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 דק ך8 י קם ה ות  קט ושגש

 אזאמרה ט(, ד )ברא' הוחל אז יןאולשעברו"זאולעתידלכא. מקטה, ישיראז
 יטש: שידבר יז4 כא )במדבר "טר4 סיר י או מטה "דר אז כת, ד )סטות דמיםהתן

 לשעבר. אלו הרי יכ(, ח )מ"א שלמה אמר אז כ(, סו )דה"א דוד אטר אז יכ(, י)יהושע
 ידלכ או ח(, נח )שם כשחר יבקע או ה(, ם )ישעיה ונהרת תיראי או לבא, לעתיד אזיש

 שחוק ימלא או יב(, לא )ירמיה בתילה תשמח או ה--ו(, לה )שם תפקחנה אז פסח, כאילם
 כת.ב אין משה שר אז ד"א כעתיד. אלו הרי בגוים יאמרו אי כ(, קכו )תהליםפינו
 משה ד"א שירה, שאמרו בשעה כמשה שקולין וישראל ישראל כל כנכד שקולמשה ישרי ובני משה התורה: מן המתים תהיית למדין נמצינו משה ישיר או אלאכאן
 הזאת השירה ארז ישראל: כל כנגד שירה משה שאמר מגיד ישראלובני

 יה.ה השיר שנ' במצרים שנאמרה הראשונה הן, שירות עשר והלא היא אחת שירה וכי10
 משה ישיר אז שנ' הים על שנאסרה השנייה כס(, ל )ישעיה וכו' חב התקרש כחיללבם

 משה הרכיעיתשאמר יז(, כא )במדבר ישרץ ישיר אז שנ' הכאר על שנאמרההשלישית
 שאטר החמישית כד(, לא )דברים הוצת השירה דברי את לכתוב משה ככלות ויהישנ'

  דבורה  שאמרה הששית יב(, י )יהושע  וגו'  ה' ר:ר: ביום לה' יהושע ידבר אז שנ'יהישע
 שנ' דוד שאמר השב.עית א(, ה )שופטים אבינועם בן וברק דבורה ותשר שנ' וברק15

 שנאסר שלמה שאמר השמינית א(, כב )ש"ב הואת השירה דברי את לה' דוריידבר
 ויבן שנ' בנאו שלמה והלא בנאו דוד וכ. א( ל )תהלים לדוד הבית חנוכת שירמוטיר

 ח'[משה[ ט משהן ישיר ח'ןאז כ דמים[ וכו' ישיר אז 1)א(
 לעתיד אומר' ויש ח'ןק ד אז[ ישליש נ'אזישיר ך ח',מ
 אז ה'(ן נ'בשם )אט לקרא הוחל אז ןאטמ להבא וי"א מיבא,
 ן ח' דב משהן ישיר אז 2 ן אמרה( )ק אמר וק דמים['כו'
 יש[ 4 ן ח, מ דוד[ אמר אז 3 ן משה ישיר אז יש' ישיר אזט
 ן ח' כ פסח[ כאיל 5 ן אורך כשחר אטם ן ויש ט ח',-

 ן לבא לעתיד אטב ן ה' הגדיל בגוים אם 6 ן ח' נ:!סח[
 [ ח' ט ט[ שורה ישי וכו' ד"א ן אומר רבי אכט-"א[

 נ' כ משהן ן כן אומר אינו יש' ובני משה א ן ח' כ2ר[

 רבי כ משה[ ן שהחיית אבם ן ח' אכמ משה[ 7 ן יש'בני
 ן למשה כ ן שקק כ ן מש' שקק אכת 8 ן משהימר
 מ הייתדהח כ ח',10 ט שירהב 9 ן ח' א מגיד[ וכרכאמרו

 ר וק השיר[ ן השירה כ ן ח' אט שנאמרה[ ן שנאמר ל ןף
 ן ח' ט ורק חג ן ח' מ וכר[ כליל 11 ן וגר יהיה כ ןאה
 ן יש' ובני משה ח'ןאכ ד שנאמרהן ן שנייה כ ח"ן אגר[

 טוב שכל מי"ג, ב' תנחומא ס"ק תנחומא לעתיד' 6)א(
 רש"י: תנחומא, KS:. סנהדרין וכו'. תחיית 7 קצא:וף
 רי צד במדבר ספרי עיין קצא, דף ט ושי תנחומא וכו'. שקול8

 והלא. עד וכי מן מוחק בא"צ וכו'. וכי 10 ט: פרש'ולקמן
 דף הש"ט לשון אבל מ"ע. הענין לחזק אלא דאינוואפשר
 שירות תשע שנאמר לפי נאמר למה הזאת השירה אתקצא

 לפרש דבא משמע כן על הים על שאמרו היא וזואחרות
 דרשב"י, מכילתא הנחומא, וכו'. עשר - הכתוב:לשון
 אדם- אמר קמיתא שירתא ושם השירים שיר רישתרגום
 הוצאת הגאונים ותשובות צו דף תהלים המכיריילקוט
 אמרה שביעאה שם בתרגום וכו'. השביעית 15 ט"ו:הרכבי
 אמר תשיעאה וכו' ניסיא כל דזד.על אמר תמגיתא וכו'חנה

 ה' עלמא כל רבון קדם קודשא ברוח דישראל מלבאשלמה
 דיפקוז בעדן גלותא בני למימר עתידין עשיריהאושירתא
 :מגלותא

 עני נ' )מ באר עלי הזאת השירה את יש' ה,ןאמ כ שנאמרןישירן ט ן ח' ךמ שנאמרה[ ן שנאמ' שלישי שלישיהןא טב;1
 מ שני[ 13 ן שאמ' אב שאמרה, מ ן רביעית א2מ ן בכולן וכן יהושע ושאמר לקמן וכן משה ושאמר מ וכו'[ הרביעית ן;ה(
 ן שאמ' כ שאמרה, מ ן חמישית כס ן ח' ט הזאת[ וכו' את ן דברי כל את לדבר ד ן חמישית וגו'( נ' )א לכתוב אב ןו'
 [ שאמר ל שאמרו, כ ן הששי יק ן וגו' א ח', ט וגו'[ וכו' לה' ן ה' לפני ד לה'[ ן ששית לה' יהושע כס ן ח' אט שנ'[1

 ( שאמרה )מ שאנו' שביעית כמ [ וגו' א ח', כ אבינועם[ בן ן וגו' מ ח', ט וכו'[ וברק 15 ן דבורה ושאמר ט ן ח' מואמרה[

 ח'( )2 1ג1' דוד 2מ 16 1 ר א שנ'ן ן שלמה אמר אז שנ' שלמה ושאמר הבית חנוכת שיר מזמור לה' רוד וידבר דוד1
 ן דכתיב 2 17 ן ח' ט קיח[ בע' א ש' התשיעית וכו' שנ' ן ח' א שנ'ן ן שאמ' ? שאמרה, מ ן ח' א הזאת[ ןומינית
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 נפשו דור שנתן לפי אלא לדור הבית חנוכת שיך מזמור ת"ל ומה הבית אתשלמה
 נדר לה' נשבע אשר ענותו כל את לדור ה' זכור וכה"א שמו על נקרא לבנותועליו

 יודק' מקום אמצא ער יצועי ערש על אעלה הוכם בבזי באהל אבא אכן יעקבלאביר
 וכה"א א-ו( קלס )שם יער כשרי מצאתה כאפרתה שמעניה הנה יעקב לאבירמשכנות
 אתה וכן שמו. על נקרא עליו נפשו דוד שנתן לפי הא טז( יב )מ"א דוד ביתךראה
 משה נפשו נתן דברים בשלשה שמו. על נקרא עליו נפשו נותן שאדם דבר שכלמוצא
 משה תורת וכרו שנ' שמו על ונקראת התורה על נפשו נתן שמו. על ונקראועליהם
 הלים נפש מש.בת המימה ה' תורת שנ' היא אלהים תורת והלא כב( ג )מלאכיעבדי
 מצינו והיכן שמו על נקראת עליה נפשו שנתן לפי עבדי משה תורת ת"ל מה הא ח(ים

 בהר ואשב ואומר כח( לד )שמות ה' עם שם ויהי שנ' התורה על נפשו שמסרבמשה
 עמך והם שנ' הם ה' עם והלא ו( לב )שמות עמך שחת כי רר לך שנ' שמו עלנקראו ישרי על נפשו נתן שמו, על נקראת התורה על נפשו שנתן לפי הא ט( ט )דבריםוגו'

 כן לו לחוקאל יצאו ומארצו אלה ה' עם להם באמור ואומר כס( ט )דבריםונחלתך
 מצינו והיכן שמו. על נקראו עליהם נפשו שנתן לפי עמך  שחת כי רד לך ת"ל מההא

 בםבלותם וירא אחיו 4 ויצא משה ויכרל ההם בימים ויהי שנ' עליהם נפשו שנתןבמשה
 נפשו טגן שמו. על נקראו עליהם נפשו שנתן לפי הא וכה כה ויפן וכתיב יא( ב)שמות
 יח( סו )דברים שעריך בכל לך התן ושוטרים שופטים שנ' טסו על ונקראו הדייניןיל

 לך תתן ת"ל מה י0(י א )שם הוא לקהים המשפט כי יכשנ' הוא לקהים המשפטוהלא
 ביום ויצא שנ' עליהם נפשו Ifuw ומנין שמו. על נקראו עליהם נפשו שנוק מתוךאלא
 וכתיב יג-יד( ב וגו')שמות פרעה וישמע עלינו ושופט שר לאיש שמך מי ויאמר וגו'השני
 חור ולדינין ברח מרינין יו( טו )שם ויגרשום הרועים ויבאו בנות שבע מדיןולכהן
 נקראו עליהם נפשו שנתן לפי הא כא( לכ )דברים ישראל עם ומשפטיו עשה ה'צדקת

 הזא מה הישנה הנוסחא פ, על מגיה בא"א וכו'. וכן2
 שמות שופטים, תנאים מדרש וכו'. בשלשה 6 : וכו'אומר
 ופרשת כאז תנחומא מ"י, פ-יב רבת במדבר ס"ד, פ"לרבה
 יד:, דף פ-ה רבתי פסיקתא ס"ה, שופטים ס"לה, תשאכי

 פט', שבת תקצה, מלאכי ב, יהושע שצא, תשא כיילקוט
 דינין גירס בא"צ וכו'. הדיינין 17 ס-טז: א טובשוחר

 פסוק ומוחק וכו' עשה ה' צדקת גרס וכו' טוסטיםובמקום
 ובפ' תשא כי ופ' כאן בהנחומא איתא דינין והגירסאזה.

 שם על הדיינין שנקראו מלמד מעתיק מתחלה אבלשופטים
 דצדקת הפסוק לראיה ומביא הדינין איתא בפס"ר וכןמשה

 לפי מ ן ח' מ מזמור[ ן ויכלהו הבית א?מ ן ח' מ אתןן
 אם ענותו מ ן ח' א לבנוהו[ 2 ן נקרא עליו ונפשושדעתו
 שנת אתן אם וגו' ביתי כ ן עד וא' ביתי אם 3 ן וכו'אבא
 וגומא למ אכמ ן וט' ג' ל יצועי[ ן אמצא עד וגו'לעיני
 אכ ן וכו' ראה עתה וכה-א וגו' באפרתה מ 4 ן הגה ח'(מ

 ואם ד ן ראה עתה אומר הוא מה מצאטה( )א וגו'באפרתה
 ומן ן נקרא לכך א ן נקראת עליה ד 5 ן אומר הוא מהכן
 ן שלשה אכ ודבר יבר אכ 6 ח"ן מ בע'הס'[ ש"א שמווכו'
 ש"ט[ עבדי וכו' ומלא ונקראן8 כ ונקר', נפשוןא משהאכ
 4א זכרו ת-ל כ ן ח' כ הא[ 9 ן ח' כ נפש[ משיבת ן ח'א

6
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%

 בהר כה'וגו'ןא: יומן רארבעים א[אכשנתןןא רק במשה[ היכןן10 וכי התורהןאכ על כ לפיןעליה[ אלאשנתןןא
 א יצאו[ ומארצו ן וכתיב כ ואומר[ 13 ן שם הוא כ ן ינקרש אכ 12 1 נתז שנייה כ ן נקרא כ 11 ן ח'( )א וגו' יוםארבעים

 וכי אכ ן נקרא( )א נקר' יש' על נפשו אכ ן לסי אלא אכ ן ח' כ עמךן שחת כי ן ח' א רד[ לך ן ת"ל ומה אכ 14 ן ח'כ
 על אכ ן ח' ק נפשו[ ן וגו' וכה אכ 16 ן ויפן ואומר וט' ויצא א ן זיפן וט' ההם כ ן ישי על אכ ן א רק במשה[ 15 ןהיכן
 כ הוא[ והלאן18 וגו' לך המשפטןא הלא לך הדיניםןכ נ, א ונקראןונקראו[ כ נהןן17 שלישית : ן יש'( נ' וא נקראישי
 כי ת"ל ומה א ן שמו על תדין נקרא הדין על נפשו שנתן אלא לך תתן ושוטרים שופטים ת"ל ומה כ ן ח' אד המוסגר ןח'

 ח'( )כ במשה מצינו היכן וכי אכ 19 ן הדייני' נקרא הדינין על נפ' שנא' לפי אלא ושוטרים שופטים הוא לאלהיםהמשפט

 וישמע וגו' שמך א ן וישמע וכתיב וגו' שמך מי וצמר וט' כ ן ואו' א 1ג1'ן 20 ן תצא שנ' הדיינין על נפשו שנא'( )אשנתן
 מדיינין אד ן וגו' הרועים ויבאו וכת' וגו' מדין כ ן ויבאו וכת' וגו' בנית א 21 ן ח, אד וכתיב[ ן וגו' הוה הדבר אתפרעה

 הדיינין נקראו א ן הדינין על א: ן וגו' עשה כ ן צדקת 3ff' כ 22 ן-.ולדיינין
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 מדי,ללים לה' משוררים ויעמד יהושפם ויועץ שנ' יהושפם שאמר התשיעית שמו.על
 ומה כא( כ )דה"ב חמדו לעולם כי לה' הורו אומר החלוץ לפני בצאת קדשכהדרת
 כ- לה' הודו נאמר שבתורה הודיות שככל שבתורה הודיות סכל זו הודיהנשתנית
 במרום לפניו שמחה היתה לא כביכול %א טוב כי נאמר לא ובזו חמדו לעולם כיטוב
 קל במרום לפניו שמחה היתה לא רשעים של מיתתן על אם רשעים של אבדןעל

 כה(. י )משלי עולם יסוד וצדיק שנ' כולו העולם ככל שקול שאחד הצדיקים עלוחומר
 -( מב )ישעיה הארץ מקצה ההלתי חדש שיר עמו-,' שירו שנ' לבא לעתידרקעשירירש

 שעברו השירות א(:(כל קמט )תהלים חדשתהלתובקהלחםידים שיר לה'יכיאומ'שירו
 שיכיר אחריהם היה שעברו התשועות כך יולדת שהנקבה כשם נקבה בלשוןקרואות
 נא שאלו שנ' זכר בלשון קרואה לכך שעכור אחריה אין להיות העתידה התשועהאכל
 שהזכר שכשם ו( ל )ירמיה חלציו על ידיו ככר כל ראיתי מדוע זכר יולד אםוראו
 בה' נושע ישראל שנ' שעכוד אחריה יהא לא לבא העתידה התשועה כך יולדאיכו

 אמריה לה' ערק/ יו(: מה )ישעיה ער עולמי עד תכלמו ולא תבושו לא עולמיםתשועת
 לשיר ישראל ערי מכל הנשים ותצאנה להלן שנאמר כענין לא ודם, לבשר אמרוהולא

 אב4 ו-ז( יח )ש"א וכו' המשחקות הנשים ותענינה ואומר וכו' שאול לקראתוהמחולות

 רוח שרת אומר נחמיה ר' לאמר, ויאמרו ורם: לבשר אמרוה ולא אמרוה לה'כאן
 רוח אומר עקיבא ר' שמע. את קוראין שהן אדם ככני שירה ואמרו ישראל עלהקדש

 ן וכו' בצאתו יהושפט שאמר ט ן שאמרה מ ן  תשיעית כס1
 ויעמד העם על ויועץ כ ן ויעמד העם כל ויזעק שג'מ

 א ן ויעמר העם בל ויועץ א מהללים, ה' בגיחמשוררים
 ויעמד העם אל ויועץ במקרא: ן בצאתו אד 2 ןומהללים

 כ אג', מ ן וכו' אומרים : וכו' להדרת וכו' ומהלליםוגו'
 טס 3 ן מה אטם ן ח' א כין ן טוב כי נ' אזק לה'[ ןאומר
 ט ן שכל אב ן ההודיות כ הודאות, ט ן זאת אט ןנשתנה
 מ שבתורה[ )כו' שבכל ן לא וכאן טוב כי נאמרשכולן

 כ חסדו[ לעולם כי 4 ן טוב כי בהן נאמר מ ן נאמרו כ ןח'
 לה' הודו אומר הוא וכן( )א וכאן אכ ן לא וכאן מ ן ח'מ

 אינו ב ן מלמד ט אלא[ ן ח' ד טובן כי ן חסדו לעולםכי
 שמחה לפניו בו ן וכו' היתה לא רשעים של במפלתןשמח
 אובדן, אם 5 ן ח' ד ח'ן1מרום[ מ לפניו[ איבודן, עלבמרום

 ן אבידתן על ואם כ ן ח' א רשעים[ וכו' אם ן אבידתןכ
 ן שמחה לפניו מ ן ח' ט במרום[ וכו' אם 1 איבודן עלמ

 על וק"ו( )ט ק-ו אטמ ן ח' אס גמרום[ ן ח' דלפניו[
 על ק"ו כ ן שקול שהוא אחד צדיק של אגירתן( )אאבדתו

 כתיב וכן התנחומא לשון וכו'. התשיעית 1 עשה:ית'
 השירים שיר שלמה של התשיעית שירה עולם וכו'ביהושפט
 חנוכת שיר מזמור שלמה שאמר שמינית דרשב"יובמכילתא

 תשיעית וכו' השירים שיר דכתיב שלמה שירת ד"אוגו'
 ספרי י:, מגילה וכו'. היתה לא 5 וכו': יהושפטשאמר
 תוספ' יג:. ערכין רש"י זכר. בלשון 10 קלד: צדבמדבר
 שהש-ר ס-יא, פ"כג רבה שמות ונאמר, ד"ה קטז:פסחים
 שם: ש"ט יןדה'. 13 קצא; דף טוב שכל ח', פסוקפ"א
 ה-ב, פ"ו תוספתא מ"ד, פ-ה סוטה וכו'. נחמיה ר'16

 גירסת עם מסכמת הירושלמי ונוסחת ע"ג. כ שםירושלמי
 הברייתא לפי וכן הדפוס נוסחת לפי אבל ערפורט,כ"י

 את המקריא כקטן סבר דר-ע שיטתם להפך צריך ל:דבבלי
 מלשון משמע וכן המקריא כגדול ריה"ג של בנו ור"אההלל
 כסופר נחמיה ר' בדברי הגירסא דבבלי ובברייתאהמשנה
 בירושלמי הוזכרה תדאי בן ר-א ושיטת שמע עלהפורס
 בן ר"א דברי גורם ס"יא ובתנחומא ריב"ח שם עלאח"כ
 )וצ"ל גאה גאה כי גומרין וישראל החלה פתח משהתדאי
 גאה( גאה כי גומרין וישראל לה' אשירה תחלה פתחמשה
 ל.שועה לי ויהי אומרים וישראל יה וזמרת עזי אמרמשה

 מקצה ן ח' א העשירית[ ן עשירית כמ 7 ן העולם ח"ן )א כל כנגד אטכס 6 ן שקול שהוא אחד צדיק של צדיקים שלאבידתן
 ן שירו שיר מזמור מ ן ח' ד המוסגר 8 ן יעקב עבדו ה' ג4 אמרו נ' ד הארץ[ ן בקצה אט ן נקהל כ חסידים, בקהל מרארץ[
 לבא אטכס וכו'[ עתידהןלהיות שהיא ט היון10 ד ן כל נ' מ כך[ 9 ן כולן ד שעברו[ ן שכל אטע ן וכו'חסידים[מח'תהלתו
 כ 12 ן יולד הזכר שאין כשם אטכס ן ח' אטמ וכו'[ מדוע ן וגו' יראו כ 11 ן ח' ט שנ'ן ן לשון אב ן וכו' קרויה ר()אס
 הזאת השירה את טמ ן ח' אטמ וכו'[ תבוסו לא 13 ן ח'( )מ וגו' בה' כס ן איזאחריה אטט ן שאיזאחריה זכר לשון קרויהלבא
 לשיר קתצאנהכלהנשים ן ח' אטמ להלן[ ן כמה מאבלולכמו,קשכשם,אטכ לאכעניזן ן רח' 14אמרוה[ ן לה'בפ'בןכח' ןלה'
 הכה במהולות לשיר ית' ט ן ותענינה ואומ' וגו' יש' ערי מכל חמתולל' הנשים א ן וכו' המשחקות הנשים כל ותצאנה ו ןאבל
 כיח אטבע ן ח' ר ב[ בפ' אמרוה 16 ן ת' מ וגו'[ ן ת' מ וגו'[ וכו' והמתולוח 15 ן וכו' אבל לרבבותיו ודור באלפיושאול
 ן אומריז שהיו והשירה נ' ד שירה, אומרים והיו נ' כ שירה[ ן ואמר ט ן כבני שירה אומרים והיו יש' אמ 17 ן שרתהקדש
 ן בבני שירה אומרין והיו הקדש רוח שרת כ ן ח' דם שירה[ וכו' רוח 1 הקמין אדם ל הקורא, אדב וק ן שקוריןמ
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 אליעור ר' הותלל. ארע קוראין שהן אדם כבני שירה ואמרו ישראל על שרתהקדש
 משה עמו. וכומרין אחריו עונין וישראל ,חלה בדברים פותח היה משה אומר תדאיבן
 גאה גאה כי לה' אשירה עמו וכומרין אחריו עונין וישראל לה' אשירה ואורר פוהחהיה
 יה וזמרת עזי עמו וגוכרין אהריו עונין וישראל יה וזמרת עני ואומר פותח היהמשה
 ובומרין אחריו עונין וישראל מלחמה איש ה' ואוטר פותח היה משה לישועה, ליויהי
 וכנאה לה' בבורה נאה לה' בדולה נאה לה', אשירה שמו: ה' מלחמה איש ה'עכו

 והנצח והתפארת והככורה הכדולה ה' לך אמר דוד וכן לה':4 וההוד והנצחהתפארת
 ודם בשר למלך למה"ד משל כאה, גאה כי לה' אשירה יא(: כס )דה"אוההוד
 ענ" והוא עשיר שהוא חלש והוא כבור שהוא לפניו מקלמין הכל והיו למחיבהשנכנס
 אחת בו ואין נאמן שהוא דיין שהוא אכזרי והוא רדמני שהוא טפש והוא חכםשהוא
 בל אלא כן אינו הפולם והיה שאמר מי. אבל לו מהניפין הכל אלא הללו המדותמכל
 הגבור הבדול האל שנ' גבור שהוא לה' בנשירה מקכ'ומוי דוא יותר אותו שמקלמיןמה

 ה' ואוטר ט( כד )תהלים מלחמה גבור ה' וכבור עזוז ה' ואומר יז( י )דבריםוהנורא

 יכ( מב )ישעיה יתגבר אויביו על יצריח אף יריע קנאה יעיר מלחמות כאיש יצאככבור
 שהוא לה' אשירה ו(. י )ירמיה בכבורה שמך וגדול אתה גדול הי כמוך מאיןואומר
 )תהלים וכו' ומלואה הארץ לה' ואומר יד( י )דברים וגו' השמים לה'4היך הן שנ';שיר
 )הגי וכו' הזהב ולי הכסף לי ואומי ה( צה )שם עשהו והוא הים לו אשר ואומ' א(כד
 היא החוטאת הנפש הנה לי הבן ונפש האב כנפש הנה לי הנפשות כל הן ואומר ח(ב

 )משלי ארץ יסד בחכמה יכה' שנ' חכם שהוא לה' אשירה ד(: יח )יחזקאלתמות
 ותכונה דעת מפיו חכמה יתן ה' כי ואומררי יב( יב )איוב וגבורה חכמה עמו ואומר ים(ג

 קוראין שהיו למ"ר אומרים היו הזה בסגנון כי שגושוזה
 וכו'. נאה 6 קצא: דף טוב שכל ועיין שמע, אתכקוראין
 וכן וכו', לה' גבורה נאה לה' שירה נאה ס-יא:בתנחומא
 מתוקן ולשון וכו'. גדולה נאה לו שירה נאה לו קצא דףבש-ט
 והמלות בח"ג, עיין וכו'. מלך 8 כלפנינו: בפ-ז אבלהוא

 בם-ח לתנייהו וכן בא"צ' מחקן כבר גאה וכו'אשירה
 אשירה גורם רא דף ש"ט אבל דרשב"י ומכילתאיתנחומא

 שאדם כל לה' אשירה ד"א איהא ובפ"ז וכו'. מלךלה'
 הקב"ה של הילולו די מסמיקין אינן ולהלל לשבחיכול
 דהוא משמע וכו' גדולה נאה לו הא בסוף דמסיים ממחאבל
 לומר אפשר שלפגינו הגירסא ולקיים הקודם. עם אחדדבור
 שהוא מפני גדולה נאה דלו שקדם למה טעם נתינתדהוא
 גאה גאה כי דמלות משמע רש"י ומלשון קלוס, מכללמעלה
 השירות: כל על געלה דהוא ומפרשדייק

 זל שקורין, מ ן אומרין ויהיו כ ן עליהם א יש'[ על1
 מ ן עזריה בן אלעזר ר' ט ן הקורין ק קוראין,שהיו
 א 3 ן בדבריו ך ן ח' טס ש'בן עמו וכו' קושה 2 ן אלעזרר'

 אומ' ויש' גאה גאה כי לה' אשירה ואומר ד ן דבריםפותחב
 ויש' יה עזי.וזמרת אומר היה משה בים רמה ורוכבוסוס
 א 1 ח' ט עמון וגומרין ן וכו' לישועה לי ויהי אחריועונין
 אס ב[ בפ' יה וזמרת עזי ן ח' כ ואומרן 4 ן וגו' גאהגאה
 וגו' אחריו כ ן ח' ד ואומר[ ן ח' מ שמו[ )כו' משה 5 ןח'
 לה' פ ן ח' כ עמו[ 6 ן ח' א מלחמה[ וכו' וגומרין ן וכו'ה'

 נאו לה' אטט וכו'[ נאה ן גדולה לה' נאה גאה גאהכי
 והנצח התפארת לו מ ח', ד המוסגר ן גבורה נאה לה'גדולה
 אכמק 7 ן וכו' התפארת ח'( )א נאה לה' אט וכו',וההוד
 ן יגו' א ח', כ:מ וכו'[ והתפארת ן וגו' הגדולה כ ןאומר

10

15

20

 מ והיו[ 9 ן ח' כ ודב[ בשר ן וכו' מלך ד וכו'[ משל ן משל מושלו א ן ח' אטכ גאה[ גאה כי ן וכו' מלך מ וכו'[ אשירה8
 ואינו אטכמפ ן ה' כפש שהוא[ 10 ן עני אלא ואית אטכס ן חלש אלא ואית אמכמפש ן מבורין מ כ ח', מ לפניו[ ןח'

