בשכר אלא זו יטכ ח', מ שכר[ להםןזו ט ח', ר לנו[ 6 ן וגו' במפעליך ח'ןמ מ וגו'ןה'ן ה' אכ וכנורק

 לכך ן שכך ש"ג הושע, וילק' אטל לכך[ ן ח' ארטש המוסגר ן לילות אטכס ן אבותיהם ט 7 ן הזה העולם בלילותואמונתך
 יהושפט ד וכו', האמינו לער אומר יהושפט טכס ן ח' אט בלילות[ ואמונתך 8 ן ח' כ בבקר[ וכו' לכך ן ח' מ גלילות[וכו'

 א ן האמנו ט 9 ן וכו' האמינו ירושלם וישבי יהודה שמעוני ויאמר יהושפט עמד ובצאתם תקוע מדבר אל ויצאו בבקרוישכימו
 וכתיב[ ן צדיק ט [ כ רק וכתיב[ 10 ן וגו' לאמונה אכ ן ה' נ' אטב וכתיב[ ן ח' אט וכתיב[ ן עיניך הלא ואומר מ ן ותצליחו2

 אט ן שנ' שהאמינו אמנה אכ ן אמונה מ ן מתאנסות ט ן מתכנסות עתידות אכ 11 ן וגו' רבה ט ן וגו' לבקרים אכ ן ח'א2מ
 ן בסמוך וכן ה' כ לי[ ן ח' מ לעולס[ וא' לי ן ואומר מ ח,, אדט וכת'[ ן ח'( )לס וגו' אמנה מראש כלס 12 ן וגו'כלה

 מי לפני אמונה( מ האמונה, )ט האמנה אטכ ן ח' מ הא[ ן וגו' באמונה א 13 ן ח' ט בפ"ב[ וארשתיך ן וגו' נ' אלעולסן
 וכה"אן נ'וגו'( 1כ ישיר אז נ'וגו'( )כ בה' כ ן ח' ד שנ'[ 14 ן שרת( )א שרתה שהאמינו אמנה אטכס ן העולם והיהשאמר
 מסכתא חסלת אכ 16 ן בתהלתו כ ן בדברו טכ ן עברו ובמשה בה' ויאמינו נ' ך לה'[ 15 ן וגו' יש' א ן א' ט להק וכו'ובנ'
 ואית בירך אייבא( )זן אייתי חוטרא ואמר ורדף ומליל והוה וסימניהון ז, פרשייתא( )א פרשיות בה ואית ארעה בשלחדויהי

 ל~(. הל' נ' )ב קרמיתא.( )א קרמיא פרשה שירתא קצב הל'( )א הלכתאבה
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