 ן וכו' מכל נאמן ואין 1 ומו'ן ואין ן ח' ד דיין[ שהוא ן אכזרי אלא ואינו אטכמ ן רחמן כס ן ח' ש שהוא[ ן )טפס( טפשאלא
 ן אותו ט ן מחנמין אט ן ח' ד אלא[ ן אלו ק ן אלו מידות כ 11 ן מכולן אחת א ן אלא אלו מכל אחד מ ן ח' ק אחת[ בוואין
 ן שנ' וגבור גדול שהוא לה' כ ן גאה גאה כי לה' מ ן ח' א לפן 12 ן ח' אכ!כמ יב[ ש' מקלוסו וכו' כל [ אינו הק' אגלכ
 ח', אג1מ וכו'[ כאיש 14 [ ח' מ מלחמה[ גבור וע' ן ואומר וגו' וגבור כ ן וגו' יהנורא א 13 ן עזוז לי ואומ' וגו' הגדולכ

 כ וגו'[ ן השמים ושמי נ' אט השמימן ן ח' ט הזן ן ה' א שנ'ן 16 ן ת' כ! אתהן ן וגו' : וכו'ן גדול ן וגו' ד,' כ 15 ן וגו'כ
 ואו' 17 ן וכו' לי ואומ' וגו'( נ' )ב ומלואה הארץ לה' ואומ' וגו'( נ' ט עשהו, והוא )אמ וגו' הים לו אשר ואומר אטכ ןח'

 כ:מ וכו'[ כנפש ן ח' ד כל[ 18 ן ח' אנוס וגו'[ מלפניךן והכבוד והעושר ואומ' נ' טן הזהב[ ן וגו' הכסף כ ן ח' מ עשהו[וכו'
 וגו' כ ח', אטם וכו'[ מפיו ן וגו' וגבורה טכ 20 ן וגו' בחכמה ד.ח'ןכ הואןהמוסגר כי ד 19 ן וכנפש במקרא: ן וגו' אבח',
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 לא מי ואו' כא( כ )דניאל כינה לידעי ומנדעא לחכימין חכמתא יהיכ ואו' ו( ב)משלי
 אשירה ו(. י )ירמיה כמוך מאין מלכותם ובכל הבוים חכמי בכל כי הגוים מלךייראך
 ה ורחום חנון ל~ואומר ו( לד )שמות וגו' וחנון רחום אל ה' ה' שנ' רחמן שהואלה'

 הי רחמיך וכור ואומר לא( ד )דברים וגו' ה' רמום אל כי ואומר ח(41 קמה)תהלים
 הרחמים אלהינו לא' ואומר ט( קמה )שם וגו' לכל ה' טוב ואומר ו( כה )תהלים וא'6

 ואומר הוא לאלהים המשפט כי שנ' דיין שהוא לה' אשירה ט(1 ט )דניאלוהמליחות
 ד(, לב )דברים וכו' פעלו תמים הצור ואומר א( פכ )תהלים אל בערת נצבאלהים

 עול ואין אמונה אל ואומר ט( ו )שם וגו' הנאמן דנאל שנ' נאמן שהוא לה'אש.רה
 שהוא נאה שהוא לה' אשירה וההוד. והנצח ותפארת וגבורה גדולה נאה לו האוגי'

 אלים בכני לה' ידמה לה' יערוך כשחק מי כי שנ' כערכו ואין משובח שהוא הדור10
 )תהלים יה חמין כמוך מי צבאות אלהי ה' ואומר רבה קדושים כסוד נערץ אלואומר
 קדש מרבכות ואתא אומר הוא וכן שלו צבא כתוך הוא אות צבאות מהו 7-ט(פט

 דה' כאלהים כמוך אין אומר דוד וכן שלו קדש רככות בתוך הוא אית ג( לכ)דברים

 עיניו ואומר פז כתם ראשו ואומר ואדום צח דודי וכה"א ח( פו )תהלים כמעשיךואין
 שוקיו ואומר זהב גלילי ידיו ואומר הבושם כערוגת לחייו ואומר מים אפיקי על כיונים15

) ה )שה"ש ששעמודי  ויונקים עוללים מפי אומר הוא הרי אומר הכלילי יומי ר' סו(, - 
 לא טמון כנפל או שנ' אמן שבמעי עוברים אלו עוללים מפי ג( ח )תהלים עוויסדת
 שדיכו ויונקי עוללים אספו שנ' אמן משדי שיונקים אלו ויונקים טז( ג )איוב וגו'אהיה
 )ירמיה מחוץ עולל להכרית שנ' שכחוץ עוללים אלו עולצים אומר רכי יב(. ב)יואל

 עוללים אספו שני אמן שדי שעל 4ו יונקים ד( ד )איכה לחם שיו עוללים ואומר כ( ט'(2

 ואומר ו וגו' כס ח', אט וכו'[ ומנדעא ן חכמה יאהב א1
 ט 2 ן וכו' בכל מי( )א כי ואומ' אטב ן ח' מ כמוך[וכו'
 ואומר א ן וגף כ ח', אט וכו'[ ובכל ן גויםחכמה
 ן וגו' כ ח', ט וחנון[ ן ח' א אל[ ן ח' מ ה'[ ה' 3 ןאשירה
 א ה'[ ן ה' וחנון רחום ט ן ח' ד המוסגר ן ח' אטםוגו'[
 ה' טכ ן ח' אס וגו'[ ה' רחמיך וכו' כי ואומ' 4 ן וגו'נ'

 לכל ה' טוב ואומר כ וכוצן ואומר 1 ח'( )ט וגו'אלהיך
 ן וכו' אלהינו לה' ואומר וגו' ה' רחמיך זכור ואומרוגו'
 ן ח' מ וגו'[ ן ואומר ורחמיו לכל אט ן ח' נ: 1ג1'[5
 ואומר[ ן ח' מ שנ'[ ן ח' ר לה'[ אשירה ן וגו' ט והמליחות[6

 ח' א מעלו[ ן וגו' נ' א אל[ ן הצור וגו' אל ב 7 ן ח'דט

 ן וגו' אמונה כ ן שטר ט ח', אכמ וגו'[ 8 ן ח' טסוגו'[
 הא אב וכו'[ הא ן ח' מ והוד[ וכו' הא ן ח' אטם וגו'[9

 וכו', התפארת( לו )א והתפארת הגבורה( )כ גבורה נאהלה'

 אחר בסוף וגורסם המלות אלו מוחק בא"ב וכו'. לו הא9
 ומדרש בתנחומא אבל דרשביי במכ' הוא וכן שש,עמודי
 בש"ט וכן הנוסחאות בשאר הוא וכלפנינו כלל ליתאחכמים
 הדבור סוף הוא דכאן לומר צריך זו גירסא ולפי רא.דף

 דייק וכו'. הוא אות 13 שניים: פנים הוא ולהלןומכאן
 ועיין מ"ס' באל"ף, להיותו ראוי והיה בה"א אתהמדכתיב
 ריא דף ב לג שם תנאים ומדרש שמג מיסקא ובריםספרי

 כאן טוב ושכל שם זוטרתי ופסיקתא ס"ה שםותגחומא
 ע"ג כ סוטה הירושלמי לפי וכו'. עוברין 17 טו.:וחגיגה

 ועפ"ז אמו ברכי על המוטל הוא עולל ה"ד פ-וותוספתא
 דר"מ ומאמר וא"נ' אמן, ממעי שיוצאין אלו בא"צמגיה

 ד"ה שם ותוספות ל:, בבלי ועיין ר"ג' שם עלבירושלמי
 משובשת, שם והגירסא ס"ה ח וככוח"ט נ., וברכותר"מ,
 רא דף ובש-ט כאן, .רושלמי ותרגום תרם, תהליםוילקוט
 ריה"ג: רעתהשמיט

 וההוד[ והנצח ן וכו' וגבורה לגדולה גאה שהוא לה' אשירהט
 ח"ן דה'[אט ן ח' ואומרןט ן נ'וגו' ק רבהן 11 ן וגו' נןמח',אכ וכמן ידמה ן יערוךלך כ ן כערכו[רקד 10ואין ן אהנצח ןדח'
 וכו'ן ואתא וכה"א שלו צבא בתוך הוא אות צבאות( )א הצבאות אלהי ה' ובה"א וגו'( נ' 1א יה אב ן אלהים אט ח', מאלהי[

 טכ דודן ן יכה"א א ן שלך 1 ן שלו בריבבות א ן אחא כק ן את ו אות[ 13 ן ואתה גמקרא: ן ח' מ יג[ ש' שלו וכו' מהו12
 ן וגו' כ ח', אטמ וכו'[ על 15 ן בס' וכן ח' מ ואומר[ ן וגו' נ' מ ואדום[ ן וגו' אב ח', טמ וכו'[ ואין 14 ן אמר ד ן הואנ'

 ש':1 וגו' וכו' וגו'ןר"י שש אב וגו'ןואומר[טח'ן16 נ' כ ח'ןזהב[ דם וגו'ןואומר[ נ' כ ר, א ח'ןהבושפן מואומר[
 כ ו ח, אר עובריסן ן ח' כה דף תהלים מכירי וגן אטכ מפין ן וגו' א ח/ ט עוזן יסרת וו ן וגו' עוללים כ ן ח' מ הס'ןבע'
 ן מחוץ כ ן ח' ומכירי אטכ ב[ במי עוללים 19 ן וכ-' רבי ויונקים ט ן שדי ט ן יונקים אכ ן כעולל א וגו'[ 18 ן וגו'טמון
 ן ח' ד עולליה[ אספו ן אמן דדי שעל כ ן שדי שיונקים אלו ויונקים ט ן ויונקים מכ': ן ח' ט ואומר[20
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 אשירה שנ' המקום לפני שירה ואמרו פיהם פתחו ואלו אלו סו( ב )יואל שריםויונקי
 המקום לפני שירה ואמרו פיהן פתחו אמן שבמעי עוברין אף אמר מאיר ר' וגו'.לה'
 בלכד ישראל ולא כז( מח )תהלים ישראל ממקיר דה' אלהים ברכו כמקהלותשנ'

 בכל שמך אדיר מה אדוננו בה' שנ' השרת מלאכי אף אלא המקום לפני שירהאמרו
 ב(. ח )שם השמים על הודך תבה אשרהארץ

 בפרשה

 כני ה' אמר כה פרעה אל ואמרת שנ' במצרים גאני וגאתיו גאני כאה, גאהכי
 התקדש כליל לכם יהיה השיר שנ' במצרים גאתיו אני אף כב( ד )שמות ישראלבכורי
 אחר דבר כט(. ל )ישעיה ישרץ צוה אל ה' בהר לבא בחליל כהולך לבב ושמחתחג
 אני אף יט( יד )שמות האלהים מלאך ויסע שנ' הים על גאני וגאתיו כאני גאה באהכי

 גאה גאה, כאה כי ד"א נאה. גאה כי לה' אשירה שנ' שירה לפניו ושרתי הים עלגאתיו
 על ואומר ושפל נשא כל על ורם גאה כל על צבאות לה' יום כי שנ' להתנאותועתיד
 וגו'41 ככוה מגדל כל ועל הרמים ההרים כל לנועל והנשאים הרמים הלבנון ארויכל

 אנשים רום ושפל האדם גבהות ושח החמדה שכיות כל ועל תרשיש אניות כלועל
 כל על הוא מתגאה גאה, כאה כי ד"א -יח(, יב ב )ישעיה יחלוף כליל והאליליםיאוסר

 אומר הוא שכן מהם נפ-ע הוא בו לפניו מתגאים העולם שאומות שבמההמתנאים
 ישלחו ואומר י( כא )איוב תשכל ולא פרתו תפלט יגעיל ולא עבר שורו המבולבדור
 יכויאמרו שם נאמר מה וגו' וישמחו וכנור בתוף ישאו ירקרון וילדיהם עויליהםכצאן
 גשמים טפת לא אמרו בו נפגע כי נועיל ומה נעבדנו כי שרי מה וגו'(י ממנו סורלאל
 )בראשית האדמה פני כל את והשקה הארץ מן יעלה ואד אלא לה צריכין אנו איןהיא

 ד"א גורס אינו טוב ושכל בהנחומא וכו'. ד"א 1 1)ב(
 ועתיד עכשיו גאה רב דף טוב השכל ולשון גאה, גאהכי

 להתגאות ועתיד בעוה"ז גאה התנחומא ולשוןלהתגאות,
 ושכל זוטרתי פסיקתא ס"יב, תנחומא יחלוף. 15בעוה"ב:

 אוגקלוס תרגום הוא ועפיו וכו'. מתגאה - רב: דףטוב
 ברור דו : ס"מ פ"כג רבה ושמות יג. חגיגה ועייןויונתן,
 טפרי וכו', ה-ו ת"ג סוטה תוספתא זה כל עיין וכו'.המבול
 בבלי לו, דף טז יא שם תנאים מדרש מג, סיסקאדברים
 ויקרא עוד ועיין ס"כד. פ"ט רבה במדבר קח.,סנהדרין

 ם פסוק פ"ב ר' קהלת ט"ו, זוררתי פסיקתא מ"ב, פ"הרבה

 ג[ ש' המקום וכו' שנ' ן ח' טכ וגו'[ ן הק' כ ן יונקי ט%
 אמן מ ן ח' כ אמר[ ן אומר מ ן ח' ט וגו'ן 2 ן ח' מכ':א

 וגו'ןולא[ אדב ח', מ וכו'[ ח'3ה' כ ןשג'[ כהק'אמרון
 ן ח' אס המקום[ לפני ן ח' בו אלא[ וכו' לפני 4 ן אלאא
 ח" אטם וכו'[ אשר 5 ן ח' כ וכוץ מה ן אפילו מ 1 הק'כ

 , בכ' וכן יגאיתיו אטכ ן בכ' וכן וגאיתיו גאוני מ 7)ב(

 כה ן ח' דט פרעה[ אל ואמרת 1 ~יו ואמרת מ ן ח' טשנ'[
 וגאתיון אניןד ח' מ ח', ד אנט אף ח'ן6 דם ה'[אמר
 במק': ן וגו' חג א 9 ן וגו' כליל כ ן ח'( )מ וגו' לכםטמ
 דרשב"ין במכילתא וכ"ה ח' טמשת וגאתיו[ וכו' ד-א ןלב

 גאה כי ן ח' ט גאה[ וכו' שנ' ן ואמרתי אטכס ושרתי[ 11 ן וגו' האלהים אטכ ן ח' ט שנ'ן ן גאוני מ 1 ח' א ב[ בפ' גאה10
 אניות כל ועל ואומר ורם מ ן ארזי כל ועל ורם ט ן וגו' גאה כ 12 ן ח' ד ה[ בפ' גאה ן ח' טמ ב[ בפ' כי ן ח, אכמגאהן

 1 ועל וכק [ וכתיב כ ואומר[ ן ח' אק ושפל[ נשא כל על ן ושח ואומר הרמים ההרים כל ועל הלבנון ארזי כל ועלתרשיש
 ואומר גבוה א ן וגו' נ' א הרמים[ ן ח' ט ההרים[ ן ח' ד המוסגר ן כל על( )א ועל ח'( )ט וגו' הלבנון אטכ ן לבנון ק13
 ושפל ן וגו' אדם כ ן אדם אדט ן גבוה מגדל כל ועל ג' וק החמדה[ ן ושח וגו'( )כ ואומר תרשיש אטכ 14 ן ח' ט וגו'[ ןועל
 ן ח' ט חעולפן ן אומות מ 16 ן ח' ד כל[ ן ח' מ הוא[ ן גאה נ. א גאה[ ן ח' ט כין ן ח' דמ ואומר[ 15 ן ח' אמ אנשיפןרום
 וגו' עייליהם אטכמ 18 ן יצאו ח'( )ט ישלחו יגעיל טמ ן וישלחו וגו' עבר אכ ן מבול של בדורו אט 17 ן ח' אטכסהואו
 א ח', טמ וגו'[ 19 ן ח, ד המוסגר ן כתיב( מה מ שנאמר, מה )ט נאמר ומה( )כ מה וכער( )טמ וגו' בתוף ישאו ח'()טמ
 ן וגו' א ח', טנמ וכו'[ והשקה ן ואיד שנ' מ ן לו ד ן ח' מ אנו[ ן הוא ד 20 ן אמרו ח'( )אטמ וגו' נעבדנו אטכמ ןואומר
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 ב פרשה בנשלח דשירהמסכתא122

 לפני בה מתגאים אתם לכם שהשפעתי בטובה שבעולם שוטים הקב"ה להם אמר ו(ב

 יב(. ז )שם לילה וארבעים יום ארבעים הארץ על הגשם ויהי שנ' מכם נפרע אניבה
 הפותם לעשות כדי בהחהונה העליונה עינידם נהנו הם אומר דורממקית בן יומיר'

 כל נבקעו הזה ביום שנ' לאבדם כדי ומלמטה מלבעלה מעינות עליהם פחחוהקב"ה
 שבכה מגדל באנשי מוצא %הה וכן יא,. ז )שם נפתחו השמים וארובות תהום מעינות6

 בשטים וראשו ומגדל עיר לנו נבנה הבה ויכמרו שנ' כהם נפרע בו לפניושנתגאו
 כוצא את וכן יא(. ;שם משם אותם ה' ויפץ כתיב כה ואסריו נפוץ פן שם לנוונעשה
 ותחתיה לחם יצא ממנה ארץ שנ' מהם נפרע בו לפניו שותגאו שבמה מדוםבאנשי
 שזפתו ולא עיט ידעו לא נתיב ואומר לו והב ולפרות אבניה מפיר מקום אש כמונהפך

 אמרו ה-ה( כח )איוב שחל עליו עדה ולא שחץ בני הדריכוהו לא ואומר איה עין10
 וזהב וכסף מאצלנו יוצא מוון הרי אלא אצלנו אדם שיבא צריכין אנו r~wהסדומיים
 רוחבם אמר מארצנו רגל תורת ונשכח בואו מאצלנו יוצאות ומרכליות טובותואבנים
 נשכה אמרהם %תם מתגאים אתם לכם שהשפעתי בטובה שבכולם שוטיםהקב"ה
 הנשכחים נר כעם נהל פרץ שנ' העולם מן אתכם %שכח אני %ף מארצנו רגלתורת

 4 למרכיני ובטוניות לשודדים אוהלים ישליו ואוכר ד( )שם נעו מאנוש דלו רכל מיני16
 תועבה ותעשנה ותגבהינה וכה"א ו(1 יב )שם בידו אלוה הביא לאשר להם גרםמי
 עון היה זה הנה וכה"א נ(. טז )יחזקאל ראיתי כאשר %ההן ועמיר להם גרם ומהלפני
 החזיקה לא ואביון עני ויד כך וי לה היה השקט ועלות לחם שבעת גאון אחותךמדום
 )כראשית מצרים כארץ ה' כק עכורה ואת כדום את ה' שחת לפני וכה"א מם(,)שם

 להם היה מאין וכי לג( יט )שם הוא בלילה יין אביהן את ותשקן כתיב מה ואחר י( יג20
 עכים ההרים יטפו ההוא ביום והיה שנאמ' כענין יין הקב"ה להם שזמן אלא במערהיין

 בא-צ איה' 10 ס"ז: פ"לב רבה בראשית וכו'. עיניהם3 בה[ ן בה נ, אכמ לכם[ ן ח' ד שבעולם[ ן המקום אטב1

 ההרים וכו'עדיטפו סדום עון היה זה הנה וכה"א כאזגירס מ בהן חייכם כ ן ח' %ט בה[ ח,ן2 אככ למנין ן ח'כס

 הוא כן כלפנינו אבל מיושר יותר זה דסדר2:יסיפבאמת ט וכו'[ ארבעים ן וגו' הגשם כ ן הארץ מן יעלה ואידשנ'

 ס-ח:פ-נא עיניהםן את כ מחץ ה[ ש' נפתחו וכו' ר-י וגו'ן3 אח',
 כ מעיינת[ ן והמקום א"כ 4 ן העליונ' כק העליונים,ד
 אמכ ן ההוא כ 1 "' ד כדי[ ן ומלמעלה מלמטה ט ןח'

 זכמ לפניו[ 6 ן שבדבר א ן בכה כ ן הבלנה דור ובאנשי נ' ך מגדל[ ן דמגדל כ ן רנה תדגם בכקרא! 5 ן וע'ננקע
 וגו' נרדה הבה ינו' ד וכו'[ ונעשה 7 ן השמימה ד ן וגו' א ח', מ וכו'[ ומגיל ן וגו' הבה כ ן ח' אטם ויאמרו[ ןח'

 ן ינ' א ח', טכס אש[ וכו' ותחתיה ן ח' כס לפניו[ ן במה מ 8 ן וגו' משם א ן וגו' אותם כ ן ח' איק אותם[ ן אחריו א ןויפן
 ן וכו' נתיב מסוק קודם הדריכוהו לא הפסוק ד וכרן נתיב ן נתיב ה'( )טס וע' אבניה( ספיר )%כס אבנים ספיר אטכס9

 אדם[ ן סדום אנשי א 11 ן עדה לא במקרא: ן %מרו ח'( )כמ וגו' שחץ %ככמ 10 ן הדריכוהו לא ח'( )טמ תו' עיטאטכמ

 %ת נשכח( ;אכמ ינשכח %טכס ן ח' אכמ בואו[ ן ח' מ מאצלנו[ יוצאות ן ייצא %טכ 12 ן שהרי ט ן ח' רט אלא[ ן ח'ק

 %:כ ן בטובות א ן ח' מ ממרצנו[ וכו' שוטים ן הב"ה ט המקום, %כ 13 ן ח' מ להם[ ן מבינותינו[ )אכ מבינינו הרגל ח'()ט
 בוז לפיד ואומ' וא' גר א 14 ן ח' מ יז[ ש' ראיתי וכו' הנשכחים ן ח'( ;ט מבינותינו הרגל ח'( )ט את נשכח אומריםואתם

 וגו' שאנן לעשהות בוז לפיד רגל כ: 15 ן גרם מי וגו' אוהלים ישליו וגו' בוז לפיד וגו' נחל כ ן ישליו וגו' שאנןלעשתות
 להם[ גרם ומה 17 ן וגו' תועבה כ ן ותגבהנה דככ ן זה הנה וכה-א % 16 ן ובוכחים וק ן מי ח'( )א 1ג1' לשודדים אט ןישליו
 ן ח' מ היה[ ן במדום נ' כ יתימר, ל ואוכר, וכתיב וק וכה-א[ ן ראית ך ן %חרם כ ן ח' ק הההן[ ואסיר ן ח' מז מה[ ן ח'ד
 וכה"א 19 ן יד( וידי)%ט ה'( להם)א גרם מי( מה,% ומילט %ב:כ ולכך[ ן ויד וגו' אחותך מ ן יגו' א ח', כב וכו',לה[ גאון18
 כתו מה וגו' סדום א ן ותשקין כתיב מה עמורה ט ן ותיקין כתר מה ואהריו וגו' ה' כ ן ח' מ הס'[ בע' א ש' רצונווכו'

 המקוםןייז1 א הק', כ הב-ה, כר 21 ת'ן ד מנייןןיין[ וכי וגו'( נ' )% יין מניןן%כ וכי %ביהן יהובים: זך נ2ותשקיןן
 ן וגו' יטפו א ן ח'ד
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 מוצא אתה וכן רצונו. לעושי וחומר קל למכעיסיו הקב"ה וימן כן אם יח( ד)יואל
 וכתיב בחור רכב מאות שש ויקח שנ' מהם נפרע בו לפניו שנתגאו שבמהבמצריים
 שנתגאה שבמה במימרא מוצא אתה וכן וגו'. בים ירה וחילו פרעה מרכבותאחריו
 )שופטים וגו' רכב מאות תשע רכבו כל ארז מימרא ויזעק שני ממנו נפרע בולפניו
 מוצא אתה וכן מימרא. עם נלחמו מממילותם הככבים נלחמו שמים מן וכתיב יג(ד

 אותה אכיו אל שמשון ויאמר שנ' ממנו נפרע בו לפניו שנתגאה במה הגבורבשמשון
 וכתיב ג-ד( יד )שם וגו' מה' כי ידעו לא ואמו ואביו ואומר בעיני ישרה היא כי ליקח

 תחלת אומר יהודה ר' כא(. סו )שם עזתה אותו ויורידו עיניו את וינקרו פלשתיםויאחזוהו
 במה באבשלים מוצא אתה וכן בכוה. אלא ענשו היה לא ולכך היתה בעזהקלקילו
 וגו' ראשו את ובגלחו וגו' יפה איש היה לא וכאבשלום שנ' ממנו נפרע בושנתכאה
 שנא' חדש עשר לשנים מגלח והיה היה עולם נזיר אומר יהודה ר' כה-כו(, יד)ש"ב
 נדר נדר כי ואומר וכו' נא אלכה המלך אל אבשלום ויאמר שנה ארבעים מקץויהי
 מגלח והיה היה ימים נזיר אומר הגלילי יומי ר' ז-ח(, סו )שם וגו' בג' בשכתיעבדך
 דרך שכן מלח היה שבת ערב או',כל רבי וגו/ לימים ימים מקץ שנ' יום לשלשיםאחת
 רוד עבדי לפני אבשלום ויקרא בסופו היה מה שבת ערב בכל למ"ח מלכיםבני

 בו שנתנאה במה במנחריב מוצא את וכן ט(. יח )שם וגו' הפרד על רוכבואכשלום
 יט )מ"כ ונוי מים ושתיתי קרתי אני ואומר וגו' ה' חרפת מלאכיך ביד שנ' ממנונפרע
 לה( )שם אלף וחמשה ושמונים מאה אשור במחנה ויך ה' מלאך ויצא ואומר כר(ככ-
 אין שכהם והקטון אלף וחמשה ושמונים מאה על ממונה היה שבהם הגדולאמרו

 שייך אינו ובאמת רצונו עד מכאן מוחק בא"צ וכו.' כן אם1
 מן היא לשון ואשגרת למוחקו אין זה בשביל אבללכאן,
 כנגד מדה הוא איך מבואר אינו וכום וכתיב 5הספרי:
 ובמ"ע קיח:' דפסחים הגמרא פי על פירש ובבה-ממדה,
 בהוספ' אבל סוס עקבי הלמו אז הכתוב על דהכוונהפירש
 שאין בלגיונות אלא נתגאה לא דסיסרא מפורש ה"ידשם

 לקחו לא כסף בצע נלחמו מלכיס באו שנ' שכרמקבלין
 מקבלין שאין בלגיונות אלא מהם נפרע לא הקב"הואף
 המכילתא בעל גם כאן דלזה ואולי וכו' שמים מן שנ'שכר
 מ"ח, פ"א סוטה בשמשון. 6 הראוי: מן יוהר שקיצראלא

 ואומר 7 ע"א: יז ירושלמי ט:, שם בבלי לעיל,תוספתא
 בתוספתא ליתא וכן המאמר זה מוחק בא"ע וכו"ואביו

 הגלין על היתה דהגהה דאפשר כתב ובם-ס דבבליוברייתא
 בטעות ונכנסה וכו' ואמו ואביו והכתוב הגמרא קושיתוהיא

 בשם שם וירושלמי ובבלי בתוספתא יהודה* ר' 9לפנים:
 האומרים, בשמות שנויים בתוספתא וכוי ר"י 11רבי:
 יהודה ר' בדברי הגמרא פי על מגיה ובא"צ ד:' נזירועיין
 וגו" בסנחריב 16 ימים: מקץ ויהי ונאמר וגו' מקץשנ'

 מה: דף פ"ז תדב"א ועיין צד',סנהדרין

 ב ן למכעיסים טכ ן הק' כ המקום, אט 1 כך אטל1
 כס לפניו[ ן במה מ ן במצרים טכלמ במצ', א 2 ןלעושה

 בחור כ ן וגו' רכב א ן נסרעין כ ן שנ' נפלו בו ט ןח'
 מ וגו'[ ן ח'( )כ וגו' יחילו אטב ן ח' אד אחריו[ 3 ןוגו'

 ן גן ח',בו[ט כס לפניו[ במהן4 ח'ןטלס ד מוצא[חמאתה
 אחריו כתיב מה רכבו טס ן סיסרא ונ' רוכבו ק ן ויצעקק
 מן אחריו כת' ומה ברזל רכב כ ן וגו' מאות א ן מן בו()מ

 1 יגו' אכ ח', טמ וכו'[ הכוכבים ן כת' מה א 5 ןהשמים
 ד לפניו[ ן ונפרע נפל בו ט ן שבמה אטכ 1 1 רק הגבורן6

 וגו' לי אכ 7 ן _וגו' נ' ד אביו[ ן ח' ד ממנו[ ן ח'כמ
 וגו'ן ידעו אכ ן ח' טמ וגו'[ וכו' ואומר ח"ן מ היא[ ןואביו
 ן ויאחזהו ו 8 ן אחריו כתיב מה מ ן כתיב מה אחריואטכ
 ט ויורידהו, 1 ן וגו' נ' א וגו', ל ח', וק עיניו[ אתוינקרו
 ו 9 ן אומר ר' מ ן וע' ויאסרוהו עותה א ויורידוהוןלק

 היא, ו ח', ט היתה[ ן בעזתה מ ן קלקלתו אטכסקלקלו,
 ך ח"ן ט אלא[ 1 ח' ט לא[ ן לפיכך אטכמ ן היהלס
 שבמה, אכ ן ח' מ טז[ ש' וגו' וכו' וכן ן באבשלם כןוכמו

 ט 11 ן וכו' יהודה ר' וגו'( נ, )א ימים מקץ והיה ראשו אט ן ח' ט וגו'[ ן ובגלחו ח'( )א ואומר וגו' ישראל בכל יפה אכ10
 ן ח' ד וכו'[ ואומר ן נדר כי וגאמר( )א וגו' מלך אטכ ן וג" אבשלום ד 12 ן לשנים אחת ח'( 1א פעם אכ לשנים,אהד
 ן וגו'( נ' )א יגלח אשר לימים אט ן מקץ ויהי א מקץ, והיה כ 1 אחד ל 14 ן ר אטכ הגלילי[ ן וגו' עבדך אטכ13
 המלך עבדי כ ן אבשלום ויקרא יכה"א טכ וכוץ מה ן ו-קרא כתיב ומה א ן לע"ש מע"ש מגלחים להיות אטכ15

 שנ' בסנחריב אטכ ן ח' ד מוצא[ את ן וגו' הגדולה דה4שי(4ש שובך תחת הפרד ויבא כ ח', ט וגו'[ 16 ןואבשלום
 1 וגו' ישתיתי א ן אני וכתיב טכ ן ח' א ואומר[ ן ח' ט 111'[ ן ח' מ וגו'[ וכו' וגו' ן עבדיך ביד כ 17 ן וכו'ביד
 ן ויצא ההוא בלילה ויהי אומ'( הוא מה א בו, כתיב מה )מ אחריו כת' ומה אכש ן ויצא אומר מהו ס 18 ן ח' טוגו'[
 ן אלף קפ"א ט אלפים, קפ"ה על מ 19 ן שמונים במקרא: ן וגו' כ ח', ט וכו'[ מאה ן ח' מ וכו'[ במחנה ן וגו' במשהא
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 כד( יח )שם וכו' הקטנים אדוני עכרי אחד פחת פני את תשוב שנ'ואיך 4פים משניפחות
 )שם וגו' ונדפת חרפת מי את וגו' לך לעגה לך בוה עליו ה' דבר אשר הדבר והואימר
 כמה בנכיכדנצר מוצא אתה וכן לב(. י רשע' לעמוד בנוב היום עור וכתיב כא-כב*יט

 ואומר יג( יד )שם אעלה השמים בלבבך אמרת ואתה שנ' ממנו נפרע בושנתכאה
 במה בצור מוצא אתה וכן תורר. שאול אל אך אחריו אומר מהו עב במתי על אצלה6

 כלב יופי כלילת אני אמרת את צור אעקים ה' אמר כה שנ' ממנו נפרע בושנתגאה
 והעליתי צור עליך הנני לקים ה' אמר כה שם כתיב מה ג-ד( בו )יחוקאל גבוליךימים
 אדם בן שנ' צור בנגיד מוצא אתה וכן ג( כו )שם לגליו הים כהעלות רבים גויםעליך
 מותי אחריו כתיב ומה אני אל ותאמר לכך כבה יען קהים ה' אמר כה צור לנכידאמור

 מהם נפרע כו לפניו מתגאין שאו"ה במה ד-4ש ב-י( כח )שם זרים ביד תמות ערלים10
 היה אחר ורכבו היה אחד מום וכי בים, רמה ורוכבו מום כאה: כאה כישנאמר
 אלא וגויל פרעה מרככות יכואומר בחור רכב מאות שש ויקח נאמר ככףוהלא

 ורכבו. אחד כמום אלא לפניהם עומדין אין אויביהן מקום של רצונו עושיןכשישראל
 א( כ )רברים ורכב מום וראית אויביך על למלחמה תצא כי אומר אתה בוכיוצא

 כשישראל אלא ממך:י רב עם נאמר ככר יכוהלא היה אהד ורכב היה אחד סוס וכי16
 קשור ורככי ברכבו קשור שהמום מכיר ורוככו, מוס וכו': מקום של רצונועושין
 כלים שני שזרק לאדם משל מזה, וה נפרדים ואין לתהום ויורדים במרום עוליםכמום
 אומר אדד כתוב ירה, רמה יחד ורוכבו מום כאן אכל מזה וה מיד הן ונפרדיםלאויר
 שהיו רמה הללו, כתוכים שני יתקיימו כיצד בים ירה אומר אחד וכתוב ביםרמה

 אומה של שרה ישראל שראו כיון וערמה ד"א לתהום יורדים שהיו ירה למרום, עולין20

 שם תנאים מדרש קצ, פיס' דברים ספרי אחד. כסוס13 ן אחת ט ן זה וגו' אחד כ ן פחות א 1 ן פחות היה לאט
 אדם מגיה צדק באיפת לאדם. משל 17 קים: דף אפ-כ ואתנה( )אט ואחן ח'( )ט הקטנים ארוגי אטט ן מעבדיד

קי,:ון",עי  .יבי~ה:עמו"נ;-"י:" ובמז מ י 
 ן ח' ר וגדפת[ ן ח' מ וגוץ ן ח' כ לך[ לעגה ן ח' דוגו'[
 וכו' שבמה ן שבמה אט ן ח' דב מוצא[ אתה ן עוד ואומר ט ן עוד אחריו כת' מה מ עוד, אומ' הוא מה א 3 ן ח' טסוגו'[
 רק ואומרן ן וגו' נ' א וגו', ל ח', וכק אעלה[ השמים ן ח' א שנ'ן ן וכו' ואתה נפל בו ט ן לפגיו ב א שנתגאהן 4 ן ח' כממנו[
 בור ירכתי אל תורד א ן וגו' תורד כ ן אחריך 1 ן אך וגו' עב א ן אחריו כת'( מה )כס וכתיב ח'( )טמ וגו' עב טכס 5 ןד

 ובמלכה יופי וכו' את צור שנ' מהם נפרע בו שנתגאו( )ל שנתגאה במה ובמלכה בצור וכן ד ן את צור שנ' בצור וכן כ ןוגו'
 או-ה שנתגאו במה למדת הא תמות ערלים מותי נאמר ובמלכה צור אליך הנני צור על וכתיב וגו' לבך ותתן אומר הואמה
 וגו' גבוליך ימים בלב אמרת אף וכת' יופי כ ן וכו' את שנ' ט ן צור שנ' וגו' שנתגאה א 6 ן שבמה אט ן מהם נפרעבו

 רבים[ 8 ן שנ' צור בנגיד וכן קהל עליך והעליתי צור כ ן הגני וכתיב( )ט וגו' גבוליך אט 7 ן עליך הנני אומר הוא מהאחריו
 כ אני[ אל ותאמר ן ח' ט אלהימן וכו' כה 9 ן אדם בן וגו' שנתגאה שבמה צוד בנגיד א ן ח' מ זרים[ וכו' אתה וכן ן ח'מ
 כ נפרען ן העולם שבאומות א העולם, שהאומות מ ן וגו' זרים א ן וגו' ערלים כ 10 ן מותי אומר מהו אט ן וגו' אני א ןח'

 ורוכבון ל ן ורכב אטכ ן הוא דט ן ח' א בפ'אן ח'ןהיה אכמ בים[ וכיןרמה ד"א ט וכו'[ ורוכבו נאמרןסוס לכך מ 11נפלן
 אטכמרצונושל 13 ח'ן מ וגו'ן ן וגו' אכ ה'ןואומר[ רט המוסגר וחילון פרעה ומרכבות רכב ט ן12 הוא ארש ןמאורכב

 מ 15 ן ח' מ אויביך[ על ן וגו' למלחמה ג ן בדבר כיוצא אטכס 14 ן יריכבו אכל ן אלא לפניהם אויביהם אין הק'( ):מקום
 עושין ט 16 ן וגו' ממך א ן ח' ר המוסגר ן הוא ט היו, א ן ורכב א 1 בס' וכן הוא ר אט, א[ בפ' היה ן אחד ורכבסוס
 ח'ן מ בסוס[ קשור ורבבו ן ברבב אט ברוכבה לס ן ורבבו אחד בסוס אלא לפנים אויביהם אין הק' של רצונו עישין כוכו',
 אטכ ן אדם ט ן כלים ב' הזורק והלא מ וכו'[ משל ן ואינן אט ן למרום אטכס 1 ועולין אט 17 ן ורוכבו כל ורכב,אט
 אט וכוץ סוס ן ח' ק יחד[ וכו' סוס ן מחגרו להפרד מהם( נ' )אטכ אחד לסוף( )ב סוף ח'( )ט לא לאויר אטכמ 18 ןזיק
 נפרדין ואינן( )אט ואין לתהום יורדין( שהיו )אטכ שיורדין ירה למרום עולין( שהיו )אטב שעולין רמה רמה( ירה )מ ירה רמהכס
 למעלה...למטהן ט 20 ן רמה 4א 14ןט ח'ןא כ בס'ןאומר[ וכן ח' אטכ ביס ח'ן19 מ ש'כ[ וכו'לתהום מזהןכתובזה

 ן שררה כ לשרה, ט ן ח' מ רמהן ן ח' ד המוסגר ן )כפול( לתהום וכו' רמה או' אחד כתוב מזה זה נפרדין אינן נ, אלתהום[
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 עתיד הקב"ה שאין כוצא אתה וכן רמה(4 נאמר לכך שבד נוהנים התחילונופל
 יפקיד ההוא ביום והיה שנ' תחלה משריהן שיפרע עד לבא לעתיד המלכיות מןלהפרע

 ואומר כא( כד )ישעיה כאדמה האדמה מלכי על ואח"כ במרום המרום צבא עלה'
 ואומר כוים על חולש לארץ נכדעת ואח"כ יב( יד ,שם שחר בן הילל משמים נפלתא-ך
 הקכ"ה ורוכבו, מום הרד: אדום על הנה ואח"כ ה( לד )שם הרבי בשמים רותה2י

 מצרי אומר והוא בני אחר רצת למה למום ואומר בדין ומעמידן ורוכבו מוםמביא
 אימר והוא בני אחרי רצת למצרילמה ואומר וגו', מצרים וירדפו שנ' כרחי בעלהריצני
 האדם את מרכיב המקום עשה מה וגוז פרעה מים בא כי שנ' כרחי על הריצניהסוס
 הקדוש רביכו את אנטונינום שאל בים. רמה ורוכבו מום שני יחד אותם ודן המוםעל

 הגוף על שתשאלני עד לו אמר כדין מעמידו הקכ"ה כלה והגוף מת שאדםכשעה
 פרדם לו שהיה ודם בשר למלך משל מהורה שהוא הנשמה על שאלני טמאשהוא
 והיה ש2' מפורש מום להלן ונאמר מתום מום כאן נאמר אומר שמאי בן אימי וכוץנאה
 :ינ את אפקח יהודה בית ועל בשגעון ורוכבו בתמהון מום כל אכה ה' נאם ההואביום
 וכו' ה' יגוף אשר המבפה תהיה וואת ונאמר ד( יב )וכריה בעורון אכה העמים מוםוכל
 מפורש יצבא סו( יד )שם והחמור הכמל והפרד המום מגפת וכזתהיה ואומר יב( יד)שם

 מכיה. בהמש.ם מתום אף מכות בחמשים מפורש מה המתום(4 עלולמד

 שמול מדרש פ"ח, סוף רבה השירים שיר ס"כב, פ"ארבה
 ס"יג: כאן תנחומא שלא, ירמיה תיח, ישעיה ילקוטפ"יח,

 ויקרא שו, קום' דברים ספרי צא., סנהדרין וכו'. שאל9
 במכ' הוא כאשר בחמש צ"ל ם. בחמש 16 : ס"ה פ"דרבה

 בז"י ומפרש ובה"מ הזי"נ עצמם מסברת הגיהו וכןדרשב"י
 תימק ולשונו תמקנה עיניו בשרו המק שגעון תמהוןדהן
 אבל תמקנה ועיניו בכלל שהוא מפני עורין קחשיבולא

 רוכב אצל שכתוב מפני שגעון למנות דאין כתבבבה"מ
gy,כאן נאמר מגיה ובז"ר עורון, ועייל שגעון מפיק כן 
 דהוא מפורש דכאן וכו' סתום סוס להלן ונאמר מפורשכוס

 א"נ: מכרת,בחמשים

 מ המקום אטב לכך משוררים התחילו מ 1 ן מלכות שלאטב
 ח-ן : לבא[ לעתיד 2 ן משריהן שנפרעין עד לוקין המלכותשאין
 באדמה ן ח' ט במרום[ ן וגו'ואומ'איך 3דהמרום ן ח' מוהיה[
 2 שחר[ בן הילל 4 ן ח' ט ואומרן ן האדמה ועל כ וגו',ם
 ד כי[ 5 ן הגויס וק ן של א על[ ן ח' כס וכתן חולש ןח'
 ן ח' ט הנה[ ן והנה ד ן כן אחר מ ן וגר חרבי כ ן הגהנ'
 סק הק', כ ן לבא לעתיד נים רמה ורוכבו ט ן וגו' תרדא

 מ ן אומר אטכ ן ומעמידין כ 6 ן שהיה א הקב"ה[ ןהב"ה
 היה שא מ ן בניי מ ן בניי אחרי אב ן לסוס אומרשהיה
 אם ן ח' טכ כרחין וכו' שנ' ן על אט2מ 7 ן מצריאומר

 ן בלה ם 10 ן ח' אטכס הקדוש[ 9 ן ח' אטכס בים[ וכו' מה ן ח' אטע וגו'[ ן ח' כ שנ'[ 8 ן בניי מ ן אומר אחריהםמצרים
 ן שואלני עתה עד כ ן שואלני שאתה ער אסם ן ער ר' לו אמר מ ן ומעמירין כ ן והק' כ הק', א הב"ה, ק והקב"ה,טס
 ן נאה אחד פרדס כ ן ד(מדה"ד משל אטט ן לקמיה-ד משל מושלו א ן כקו נשמר נ' ד טהורה[ ן תשאלני מ11
 )ט בה ח'( )מ המלך והושיב נאה טמ ן עמו לדין ואח"כ עד סומא ואחד חגר אחד שנים שומרין המלך בו הושיב נאה א12
 ע"ג חגר רכב והרביבני בוא רואה אני נאות בבורות לסומא חגר אמר )מ וכו' סומא ואחד חגר אחד שומרים ח'( )ט שניבו(

 בכורות היכן לחגר אמר רואה אני אין והלא לו אמר שלי נאות בכורות היכן לסומא אמר המלך בא ,לימים ונוטליםסומא
 לגוף וזורקה הגשמה את מביא הקב"ה כן כאחד ודנן סומא גבי על חגר הרכיב המלך עשה מה אני חגר והלא לו אמרשלי
 ן עזאי בן איסי ר' ט אסי, ר' א ן הגוף( את עמו לדין הארץ ואל הנשמה את להביא מעל השמים שויי יקרא ובה"אודנן

 בתמהון א ן בתמהון מ בשגעון[ ן וגו' סוס כ ן ח' אמ ה'ן נאם 13 ן ח' ך ה'[ וכו' והיה ן ח' מ שנ'[ ן סתם כ ח', מסתום[
 ן וגו' המגפה אכ ן ח' מ תהיה[ וכו' המגפה ן זאת ם ן ואומר טכס ן ועל וק וכל[ 14 ן ח' טמ בעורון[ וכו' ועל ן ואומ'וגו'
 והגמלן ו הפרדן וכןל ןבמקרא וגו' א2 ח', טמ וכו'[ המגפהןוהפרד וק וזאתןמגפה[ ל וכן[ 15 ן ח' ם וכו'[אשר

 מכה...מכה. בחמשים אכש ן מכה נ, דב מפורש[ 16 1 "' דהמוסגר
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 ג פרשה בבלבלה דשירהמסכתא126

 גפרשה
 ועו ואומ' יא( כס )תהלים יוק לעמו עוז ה' של תורה %א עזי אין יה, וזמרתעזי

 )שם מלך ישמח בעווך ה' שנ' מלכות %א עדי אין עזי ד"א 0. צט )שם אהב משפטמלך
 עזי ד"א י(. ב )ש"א למלכו עוז ויתן ואומ' ח((י כח )שם וגו' לסו עזו ה' יכואומ' ב(כא
 עוו. ה' ואומר ים( טז )ירמיה צרה ביום ומנומי ומעוזי עווי ה' שנ' תקפי אלא עויאין

 העולם באי לכל אתה ומומך עוור עוי ד"א ז(1 כח )תהלים ונעזרתי לבי בטח בוומגיני
 ועשית"ו אימרה עשאני ביותר(4 לי אבל העולם באי לכל אתה שלזמרת ביותר ליאבל

 אימרה עשיתיו אני אף יה( כו )דברים היום האמירך וה' דכתיב אימרה עשאניאימרה
 שלי אבל הקב"ה של שבחו אומרים שבעולם אומות כל והרי היום האמרת ה' אתשנ'
 ונאם ישי בן דיד נאם האחרונים דוד דברי ואלה שנ' משלהם יותר לפניו ונאהנעים
 א(, כג )ש"כ ישראל זמירות ונעים וגו' יעקב %הי מ.טיח על הוקםהנכר

 אומרים ישרי
 השמים מן ואומר' צווחת הקרש ורוח ד( ו )דברים אחד דה' אלהינו רח' ישראלשמע
 וררת ה'  בקים  במבה מי אומר ישר% 1((4 כג )ש"כ כארץ אהד כוי ישרי כיבמך,גומ.
 ישראל כט(, לכ )דברים כמוך מי ישראל אשריך השמים(4 מן ואומרת צווחתהקרנו
 מי כי ואומרת צווחת הקרש ורוח ז, ד )שם אליו קראינו בכל אלהינו כה' מיאומרים

 וגו' אתעדה עוומו תפארת כי אומרים ישראל אליו, קרובים אלה.ם לו אשר גדולגוי
 אתפאר בך אשר ישראל השמים מן ואומרת צווחת הקרש ורוח יח( פט)תחלים
 ד"א ביותר. לי אבל העולם באי לכל אתה ישועה לישועה, לי ויהי ג(: מט)ישעיה
 לבא. לעתיד לי ויהיה לשעבר לי היה לי(4 ויהיה לי ולהיה לישועה ליויהי

 ראו שלא מה הים על שפחה שראתה אומר אתה מנין אומר אליעזר ר' אלי,וה
 וא-אה השמים נפתחו וכתיב יב( יב )הושע אדמה הנביאים וביד שנ' ויחוקאלישע-ה

 כ 1 וגו' יתן אכ ן יה וזמרת ט ן ח' ט עזי[ 1וג(
 3המשגר ן עוז אין ד"א מ ן בס' וכן אין ד"א 2דט ן וגו'מלך
 רק עוין ן ת' ט ואומר[ ן יתן לעמו מ וגו'[ למו ן ח'דב
 רק צרה[ ביום ן ח, דכ ומנוסי[ 1 תוקף ט ן ח' א רזן 4 וב
 אט ח', מ ונעזרתין ן ח' כ וכו'[ בו 5 ן ח' ט רח'[ ןט

 ן ומסמך אט ן ומסמך עזך כ וכו'[ עוזר ן ח' ט עזיו ןוגו'
 מ ן זמרה מ 1 ה, אדט המוסגר ן יותר ד 6 ן. עולםטכל
 בכ'ן ובן אמרא ל ן ח' אט אימרה[ וכו' עשאני ן וליעולם
 אימרה עשיתיו אימרה עשאני והוא אימרה עשיתיומ

 וה' דכתיב אימרה ועשאני היום האמרת וה' שורעדכתיב

 א היום[ ן ח' ט דכתיב[ 7 ן עשיתיו ואני כ ן היוםהאמירך
 ן ח' ק אימרהן ן עשיתיו ואני א עשייניה, כ ן ואף ט ןוגו'

 פיס' דברים סמרי ט, פרשה לקמן וכו'. עזי אין 1)ג(
 קטז', זבחים יתרו, ריש מכילתא שם, תנאים מדרששמג,
 כא: משלי מדרש כח, טוב שוחר ס"ה, פ"לא רבהויקרא

 מוחק בא"צ עזי. ד"א 5 : ס"טו פ"כג רבה שמות מלכות.2
 אתה זמרת וזמרת דצ"ל נראה זמרת. 6 וא"ג: המלותאלו
 ישראל 10 1.: ברכות ג., חגיגה עיין אימרה. -וכו':

 קודם לעיל אתפאר עד מכאן גורס בא"צ וכו'.אומרים
 כל והרי גרס דרשב"י במכילתא אבל וא"צ, וכו' כלוהרי
 עיין וכו'. אימרה עשאני הוא קודם ישראל זמירות עדוכו'
 תנאים מדרש שנה, פיס' דברים ספרי פ"ב, בחדש מס'לקמן
 טז, פסוק פ"ב רבה השירים שיר רכא, דף כו פ"לגשם
 שמות לבא. 18 טז: דף בובער הוצאת זוטא השיריםשיר
 ס"טו: פ"כגובה

 אומריסן ן העולם והיה שאמר מי את שבחו האומות ט 1 העולם אכ ן שומרות עולם האומות מ ן וגו' האמרת דכתיבאכ אטכ8
 רן אטכמ וגו'[ וכו' ואלה ח"ן אטכמ משלהם[ ח'ןיותר אטכס ונאה[ 9 העולמן שאמרוהיה מי הק'ןאאתשל כ ח"ןא
 ן ואומ'( )א ואומר השמים מן אט ן ח' ט אחד[ ה' 11 ן אומ' אמק אומר, טכ ן ח' ד ישרק ן ח' ק יש'[ וכו' ונעים ן נעים .10

 ואו' 13 ן ח' מ דה'[ ן וגו' אהד א ן ח' כס בארזן אחד גוי ן מי אט 1 ח' ד המוסגר 12 ן ואומר ר ח', מ השמים[ מןואומר'

 ואומרתן ן השמים מן צווח' א ן ח, אטכמ מי[ ן אומ' כמ אומר, ט 14 ן ואו'( )א ואומר השמים מן אט ן ח' מ השמימןמן
 כ ואומרת[ ן אשר אומ' הק' מ 16 ן קרננו תרום וברצונך כ ח', אטם וגו'[ ן אומ' אכש אומר, ט 15 ן ומי ר מין כי ן ח'מ
 ן ואנוהו נ' ד אלי[ 19 ן ח' ט לשעבר[ ן ח' רטמ המוסגר 18 ן עילם ל ן ח' טס ד"א[ וכו' ויהי 17 ן ח' ארט השמים[ מן ןח'
 ן הנביאים שאר וכל יחזק4 ראה ך ן נביאים נ' מ ח', כק ראו[ ן ראה אט ן שראת א ן שראתה מכאן אומר מ ן אלעזר י'א
 ן וגו' ואראה אט ן ח' כ וכו'[ ואראה ן ביד מ ן בהם נ' ד שנאמר[ ן וישעיה יחזקאל טש20
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127 נ פרשה בנשלח דש-רהמסכתא

 צפירה ועליו למרינה שנכנס ורם כשר למלך משל א(. א ףחוקאל אלה.םמראות
 זהו א- שואלין הכל והיו ומלאתריו מלפניי וחיילות ומשמאלו מימינו ובבוריםמק.פתו
 הוצרך לא ה"מ על הקב"ה כשנגלה אבל כמותם ודם כשר ש,קוא מפניהמלך

 ואנוהו 4י זה ואמרו פיהן כולן פתח" הנירוהו שראיהו כיון 4א המלך והו אי לשא'למהם אח-
 במציה לו אנוה 4א לקונו להנווה ודם לבשר אפשר וכי אומר ישמעל ר' ואנוהי,וגו',

 לו אדמה אומר שאול אבא נאה. תפלה נאה ציצית נאה מזכה נאה לולב לפניואעשה
 להכ"ה ושבחו נייבו אומר הבלילי יומי רי וחנון. רחים אתה אף ותון רחים הואמה
 א-ן נאה מקדש בית לפניו אעשה אומר דורמסק"ת כן יום' ר' העולם, אומות כלבפג-
 מועדינו ק-ית ציון חוה ואימ' ח( עט השמי)תלים נוהו ואז שנא' המקדש בית אלאנוה

 ובשבח-ו בנאותיו אדבר אומר עקיבא ר' כ(. לנ )ישעיה שאנן נוה ירושלם ת-אעהע"נ-ך
 רווק שואלין העולם אימית שהעי העילם אימות כל כפני העולם והזה שאמר מישל

ישראל

 לוס-

 על.ך מתים אתם שבך טן ה )שה"ש השבעתנו שבכה מדוד דודך מה
 כי וכתיב מות ער אהכוך ג( א )שם אסכוך עלמ"ת כן על שי' עליו נהרגין אתםובך
 לישרך אומרים שכחו שכך ששומעין כיון י( ה )שה"ש מרבבה רכול וארום צחהיד. שכחו מקצת לכם נאמר אותו אתם מבירין העולם לאומית להם א'מרים וישראלעמנ* והתערבי ביאו נכורים אתם הרי נאום גתם הרי כנ( מר )תהלים היום כל הורגנועל-ך
 וישראל עמך ונכקשנו דודך פנה אנה כנשים היפה דודך הולך אנה שנ' עמכםנלכה

 ודוד- לדודי אני סו( ב )שם וכו' לו ואני לי דודי אלא בו חלק לכם א.1 להםאים-ים
 טשל מקדשו. לבית עמו שאבוא ער אלונו אומ' וחכמים כ(, ו )שם בשושנים הרועהניי

 רא"א קודם לעיל ואנוהו עד מכאן גורס בא"ע וכו'. משי1
 אמת ובאות 'ג וא מניין במקום מכאן מגיה ר"אוברברי
 עיין וכו'. ועליו - וכו': משל אלי זה הכא אבלמשלים
 יא:, סופה )5ואנוהו. צפירה: ואילת דרשב"י במכילתאהגי'
 יא:, סוכה קלג:, שבת נאה. 6 ס"טו: פ"כג רבהשמזת
 ה"יב פ"ג סופרים מס' ע"ב, סו פאה ירושלמי ב:.נזיר
 וירוש' שם שבת שאול. אבא - ה"י: 'ג פ תורה ספרומס'
 דהוא בשבת הש"י ופירש סופיים ומס' אדמה, שםוגורס
 מאמר מוחק מבא"צ ריה"ג' 7 והוא: אני נוטריקוןלשון

 סמוך ריה"ג של מאמרו דרשב"י ובמכילתא לגמרידריה"ג
 או"ה כל בפני ריה"ג ברברי גרס ולא ר"ע שללמאמרו
 הוא דניינו הקב"ה של ושגחו גיינו ארבר 'ל דצונראה
 ובבה-מ .נוי מלשון דהוא ינחמנו בזה ופירש דברשם

 נאה. מקרש 8 שמו: ינון שמש לפני מלשון דהואפירש
 ורש"י: שם סופרים מסכתא וכו'. בנאותיו 10 ת"א:וכן
 א, פסוק פ"ז ט, פסוק פ"ה רבה השירים שיר בשושנים.19

 ן שבא ד ן למלך למה"ד משל מושלו א ן למה.'ד משל ט1
 ואתריו א ן וחיילותיו מ ן גבורים מ ן אטוגבוריו2טמקפתון

 הוא איזה לומר ש41ין אטב ן ח' ר והיו[ ן ומאחריו לפניוכ
 כיוצא אטב ח', מ כמותם[ ן מלך נ' א שהוא[ 3 ן ח'()ט
 ד נצרך, כ צרך, א כתוצרך! 1 הק' אב הב"ח, ט ןבהם
 ד ן כשראוהו אבל ד וכו'[ אלא ן ח' מ המלך[ 4 ןשאל
 ואנוהון ן א רק וגו'[ 5 ן ח' דט פיהן[ ן ח' כ כולן[ ןופתחו
 % ט ן ח' ר ים[ לבשר ן ישמעאל ר' אמר מ 1 אכרק

 ר אבל פ גם ב"ה לה אנוה ן קעו ד ן להשות ,ט ןלב"ו
 ותפיליך מ תפילץ. לי,ט ח/ל ומק לפנת[ לפניר6אחנאה

 אס מ ן ורחום חען אטט 7 ן נדמה דט ן לו דמה נאכ

 אעכב הגלי*[ ן ורחום חגת כ ן מהא אתה אטב ןרח"
 )טושבחעל ושבחו מגזד(נאהעוח'ןקמיףוןטמאףד1ט

 או"הו )ט האומות כל בפגי וה"ה( שאמר מי )ט הקב"השל

10

15

 וכר המ;רש,נאח ט:מ ח'1 . מתן 8 ן ב"י וה"ה שא' מי ש, ושבחו נאת.ה )אאפייתי
 המקרי

 ש"1 מ, מה[ [אץ ח' ט

 ד ן בנבואותיו כס בנביעותיה ארבהןא מ וט'ן א ח/ מ וכיק עיניך 10 ן וגו' שער כ ן וגר קרית ט ן ח' א נאהן 9 ן נאהואין
 ח'ןשהף ד %-ה[ כל בפףןבפמ הקב"ה של מ שאמרן הקב"ה של ר 1; ן בפת ובשגחוןטושבחע שבחוןאבבטמאת.
 בנשיםן יפה ח/כ טס השבעתגט מרןשככה לומהדי1אי"דך 12 ן ישקטח' את ן אעכל ןשהרק כחאף1ק
 אסק ב[ בפ' אהבוך ן וכן 1 13 ן לעולם ר ר מתימן ן שאתם ט ן ח' כ אתם[ ן שף עלי גהרגץ אט שכן מ ן ח' טשכך[

 נאיפן אתם וכףןהרי הרי ליש' אומרים שמות מ וגרן הים וגרןא הורגט כ אהבוךן14 מות על מ וכר[אהבמךןאהבוך
 ן תאמר אכ ן שתש ט יק, כ אתש 1 ר רם לש"ש ן ח' ט להק ן שמר כ שם/ א ן ישרי אכמ 15 ן התדבו ט ן ח'ט

 שאמר מי של שבחו חץ )אט מקצת או'ה ששומעע וכ"11אטב וט'1אבמ אלם .כזח/ מרבבה[ דאל 16 ןמשבהט
 דורךן וכר היפה ן וגו' דורך א: 1 עמי ר 7נ ן הקכ"ה של שבתו מ ן ח' מ שכך[ 1 לישראל להם אומר( )ט אומ' העולםוהיה
 מי'ן אכ ח/ :ןמ וכוק הרועה 19 ן חי אט:מ ש:'ןוגין מ לא:"הןאיאן להם אומ' רטב אימן מ כישיאלן18 ח"ןמ
 לה"ר משל ט ן המקדש מ ן ח' ט אשמן ן חכיא
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 פרשה בנשלח דשירהממבחא128

 אהריר ויצא אדרת למדינה הלך עליו ועטה גודריו ויצא הים למדינת בנו שהלךלמלך
 מצריטה עמך ארד אנכי שנ' עמהם שכינה ירדה למצרים כשירדו ישרי כך עליויעמד
 שכינה לים ירדו וכו')שם(, עלה כם אעלך שניואנכי עמהם שכינה עלת עלו ד(, סו1ברא'
 לכדבר יצאו יט(, יד )שמות ישראל מחנה לפני ההולך האלהים מלאך ויכע שנ'עמהם
 מקדשו לבית עמו שאבוא עד כא( יג )שם יומם לפניהם הולך והי שנ' עמהםשכינה
 אבות- ועם רחמים במדת נהכ עמי אלי, ד(: נ )שה"ש וכו' מהם שעברתי כמעטובה"א
 )תהל.ם עובתני למה אלי אלי שנא' רחמים מדת אלא אלי שאין ומנין הדין במרתנהב
 כוה קיח )תהלים לנו ויאר ה' אל ואו' יכ( יב )במדבר לה נא רפא נא % ואומר כ(כב

 קדושים בת קדושה אהובים בת אהובה מלכים בת מלכה אני וארוממנהו, אביאלהי
 ביש פעמים בה בוש פעמים אשה לקדש שהלך לאדם משל טהורים. בתטהורה

 וכו': מלכים בת מלכה אלא כן איני אני אבל בקרובותיה בוש פעמיםבמשפחתה
 מקום של רצונו עושין כשישראל אומר אלעזר בן שמעון ר' וארוממנהו, אביאלהי

 אסרה וכן א( ה )יהושע וכו' האמורי מלכי כל כשמוע ויהי שנ' בעולם שמו מתבדלאו
 קפה ולא לבבנו וימם ונשמע ואומר ה' הוביש אשר את שמענו כי יהושע לשלוחירחב
 שא-גן ובזמן י-יא( ב )שם ממעל בשמים האלהים הוא ה' כי מפניכם באיש רוחעוד
 את ויחללו שם באו אשר הכוים אל ויבא שנ' בעולם מתחלל שמו כביכול רצונועושין
 הללוהו אשר קדשי שם על ואחמול יצאו ומארצו אלה ה' עם להם קדשייכבאמורשם
 עושהבית למענכמאני לא ה'אלהים אמר כה ישראל לבית אמור לכן וכת' ישראלביה

 אב- אלהי כ-כג(. לז )יחזקאל בגוים המחולל הגדול שמי את וקדשתי ואומרישראלית
 שעש-וע נמים על לא עולם של רבונו הקב"ה לפני ישראל כנכת אמרהוארוממנהו,

 שהיהבנוןטבמדינת ביוןאכ למלך למךןמ ן למלך[1
 מ הלך[ ן ח' פז עליו[ ועמר ן בס' וכן עמו ועמד מ ן יצאט

 עליו!אטכמ שעמד עד ט 2 ן יצא לו!אטכמ נ' אטכיצא,
 ן עמהם למצ' ירדה שכינה א ן ח' ד ירדה[ ן ישראלכשירדו
 מ עלו[ ן עמהם געלה עלה ב י ן 111'( ג, )כ מצריםטכס
 אס שכינה[ ן עלה וא עלתה, ל ח', ק עלת[ ן ועלתה מ ןח'
 וגו'[ ן ח' ד עלה[ גם 1 ח' ק וגו'[ וכו' שנ' ן השכינה טח',

 ן וגו' לפני 1 ן וא' כ ח', אטמ וכו'[ ההולך 4 ן ח'אטם
 טס וגו'[ 6 ן ח' מ עמון ן עמם שהביאוהו ד 5 ן ירדומ

 ח"ן מ עמיןדינהוגן7נהג[ אי1[כנהג טזהח'[אלי[
 אב ן לי ק אלי[ ן אלהים ט ן מנין ט ן רחמים דהדין[
 אט ואומר[ ן לי נא כ [ ח' אטכס ואומר[ 8 ן וגו'עזבתני

 ט ן אינו מ 11 ן שהולך כ ן למלך מ 10 ן ואני ט 9 ן ח'מ
 אהובה מלכים טכ ן ח' אכמ אלא[ ן מלכה בוש איניאני
 טהורים[ן בת טהורה קדושים בת קדושה נ' )כ אהוביםבת

 טז פסוק פ"ב ג פםוק פ"א שהש"ר ועוד מ"ב פ"בבמד"ר
 ויגרד הגו-1 אלונו. - קצב: דף טוב שכל א, פסוקפ"ו

 יאנוהו אלי זה אומרים וחכמים הפ"ז לשון אבלמתחלפים,
 ואנוהו דדורש משמע קדשך נוה אל ובה"א מקדשומקום
 זה להשלים דצריך ןגראה הורתי חדר ואל מועד אהלזה אה- בית אל שהביאותיו עד דרשב"י במכילתא ומסייםוכו'. שעברת- 6 פ"יד: בא לעיל ובו. למצרים כשירדו 2 נוה:כמו
 צריך אלי. - בהוראה: ישרן נתחייבו שמשם המקדש[בית

 : אבי אלהי הוא הציון דרשב"י ובמכ' אבי, אלהילהשלים
 שאלהים ומנין מגיה בא-צ לנו' 8 וא"נ: וחנון, רהוםאל במקומ- מניה בא"צ וכו'. אלי שנ' 7 : נוהג מגיה בא"צנהג.
 מקים מראה ובמ"ע הוא. לאלהים המשפט כי שנ' הדיןמדת
 וכו'. אלהי 9 רב: דף 9-ט ועיין שיא. פיס' דבריםלספרי

 דרשב"י במכילתא הוא וכן וכו' אלהי ד"א להיותראוי
 אלהי ד"א להיות ראוי וכו'. 4וק-:ו-הי 12 : שם טובושכל
 דרשב"י מכילתא עיין אבי, אלהי מלות למחוק יש אווכו'

 ת"י עיין וכו'. ומארצו 17 וארוממנהו: מלת על קאיוהדרש
 אלהי ד"א להיות צריך וכו'. אלהי 19 רב: דף וש"טשם

6

10

16

20

 ן אמתה ח'( )מ הזונה רחב טכמ 14 ן יאף כ וכן[ ן ח' אטמ וגו'[ ן מתגדל שמו אמ ן ח, אטכמ אז[ 13 ן ח' ד ר'[12
 ולא ן ח' אטכמ ואומר[ ן וגו' סוף ים מי את נ' כ וגו', נ' אטם וה'[ ן ח' מ אתן ן ח' ט יהושע[ לשלוחי ן לשלוחי להםאכ
 ! מקום של רצונו אטכמ 16 ן עושין יש' שאין וכיון( אכ בזמן, )מ ובזמן אטכמ ן וגו' ממעל ל 15 ן וגו' אכ ח', טמוכו'[

 המוסגר ן ואחמול וכתיב וגו' קדשי א 17 ן ואחמול וכת' וגו' שמה כ ן שמה כס ח', ד שם[ ן ייבואו סכל ן ח' אטכמכביכול[
 לביתן אמר כה לכן כ ח' וצם וכתיב[ ן ח' טמ ישר4[ בית 18 ן לכן וגר קדשי א ן ואחמול וכתיב אלה מ ן ח' מ להם[ ן ח'ד
 תרן ממם וגיל א ך, טמ רןהמילתוק טמ ח'ןמטט ט יעמלן מת תר"דשין19 ישה הי14אכ 'עםט
 ן תמם טמ 1 י אטבם עקם[ וע' אוהט
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129 ג-ד פרשה בהצלח דשירהטמכתא

 ועושה אבותי ועם עמי שעשית נסים על אלא וומרה שיר לפניך אומר אני בלבדעמי
 וארומכנהו. אבי אלהי ודור דור בכלעמי

 דמרשה
 הרבה במקומות עשיר מקרא זה הרי אומר יהודה ר' טסו, ה' מלחמה אישה'
 5 חכור שנאמר חרב דגור כגבור עליהם נגלה זיין כלי בכל הקב"ה עליהם שנגלהמגיד

 וגו' ויעף כרוב על וירכב שנ' כפרש עליהם נגלה ד(, מה )תהלים כבור ירך עלחרבך
 יו(, נט )ישעיה וגו' כשריין צדקה וילבש שני כגבור וכובע כשריין עליהם ננלה יא(, יח)שם
 וגו' ומגור דנית והרק ואומר יא( ג )חכקיק חניתך ברק לנוגה שנ' בחנית עליהםנגלה

 ואומר ט( כ )חבקוק קשתך תעור עריה שנ' ובחצים בקשת עליהם נגלה ג(, לה)תהלים
 10 )שם וגו' אמתו וסוחרה צנה שנ' ומבן בצנה עליהם נגלה סו(, יח )תהלים חציווישלח

 המדות מכל לאחת צריך שהוא ולא אני שומע ב(. לה )שם וצנה מגן החזק ואו' ד(צא
 הסדות מכל לאחת צריך ואינו נלחם היא בשמו שמו וע' מלחמה א"ש וא' ת"להאלו
 והיה שאמר מי שהרי כאזניהם שומעין הם מה לאומות ואוי מלהמות להם עושההקב"ה לישרי נצרכו שאם אלא עצמו בפני אחד כל לפרט הכתוב הוצרך למה כן אםהללו
 16 עושה כגבור הים על שנגלה לפי נאמר למה מלחמה איש דה' בם. להלחם עתודדגולם
 אלהי את ויראו שנ' רחמים מלא כזקן בם-ני ננלה מלחמה, איש הי שנאמרמלחמה
 הוית חוה ואומר לטוהר השמים וכעצם אומר הוא מה וכשנגאלו י( כד )שמותישראל

 וגו' קדמוהי מן ונפיק נגיד דינור נהר ואומר כרסוון דיעד
 )דניי

 ליתן שלא ט-י( ו

 וא"א: עמי, מלת מוחק צדק באיפת עמי. ועושה 1וכר:
 הוא וכן אלהי, נאמר לכך להיות צריך וכו'. 1-2,4הי2

 דרשב"י'במכילהא
 חגור. שנ' 5 : ד פרשה בשלח לעיל עשיר' מקרא 4)ד(
 כגבור. 7 וגו': יצא כגבור ה' שנ' במקומו מגיהבא*צ
 שבילקוט הגירסא מפני אבל כמיותר נראה וכן מוחקוב(1-צ
 נגלה מוסיף בא"צ חציו' 10 למוחקו: אין תהליםהמכירי
 : אש ונחלי ברד 111' נגדו מנגה שנ' וקלעים באבניםעליהם

 וויגיציאה בדפוס אלא ליהא וכן וזי"נ בא-א מחקו ולא.11
 אני שומע במקום שנייה גוסחא שהיא כתב ובמ"עושנסט'
 דנשתבום נראה ולי וכו'. ה' שנ' לקמן צ-ל זו גירסאולפי
 וכו'. בשמו 12 : ככתבם דברים אני שומע בלוה ויאימן

 מגיה בא-צ וט/ ה' 15 יט: דף פיידאגדת.בראשית
 דן' מגיה אמת ובאות זוטרתי בפסיקתא הוא וכן ה',קיא
 חזה שנ' מגיה בא"צ 31ו'. ויראו שג' 16 : נאמר למהשמו
 וכשנגאלו הטלות אבל וא"ע מוחק שבגתים ומה וגו'הוית
 ובפסיקתא פ"יד בא פ' מלעיל אשגרה עכ-פ הם לטוהרוכף

 :EinWort Le~vy )ועיין ליתנייהו רב צד טוב ושכלזומרתי

 שירהן לפנ.ךןטכ שירה אומר מ חין א"כ אני[ בלבד1
 עם שעשית ד ן הנסים טס ן ושבח פן וזמרה[ ן שבה אשיר[
 וארוממנהו[ ן ח' מ וכון אלהי 2 1 עושה שאתה ועמיאבותי
 מלחמה. איש ה' נ'א

 מ הקג-ה[ 5 ן היה מ הרי[ ן ח' טכ שמו[ ה' 4)ד(
 ן ח' א וגו'[ וכו' נגלה ן וגו' חיבך אב 6 ן הב-ה טח',

 פרש מקול שנ' מ ן בפרט ט ן בכולן ובן ח' טעליהם[
 ד נגלהן 7 ן ח' ט וגו'[ ויעף ן ח' כ ויעף[ ן קשתורומי
 וילקוט ק ן ח' טכס כגבור[ ן כשריין 1 1 עליו א ןנראה

 רק וגו'[ 1 שג' וישר צדיק כגבור יח: מזמור תהליםהמכירי
 א ן ובחרב בחנית ט ן עליו א ן כחנית 1 ן ונגלה ד 8 1כ

 א 9 ן ח' אט וגו'[ ן הרק אב ן וכתיב אטכס ןולנוגה
 אב ן וחצים טמ ן כקשת ו ן ובחנית נ' ט בקשת[ ןעליו
 )ם חצים דם 10 ן וכתיב ט ח,, אם ואומר[ 1 וגו'קשתך

 ן ויפיצם חציו אט וט'. חציו כ ן וגו'( נ' ל ויפיצם,נ'
 והוין ן וגו' וסוחרה כ ן ובמגן אב ן עליו ט ח/ מעליהם[
 אטש ן וגו' וצנה אטכ ן ח' אמ ואומר[ 11 ן ראטלס

 ד הללו[ וכו' ואינו 1 ח' ט מלחמה[ וכו' בה' ן הללו אטכס 12 ן ממדות א המדות, מן טמ ן לאחד ד ו ר רק ולא[ ן שומעאו
 ואחדן אחד לפרוטןאכ ט אדחק הכתובן צריךן וא-כןאטב אט מדותן13 א מןן כוס הכליסןמכל[ מכל בא' נלחםואינו
 א ח', ד הקב-הן 14 ן לישראל להן צרכו א ן למרדו( להם נ' )ם ישראל צרכו טבמ ן עצמו( )ט עצמה בפני ואחת אחתטמ
 עתיד שהרי מ ן באזניכם ט ן לאוה-ע להם אוי אטכ ן שהן מה לאו"ה ואומר מ וכה[ ואוי ן מלחמה אטמ ן הב-ה ט רעשתם,כ

 ן עליהם נ' מ נגלה[ 1 מלחמות אכ 16 ן כגבור עליהם נגלה מ ן ח' מ לפי[ וכו' למה ן בו ק בהם, כ 15 ן בם להלחםהקב"ה
 ועתיק וגו' רמיו כורסוון ט נהר, וגו' רמיו כרסוון א 18 ן וגו' הוית כ ן ח' מ הוית[ חזה ן וא' השמים כ ן 1ט' ישראל אט7נ

 ן וכו' פתחון למו יהא שלא כ ן וא' דינור אכ ן ח' ט וגו'[ וכר ואומר ן חם" שלא רמיו כרסוון מ יתיב,יומין
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 ד פרשה בנשלח רשירהמסכתא130

 הוא שמו ה' מלחמה איש הי אלא הן רשויות שתי לומר העולם לאומות פהפתחון
 הבא לעולם הוא הזה בעולם הוא לבוא לעתיד הוא לשעבר הוא הים על הואבמצרים

 ונו' הוא אני זקנה עד יכוכתיב לט( לב )דברים וגו' היא אנ. אני כי עתה ראושנ'
 אחרון ואני ראשון אני צבאות ה' וגואלו ישראל מלך הי אמר כה וכתיב ד( סו)ישעיה
 ואת ראשון בה' אני מראש זךדורורז קורח" ועשרה פעל מי ואומר ו(41 מד)שם

 ולא כח לו אין אבל זיין כלי כל ועליו במדינה בבור יש ד(, מא )שם הוא אניאחרונים
 ומלחמה ותכמים ונכורה כח לו יש כן אינו הב"ה אב[ מלחמה ולא תכמים ולאגבורה
 המלמר צורי ה' ברוך לדוד וכתיב מו( יו )ש"א בידינו אתאם ונתן המלחמה לה' כישכ'
 ארבעים כן עליו וכחו כמדינה כבור יש א(, קמר ותהלים למלחמה אצכעותי לקרבידי
 4א שבעים לבן ששים בן ולא שש.ם לבן דומה נ':י בן ולא נ' יתלבן דומה אינושנה
 לא ה' אני אלא כן אינו העולם והיה שאמר מי אבל מתמעט כחו הולך שהואכל

 ואפילו אביו אפ.לו לובשתו ונבוחה שמשקנאה במדינה בבור יש ה(. כ וגו')מלאכישניתי
 מלחמה איש ה' 4א כן אינו הקב"ה אבל לו והולך בחמה מכה הבל קרובי ואפילואמו
 שנ' בריותיו על מרחם שהוא שמו ה' במצרים, נלחם שהוא מלחמה איש ה' שמו.ה'
 עוד מידו יוצא שהחצי בשעה במדינה כבור יש ו(. לד )שמות וג.' וחנון רחום אל ה'ה'
 כביכול רצונו עושין ישראל כשאין אלא כן אינו הקב"ה אבל אליו להחוירו יכוללא
 מיד תשובה עשו מא( לב )דברים וגו' חרכי ברק שניתי אם שנ' מלפניו יוצאהנורה
 נקם אשיב ת"ל ריקם מחוירה שהיא אני כומע או ירי במשפט ותאחו שני מחוירההוא
 יוצא ודם בשר מלך אשלם, ולמשנאי שנ' העולם אומות על מחזירה הוא מי ועללצרי

 ד"א ועוף להן אומ' והז מלפניו צרכיהן ושואלות אצלו באית קרבות ומרינותלמלחמה
 אבל מלפניו צרכיכם ושואלין אתם באין וישוב במלחמה לכשינצח יוצא הואלמלחמה

 ן בעזה-ב והוא ט ן לעתיד והוא ט ן הים".במצרים על ד2
 [ ח' ר תמוסגר ן ח' אס וגו'[ ן וגו' עתה כ ו ח' א ראו[3

 אחרון[ וכו' ה' 4 ן ח' א וגו'[ ן ח' מ וגו'[ וכו' עדיכתיב
 אני וכתיב וגו' צבאות כ ן ה' אני ואו' וגו' וגאו א ן ח'מ
 ח"ן וכו'[ ח,ןקורא בו ראשון[ וכו' ואו' וגו'ן5 ראשוןה'
 ועומד יוצא סימן בחצי קנאה בכוח זין כזה סימן נ' כ הוא[6
 ג'לאן אטב כח[לו[ לא לו ואין ח'[מ כ במדה[כלןט
 העולם והיה שאמר מי אבל אטכ ן תכסיס אכט ן לא מ7

 מ ן ח' מ יש[ ן הקב"ה למק ן ח'( )אט יש אלא כןאינו
 ונתן 8 1 טכסיס אטכס ן גבורה ולו ט ן הגבורה ולוהכח
 ן וגו' צורי כ ן ח' מ לדוד[ ן אותם ד ן וגו' כ ח', טוכו'[

 מ מ מלחמה, ד במדינה[ 1 וגו' אט ח', ט וכו'[ אצבעותי9

 הגירסא פי על מגיה בא"צ במצרים. 2 ,,5ח(: 5 9 מ1
 דבחיש מס' לקמן הוא וכן בסיני, הוא הים על הואהישנה

 גירסת שהיא הישנה כגירסא לקמן גורס א הגר' אבל ה.פ'
 דבחדש מס' לקמן הוא' אני 6 להגיה: א-צ ועכ"פהדפוס
 wD~: ש-ט, ס"ה, פ-כח רבה שמות יד., הגיגה ה,פרשה

 דראוי ונראה דרשב-י במכיל' ליתא זה מאמר וכו'. יש-
 וכו'. יש 9 וכו': יש שמו ה' מלחמה איש ה' ד"אלהיות

 וכן וכו' יש שמו וכו' ה' ד-א כאן גורס דרשב"יבמכילתא
 במכילתא ובו" N~ha 11 : וכו' יש קודם ש'יב לקמןוכן

 שישע 18 אני: וכה-א שמו וכו' איש ה' אלא גרסדרשב"י
 פים' שם ספרי רגו, )דף מא לב דברים תנאים מדרשובו"

 ט , מ רק המוסגר ן ואינו ד ן ח' אט שנה[ 10 ן וכחט

1,

*יפ

 א ן ה' אטבלמ וגו'[ 12 ן הק' אבל כ הקב-ה, אבל ם 11 ן אבל ד אלאן ן דומה נ' אב ששים[ ן דומה אינו ששיםובן
 אטכס ן ח' אכמ הכל[ ן אפילו טפט 13 ן ח' אטבם אמו[ ואפילו ן שקנאה ט ן שקנאה שמי כ ן שקנאה כיון מ ןשבקנאה

 רח' ן ח' כ שמו[ דה' 14 ן ח' ר אלאן ן העולם והיה שאמר מי אבל אט הק', אבל : ן אבל בחמה הולך( מכהו )א והולךמכה

 ן ח' אטעם וגו'[ ן ח' מ בפ.ב[ ז-ה' 15 1 כל ג' כ על[ ן המצריים על יק המצריים. עם ל ן ח' טס מלחמה[ וכו'שמו
 אטכמ *יו[ ן 16דמלהחזירה ן איגוימל אטכממידו ן שהחץ שמשהחץןט א שהחץן כיון מ ן שמשעה שמה,ט כ ח'ןבשעה[א במדינאי

 ן מקום של רצונו אטכמ ן ח' ד אלא[ ן והה-ע שאמר מי אגל א ן הע'( והי' שאמ. מי )ט הק' אבל מידו יצא שכבר טכ ןא'
 שנ'ן19ח מחזיר'ןא כ שמחזירה, מ ח"ן ט ח'ןאו[ א מחזירה[ וכו' שג' ה',18 טלא יוצאןוגו'[ אט ח'ןדנ מגביכול[

 ט ן אומר ה'( ל והוא ומק ן באות אצלו ם 1 ת' אדכ אצלו[ ן באי' י ן אצלו( נ' )אכ קרובות אדכט 20 ן ח' ד טא[ ןעל
 לכשיהדר ט ן ח' ר במלחמה[ ן ח' ט יוצא[ ן במלחמה ט 21 ן ח' א וכו'[ הוא ן דעוף ל ן ח' ק להן[ ן ח' ט יוצא[ וכו' להן ןאו'

 1 צרם" : צרכיהן וסק ן שואלין ט ן באים אתם ויחזור ח'( )כ נמלחמה לכשינצח כמ ן באין אתםוינצח
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131 ד פרשה בנשלח דשירהטםכהא

 צעקת שומע שהוא שמו ה' במצרים נלחם שהוא מלחמה איש ה' אלא כן אינוהקב"ה
 ודם בשר מלך ג(. מה )תהמם יבואו בשר כל עדיך תפלה ש.מצ שנ' הצילם באיכל

 ה' 4א כן אינו והקב"ה חיילותיו לכל אכמניות למפק ולא לוון יכול אינו במלחמהעומד
 שנאמר העולם באי לכל ומפתנם ון שהוא שמו ה' במצרים נלחם שהוא מלחמהאיש

לגוז-

 6 מלחמה, איש ה' יכ-כה(. קלו )שם בשר לכל לחם נותן וגו' לנזרים סיף ים

 )ירמי' הי נאם מלא אני הארץ ואת השמים את הלא נאמר כבר והלא כן לומראיפשר
 וכו' ישראל אלהי כבוד והנה וכתיב ג( ו )ישעיה ואמר זה אל זה וקרא וכתיב כד(כנ

 שמי אקדש קדושתכם ומפני חבתכם מפני מלחמה איש ה' ת"ל ומה ב( מב)יחזקאל
 שמו ה' ט(: יא )הושע בכם שמי אקדש קדוש בקרבך איש ולא אנכי אל כי שניבכם
 10 כחרב אלי בא אתה אומי דוד וכן אלו מדוה סבל לאחת צריך ואינו ניהם הואבשמו
 ואלה ברכב אלה וכת.ב מה( יז )ש"א צבאות ה' בשם אייך בא ואני ובכידוןובחנית
 אלהיו ה' אל אמא ויקרא אומר אמא וכן ח( " כ )תהלים להינו ה' בשם ואנחנובמיסים

 י(. יד )דה"בו'ני'
 אמרו הם לו. מודדין בה מודד שאדם במדה בים, ירה וחילו פרעהמרככות

 16 נאמר לכך להם מדדת מדה באיתה אתה ואף ב( ה )שמות בקולו אשמע אשר ה'מי
 כיצד רמה אומר אחד וכתוב ירה אימר אחד כתוב בים. ירה וחילו פרעהמרכבות
 ד"א למריכם. עולין שהן רמה לתהום יורדין שהן ירה הללו, פמיק*ם שנייתקיימי

 בח"ג עיין 3אכסניות. ס-ד: פ"ה רבה דברים ועייזש7א.
 הצבא: חיל פרנסת ע'"01' " יין מלשון אפסניותיצריךלהיות

 ועיין ומפרנס, במצרים דנלחם כלומר ובו" לגוזר שכ'4
 ועיין וכו" לגוזר של הפסוק מוחק בא-צ אבל כי-מגירסת
 שהכוונה אפשר ישראל' וכו' והנה וכתיב 7 מ"ח:גירסת
 כי וכו' ישראל אלהי ה' ועתה יז-יח 1 דדהי"ב הפסוקשל

 נשלה וכו" אסא וכן 12 מ"ע: וכף, אלהים ישבמאמנם
 אחד כתוב עד מכאן מוחק בא"צ וכון מרכבות 14 ב:פרש'
 ובם-כ מרה כנגד מדה כאן יש איך להבין שאין מפניוכו'
 סוף וארא ותנחומא ס-יו פ"ה שמו-ר פי על לפרשתדחק
 בזה ויש וכף אתה במי אמרת ה' מ4 רשע שם דאיתאס"ה
 ים הוא האותיות בהפוך מי אחת לשון ולפי לשונות שתישפ

 דמרכבות פ"ו בשלח פ' דלעיל כר"ג רס"ל מפרששמ"ע
 מתחלה שאמר לפי נשתייר פרעה אבל בים ירה וחילושיעה
 פרעה ג"כ מגיה וע"כ באלים כמכה מי יאמר ועכשיו ה'מי

 חסר העקר עכ"פ זה הפירוש ולפי אמרו הם במקוםאמר
 אף בקולו וכו' ה' מי אמר הוא דרשב"י המכילתאולשון
 פרעה מרכבות הים על ואימתך יראתך להן הראיתאתה
 מכל ויפה דעתנו. נחה 2-(4ן בזה גם אבל בים ירהוחילו

 דה' להם מדדת כן אתה אף דגרם המ"ח גירסתמפירושים
 זו גירסא אם לפקפק יש כ ואעפ. וגו' פרעה מרכבותשמו
 אלא בא לא הדורש ואולי המחבר מידי תקון אלאאינה
 כאן גם כתיב כן ועל ה' מי אמר דהוא פרעה מלתלדייק

 אלא ואינו הסדר מפריע וכו'. כתוב 16 פרעה:מרכבות
 מרכבות ד"א לקמז מוחק ובמ"ע פ-ב. מלע.ל הדרשהנצל

 טפל 2 ן ח' ד: אלא[ ן הע' וה' שא' מי אט הק', כק1
 אטב ן ואינו א 3 ן ח' א וכו'[ כל ן וגו' תפלה כ ןעולם
 להן לספק ולא חיילותיו ח'( )בס את להן( לא )כ לזוןמ

 אבל אסניניות( מ אכסניאות, ט אופניניות, )אאפניעות
 אט 4 ן ח' א אלא[ ן הע'( וה' שא' מי אט הק', ):הקב"ה
 ידך את פותח שנ' מ ן בריותיו כל את( נ' )ט ומפרנסכס
 ח'( )ט בתריה וכתיב לגזרים טכ 5 [ בשר לכל לחםנותן
 לבני לחמה לבהמה נותן ג' וק בשר[ ן נותן וכת' א ןנותן
 שמו יי' העולם באי לכל אכסניות ומספיק יקראו אשרעורב
 נטו ירי אף שנ' העולם )ק בשר לכל לחם נותןשהוא
 ן שמו וה' מלחמה א ן ח' ט וה'[ 1 וגו' בשר א ןשמים(

 ט ח'ן7 אם ה'[ נאם ן קרא וכת' וגו' ואת כ ן ח' מ הלא[6
 נ'וכתיב ד ואמר[ ן ח' מ וגו'[ וכו' ואמר ן וגו' זה 4וכ[כ

 ואומר אמם ן וגו' ואמר אטל ן ישראל אלהי בה'והנה
 1 וגו' בא יש' א ן ח' ט וגו'[ ן דה' נ' ר כבודן ןוהנה

 כמ ן מפני אלא ? ן שמו וה' ג' א מלחמה[ ן ח' דט ה'ן8
 כין ן ובה"א אכמ ח' ט בכסן וכו' שנ' 9 ן אקדישמפני'מ

 וכו' אקדש ן בקרבכם ט וגו', א-כ קדושן בקרבך ן ח'מ
 ן אחת ט ן ח' מ אלו[ וכו' ואינו ן אינו אט 10 ן ח' יבכס[
 מ אלי[ ן אומר הוא דוד כ!מ ן הללו ט האלו, א ן המדותכ
 במק': ן וגו' ט ח', מ וכו'ן ובכידון 11 ן וגו' בחרב אב ןח'

 )א ונפלו כרעו המה ח'( )א וכת' וגו' ברכב א: ןואנכי
 ח'ןאכ טס וגו'[ ויקראןאלהיו באסא וכה"א מ ן ח' מ וכוץ ואנחנו ן12 המלך הושיעה דה' או'( הוא מה )א וכה' וגו'ד'(

 ד בימן ירה ן ח' כ וחילו[ ן במדה ביס ירה וחילו פרעה מרכבות וגו' וחילו א 14 ן בשמו( )א כשמו שמי ד:' וגו'( )אאלהיו
 פרעה שמרכבות שמו 1-:' להם מרדת כן אתה אף מ ן ח' כ בקולון אשמע אשר 15 ן להם מדדת בה שמרדו במדה כמ ן ה'כ

 ג'ירהןכתוב כ ח'ןביסן ד: בימן ירה ח'ןוחילו ב: וחילון וכו' מרכבות ביםן16 ירה נאמר ם ן המדה אכ בימן ירהותילו
 ח"ן א שהיוןד"אן א בפ'אן ח'ןשהן א כתוביסןהללון אב וכו'ן17 במדה וכי' רמה ח'ןט מ למרוסן"כו'
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 ד-ה פרשה בנשלח דשירהמסכתא132

 היאורר: הילוד יהבן כל אמרו הן ומדהכם, מרדת בה שמדדו במדה פרעהמרכבות
 ד"א פרעה מרכבות שנאמר להם מדדת מדה באותה אתה אף כב( א )שםתשליכוהו
 בחור רכב מאות שש ויקח אמרו הם להם(* מדד' בה שמדדו במדה פרעהולמרכבות

 שלישיו ומבחר פרעה(י מרככות נאמר לכך להם מדרת המדה יכבאותה אתהאף
 ומכתר מדר'להם המיה באותה כולוואףאתה על ושלישים אמרו הם שמדיוגו' במדה6

 בעבורה הייהם את מררו הם וכו', שמ' במדה סוף בים טובעו מ"ף: בים טבעושלישיו
 והיי כטיט המים להם עשית אתה ואף להם מדדת המדה באותה אתה ואף בחומרקשה

 מצת.ה ביון טבעתי שנ' בפיט %א טובעו ואין מיף בים טבעו נאמר לכך בהםמשתקעין
 סוף. בים טבעו נאמר לכך ו( לה )ירמיה בטיט ירמיה ויטבע וכתיב נ( מט)תהלים

 הפרשה16
 תהומית ת"ל ומה היא עשונית והלא שם יש תהומות וכי יכמיומו,תהומות

 בכל בהם נלחמים המים והיו העליון ותהום התחתון תהום שעלה מלמד אלאיכמיומו
 שם יש תהומות וכי יכמיומו תהומות ד"א יכמיומו* תהומות נאמר לכך פורעניותמיני
 תהית על התחתון תהום שעלה מלמד %א יכמיומו תהומות ת"ל ומה היא עשוניתוהלא

 וכו' אור מאורי כל שנ' הכוכבים את עליהם והקדיר הרקיע את עליהם וחפה העליון16

 לא וכמיליהם השמים כוכבי כי וכתיב ארצך על חשך ונתתי ולמה חז לב)יחזקאל
 וא' היום חוך ובתחפנחם וכתיב י( יג )ישעיה וכוי השמש חשך ולמה אירםיהלו

 יא'. יג )ישעיה רעה תכל על ופקרתי וכתיב יכםנה ענן היא מה מפני יח, ל)יחזקאל

 מוורין מודרבה ח'ןרשאדם מ פרעה[ וחילוןמרכבות פרעה א1
 א ח', ד תשליכוהו[ 2 ן וגו' מ ח', כ וכו'ן היאורה ןלו
 פרעהן וכף שנ' ן ח' כ להם[ ן המדה אטב ן ואף אכ ןוגו'
 רמה וכו' אחו כתוב )וכופל בים ירה נאמר לכך ט ח',מ

 מרכבות נאמר לכך אכ בים(, וכו' להם וכו'. במדהוכו'
 ןאמרון א רק המוסגר 3 ן ח' ד:מ ד"א[ ן נ'וגו'(פרעה)א

 וכוץ ואףןאף ן4אכ ח' ס1:מ ןבחור[ וגו' מבחור ח'מ

 פרעה מרכבות אתה אף ט פרעה, מרכבות נאמר לכךמ
 ושלישים אמרו הם טס וכוץ ומבחר ן ח' ד המוסגר 1וחילו
 שלישיו ומבחר ר וכו', מבחר( )ט ומבחר אתה ואף כולועל

 ההומית אתה אף כולו על שלישים שמו הן סוף ביםטובעו
 א 6 ן ח' כ להם( וכו' ומבחר ן וכו' מררו הןיכסיומו
 ן לו מודדין בה מודד שאתה במדה נ' כ סוףן ן וגו'שלישיו
 , וימררו ח'( )א אמרו הן אכ ן ח' טכס וגו'ן וכו'טובעו

 עשיה סוף בים טמעו הם אף ובלבנים בחומר חיינו מררומ
 מדה באותה אף בטיט חייהם ם ן ואף וגו' חייהם אכ ןלהם
 ד בהם[ 8 ן מים אטכ ן ח' ד וכו'אתה[ באותה וכו'ן7עשית

 פ- על וגורם מגיה בא"צ וכוי אמרו הן 1 זא"נ:פרעה
 באוהה אהה אף בחור וכו' שש ויקח אמרו cnr-1התנחומא

 אף כולו על שלישים אמרו רהבם וגו', פרעה מרכבותמדה
 אתה אף הילוד הבן כל אמרו הכח שלישיו, ומבחראתה

 צדק באיפת נאמר' לכך 8 וכו': מררו הם יכסיומו,תהומות
 ואולי במ"ח ליתא וכן מיותר, וכו'. לכך 9 שנאמר:מגיה
 ובא"צ כאן, להגיה כך כל הכרח אין ואז שנא' לעילצ"ל
 פרעה' מרכבות נאמר לכךמגיה

 עשוניה - להגיה: א"צ בפנים לקמן הגירסא שתקנוגוה ולח- ד"א, עד מכאן מוחק בא"צ וכו'. תהומות 11)-(
 שונית, לקמן מגיה ובא-צ בזעפו, עולה שהים מקוםר"ל
 ולשון מ"ו פי"ח אהלות ועיין דרשב"י' במכילהא הואוכן

 היא עשונית והלא שם היו ההומות וכי קצג דף טובהשכל
 ג( יד לבראשית המלח ים הפידים[ ]צ"ל השיד עמק אלשנ'

 ביונו אין כי שם שפירש מה נדע ולא ע"כ. התםכדדרשינן
 שם תרגם יונתן אבל ואילך, מפ"טו אלא .לבראשיתהש"ט
 : דמלהא לימא להון ושוי דמיין פרקטונין דמסיק אתרהוא
 מג.ה בא"א שנאמר' - ויפה: ד"א מגיה בא"צ וחפה.15

 שנאמר.כענין

 טבעת- ח'( )אם ואומר בסיט ירמיה ויטבע שנ' טכס ן טיט אלא אטכ ן אלא טביעה אטכס ן אין ט ן ח' מ סוףן בים [בה
 ח'. מ וכו'[ לכך 9 ן וגו'( נ' )א מצולהביון

 . .' ' העליון אטם ן שעלו אטכ ן ח' ר מלמדן 12 ן ח' ד תהומות[ ן ה' ט יכסימו[ וכו" ומה ן עשוגיות כס 11)ה(
 ר ן ח' ד מלמדן ן עשוניות כ 14 ן וכו' שעלה ד"א ט ן ח' מ ש'יח[ רעה וכו' לכך ן ח' מ מיני[ 13 ן והתהום כ ןהתחתון

 אה".אתן ן יכסיומו תהומות נאמר לכך פורעניות מיני בכל בהם נלחמים המים והיו נ' ך העליון[ 15 ן ועל א ן העליוןלההום
 ט 16 ן נחתי( )אט ונתתי מה( נ' )א מפגי ח'( )אט עליך עד ח'( )ט וגו' בשמים אור אטכ ן וכל ט ן ח' ט שנ'[ ן ח'ד

 השמש אט ן מה מפני אט 17 ן חשך מה מפני וגו' וכפיליהם כ ן כי ובה"א אטכ ן ח'( )ט אלהים ה' נאם אטכ ארצך[ ןארצי
 נשב'ז מצרים מטות שם בשברי היום ט ן ובהאפנחס וכה"א אטכ ן בצאהו השמש כ אורו, יגיה לא וירח בצאתי( )אבצאתו
 א'ט ופקדת.. וכן כ ן תלכנה בשבי ובנותיה יכסנה אט ן יבמה : 18 ן ח' כ וגוץ ן וגו' ענן כי מה מפני עוזה גאון ונשבת()א
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133 ה פרשה בנשלה דויהימסכתא

 שנאמר תהומות לשני ירדו הם ו( ב )יונה וגוי ימובבני תהום שנ' אהד לתהום ירד-וגה
 ירדו והם ד((4 )שם מצולה ותשליכני י:שנ' אחת למצולה ירד יונה יכמיומו,ההומית
 בלבב מצולה ותשליכני שנ' עזים מים אלא מצולה ואין במצולות ירדו שנ'לשתים
 ירדו עזים: במים אבן כמו במצולור: המלכת רודפיהם ואת וכתיב )שם(ימים

 מלמד אלא במצילות ירדו ת"ל מה היתה עשונית והלא שם יש מצולות וכיבמצולות,
 ירדו נאמר לכך פורעניות מיני בכם בהם נלחמים המים וה.ו לתוכו הבדול הים'הנפרץ

 האבנים על וראיתן אמרו הן לו, מודדין בה מודד שאדם כמדה אבן, כמובמצולות:
 נאמר לכך האבנים מקום עי אותם מכ.ן המים והיו כאבנים המים להם עשית אתהא"
 כקש, מטורפין היו שבהן הרשעים בינונית, מכה היתה ה.א אבן כמו ד"א אבן.כמו

 שהקשו על אבן כמו ד"א אדירים. במים כעופרת צללו שבהן הפקחים כאבן,הבינוניים
 העולם באי לכל פשוטה וימינך עלינו ורחמיך הרבים והמדיך טיבך אתה אבל כאבןלבם

 ד( מד )תהלים פניך ואור וזרועך ימינך כי פעמים שני ה' ימינך ה'. ימינךשנאמר
 בכח נאדרי כס: מה )ישעיה ישוב ולא דבר צדקה מפי יצא נשבעתי בייכתיב
 שנ' תשיבה עשו ולא תשובה לעשות המבול לדור ארכה שנתת בכח ואדיר אתהנאה

 שהשלימו עד כלייה להם גמרת ולא כ( ו )בראשית באדם רוחי ידון לא ה'ייאמר
 עשו ולא תש-בה לעשות להם שהארכת הטכדל באנשי מוצא אתה וכן לפניך.-שעם
 ו( יא )שם וגו' ועתה לעשות החלם וזה לכילם אחת ושפה אהד עם הן ה' ויאמרשנ'

 ולא יב( י שברים מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה שנ' תשובה אלא עתהואין
 שהארכת מדום באנשי מיצא את וכן לפניך. רשעם שהשלימו עד כלייה יהם . ענמרת
 ואראה נא ארדה רבה כי ועמירה מדום ועקת ויאמר שנ' עשו ולא תשובה לעשותלקם

 עשו אם וגו' ואש כפרית עמורה ועל מדום על המטיר וה' ואומר כ( יהיבלאשית

 בינונית כת זו אבן כמו דרשב"י מכילהא לשון מכה.9
 מו-ר לכבוד היובל בספר בלוי החכם שיער וע-כשבהן,

 ישלהעיר ועוד לפנינוצ"למית- דגם דףנט הלויר'ישראל
 כעיפרת ורשעים כקש דכשרים להפך איתא דרשב"ידבמכ'
 מוחק: בא"צ עלינו. 11 יותר: נראה דילן המכילתאוגירסת

 וימינך עלינו וחסדך שטובך אחד מוסיף בא"צ פעמים.ש1
 וש"ג: קפ צד פנחס ספרי ועיין עולם. באי לכל פשוטהאחר

 פ"לב נ"א נתן דר' אבות ה"ג. פ"י סוטה תוספתאמלפניך.
 ירוש' ועוד רב, דף בו טוב שוחר ס"ז, פ-לב רבהבראשית
 ס"ה, נח תגחומא קח:, סנהדרין בבלי ע"ג. פב דףמועדקטן
 בראשית וכו'. עתה ואין 18 שם: ות-י י ז בראשיתירש"י
 שוחר מ"ג, פ"יג רבה במדבר ט. ט' מ"לה סיו פ"כאדבה
 ס"יח, נח תנחימא כו:, דף פ"ז רבתי פסיקתא ק. מזמורטוב
 פ"מט.ס"ו: רבה בראשית וכו'. ארדה 20 לד: בראשיתילקיט

 ן עונם רשעים ועל רעה אט ן וגו' רעה פ ן ופקדתיוכה"א
 ד המוסגר 2 והם טכמ ן ח' טכס וגו'[ ן הנביא יונה מ1
 ח"ן ך ירדו[ ן מצולות לשני אטכס 3 ן וגו' מצולה א ןח'

 אט ימיסן בלבג ן ים עד ד עזימן ן מצולות ד ' איןאטם
 כ עזיפן וכו' כמו ן ח' מ אבן[ כמו ן את ס 4 ן ינו' כח',
 במצולות וכי י ן יש נ' א וכין 5 ן ח' ט במצולות[ ירדו ןח'
 במצולותן וכו' ת"ל מה ן היא :מ אט שם, היתה מצולה וכימ
 לתוכו[ ן שנפרש ד 6 ן ח' ד אלא[ 1 ת-ל ומה א: 1 ח'טס
 ט אבזן כמו 7 ן ח' מ במנולותן וכו' לכך ן לתוהו ר ח',כ
 מדדת בה נ, אב להן, מרד נ' שמדדו)ט במדה אטכס ןח'

 ן ה' אט אותם[ ן אטכמיםןהמים[כח' ן 81טכואףלהם(
 וויגי' ט מכה[ ן ח' ב וכיבמים[ מכה 9 ן ח' מלכךוכו'אבן(

10

16

26

 מפני אבן כמו : ן הפקחים במקום כשרים גורס פס'ה רש"י וכו', ד"א כעופרת ח,( )ד צללו הפקחים דם 10 ן רשעים ט ןמיתה
 ח'( )מ שהיא וימינך ח'( ): הרבים ורחמיך וטובך חסדך ח'( )מ את אט?מ ן אבן כמו ט ן לבם את כ 11 1 עד ק עלן ןמה

 ח' ט וכו'[ וגו'ןדבר מפי א 13 1 רציתם כי פניך חטכ ן וכו נאדרי וגו' וזרועך ט ה'בפ'ב[ןדח'ן ן12פסוטהןסמעולם

 ואומר ר וכו'[ שנ, ן ח טכמ תשובה[ ן לא כ ן מבול של לדורו אט: ן ארוכה ט ן ארכה להם שנתת אתה ואדיר מ 14 ן יגו'כ
 אט ן מגדל כ!כט 16 ן כלייה עליהם אט עליהם, כלאה ? 1 גרמת מ , וגו' באדם ט ן וגו' רוחי א ן וגו' ידון כ 15 ן ידוןלא
 ט ן ה'ה' ויאמר ואומר וגו' עיר לנו נבנה הבה שנ' כ 17 ן וגו' א ח', מ עשון וכו; לעשות ן ארוכה( )ט ארכה להם שנתתכמ
 כ ן ועתה ואין מ 18 ן לעשות( יזמו אשר כל נ' ): מהם יבצר לא ועתה כמ ן וגו' ישפה א ן ועתה וגו' אחד מ ן וגו'4ל'

 הס'[ בע' ש"ג רשען וכו' וכן ן לפניך רשעים ט רשעים, לפניך ד 19 ן לא ט ן וגו' א ח', ט מעמךן ן וגו' דורש ד ן וגו'אלהיך
 א ן ארדה וגו' ועמורה א ן אררה מדום ט ן צעקת ד ן ח' אס וכו'[ לעשות 20 ן ארוכה( )ט ארכה להם שנתת אטט ן ה,כ

 ן ~1Vy אט ן אם וא' א ן וגו' אט ח', מ וגוץ וכו' ועל ן המטיר וה' שם נאמר מה אטש 21 ן וגו'אראה
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 1 פרשה ובשלח דויהימסכתא134

 שהפולימר עד כלייה עליהן גמרת ולא יאש בפרית הרי לאו ואם מפר הריתשובה
 עי כלייה עליהן נמרת ולא במצרים המצרים על הבאת מכות עשר לפניך.רשען

 מכום של רצונו עושין כשישראל בכח, נאדרי ה' ימינך ד"א -tyW*שהשלימו
 מכדם של רצונו ישר'עושין וכשאין שניפעמים ה' ימינך ה' שניימינך ימין שמ4 עושיןהו

 רצונו עושין כשישראל נ( ב )איכה ימיני אחור השיב שנ' שמאל ימין עושין הןכביכול
 עושין וכשא-ן ד( קכא יתהלים יישן ולא ינום לא הנה שנא' לפניו שינה אין מקוםשל

 מהי עת )שם מיין טתרוק כגבור ה' כישן ויקץ שנ' לפכו שינה כביכול מקום שלרצוח
 וכשאין ד( כז ).שעיה לי אין חימה שנ' לפניו ה-מה אין מקום של רצונו עושיןכשישרף
 עושין כשישרץ ד(, ן )דברים בכם ה' אף וחרה שנ' לפניו חימה מקום של רצונועושין
 הוא מקום של רצונו עושין וכשאין לכם ילחם ה' שנ' להם נלחם הוא מקום שלרצונו
 אלא עוד ולא י( מב )ישעיה בם גלדם והוא לאויב להם ויהפך שנ' בםנלחם

 איר א-יב רעצת אויב, תרעץ ה(: ב )איכה וגו' כאויב וא' היה שנא' אבזרירחמן שעושיי
 )חבקוק גוים תדוש כאף ארץ תצעד בזעם שנ' לבא לעתיד אויב תרעץ אלא כןאומר

 עליכם האויב אמר יין שנ' עשו וה ד"א וגון. אויב אמר שנ' פרעה וה אויב, תרעץ יכ(,כ
 ב(. לו )יחזקאל וגו'האח

 ופרשה
 שקמו הם ומי נגדך שקם מי להתגאותנגד הרבית קמיך, תהרום נאונרוברוב

 קמיך תהרום 4א כאן כתיב אין קמינו תהרום קמיך, תהרום בניך. נגד שקמו הםננרך
4 אומר הוא וכן הקב"ה. כנגד קם כאלו ישראל כנגד שקם מי שכל הכתובמגיד א  

 )שם הי אויביך הנה ירכי כס עד )תהלים תמיד עולה קמיך שאון צורריך קילתשכח
 משנאיך הלא וגו' סוד יערימו עמך על מה מפני ג( פג )שם יהמיון אויביך הנה כי י((4צב

 שמר( )ד ונאמר מטר כאן ח'( )א נאמר נ' אד ואש[1
 כאן מה אי( )א ואי מטר כאן אף מסר להלן מה מטרלהלן
 ן השמים מן ה' מאת ת-ל ואש גפרית להלן אף ואשגפרית

 כלייה א ן מקהכם מ ן גרמת מ ן וכו' ימינך וכו' עליהםט
 מ ד"א[ וכו' עשר ח"ן ד לפגיך[ 2 ן ח' ר עשרןכלייה[וגו'
 נאדרי 1 ח' א: ד-א[ 3 ן וגו' עליהם א ן מצריים א ןח'

 מ ישר4[ ן ח' טס ה'[ ימינך ן ח' מ וע'[ 4 ן ח' ט:בכח[
 הזן 1 ח' אטכס כביכול[ 5 ן בכ' וכן ח' ר מקום[ של ןח'
 ישן ט ן ח' כ שנ'[ וכו' הנה 6 ן ושמאל כ ן ח'טמ
 ן ח' אטכמ וכו'[ כגבור 7 ן ית' וכשאין א ן ישראלשומר

 וכשאין אג ח'ןלי[אח'ן9 כ מקומן וכשישר4[של ד8
 אפי מ וגו', בכם אפי ד חימהן מביכול אטכ 9 ן עושיןיש'

 מוחקי. והגר-א המפרשים וכל בח"ג עיין וכו'. ואש1
 דה-ק ומפרש הגירסא מקיים במ"ע אבל הישנה,הגוסחא
 כגן אף הגשט ירידת על מורה מטר הפעל דבעלמאכמו
 שייך ואש גפרית ירירת על דאף מכאן נדון אדרבהוא.'ת
 השמים מן יורד רע דבר ואין וכו' מ' מאת ת-ל מטרלומר
 מטר בתחלה שם רש-י שפירש ממה לדבריו סעדומביא
 ס-ב ס"נא רבה ובראשית בת"י ועיין ואש. גפריתונעשה
 וגו'. הימה אין 8 בעשר: וכן מגיה שי"ג עשר. 2שם;
 ודורש וכו'. תצעד 13 ריא: צד ספרי אכזרי. 12רש"י: ס** פ-ל רבה שמות חימה. ד"ה שם תוספ' ג., זרהעבודה
 רקיעי למחבר שם יונתן תרגום וכן כשרעץ, כמוו-יצעד
 עין' מאירארעא,
 פרקי וש"נ' פא, צד במדבר ספרי וכו'. וכה-א 19)-(

10

16

6פ

 ן ח. א בם[ וכו' והוא ן ח' מ שנ'[ וכו' ויהפך 11 ן ח' כ מקום[ שי ן עושין יש' יכשאין אכ 10 ן דה' אף אפי א ההוא.ביום
 כ4ו, ט ח', ד כן[ 13 ן אויב רעצת אומר אינו מ ן כאויב תרעץ ד ן ח' אטכמ וגו'[ 12 1 רצון 1 ד שעושין[ ן עושין שהןטכ
 ן עליהם ך ן וגו' א ח', כ: וכו'ן עליכם ן אויב מ ן זה אויב תרעץ ד"א : י ה' אטכמ וגו'[ 14 ן וגו' אכ ח', טמ וכו'[באף
 ח'. כס וע'[15

 וכרן ומי ן כנגדך שקמו מי כנגר אטכ בניך, על שקמו מי כנגד להתגאות מ ן וגו' אט ח', כמ קמיך[ תהרוס 17)1(
 כנגדןאטכמ קם הוא כאלו מ קמן שהןא אטכמ ן ח' ד הכתובן וכו'ן19 קמיך אלא אומר אינו קמיעו מ כתא נ' כקמינו[ ח"י אטכ קמיך[ תהרוס ן כנגד : ן בניך כנגד שקמו מי כנגדך אט ן ח' כ שקמו[ וכו' נגדך 18 ן שקמו ומהם א ן ח' מבניך[
 אויביך אויביךה'כיהנה כיהנה א וגוץ א ח', מ המיד[ ?ולה 1 "' כ וכו'[ ן20שאון התשכח אומר אכ ן העולם והיה שאמרמי

 ו הלא וכת' כ ן יגוניך על תתיעצו אט ח', מ וגתן 1ג ן נ'יאברו כ ז-ז' [ רקכמ השיסג. ן יהסרעםפני אויביך הנה כייאגזז
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135 ו פרשה במקלח דש.רהמסכתא

 וכן וט' שנאסום שנאה תכלית מה מפס כא( קלט )שם אתקוטט ובתקוממיך אשנאה'
 איה עין בכבת אימר יהודה ר' יב( ב )וכריהן עיני בבבת נונע בכם הנוגע כי אומרהוא
 בו כיוצא הכתוב שכנה אלא מעלה כלפי כביכול כתיב עינו בבבת אלפו כןאומר

 בעון בו כיוצא הכתוב שכנה אלא יג(, א )מלאכי אותו והפחתם מחלאה הנהואמרהם
 5 שמתני למה בו כיוצא הכתוב שכנה אלא ינ(, נ )ש"א וגו' להם מקללים כי ידעאשר

 ה' מקרם אתה הלא בו כיוצא הכתוב כינה כ(, ו )איוב למשא עלי ואהיה לךלמפגע

 והמה אלחים גוי ההמיר בו כיוצא הכתוב כינה יב(, א )חבקוק נמות לא קדושיאלהי
 כבורם את וימירו בו כיוצא הכתיב כינה יא(, ב )ירמיה כבודו המיר ועמי אלהיםלא

 כינה סו(, יא )במדבר ברעתי אראה ואל הכתוב כינה כ(, קו )תהלים שורבהבנית
 %0 הכתוב כינה טו(, יב )מ"א ישראל לאהן'יו א.ש בדוד חלק לנו אין בו כיוצאהכתיב

 אמו מרחם בצאתו הכתוב כינה יו(, ח 1יהוקאל אפם אל הומורה את חים שו;והנם
 הנונע כי אומר אתה כאן אף הכתוב כינה לומר, לו היה אמנו מרחם יב( יב)במדבר
 מעלה כלפי כביכול עינונם בבבת %א כאן כתיב אין בבבת אומר יהודה יכר' וגו'בכם

 שנאמר עוורלהכ"ה כאלו ישראל את שעוור מי וכל הכתוב שכנה אלא מרבההכתוב
 16 בבכורים ה' לעורת ה' לעורת באו לא כי יושביה ארור אורו ה' מלאך אמר מרוואורו

 ד כנ שקמו מי כנכדך קמו ומי כנגדך שקם מי כנכד להתנאות הרבת כג( ה)שופטים
 לידה א(ויח:קעליהם יד גוימוג",בראשית מלך ותרעל כדר,עומר את טיבן ומהבניך
 אומ- מהו כ( מא )ישעיה לרגליו יקראהו צדק ממזרה העיר מי ויכם. ועבדיוד"א

 ישלח עווך מטה וכו' לימיני שב לאדוני ה' נאם אומר הוא וכן וכו'. שלום יעבוררדפם
 "2 א-ד( קי )תהלים ינהם ונא ה' נשבע וכו' חיליך ביום נדבות עמך וגו' מציוןה'

 ח', ט אתקוטטן ובתקוממיך ן ח' מ וגו'[ וכו' ובתקוממיך1 הנטומא עיין וט" לנו אין 10 פ"מב: סוף אליעזרדר'
 לנו דמה הכתוב ולענין אתרים, מקומות חמשה עודשמציין

א_
 ן וגול בכם : ן כנוגע בהם והנוגע ד ' בכם הניגע כיח" המבדב! 1:~ק;:כא:דומבךגלמינקת )מ כי טבמ 2 ן לי היו לאויגים שנפתים ט: ן וגו'

 4א[ ן ח' דטמ כן[ 3 ן ח' מ אומר[ יהווה ר' ן וגו' נוגעא מלכים שי מנחת עיין סופרים. תקון יח נרשם קוותהלם
 אט:מ ן ח' טכ כתי'[ ן ח' מ כת'[ עינו בבבת 1 ח': דף מדות ב ל על עולם נתיבות וספר יב. ב וזכריה סזיב
 בו אטכ ן מדבר הוא( )מ הכתוב מעלה( )אטםלמעלה א כרך וחלוץ ורשב"א, הראב"ע בשם שהביא מה עיבלג
 אותו כ 4 ן ח' מ יד[ ש' הכתוב וכו' כיו"ב ן אומראתה 1גייגעראהח(5[0 גג, צד תשיעית מחברת חמד וכרם פג,צד

 ן א"א ניו-ב אט ן ח' כ הכת'[ וכו' כיו-ב ן אוחי ק ןוגו'
 לך כ וגו', לך א 6 ן td~ha כיו"ב א ן ח' ט הכתוב[ וכף כיו"ב ן בניו נ' א להם[ 1 ח' ט וגו'[ 5 ן בעבור לבעון[
 קדושן ט קדושי[דח', ן אלהים דר ח"ן א מקדם[ ן הוא נ' ט מלכי, נ, ד אתה[ ן א"א כיו"ב שכינהןאם אלא א ן פיו-בוגו'
 כבודם כ ן וימירו כיו"ב הכת' שכנה אלא אלהים טכ 8 1 וגו' והמה א ן הכחוב שכנה אלא אט ן ההמיר וגם נמית כ ן ולאדב
 שכנה אלא לי עושח את ככה אם כיו"ב הכת' שכנה אלא כבודם בו ן לנו אין כיו"ב וגו' לי עושה אתה ככה ואם כיו"בוגר
 בדוד כ בצאתו, אשר כיו"ב הכתוב שכ' אלא וגו' בדוד אט ן בשנוי במקרא: וכר[ אין 10 ן ח' א הכתוב[ וכו' ואל 9 ןהכת'
 הנם כיו-ב הכ' שכ' אלא אמו ט ן בצאתו אשר כיו"ב וגו' הזמורה כ ן ח' ד את[ 11 ן וגו' נ' ל בדוד[ ן והנם כיו"בוגו'

 אלא.אשר כאן אומר איש יצא אמנו כ ן שכ' אלא יצא אמנו א וכו'ן12 כאן אף הכי שכ' אלא אפם אל הזמורה אתשילחים
 ט 1 עינו בבבת נוגע( בכם )ל כנוגע בו ד וכו'[ בכם 13 ן כל ג' טכ ח', ד כי[ ן ואף א: ן הכ' שכ' אלא אמו מרחםבצאתו
 ן ח' כס מי[ 14 ן ח' כ מעלה[ ן למעלן א ן ח' ק כאן[ ן אומר אין ק אומרים. אין כ ן ח' 1 המוסגר ן וכו' מי וכל וכו'בנם

 ק ן העולם והי' שאמ' למי אכמ ן  עוזר ח'( )אט: הוא כאלו לישראל( ט ישראל, שורץ )אכ ישראל עוזר שהואאטכס
 ד וט'[ ומי ן שקמו כ שקם( 16 ן ה' מ בפ'ב[ ו-ה' לעזרת ן ח' מ יושביה[ מו' אורו ן וגו' דה' אט ן זט' מרוו כ 15 ןמלקב"ה

 לעומר אט 17 ן ידידיך כנגד שקמו מי( )אט אותם כנגדך( שקמו הן )אט הם ומי אטמ כנגדך, קם הוא בניך כנגד שקםמי
 )מ וט' ממזרח טס ן וגו' אט ה', מ וימם[ וט' הוא 18 ן מי 1ג1' עליהם כ ן ח' נס וגו'[ וכו' ותרעל ן ויחלק 1ג1' עילםמלך
 מהו קשתו נדף כקש חרבו כעפר יתן וגו' ממורח א ירדפם, ש' ומהו וע' ממורת כ ן ירדטם ח'( )מ וע' חרש כעפר יחןה'(

 ח' מ וגו'[ וכו' ח'!ביום ט וב'[ בפ'א וגו' 20 ן ח' מ וגו'[ וכף ח'ןישלח אטמ וגו'[ 19 ן ח' ק לרגלוןאומר[ במק': ירדסם:אומר
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 1 פרשה בנשלח ר1יהימסבתא136

 מ4 כנגרך קמו ומי כנגרך שקמו כנגריכמי להתגאות הרבית וגו' ימינך על ה' אומרמהו

 מרככות אומר מהו וגו' בחור רכב מאית שש ויקח שנ' וחילו פרעה בניך41 כנגדשקמו
 )שופ' וע' רככו כל את מימרא ויועק שנ' רכבו וכל מימרא וגו' בים ירה וחילופרעה

 )ישעיה וגו' עבדיך ביד שנאמר אגפיו יכל םנחריב נלחמו שמים מן אומר מהו יכ(ד
 וכל נצר נבוכר כא( לב )דה"ב חיל כביר כל ויך אך מי ה' וישלח אומר מהו כד(לז

 לי אעונה נצר נבוכר אמר יג( יד )ישע' אעלה השמים בלבבך אמרת ואתה שנ'המונו
 לפרוש רצית אתה הקב"ה אמר וגו' עב במתי על אעלה שנ' בתוכה ואדור קטנהעב

 מלכס ענה וגו' עשר תרי ירח*ן לקצת שנ' ממך נפרשין אדם בני סוף אדם מבניעצמך
 מהו וגו' נצר נכוכד על ספת מלתא שעתא בה וגו' מלכא בפום מלתא עוד וגו'ואמר
 לחם עבד מלכא בלשאצר כה-כ( ד ,דניאל מלכא נצר נכוכד על מטא כילאאומר
 שעתא בה חמרא אשתיו וכו' דהבא מאני הייתיו בארין חמרא בטע' אמ' שאצר בלרב

 דיי או' הוא ועליו א-ו( ה )שם וכו' שנוהי ויוהי מלכא אדין וגו' א.נש יד די אצבעןנפקת
 ואומר מכבוד קלין- שבעת ואומר סו( ב )חבקוק שכר ואף חמתך ממפח רעהומשקה
 קמיךלעתיר תהרום %א כאן כתיב קמיךאץ קם-ךהרמת ההרום בלשאצר: קטיך בליליהביה
 ה' פעולות % יכינו לא כי מה מפר ו( נח )תהלים בפ*מו שיגמו הרם אלהים שנ'לבא
 לעולם יבנם ולא הוה בעולם יהרמם ה( כח )שם יבנם ולא יהרמם ידיו מעשהואל
 שנ' לעתידלבא חרונך תשגח %א כאן כתיכ אין חרונך שלחת חרונך, תשלחהבא:
 את אכלו כי מה מפני הכוים על חמתך שפוך ואום כה( מט )שם וכוי זעמך עליהםשפוך
 יאכלמוכקשלעתיד כאן%א כתיב כקפאין כקש,אנלמו יאכלסו כה(: וכוי)ירמיייעקב
 את אשים ההוא ביום ואומר איה( )עיב' להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה שנ'לבא

 הוא'ן ומה א ן ח' ט וגו'[ וכו' מהו 1 ן הוא ומה וגו' ינחםכ
 ומי בניך כנגד שקמו מי כנגד להתגאות מ ן ח' מוגו'[
 ט בנגדך[ קמו ומי 1 ח' א מי( ן ח' ר המוסגר ן פרעההם
 וכל אכמ 2 ן שקמו הם כנגדך שקמו הם ומי א ן הםומי
 אב ח', טמ וא'[ וט' ירה 3 ן ח' טס וגו'ן בחור ןחילו
 עבדיך אטם ן וגו' נלחמו אטב 4 ן ח' טכס וגו'[ ןוגו'
 וגו' ח'( )א מים ושתיתי קרתי אני בה' חרפת מלאכיך()א

 וגו' קרתי אני וגו' חר' עבדיך כ ן אומר מהו ח'()מ
 וגו' אשור במחנה ויך כ ן ויכה א 5 ן וישלח או'ומהו

 פאמג רבה בראשית קי. טוב שוחר וכו'. מהו 9 ש"ח:צד
 בלשאצר ושריו בלשאצר מגיה במ"ע בלשאצר. 10 :מ"ג
 הזה הפסוק דרשו קמט: בשבת ובו" קלון שבעת 13וכו':
 מן מוחק צדק באיפת בלשאצר. קטיל 14 נבוכדנצר:על
 דאיתא מפני דטעמו בב"ח וכתב כאן עד נבוכדנצראמר
 ואפשר הם-ח פי על הוספתי וכו'. תהרוס - פ"ב:לעיל
 דהיא אפשר מה. מפני 15 וכו': הרסת ד-א כן גםלגרוס
 יהוסס להגיה רוצה ובמ"ע הפרשה. ריש מלעיל אשגרהרק

 נבוכדנצר ן וגו' חיל כ: 1 וגו' החיל גבורי א ן ויכחדבמקרא:
 ואריר? לאו ואמידו מ ואדור[ 7 ן הרשע נבוכדנצר כ ן ח' כ אמר[ ן וגו' אעלה אט ן וגו' בלבבך ב 6 ן ח' מ אעלה[וכו'

 היא דא הלא 9אכואמר ן בלשאצרש'יד[מח' וכו' וענה תריסר ט ן שוב לסוף,ל מ 8 ן רציתה כ ן ח' אטש וגו'[ וואסיד?(
 וגו, סרדין לך אנשא ומן וגו' כ 1 בה וגו' חיות ועם לךטרדין אנשא ומן וגו'( נ' )א מלכא בפוח אט עורן וגו' רבוא( בבל נ')כ

 נ, )א מלכא אט ן ח' ט אומר[ 10 ן עשר תרי ירטין לקצת מטא כולא אומר הוא מה מלכא וכו' מטא כולא ד [ וכו מהו ןבה

 חמרא אט ן היחיו באדין רב כ וכו', אמר רב ט וגו', רב א 11 ן מלתא - מלכאן ן בלטשצאר י בלשטצאר. ק וגו'לקצה(
 דדהבא לאלהי ושבחו אנותיו דדהבי ט ן שעתא בה וגו' חמרא בטעם בלשצאר וגו' כ ן ח' ט וגו'[ ן היתיו וגו' להייתא( )טלהיתיא
 וגר אצבען( )א אצבעתא איטק ן נפקן א" נפקא, ט ת', ב נפקת[ ן12 נ'ושבחו א חמרא[ ן דדהבא א ן שעתא בה וגו'וכמפא
 מכבוד א ן שבעת חמתך א ן שבעת וגו' רעהו טכ 13 ן עליו . אט ן ח' רט וגו'[ ן אישתני ם שנין, ד ן זוהי וק ן אדין ח'.)ר
 ן ח' אדטכ קמיך[ תהרוס ן וגו'( נ' )א בלשצר א-ט ן וגו' קטיל כ ן בה ק 14 ן ח' דט ואומרן ן וגו' מקלון כבוד טוגו',
 ט יבנמן וכו' ואל 6ן ן בעוה"ז יהרסמ וגו' ה' אכ ן ה' פועל אל מ ן וגו' נ' א ח', כ בפימו[ 15 ן ת' מ קמיךן ן ח' ככאי[

 ישיגםן אפך וחרון זעמך ח"א מ וגו'[ וט' שפוך ח'ן18 ד ח'ןשנ'[ כ חרונךן וכו' ח'ןאין אדטכ חרונך[ תשלחח'ן17
 והכלמו ן ח' ר וגו'[ ן שאנן נוה השמו נוהו ואת יעקב אט 19 ן וגו' נ' א הגוים[ ן ידעוך לא אשר הגוים מ 1 ח' דםואומ'[
 ן ולית לקש עשו בית והיה מ 20 ן אלו נ' ר כקש[ ן כתי' כאן אין כ ן אסלמו כ ן ח' ט אלאן וכו' יאכלמו ן ח' ארבכקש[
 ן אשית ד ן וגו' אש א: ן ח' ט וגו'[ וכו'ובית
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 רולקין כשהן העצים כל ו( יב )זכריה וכו' אש וכלפ.ד וכעצים אש ככיור יהודהאלופי
 מפני הולך מצרים של קילן היה כך הולך קילו דולק כשהוא הקש אבל הולך קילןאין

 כשהוא הקש אבל ממש בהן יש דולקין כשהן העצים כל עליהם שהבאתהפורענות
 ת"ל ממש בהם שהיה אני שומע וגו' בחור רכב מאות שש שניויקח לפי ממש א*זבודולק

 היה לא שלקין כשהיו המצריים כך ממש בו אין דולק כשהוא הקש מה כקשיאסלמו
 דועכו יקומו בל ישבבו יחדו אימר הוא יכן עליהם שהבאת המרצנות מפגי ממשבהן

 שנטלה %א מצרים משל ירודה מלכות ה"תה שלא ללמ*ך יו( מג משעיה כבוכפשתה
 אותם מושל אינו המלכיות את מושל וכשהוא ישראל של ככודן בשביל לשצהשררה
 אח השמדתי ואנכי ואומר ג( לא )יחוקאל בלבנון ארו אשא הנה שנאמ' בארזיםאלא

 וגו' חוית די א.לנא ואימר ט( ב )צמום גכהו ארוים כגובה אשר מפניכםהאמורי
 כשה.א כקש יאסלמו שנ' כקש אלא מושלם אוני המציים את מישל וכשהוא יו(ד )דניי

 )שם טב דירהב ראשיה צלמא שנ' ווהכ בכסף וא א מושלן איני המלכיות אתמושל
 כשהוא כעופרת צללו שנ' בעופרת אלא מושלן אונן המצרים את מושל וכשהוא לב(ב

 וכשהוא כ( ז )שם רברבן תיון וד' שנ' בחיות אלא מישלן אינן המלכיות אתמושל
 סו(. ב )שה"ש שועלים לנו אחזו שנ' בשועלים אלא מושלן אינו המצרים אתממשל
 מלך יעמוד שמא לאכמנדריא לילך מבקש אני הק-וש רבינו את אנטונינוםשאל
 לא להעמיד יכולה מצרים ארץ שאין לנו כתיב מקום מכל יורע איני לו אמריינצחני
 תהיה הממלכות מן יג(:4 ל )יחיקי עוד יהיה לא מצ' מארי יכינשיא שנ' שר ולאמלך
 טו(, כס )שם בגוים ררזת רכלתי והמעטת*ם הכוים על עוד תתנשא ולאאיפלה

 הבה אמרו הם להמי מרדת בה שמדדו במדה מים, נערמו אפךוברוה
 פורעניוות מיני בכל בהם נלחמים המ.ם והב למום ערמה נתת אתה אף לונתחכמה
 ערימות: כמין עשאן מים נערמו אפיך וברוח ד"א מים. נערמו אשך וכרוח נאמרלכך
 מצרים של נפשם היתה כך מבנים ולא מוציא לא אשו צרור נד מה נד, כמונצבו

 אמת באות וכו'. 4שש 1 וכו': לא כי מה משי יבנםולא
 בא"א דולקין' כשהיו 5 נוסחאות: ב' נתערבו בדפוסיכו'. הולך 2 מובן: ואינו יעקב, את אכל כי מה מפנימשלים
 מדרש בשם תנה ישעיה ילקוט עיין כבו. 7 זה:מוחק
 לכאורה וכו'. ללמדך - המצריים: על זה פסוקשדורש
 להיות ראוי ישראל של כבודן בשביל עד ללמדך דמןנראה
 חזית די עד מכאן דמוחק הגר"א של וטעמו המאמרבסוף
 לא וכו' אנטוגינוס שאל קודם בסוף זה כל וגורסיגו'

 אחר באופן להגיה למדתי דרשב"י המכילתא ומן"בינותי
 חדש: מאמר כאן ומתחיל וכו' ללמדך כקש ד"א דצ"לוהוא
 רבה השירים שיר ס"א, כב פ רבה שמות וכו'. בשועלים15
 השני: כלשון תרגם שנתן אבלשיא חכימי אונקלוס תרגום כן וכו'. ערמה 21 טו: פסוקפ"ב

 ן נעצים במק': ן ככיור ואני יהווה ק ן וגו, יהודה אטכ1
 נשמע והולך דולק ד ן נשמע ד הולמן ן ואין ט 2 ן וכלכ
 .וק ן ח' ר עליהם[ שהבאת 3 ן מצריים א ן קולו כ ןכך
 אט וגו'[ בחור ן ח' ד וגו'[ וכו' שג' [ מ רק לפי[ 4 ןמהן

 עד מה 5 ן בהם שיש שומע[כ או ח'[אדב מח'[וגו'[
 כך אט ן ח' כ דולק[ כשהוא ן הזה הקש אט ן ח' ממה"ד[
 שהבאת ן פורענות ד 6 ן ח' כ דולקיזן כשהיו ן וכו' היהלא

 במקרא: ן וגו' יקומו כ ן אמר וה' ד ובה"א[ ן ח' דעליהם[
 אטכ ן סדרה כ 8 ן יהודה טכק [ ט רק כבו[ 7 ןדעכו
 ן אנכי והנה יק ן נ'ונו'( )א ענף יפה בלבנון אט 9 ןמושלן

 אשר א ן מפניהם במקרא: ן ח' כ גבהו[ וכו' מפניכם10
 אכ 11 ן וגו ותקיף דירבא א ן וכשהוא דרבא דחזיתא טוגו'ן

6

16

16

20

 ן צלמא הוא אב ן וכשהוא דדהבא רישא הוא את שנ' ט ן המלכות ק 12 ן וכשהוא אד ן וכקש ט כקש, ? ן מצרים ט"מצריים,
 ן ארבע אטכ 14 ן וכשהוא אדש ן כעופרת ט ן מצריים ט המצריים, אב 13 ן וגו' רישי' ? ן וגו' וזרעוהי חדוהי דרהב רושיהא
 עלי תעמיד אכ ן קטמו ן לאכסנדריאה ל ן ח' א"כ ן16הקדושן כשועלים ט ן המצריים אטכ מושלן אט ן15 וגו' רברבןאכ
 שפלה כ 9נ ן המלכות וק [ א? רק המוסגר ן שר ולא מושל אט? 18 ן וינצחהו עליו יעמוד בו ן וינצחוני( )א וינצחנימלך
 לו א 21 ן הם וגו' במדה כ 1 ח' ר מים[ נערמו 20 ן ח' אט וכו'ן והמעטתים ן כל נ' ד על[ ן תנשא ש"ג אבל א, תתנשא[ ןוגר
 ןיגו'

- 
 רק מימן ח',נערמו מ אפךן וכו' לכך 22 ן ח' מ ןהמים[ במים ןאטכ" ערמימיות מ ערמומית, ט? ערמומיות, א ן ואף

 מכנים אינו מ 1 עולים נד מ 23 ן ח' ס מים[ 1 וגו' כ ח'. ר מים[ נערמו ן ח' ט מים[ וכו' וברוח ן ח' ס אפיך[ וברוח 1אט
 [ ח' אטכס מצרים[ של ן ח' כ לא[ ן ומכניס מוציא ואינו ט ן מוציאזלא
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 ויכר. להם יצאו ושכחים ושותין אוכלין וישראל מכנימין ולא מוציאין ולא בהםצרורה
 אלא נוזלים ואין טז( עת )ההלים מסלע נוזלים ויוציא שנ' מלוחים מתוך מתוקיןמים
 וגוזלים מבוריך מים שתה ואומ' סו( ד )שה"ש חיים מים באר גנים מעין שנ' חייםמים
 ולא מוציא לא אינו עומד צרור נד מה נד, כמו נצבו ד"א טו(. ה )משלי בארךמתוך

 מעולפים מכניסין ולא מוציאין ולא בהם צרורה מצרים של כפשם היתה כך טכנים6
 מיג" הים להם נעשה וישראל כג( מא )איוב וגו' מצולה כסיר ירתיח שנ' היםמריח
 כשמק יזלו כני הפיחי תימן ובואי צפון עורי וחומר כמרקחה ישים ים שנאמרכשמים

 לס. היאך ים בלב כיפה כמין עשאן וגו', ים כלב תהומות קפאו טז(: ד)שה"ש
 היכו ולמעלה, צולקיו משני הים עליהם קפא כך ולמעלן חלקים משני נתון אדםשל

 עורגו שני לב לה ונתן לב לה היה לא האלה ים, כלב שנאסר לב לו ונתן לב לו אין10
 בוער וההר שנ' לב להם ונהן לב להם היה לא השמים יד(, יח )ש"ב האלה בלבחי

 המצרים מן ויפרע לב לו ונהן לב לו שאין הים יבא ד,, )דברים השמים לב ערבאש
 בני אוה מצרים ויעבידו שנ' פורעניות מיני ככל ישראל את ושעבדו לב להםשהיה
 מאכשלוכם ותפרע לב לה ונתן לב לה שאין האלה הכא א(, )שמות בפרךישראל

 יכו . אכש ויגנב שנ' ישרץ אנשי כ ו; דין ב"ח ולב אביו לב כנבות שלש וגנב לכ לו שהיה15
 ויוריה. לב להם ונהן לב להם שאין השמים יבואו טו(, )ש"ב ישראל אנש" לבאת
 נפשם וככל לבבם בכל השם ועבדו ההורה וקבלו לב להם שהיה לישראל כטלהמן
 כלבר השמים ולא יא( )רכרים וכו' נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את ואהבתשנ'

 שמים רונו שנ' ארזים וכל פרי עץ כבעות וכל ההרים אף אלא ישראל בגאולתשמדו

 ן ויצאו ט ן ח' כ ושמחימן ן ח' אטכס מכניסין[ וכו' ולא1
 ן מים ג' אטכ מהוך[ 2 ן דברו כ כדי, ט ח', רםניכרי[

 נוזלים שג' מ ן3 ח' ןמסלעןאככ ת' מ ןויוצא[שג'ןטח'
 ן וגו' גנים כ ן שנ' כענין אטכ 1 אין טכ ן ואוטרמסלע
 וכו' גנים מעין ואומר מבורך מ ן וגו' א ואומרן ן וכתיגם

 נצבו[ 4 ן ד"א ח,( ט וגו', )א וכו' מבורך טכ ן ד"אחיים
 וגו' נד כ ן א רק נד[ מה ן ועומד צרור נוד כמין מ ן ח'ר
 א ח'ן5 ט כך1אינו[ ומוציא מכניס אינו מ ן נפשן הית'כך

 ט 6 ן מכניסין.-מוציאין א ן לא אטכס [ מצרייםמצר',טכמ
 כל ח'ןט אככב ח'ןוגו'[ מ מיםןירתיח[ מהמים,
 אט ן וגו' צמון כ ן ח' דם ואומר[ ן ח' מ שנ'[ 7 ןמיני
 ט וגו'[ ן ח' אם וכו'[ בלב 8 ן ח' מ וכו'[ גני ן וגו'תימן
 קיפה, טבק וויניצ"ה, וילק, אעשת כ"ה כיפה[ ן ח'כ
 כ ולמעלה, מ 9 ן נתון הלב מה בלבו היאך מ ן קופהו

 ן חלקי' כ חלקים, ארם ן להם נקמה ט קפה, א ןלמעל
 לו ונתן לב נ' )א לו היה לא הים אככ ן ח' אבולמעלה[

 לב השם לו נתן לא הים מ שנ', לב( לו וניתן נ' טלב,
 ח ט חי[ עודנו ן היתה מ ן ח' ד ים[ בלב שנ' 10 ן לב לוונתן
 המצריים כס ן ח' אט לב[ לו ונתן ן לו היה שלא טכס ןובא

 ומוחק הלשונות שתי מרכיב צדק באיפת וכו'. מכגיסין1
 מריף מעולפים מכניסים כאז וג' המאמר סוף עד ד"א מזלקמז
 הלשוטת שתי שבין והחלוק וא-צ וכו' אוכלים בשמיווכו'

 השניה וללשון ושות' אוכל' היו שלא הכוונה הראשונהדללשון
 הבק' וכן מתחנקין והיו הנשימה להכניס יכולים היו'שלא

 ופירש וכו'. יצאו - ומשתנקין: שפירש זוטרתיהפסיקתא
 רר דף טוב שכל בנוזלים,עיין נד כמו נצבו זה לפיהכתוב
 שנאמר מגיה אמת ובאות דרשב"י ומכילתא יונתןותרגום
 זוטרה. פסיקתא עיין וכו'. משני 9 : נוזליה גד כמונצבו

 הלשון ושם פ-לח ב נוסחא נתן דר' ואבות אגדהומדרש
 מלמעלה ואחת מלמטה ידות שתי לומר וצריךמשובש
 באדרם: בסוף הלשון תקון צריך וכן קיד טוב שוחרוכצ"ל

 מלמעלה שהמים ועכשיו לעבור יכולים חיינו לאמלמעלה ותויי מלמטה המים כשהיו לו אמרו צ"ל ואוליובשוח"ט
 מלמעלה( ואחת מלמטן שתים שהמים עכשיו )אוומלמטה

 שליש וכאן כאן פונו הפיוט מביא ובחזקוני וכו' אחתעל
 בחזקונ. מהלכו ובמקום פעמות למדרס הנותרים צעומימות
 גנבות' 15 קצד: דף ט ש' ועיין לבו, מה צ"לשם

 סוט-
 סכ"ד' פ-ט רבה במדבר הי-ז, פ-ג תוספתא מ"ח,פ-א

 : 2) ן ח' טס באש[ וכו' וההר 11 ן עודני א ועודנו,כ
 מצרים כס ן מכל כ ן ושעבדו כבד לב מ ן ח' מ להטן13

 חק כ לה 15 ן היה שלא אבשלום מן כ ן הפרע ס ן 11תן א ן ח' כ לה ן לה הק שלא אטכמ ן וע' א ח/ ט בפרך[ 4[ ןסף
 לס וכר ונתן ן חץ )א להם היה שלא מאטט 16 ן תו' אבשלום כ ן ח' א ישראל[ וט' שר ן ח' ד אנשק ן מב ר אטתבות[

 ן כטל ליש' מ ן מן כ 17 ן "רדו א ן ח,א
 כט"

 התורה את ועבדו א וכי/ בכל בתורה ועסקו ט וכר[ וקבלו ן שיש ד [ ח' ט
 ר ן וע' בכל א [ וע' כ ח/ סם וכר[ בכל 18 ן ח' מ נפשם[ ובכל ן הק' את כ המקום, את מ ן ח' כס התורה[ וקבלו ןבמלוכת
 , הגבעות מ ן והגבעות ההרים אט ן ח' דכמ אף[ ן ח' ט אלאן ן יש' של בגאולתן שמחים א::כמ 19 ן ח' כ בלבד[ ןשמים
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 ה' גאל כי מה מפני בו עץ וכל יער רנה הרים פצחו ארץ תחתיות הריעו ה' עשהכי

 ב- מה מפני רנה הרים פצחו א-ץ וגילי שמים רונו ואמר כג( מד )ישעיה ונוייעקב
 יג(. מט ושם ירושלם כאל עמו ה'נהם

 זפרשה
 בתורה ומאוחר מוקדם שאין כאן נכת' ולמה הפיגשה תחלת היה זה אויב,אמר
 ולמה הפרשה תחלת היתה זו א( ט )ו.קרא משה קרא השמיני ביום ויהי בוושכיוצא
 לשעיה וגו' עויהו המלך מות בשנת בו כיוצא בתורה(4 ומאוחר מוקדם שאין כאןנכתב

 כיוצא בתורה. ומאוחר מוקדם שאין לפי כאן נכתב ולמה הפרשה תחלת היה וה א(ו
 וה ב( יו )שם חידה הוד אדם בן אומרים ויש א( ב )יחוקק רגליך על עמוד אדם בןבו
 הלוך בו כיוצא בתורה, ומאותי מוקדם שאין לפי כאן נכתב ולמה המפר תחלתהיה

 שאין מפני כאן נכתכ ולמה המפר תהלת היה זה ב( ב ררמ' וגו' ירושלם באיניוקראת
 המפר תחלת היה וה א( י )הושע ישראל בוקק כפן בו כיוצא בתורה. ומאוחרמוקדם
 מלך הייתי קהלת אני בו כיוצא בתורה. ומאוחר כוקדם שאין לפי כאן נכתכולמה

 ומאוחי שאיזמוקדם כאזלפי נכתב ולמה הספר תחלת היה וה יב( א )קהלתבירושלם
 במצרים פרעה עליהם חשב מה ישראל ידעו מאין וכי פרעה זה אויב אמרבתורה:
 שראה ביון במצרים יהם עק חשב פרעה מה יורעין והיו עמיהם שרתה הקדש רוהאלא
 ווהכ כסף בשביל אלא ישראל אחרי לרדוף דיינו לא אמר ישראל שיצאופרעה
 לא הוותרה אמרו מועט ממונם שאבדו העם מקצת שראו כיון הוא כדי ממנושלקחו
 שלל אחלק שנאמר בכוה ש.ין כולנו אמר כך פרעה שראה כיון ישראל אחרינרדוף
 טובירז אבנים לכם ומחלק זוהב כסף של תימבריות לכם פותח שאני אלא עודולא

10

16

א

 וכו' פרעה מרכסה דכתיב דמאהר וכו', היה וה 5)ז(
 ראוי היה וא"ב מקודם כן שאמר ע"כ יכסיומותהומות
 התרגום דעת שכן שכתב ן ברמב' ועיין הפרשה, תחלתלהיות
 מוקדם שאין - וכו': אמר דהוה דמתרגם יונתן דעתוכן
 רצה הוותרה' 18 קמט: צד במדבר ספרי עייןוכרי
 הוא וכן עליו שמוותרין מועט דבר כלומר וחרא האלומר

 קצה דף טוב ובשכל וויתרנו אנחנו אמרו זוטרתיבפסיקתא
 פסוק פ"א רבה השירים שיר ועיין להם, מוותרין אנוהרי
 ומרגליות טובות אבנים מגיה נא"צ זכו" ומחלק 20 ט"ב:1

 : לכםואחלק

 ן ח' ר מה[ מפני ן ית' א ה', טס וכרן הריעו 1 ן ועץ:
 רם יתפאר ובישרו יעקב א 2 ן ג'את דטכה'[מח'ןה'[

 וכו' פצחו ן ח' כ וכוץ פצחו ן ח' טכמ ואמר[ וגו' ןשמים

 ן ח' ק הרימן ן ופצחו במקרא: רנה, ופצחי ד ן ח' מרנה[
 )א ירחם וענייו עמו ה' גאל כי אס [ ח' אדש מה[מפני

 ירושלם, גאל 3 ן ירחם וענייו יעקב את ה' גאל כי טוענייך(.
 ירחם' וענייובמקרא:
 המוסגר 6 ן ח' טכ כאן[ ן נכתב ט ן ח' מ היה[ 5)ז(

 ו היה וה אטב ן ולבניו לאהרן משה ב: . וגו' משה א ן ח'ך
 ם 8 ן ואראה א ח', טכס וגו'[ ן ח' כב כאן[ 7 ן פרשהב

 אלא מ ן ח' אט לפי[ כאן ן בס' וכן ח' מ כאן[ וכו' ולמה ן אדם בן כיו"ב בתורה עד וגו' תחילה כ ן ח' ט היה[ ן היתהזו
 הלון כיו"ב וכו' רק כ: וכו'[ ולמה ן הפרשה רטב הספרן 10 ן וגו' חידה א ן ומשל חידה מ ן אתך ואדבר רגליך א 9 ןלפי
 ד ן ח' טמ וגו'[ ן גפן כיו"ב וכו' פר' החל' זה שלם יר כ ן שאין אלא מ ן ח' א לפין כאן ן הלוך כיו"ב וא' נכתב כ ןוכו'

 ואא"ג קוהלת אני כיו"ב א 12 ו ח' א כאן[ ן ר כס בתורה[ וכו' ולמה ן קוהלת אני גיו"ב וכו' ט וכרן תחלת ן בכ' וכןהפרשה
 וגו'1 א ח', טכ בירושלם[ 4נ ן ח' מ וכו'[ הייתי ן בס' וכן ח' א כאזן ן ח' מ בתורה[ וכו' ולמה 13 ן הפרשה דם ן וכו'גפן
 )אטב שהיו מניין אטכס ן ח' ד פרעה[ זה 15 ן ח' ק כאן[ ן ח' מ וכו'[ ולמה ן אויב אמר וכו' ח'( )ט הפר' תחלתטכ
 מ ן וכשראה ך ן חושב מ שרתן א והיוו יש' על במצ'ן16ט:שרת חושב(עליהם )מ חשב פרעה מה אטכמ יודעיןן יש'היו(
 וזהב כסף ממנו שלקחו בשביל מ ן ח' כ לרדוף[ ן שהלכו ט דיינון ן ה' ק לא[ ן ח' ארכ יש'[ שיצאו 17 ן להם שהלכושראו
 ן מ רק לא[ ן יתרתה הוו ט אוותרה, כ ח', ד הוותרה[ ן דבר מ ממונם, דב ן שראה מ ן ח' מ הוא[ כדי ן ח' ד ממנו[18
 : ן כסף אוצרות ר ן היסווריות אס תיסווריאות, כ ן ח' ד לכם[ ן אפתח כס 20 ן כן ט ח,, ארכ כך[ ן כשראה כרדפםד

 ן להם ד ן ונחלק מ ן זהבושל
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 מענה ומה' לב מערכי לאדם אמר מה ידע ולא פרעה וה אויב אמר ד"אדכמי~גליות.
 שלל אחלק אשיג ארדוף אלא כאן כתיב אין נחלק נשיג נרדוף א(. סו )משלילשון

 אומני אינו תמלאם להם. וממוני שללי הוא מחולק להם אני מוחפש להם אםמורדף

 אלא כן אומר אינו ידי תורישם ממני. נפשם הם ממלאים נפשי תמלאמו אלאכן
 תובע והייתי בהם בזוזים הייתם לשעבר להם. וכבודי עושרי אם מוריש ידי תורישמו5

 תובע והיית. בהם הורנים הייתם לשעבר שלל, אחלק כאן אכל מלכות בהמומימידכם
 נשיהן לאנוס רוצים הייתם ינלשעכר חרכי אריק כאן אכל מלכות בממומימידכם
 ויש ידיית תורישמו כאן אבל מלכות ברמ'מן מירכם תובצ וה.יתי ובנותיהןובניהן
 שנאמר כענין וכוריהם את לבעול אמר חרבי אריק אלא אומר אינו חרבי אתןאומרים

 ולפי תרבותם והריקו אלא אומר אינו ז( כח )יחזקאל חכמתך יפי על חרכותם ונתתי10
 ישראל על מצרים נעשו כתות שלש האומות. כל ובווהו הכ"ה השפילו לבו ונכהשגאה
 ניטול ולא נהרגם אוכרת ואחת נהרגם ולא וממוננו ממונם ניטול אומרת אחת היםעל

 אחלק נהרגם ולא ממונם ניטול שאומרת זו ממונם, וניטול נהרגם אומרת ואחתממונם
 וניטול נהרגם שאומרת וו נפשי, תמלאמו ממונם נ.טול ולא נהרגם שאומרת וושלל,

 אטר מצרים ארץ בתוך ומואץ עימד פרעה היה דברים חמשה ידי* תורישמו ממונם15
 של וכנכדן ידי. תורישמו חרבי, אריק נפשי, תמלאמו שלי אחלק אשיג, ארדוףאויב
 במים כעופרת צללו ים כממו ברוחך נשפת לו ואמי הקדש רוח השיבתו דבריםחמשה
 כקש יאכלסו חרונך תשלח קמיך תהרוס כאונך וברוב אויב תרעץ ה' ימינךאדירים

 ח'[מ ק ד"'[ידע[ פרעה[ [ א רק זה[ ח'[ ד-א[דמ1

 א ן נרדוף אשיג ארדוף מ 2 1 ח, כ וכו'[ ומה' ן לאדםכי
 ן אלא כאן( )ס כן אומר אינו כס ן ח' ט כחלקן ן נרדףכ
 אחלק אכ וכו'[ אחלק ן וכו' מחולל שלל אחלק אלאמ

 מושג ארדוף אחלק ד וכ.', מורדף אוסג ארדוף( )אארדף

 נחלק א וכו'[ מחולק [ מותפס ט 3 ן וכו' מורדף אשיג()ק
 ט ן ממלק ד ן וכו' מחולק שלל אחלק אלא כאן אואיש

 נפשי תמלאמו מ ן וממונו שללו ד ן שללן להם אנימחולק
 הם[ ן ח' דם נפשי[ ן כאן כת' אין כ ן ה' ד כן[ 4 ןהמלאם

 אין כ 1 אינו ידי תירשם ידי תורישמו מ ן ממנו ד ן ח'מ
 ד 6 ן מוריש אלא כ [ כ רק ידי[ 5 ן ח' ד כן[ ן כאןכת'

 תורישמו ד שללן אחלק ן עתה אבל מ ן מכם מגידכם,
 אט חרבין וכו' לשעבר ן ידי תורישמו חרבי אריק אטידי,
 וכו' אבל ן בנימוס ד ן מכם מ ח', ד מידכם[ 7 [ ה'ק

 ן ח' ט ובמק[ 8 ן ח' ד השסי [ מ' כ כקן 1 1 דהרמן
 אריק כאן אבל אגןמ [ אבל וגר מידכן א ח" ממידכם[
 ח"ן ט שייאן האומות וכו' וי"א ן ידי( תורישמו נ' )א"רבי

 כענץ[ ן זכריהם ד ן ח' ר אח[ ן 4א כאן כחיב אץ א"כ9
 וכף אינו ן חרבותם ת'( )א את ונחגו אנ1כ 10 ן ח'כ

 נשיגם נרדפם להיות דצריך אפשר וכו'. נשיג נרדוף2
 סלל אחלק אשיג ארדוף אלא כאן כתיב אין שללםנחלק
 בא..צ וכו'. מורדף 3 דרשב"י: במכילתא ועיין וכו', ףמורן
 שללי הוא מחלק להם אתכם אשיג להט אתכם ארדוףמגיה
 לשעבר 5 מנפשם: מגיה בא-צ ממני. נפשם 4 להם:וממוני
 להיות דצריך נראה ויותר דלעיל עם אחר דבור הואוכו'.

 וכו': לשעבר פרעה להם אמר ד"א דרשנ"יכבמכילתא
 תמלאמו כאן גורס דרשב-י במכילת' וכו'. אריק כאן אבל7

 .ובז הכתור. סדר כפי ידי תורישמו חרגי אריק ולקמןנפשי
 שנא' צ-ל ובו" ונתתי 10 נוסחאות: קצת לפי בפ"זהוא

 וכו' אומר אינו חרבותם ונתנו חכמתך וכו' חרבותםוהריקו
 חרפתם, כמו חרבותם דדרשו דאפשר במ"ע ופירש4ן-4ש.
 תורישמו חרבי אריק צ-ל הורישמה 15 קמט: שבתועיין
 נראה: ואינה מ"ח גירסת ועיין דריב"י, כבמכילתאוכו'
 אק"ג דארדוף וא"צ לקמן. וכן ששה, מגיה בא..צ המשה.-

 משמיט אבל בתרתי להו חשיב ובפ"ז אחד אלאאינם
 נשמת מונה פורענות של דברים ובחמשה גפפיתמלאמו
 גאונך. וברוב אפיך, וברוח אויב. תרעץ ה'וגו' ימינךברוחך,
 אפיך וברוח במכילתא להשלים דצריך ונראה ימינך.נטית
 כמו לא-כ או צמ"ז שהוא כמו גאונך וברוב הפסוקקודם
 הטעם אמנם פסוקים חמשה כוללת והתשובה בכתוב,שהוא
 וכן במ"ע. ועיין ממני נעלם כסדר שלא קהו חשיבאמאי

 ובאו ט ן המקום אככ 11 ן שגבה ולפי ד ן לפי אטב ן חכמתך יפי על חרבותם אכ ן אלא כאן כת' אין כ ן ח' טחרבותם[

 ומכונון ן ממונו ט 2ג ן יש' על עליהם א ן ח' ר ישראלה על ן עשו ק ן כתים אטכס ן או"ה כל אותו וביזו אכ ן אויה כלעליו
 אמ ן אחלק אמר ט ן שאמרה זו אטכמ 13 ן ממונם ניטול ולא נהרגם או' וא' ונהרגם ממונם ניטול אומרת מ ן ח'איש
 פרעה ך 15 ן תמלאמו אמר ט ו חרבי אריק נפשי תמלאמו ונהרגם ממונם ניטלו מ ן בס' וכן שאמרה וזו -. אטכ 14 ןנהלק
 אותו[אט משיבה מ 17 ן חמש של ט חמשה, של רם ן ח' כ חרבי[ אריק ן ח' ט ידי[ וכו' תמלאמו ן וגו' תמלאמו א 16 1מנאץ
 ן וגו' א ח', מכת אדירים[ וכו' כסמו ן ח' ק לו[ ן ח' מ ואמרת, ט ואומר י לו[ ואמ' ן לו ואו' א ן ח,( )א אותו השיבהכ
 ן וגו' א ח', טכס כקש[ יאסלמו ן ח' טכס קמיך[ תהרוס ן ח' מ אויב[ תרעץ18
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 אמצא אם אוטר מלך של פלטרין אדר ומנאץ עומד שהיה ללסטים משל ימינךנטית
 כארץ ונאץ עמד פרעה כך חמורה מיתה וממיתו בו וצו והורגו תופשו אני המלךבן

 כממו ברוחך נשפת לו ואומ' עליו מלענת הקדש ורוח שלל אחלק אשיג ארדוףמצרים
 בשמים יושב ואומ' א( ב )תהלים גוים רגשו למה אומר הוא וכך ימינך נטית ואומיים

 ח-ט( נט )שם וגו' ה'תשחק אתה כתוב מה ואחריו וגו' בפיהם יביעון הנה ואומרישחק
 בוא ביום ההוא ביום והיה ואומר כפיריה:4 וכל תרשיש וסוחרי ודדן שבא,כוכה"א

 ונפלו ההרים ונהרסו השמיכם ועוף הים דגי מפני ורעשוי ואומר ישראל אדמת עלנוג
 במי כעופרת צללו והרבבות האלפים אותן כל הא יג-כ( לח )יהוקאל וכו'המדרגות

 שנאסר אדיר נקרא הקב"ה הן ואלו אדיריבם נקראו ד' אריריבט, במינם אריריבםיבם
 בם חפצי כל אדירי שנאטר אדירים נקראו ישראל ד(, צב )תהלים ה' במרוםאדיר
 יח(,'גהמים לב )יחזק' אדירים גויים ובנות אותה שנ' אדירים נקראו מצרים ג(, סו)שם
 אדיר שהוא הקב"ה נכלה ד( צג )תלים אדירים רבים מים מקולות שנ' אדיריםנקראו
 שנקראים כמים אדירים:( שנקראו המצרים מן להפרע אדירים שנקראו ישראלעל

 אדירים, במים כעופרת צללו שנ'אדירים
 חפרשה

 ובטלה סוף בים ודילו פרעה שאבד ישראל שראו כיון ה', באלים כמוכהמי

 אינו דברים של וחמשה חמשה הגירסא דרשבייבמכילתא
 דצריך כתב בבה"מ וכו'. והרבבות 8 בפרוטרוט:מונה
 וגירסת חדש, ענין מתחיל כך ואחר יפלו והרבבותלהיות
 ובבה"מ לגמרי' ובא"צ בא"א מוחק אדירים ים במיהדפוס
 להפך להיות דצריך דאפשר הגירסא לקיים באנו דאםכתב
 אדירים דמלת ללמדנו ובא אדירים ים במי אדיריםבמים
 עין ובמאיר מצרים. ולא אדירים היו שהמים המים עלחוזר
 מדכתיב כן ודורש קאי ומגוג אגוג כעופרת דצללופירש
 דחוק. ופירושו מים, מגיה ים במי ובמקום וגו' מפניורעשו
 וגהן ליחזקאל יחס להם אין וכו' כל הא דהמלות נראהולי

 למה דחוזר או הכתוב ציון דחסר ואפשר חדש עניןמתחיל
 מאמר שבגתים ומה ברוחך נשפת ג שורה לעילשאמר
 דאפשר וכתב הדפוס גירסת ליישב טרח ובמ"ממוסגר.

 אדירים ים במי אדירים במים וצ"ל כאן מאמריםדתערובות
 וכו' נקראו ד' אדירים במים ד"א כעופרת צללו וכו' כלהא

 כך ואחר מצרים על קאי ם דאדיר דורש דמתחלהופירש
 צ"ל ים במי ובמקום זה לכל וא-צ המים על דקאימפרש
 מ-ח גירסת ועיין ד"ח. מתחיל השני במים ובמלתבמים
 קונסטנטינא. ודפ' כי"מ כגירסת דהעקר כן גםואפשר
 אדירים דבור:14 כדי תוך כמו אחד נרגע אחד בדברופי
 אדירים נקראו דמצרים ראיה מייתי ושם נ"נ מנחותעיין
 מים מקולות מן אדירים נקראו ושהמים כעופרת צללוק

 על קאי אדירים דאם קשה עכ"פ שלפנינו ולגירסאוכו',
 דקאי ס"ל ואי מיחזקאל ראיה להביא צריך היה לאמצריים

 מים מן המים על ראיה להביא צריך היה ~ha המיםעל
 שנ' אדירים נקראו המים לעיל דצ"ל ואפשר וכו'רבים
 משלי ובמדרש ובו" מים מקולות ובה"א אדירים וכו'צללו
 כמו הוא דרשב"י ובמכילתא כאן כמו הגירסא מ"יפלט

 זוטרתי, פסיקתא קצה, דף טוב שכל ועיין דמנחות.בגמרא
 דארבעה. בבא הק' דרבניפיראט

 למה"ד ט למה"דןמשל[ משל מ ן וגו' ימינך א ח', כימינך[
 אם טכס ן אמ' טכ ן פלטרין אטם ן לה"ר משל מושלוא
 מרטן ואף אתקן2אט )אמאס( מתא חץ )אבאם
 מהת אפכם ן שתו ומם" כ ן :עתו מם" "עאטמ
 אק טעך וממץ עמד הרשע פרעה מה אטכס ןחיטת
 תו" אשיג תףןא ארחף כ ארחףן3 ארב אמרמצרים

 מ ואומה 4 ן ח' אטכמ יש כסמו [ אט רק לט ן ואומר1
 ולאומים וגף רגשו כ ן וכן אטכמ ן וגף ימינך א ןח'
 א ן הנה ואומר יושב מוסרו' השרץ ננתקה יתיצבו ריקיהגו
 )מ וגו' גוים טס 1 יושב וגו' ננתקה וגו' יתיצבו וגו'גוים
 ן יושב מוסרותימו( את נ' ומ ננתק ארץ מלכי יתיצבוח'(
 ד ן ח' מ והרבבות[ וכו' ואומר ן וגו' נ' א ח', ט ישחק[5

 אתהן ן אחריו ד ן ח' ט וגו'[ ן אחריו נ' ד בפיהם[ ןיביעו
 תשהק לתו תלעג ה' ואתה ט ן והיה ואומר קהלך קהלת בןק
 וכה"אן למה תשתק כ ן למו תשחק א ן ואתה במקרא: 1וגו'
 כ ן ואומר בכל תרשיש כ ן סוחרי אט ן ח' 1 המוסגר6

 וגו'ן ט ח', א ואומר[ ן וגו' על א 7 ן ורעשו גוג באההוא
 ועוף ן ונהרסו וגו' הים א ן ח' כ וכו'[ דגי ן מפניו ירעשוד

 ט ן הרבבות וכן כ ן הרבבות אותן וכל אט 8 ן ח' דוכו'[
 וכו'ן ד' אדירים במים כעופרת מ ן וכו' נקראו ד'כשפרת

 כק ן וכו' ארבעה או' כעופרת צללו ד"א וגו' כעופרתא
 ארבעה )ק נקראו ד' אדירים במים ד"א אחד בדברכעופרת
 ח"ן ט מה"ד[ עד ןואלו דברים ד'[דנ' 9 ן נקראו(דברים
 נקרא ן ח' אכמ הן[ואלו

 אדירי
 ן שנ' וישרגן ד 10 ן ח' ד

10

16

 א ן שנ' ומצרים ד 1 1 1 אדירי ד ן בכולן וכן דכת' כשנ'[
 מ 12 ן ח' ד המוסגר ן אדירים שנקראו נ' ק אדירימן [ מיהמה ד גויים[ ן אתה רטמ אבל פ וכ"ה חואותה[ כ אותה[ ןמצריים
 ן ה' ק שנקראימ1 ן שנקראו אכמ ן ממצריים כ מצרים, מ ן ישראל נ' כ שנקראון 13 ן הק' אכ ן וגו' אדירים א ןבמקהלות

 ן ח' טכ סוף[ ן ח' מ סוףן נים ן וגר כמוך מי נ, א ח', ד עמ'[ ן כמוך כ 16 )ח( ח'. כ אדירים[ במים4,
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 מי כולם ואמרו פיהם פתחו שלהן זרה בעבודה שפטים ונעשו מצרים שלמלכדונן
 פרעה שאבד כששמע. האומות אף אלא שירה אמרו כלבד ישראל ולא באליםכמוך

 כולן כפרו שלהז ורה בעבודה שפטים ונעשו מצריים של מלכיתם ובטלה ביםומצרים
 מוצא את וכן וכו'. באלים כמוך מי ואמרו למרום והודו כולן פיהם ופתחו שלהןבע"ז

 צרה ביום ומנומי ומצווי ?וזי ה' שנ' שלהן ורה בצבודה לכפור הצולם אומות שעתידין5
 ואו' וגו' האדם ישליך ההוא ביום ואו' יט-כ( סו )ירמיה וגו' קהים אדם לו ה-עשהוגו'
 ד"א יחלוף. כליל והאלילים כתיב מה ואחריו כא( ב )ישציה וגו' הצורים בנקרתלבא
 הים על לנו שעשית וגבורות בנמים כמוך מי באלמים כמוכה מי ה' באלים כמוךמי
 בקים כמוכה מי <~wff כס( - ב קו כוףויחרב)תלים בים וגויויגער סוף ים על נוראותשנ'

 מעולבו החשתי שנאמר ושותק בניך עלבון שומע כמוך מי באלמים כמוך מי ףה'(104
 אחריש לשעבר יד-טו( מב )ישעיה יחד ואשאף אשום אפעה כיולדה אתאפקאחריש
 עורים והולכתי אוביש עשבם וכל וכבעות הרים אחריב אפעה כיולדה ואילך מכאןאתאפק
 למישור ומצקשים לאור לפניהם מחשך אשים אדריכם ידעו לא בנתיבות ידעו לאבדרך
 יערוך בשחק מי כי שנ' במרום לפמך שמשמשין כאלו כמיך מי באלים כסוד מיד"א

 )תהלים יה חמין כמוך מי צבא-ת אלהי הי וגו' רבה קדושים במוח נערץ א4 ואומר לה' 51
 אלוהות. עצמם שקורים באלו כמוך מי ה'(י באלים כמוכה מי ולד"א ז-ט(,פט

 מנחריכ וכן ג(, כס )יחוקאל עשיתני ואני יאורי לי אמר יען שנ' אלוה עצמו ק-אפרעה
 וגו' עב במתי צל אעלה שנ' נבוכדנצר וכן לב(, יח )מ"ב וגו' הארצות אלהי בכל מישנ'

 נעשו ושפטים אטכס ן מצריים מ ן מלכותן כ מלכות. ד1
 ופתחו שלהן בע-ז כולן כפרו מ וכו'[ פתחו ן ח' דוכלהן[
 פיהם כולן פתחו מ אט ן מי ואמרו במקום והודו פיהןכולן
 א ח', מ ב*ימ[ 2 ן וגו' כמוכה מ ן וכו' מי ואמרו ח'(ןמ
 ששמעו כיון או"ה אטם ן שירה אמרו ארה כ ן רח' ג'כ
 וכו' ט שלהן[ וכו' פרעה ן ששמעו כיון כ ן אוה-ע( נ')א
 א ומצרים[ ן ח' מ בים[ ומצרים 3 ן בים וחי* פרעהכ
 אטכס ן מצרים מ ן ח' ד מצריים[ של ן מלכות כ ןח'

 ואמרו שלהן ט ן שלחו ק שלהן[ 4 ן ח'( ): נעשוושפטים
 כולם א ן ח' כ פיהם[ ן ח' מ כולז[ וכו' שלהן ן וגו' כמוכהמי

 מ וגו'[ באלים ן במרום א ן למקום כ להקב-ה, מ ןפיהם
 ד מוצא[ ן ח' ט וכן[ ן ה' ג' א באלים[ ן דה' באלים כח',
 היעשה ומעוזי כ ן ח' ד ה'[ ן שנ' בה לכפור ד 5 ן בע"יג'

 קורס וכו' והאלילים הפסוק במקרא וסו" ואחריו 7)ח(
 דאלים כל כמו וחוזק תוקף מלשון הוא דכאן דאלמים נוזי. בש"ס פירש באלמיב:מ' 8 וכו': ישליך ההוא ביוםלכתוב
 כלומר יו"ר חסר באלם כמוכה מי ד"א הפ-ז ולשוןגבר'
 ברשעים. ונקמות דין שעושה נאנסים באלמים כמוכהמי
 הגיר' עיין כוכבים. בעבודת באלמים באלם כמוכה מיד"א
 וכו'. רפה כמוכה מי נקמות עושה בע-ז פלארענץבכ"י
 אל-ף בחלוף ים בעל היתה הגירסא דעקר במ"ע העירויפה
 באלמים כמוכה מי ליתא חכמים ומדרש בילקוט אבלגעי"ן
 עיין וכוט ויגער 9 דרשב-י: במכילהא ליתא וכןכאן

 וכו'. באלמים 10 היו: נרסחאות דבי כתב ובמ"עבח"ג,
 אלמתן שהן ישראל אלו באלמים הפ-ז ולשון נו:,גיטין
 וכר: עלבונן רואה והקב-ה משיבין ואין מתהרפיןבגלות

 וכר' שקורים 16 צ: וא באלים, מגיה צדק באיפת בקו.14
 קם שם ילקוט ס-ס, וארא תנחומא ס-ב. פ"ח רבהשמות

 וגו' יבואו גוים אליך צרה א ן ח' מ וגו'[ וכו' ביום ןוכו'
 את האדם מ ן אט רק ואומר ן וגו' כספו אלילי את האדם א ן ח' נ:מ וגו'[ ן וכו' ביום אדם כ ן היעשה ואומר ט 6 1היעשה
 אב ן כמוך ח'ןד כס בקמים[ כמולה מי ן ח' כ ח'ןה'[ ט ה'[ בקים 8 ן ח' מ וגו'[ ואמרןל ק ן ח' ד וגו'[ ן לבוא וגו' כטפו*ילי

 1 סוף בים ים על ם 9 ן ח' אטכס לגו[ ן כמוכה אכ ן ומי ר ן ח' טס כמוךן מי ן וכו' מי כתיב באלם ית' א ןבאילמים
 אט ד"א[ ן ח' רב המוסגר ן ח' טכ ויחרב[ ן כמדבר( נ' )א בתהומות ויוליכם ויחרב( נ' )א סוף אט ן שנ' ד ח', אטמוגו'[
 אחריש 11 ן עלבון( )מ בעלבון רואה אטכמ ן ח' ד כמוךן מי ן ה' נ' אכ באלמים[ ן ח' ט באלמים[ וכו' ה' ן ח' מ ה'[ 10 ןח'
 ן ח' ד כיולוה[ ן ולהלן מיכן א ן ואתאפק טכ 12 ן ח' מ אתאפקן אחריש ן ח' מ יחד[ וכו' כיולדה ן ח' אטב יחד[וכי'
 בדרך טכ ן ח' אס וכו'[ בדרך 13 ן והולכתי וגף וגבעות א ן ח' טכס אובישן וכו' .כל ן יחד( נ' )א ואשאף אשום אפעהאט
 ק לה'[ 15 ן ח' ד כי[ ן לפניו טמ ן משמשין שהן אכ ן ח' ט בפ'ב[ כמוך מי ן ח' כ באליס[ וכו' ד"א [ ח' אם ד"א[ 14 ןוגו'
 ן ושמר ט וגו'[ ן ח' כ רבה[ ן וכו' אלהי ה' בסות מ ן ח' מ ואומר[ ן אל וגו' לה' א 1 וכו' נערץ אל בשחק כ ן אליך 1ה'.

 ן ח' ט שנ'[ 7נ ן באותן ט ן ח' טמ דד[ 1 כמוך אט ן ח' אט ד"א[ ן ח' דב המוסגר 16 ן ישראל ג' ד אלהי[ ן אלהיםאטד
 אטכמ וכו'[ וכן ן עשיתיני אק עשיתי. 1 עשייניו, מ ח', כ עשיתנין ואני ן לי יאור ש"ג אבל ובמקרא, א ב"ה שורי[לי

 כ ח'. ט שנ'[ 1 אט רק וגו'[ ן האלה האריות א ן ח' מ אלהיו ן דכתיב כ ה', ט r*3ff 18 ן בכולן וכן אלהי עצמו קראסנהריב
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 לבך נכה יען 4ה'ם ה' אמר כה צור לנגיד מור א אדם בן שנ' צור נגיד וכן יא( יד)יודעיה
 אלוהות אותם קורין שאחרים באלו כמוכה כי ה' באלים כמוכה מי ב,, כח )יחוקקומי
 להם פה אוו ה( קטו )תהלים וכו' ידברו ולא להם פה נאמר ועליהם ממש בהםואין
 ודם לבשר איפשר שאי מה אחד ברבור דברים שנ* אומר הקב"ה אכל ידברוולא

 כאש דביי כה הלא יב( מב )שם וגו' שמצתי זו שתים אלהים דבר אחת שנ' כןלעשות
 נאה בקדש, נאדר כמוכה מי ב(: לז )איוב יוצא מפיו כט(וכתיבוהגה ה')ירמיכננאם
 שני לומר יכול אינו ודם בשר מרת מרתד ודם כשר כמרת לא בקדש, ואדיראתה

 כיל את אלה.ם וידבר שנאמר כאחת הרכרות עשרת אמר הקב"ה אבל כאחתדברים
 אדם בני משני לשמוע יכול אינו ודם בשר מרת א(, כ )שמ"ת לאמר האלההדברים
 שומע הוא לפניו וצועק"ן בא.ן הצולם באי כל אפילו הקב"ה אכל כאחת צויקיןכשהן
 לא תהלות, נורא כ(: מה )תהלים יביאו בשר כל עריך תפלה שומצ שנ'צעקתם
 הרחוקים על מוראו ורם בשר מרת תהלות נורא ד"א תהלות, נורא מצולם אלאמצכשיו
 שנאמר מרהוקיו יוהר קרוביו על מ.ראו אלא כן אינו הקב"ה אבל מהקרוביםיוהר

 קרושים בסיד נערץ אל ואומר ב( ב )שם מאד נשצרה ומביביו ואומר אקדשבקרובי
 סביבותיך ואמונתך יה חמין כמוך מי צבאית אוה. ה' ואימר םב"ביו כל על ונורארבה
 עמו ווורצ עמו חורש הכי; בעי אצל פוצל עושה ודם בשר מדת ח-ם(, פט)שם

 תאב אדם כן אינו הקב"ה אכל יהולך לו נותן היא אחד מטבע עמו מעדר עמוומנכש
 יתן ה' כי שנ' לו ונותן לחכמה תאב כ(, קכו )שם בנים ה' נחלת הנה שנ' לו ניתןלבנים
 יב(, כס )דה"א מלפניך והעבוד והצושר שנ' לו נותן לנבמים תאב ו(, ב )משליהכמה

 שמעתי. עד מכאן מוחק בא-צ וכו'. אומר 4 של:וירמיה
 יצא 6 מח: צד במדבר ספרי עיין וכו', הלא 5וש"צ:

 באלילים שנאמר מה כל וכנגד מאריך דרשב"יבמכילתא
 האלילים' ממדות בהפך ה' את המתארים כתוביםמביא
 הפסוק מן ההפך אלא מביא ואינו קצר דילן מכילתאובעל

 שמות וכו'. יבואו 11 בגרונם: יהגו לא והאחרוןהראשון
 מוחק בא"צ ובו" נורא - ס"ה: טוב שוחר ס-ד, פכ"ארבה
 שהם מפני פלא עושה בהדי לקמן לה וגורס ד"א עדמנאן
 ע"ד. מח ירוש'שקלים וכו'. מוראו 12 וא"צ: בענין,דומין
 קמא בבא קכא:. יבמות בבלי ע"ב, סח תענית ע-ב, סבביצה
 הן נוסחאות דשתי אפשר פועל' עושה 16 קטו: זבחיםג",

 הילקוט: כגירסת דצ-לואפטר

 ט ח'ןשנ'[ מ צור[ ח"ח טס וגו',וגו'[ אעסה כדכתיבן
 ן2מי ח' טס וגו[ כה ן אכצורוגו' ן ח' דבו אדם[ ןבןח'
 ממש מ 3 ן ח' א אןשאחרים[ רק ח'ןה'[ דטכמ ה'[וכף
 א ח', ד וכו'ןוגו'[ 14 בגרונם יהגו עדלא פה[טידגרושנ'

 אבל אט:מ ח'ן4 דם יוברון וכו'נ'עדלאיהגובגרונמן4ו
 )טכ אומר אבל( ): אלא כן אינו העו' והי' שאמרמי

 לדבר כ כן, לומה אטם 5 ן שאין א ן ח' כ אחד[ ןאמ'(
 אט ן ח' מ וגוץ ן שמענו אדף ן ח' כ וגו'[ וכו' שתים ןכן

 ן ח' כ ה'[ נאם 6 ן מפיו והגה( )א והסכן ער וגו'כאש
 ט בקדש[ 7 ן אתה ואדיר נאה מ ן כמוך ד ן ח' מוכתיב[

 ן יכול אינו ב"ו מדת הק' כמדת שלא כ ן שלא אטם ןח'
 בשני לשמועאטממדתהקכ"ה)טהב'ה,אהק'(ב"וןד

 ופו,

10

16

 עשרת מ ן דבר מ ן העילם והיה שאמר מי אבל אטכ ן כאחד דבורין מ 8 ן לדבר מ ן כאהת אדם בני משגי לשמוע"כ
 לדבר( א לומר. )טכ לעשות לב"ו שאיפשרי וט איפשר שאי מה נ' אדטכ כאחת[ ן אחד ח'( )ק בדבור אט?מק ן"דברים

 מי אבל אט ן אפילו אלא כן אינו הק' אבל כ ן כאחד מ ח', ד כאחת[ 10 ן ב"ו דרך ט ן ח' כ מדת[ ן ח' כ לאמר[ 9 ןק
 לא ן פלא עושה תהלות מ ן וגו' וא ח', ק וכו'[ כל 11 ן עילם א ן לכל ד 1 אפילו( אלא כן אינו )א אפילו העולם והיהשאמר
 והה"ע מישאמר אגל א ן הקרובים מן מקרובים,טכ אם 13 ן רחוקים אכ ן מלך ם מרת[ 12 ן ח' אם בפ'בן ש'יב תהלותוכר
 מעל ? ן הרחוקים מן ט ן הקרובים בו ן הרחוקים ועל הקרובים על מ ן ח' מ אלא[ כן אינו ן הק' כ 1 הקב"ה מדת אבלט

 וגו' אל ן ח' מ ואומר[ ן בסערה כ נסערה, . אט ן מביביו ד ן ואומר בסערה וסביביו וגו' אקדש כ 14 ן וכתיב טמ ןמצוקיו
 ן ח' אטכ סביב'[ ואמ' ן אלהים אט ן ח' ט מביביו[ וכו' ונורא ן ח' מ סביבותיך[ וכו' רבה ן וגו' רבה א 15 ן ח' דבבה[
 מנתשן אטכ זורע[17 ח'ןאמ מ אצל[פועל[ עושה ופעל( )כ פועל ט? פלאן נ' ק אצלןעושה[ פועל עושה כשהוא ד"[

 אם הב"ה, ט הק', כ ן ח' מ והולך[ ן לו והולך נותן אט ן ח' ד הוא[ [ 1 הוא פחת אתר : 1 ח' מ אחר[ 1 ח' כס עמו[מעדר

 הוא חכמה מ ן וגו' בנים א ן בנים נ' מ לבנים[ 18 ן ח' ט אדמן ן אלא נ' אטב כזן ן ח' מ כן[ אינו ן העולם והיה שאמרי
 ן העושר אדטמ ן כתי' ט ן נכסים נ' כ לו[ ן ותבונה דעת מפיו חכמה מ 19 ן נותן אט ן נותן הק' כ ן:.תן
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 הקב"ה אבל העליון אה בונה כך ואחר התדתון את בונה בונה כשהוא ודם בשרמדת
 השמש את אלהים ברא בראשית שנאמר התחתון את בונה כך ואחר העליון אתכונה
 את כךואחר

 האר"
 ובעפר ובאבנים בעצים מקרה מקרה כשדוא ודם בשר מדת

 גן קד )תדמים וכו' עליותיו במים המקרה שנ' במים עולמו מקרה והקב"ה במיםשמא
 ויאמר שנ' במים צורה צר הקב"ה אבל במים צורה לצור יכול אינו ודם בשרמדת
 בעפר צורה לצור יכול אינו ודם בשר מדת כ(, א )בראשית המים ישרצואלהים
 בתחתיות רוקמתי במתר עשקני אשר ממך עצמי נכהה סנ'לא בעפר צורה צרוהקב"ה
 אי בראשה מתחיל צורה לצור בא כשהוא ודם בשר מדת סו(, קלט ותהליםארץ
 הכל יוצר כי שנ' כאחת כולה צורה צר הקב"ה אבל נומרה כך ואחר מאיבריהבאחד
 ודם בשר, מדת כיהינו, צייר אין ב( ב )ש"א כלהינו צור ואין ואומר טז( י וירמ'הוא
 אביך יבא לו אומר והלא אבא של צורתו לי עשה לו ואומר צלמים עושה אצלהולך
 בן לאדם נוהן כן אינו הקב"ה אבל צורתו ואעשה שלו אקוכין לי הבא או לפניויכמור
 עושה אלא כאן כתיב אין פלא עשה פלא, עושה אביו: לצורוז ודומה מים שלמטפה
 הפלה אשר ה' הי עוד יאכר ולא ה' נאום בחים ימים הנה ככן שנ' לבא לעתידפלא
 ככל עבנו ועושה פלא עמנו עשה פלא עושה ד"א יד(. טז )ירמ' וגו' ממצריםישרק
 )תהליכ מאד יודעת ונפשי מעשיך נפלאים נפלאתי נוראות כי על אודך שנ' ודורדור
 י(. מ )שם אלינו ומחשבותיך נפלאותיך אלהי ה' אתה עשית רבות ואומר יד(קלפ

 מא-ע צאתך כימי שנא' בנים עם לעשות ועתיד אבות עם פלא עושה פלא, עושהד"א
 נם"ם שהרי אבות אל הראתי שלא מה אראנו טו( ז )מיכה נפלאות אראנומצרים
 לעושה וכהיא לאבות שעשיהי מכה הם יוהר הבנים עם לעשות עתיד שאניוככורות
 לכר. נפלאות עושה ישראל אלהי גלהים ה' ברוך ואומר כל"ח, לבדו כדולותנפלאות

 ואמן. אמן הארץ כל את ככוחו וימלא לעולם כבודו שםוברוך

10

16

%

 א והק', כ הקב"ה[ ח'ןאבל ד בפ'ב[ את בונה ח"ן ד את[1
 אחן ן ח' ק ואח"כ[ ן ברא טכ 2 ן 4לל(4ן כן אינומשוה-ה
 1 אס רק את[ ן ובנה ומתוקן ברא כ ח', ט בונה[ ן ח'דכ

 ן הארץ ואת השמים מ ן וגו' אלהים אט ן וס'בראשית
 ן ובמים ובעפר( )ק ועפר בעצים וק ן ח' כ בפ'בן מקרה3

 )ט הק' אבל אטב ן עמים אכמ ח', ר במים[ שמא4
 אטכס ן ה'( )א אלא כן אינו והה"ע( שא' מי אהב"ה,
 1 ח' אטם וגו'[ ן וגו' גטים כ ן שלמו את טכס ןקירה

 :לין ע"ג, ען חגיגה ירושלמי ב"ש כדעת וכו'. העליון2
 וצ", סופרים רסעות לי נראה בעפר. 6 פתיחתא: באלעיל
 נראה וכן דרשב"י, במכילתא שהוא כמו לקמן( )וכןבאפלה

 יר' מגילה י', ברכות עייף אביו. 13 : בסתר כן גםלהגיה ואפסי פ"ה' שמואל ומדרש עז:, דף יח טוב השוחרמן
 ס"יב. עקיב ס"א, פ"ו ס"א, פ"ר קפו דף ט"ו טובשנהר

 תתלה. תהלים מ"ג, שמואל ילקוט מ"ב, תזריעתנחומא
 ככל 15 רה: דף טוב שכל לבא. לעתיד 14 . יא:בראשית
 פ"ז' עם.בנים. 18 פיז: קצו, דף ש"טדורוכו'.

 1 "' אטם אלהים[ ויאמר ן ח' ר שנ'[ ן אלא כן אינו והה"ע( שא' מי )א הב"ה אט ן הק' אבל כ ן והקב"ה מ ן ח' כ מדת[5
 ן משוה-ה א הביה. )ט הק' אבל אטכ 7 ן במים א נעפר[ ן ח' כ מדת[ ן וגו' המים א 6 ן תתיכני כחלב הלא ד וגו'[ויאמר
 ן הצדדים מן באחד ם 9 ן ח' כ מדח[ 8 ן ח'( )ק מו' רוקמתי אד ן ח' מ ארץ[ וכו' אשר [ מ רק ממך[ וכו' לא ן ח' מצורה[
 ח', טכ איןןמדת[ אטכמ ח'ן10 ד כןןצורה[ אינו והה"ע( מישא' )א ב"ה אבל והקב"הןאט מ ח"ן מ אבל[ וכו'ואח"ם

 והקב"ה לך)טלו(ןמ עו' ואני איקוניזןאטכמ מ בנךן12 והלהןמ ש"ג והוא, ד כ, צורתןוהלא[ והלהק בני צורת אומר[מ מ11
 א זהן13 ד אביוןבן[ של לצורתו ורומה אמו במעי השבר את צר הק' אלאןכ כן אינו הג"ה אבל מטפהןאט הבן אתנוהן
 כ וע', א ח', ט וכו'ן אשר ן ח' מ חי[ ן יאמרו א ן לא טכס 14 ן ח' דכ כאן[ ן ח' א כאן[ כתיב אין ן אביו של לצורתוט
 מ' .עמס[ ועושה ן פלאים עמנו עישה מ ן ח' כ ד"א[ 15 ן הביא ואשר העלה אשר ה' חי אם כי וגו' העלה מ ן וגו' ה' חיכי
 וכזין אלהי ן ח' אטכ ואומר[ 17 ן ח' ך מאד[ וכו' נפלאים ן וכו' נפלאים שנ' אטכ ן עשית רבות וגו' נפלאים שנ' מ 16 ןח'
 בפ'בן.רק פלא עשהןעושה ט 18 ן וגו' ומחש' חלא ט וכו'[ ח'ןומחשמ ס וכו'[ אליןגפלאותיך כ ח', ט ח'ןאלהי[ד
 הבגיס מ ן אני מ 20 ן ונפלאות נסים ט ן לאבות אטכ ן וגו' א ח', מ וגבורות[ וכו' אראין 19 ן ממצרים דם ן הבנים אמ [א

 עש?תח שלא מה )אב שעשיתי מה ונפלאות( )ט נפלאות מהפלא יותר בנים( )כ הבנים אטכ ן האבות עם  עשיתי שלאנפלאות
byנפלאים עושה אלהיט ה' כי מ ואמח וכו' ברוך ן ד רק ואומר[ ן וגו' נפלאות עושה ד ן וכו' וברוך לבדו א 2 [ ן אבות 

 כבודוןוג:' וימלא א ן ח' כ וכו'[ וימלא 22 ן שם ברוך העולם ועד העולם מן ישר4 כ ן וגו' ישרן 1ד ח; ד אלהים[ ןגדולית
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 פפרשה
 )איוב הי כל נפש בידו אשר שנ' הב"ה ביד הנפשות שכל מגיד -מינך, טיתנ

 להם נתנה זכות זו באי ארץ, תבלעמו ו(: לא יתלים רוחי אפקיד בידך ואומר סיב
 לא אני אף הדין את עליכם צדקתם אתם הב"ה אמר הצדיק ה' שאמרו בוטתקבורה
 6 נטית ד"א ארץ. תכלעמו ימינך נטית שנ' קבורה מקום לכם ואתן שכרכם לכםאקפח

 אם ומה היבשה אמ' לים, ירקתן והיבשה וורקזליבשה שהים מגיר ארץ תבלימוימינך
 יא( ד )בר:: וגו האדמה ארורה לי נאמר יחידי שהוא הכל דם %א קבלתי שלאבשיה
 מתמידך שאיני הקב"ה לה שנשבע עד הללו אכלומין של רמן לקבל אוכל איךעתה
 לשעיה בימ.נו ה' נשבע שנ' שבועה אלא ימין ואין ארץ, תבלעמו ימינך נפית שנ'בדין
 10 שנ' העולם מן כל.ם רשעים ידו נוטה כשהכ"ה הכתוב מגיד ימינך נפית ד"א ח(.סב

 פלשתים על ידי נוטה הנני ואומר יג( ב )צפניה וגו' אשור את ויאבד צפון על ידוויפ
 על ידי ונטיתי ואומר ד( א )צפניה יהודה על ידי ונטיתי ואומר סו( כה )יחזקאלונוי

 ידו יטה שאם אדם ביד הנתונות לבצים דומה הדבר למה משל יג(. כה )יחזק%אדום
 כ(. לא )ישעיה וגו' עוור ונפל עוזר וכשל ידו יטה וה' שנ' ומשתברות נופלות כולןמעפ

 15 וגו' אזכיר ה' חמדי שנ' מישים בידינר היה שלא לס עשית המד בחמדך,נחית

 בחמד %א נבנה לא מתחלתו והעולם ב( פט )תהל' וגו' אשירה עולם וי חמדי ז( סכ)שם
 ואין העולמשלך שכל לפי גאלת, וו עם ב(: )שם וגו' יבנה חמד עולם אמרתישנ'כי
 מלכות המה ששים וכה"א כא( מכ )ישעיה וגו' לי יצרת וו עם שנ' ישראל אלא עםלך

 פילגשים ושמונים רבוא ששים אלו מלכות המה ששים ח(, ו )שה"ש פלכשיםושמומם

 : קצו דף טוב שכל קפה. צד במדבר ספרי רתך. 2)ט(
 קיח:. פסחים ובו" שהים 6 : קצו דף שפט פ"ז, בזכות.4

 מדרש ויונתן, ירושלמי ותרגום פ"סב, אליעזר דר'פרקי
 קצו: דף ש"ט וכו'. ידו טטה 10 קצו: דף ש"ט פ"ז,אגדוד

 ישעיה ובילקוט הנהונים, זכוכית לכלי ברש"י לבציס.13
 וכו'. חסד 15 וכו': נתונים שהם זכוכית וכלי לביציםתלת
 קצה דף ש"טפ-ז

 מי בכף אטכ ן וגו' נ' ארץ.א הבלעמו נ' ד ימינךן 2)ט(
 , ח' אטבם ואו'[ 3 ן וגף חי חלא ד הב"ה(ןחי[ )טשאוה"ה

 מקום להם ניתן אכמ ן ט רק y~w] הבלעמו ן וגו' רוחיא
 חלוא מ בזטתן 4 ן קבורה המקום להם נתן ט קבורה, ח'()מ

 )אס הק' להם אמר אטע ן וגו הצדיק א ן שאמ' כקשאמר,
 ן5כאקפיה, ה' ר עליןאף[ אמןיט ר הקב"הןאתם[ מ ןהמק'(
 נטית ן ח' מ מקום[ ן שמכם את א ן ח' אטכס בפ'א[לכם

 תבלעמו 6 1 1ט' אב ח'. ט ארץ[ תבלעמו ן ח' מיחונך[
 רם אס[ ן מה אם ן יבשה ר ן ח' א זורקתן[ ן זורקן דטכ ן וינשה אטם ן זרקן ט ן שהיה ומ שהימן ן א' אדטכארז(
 ארור ש"ג אגל ם, האדמהן ארורה ן ועתה נ' אטכמ לין ן ח' אטכ שהוא ן ח' מ יחידי[ שהוא ן הגל של דמו אטכמ 7 ןה'

 יכולה אני היאך ועכשיו אטכ אכלוסין, כל אקבר ועכשיו מ וכו'[ עתה 8 ן וא'( נ' )א האדמה מן אמ ח', טכ וגו'[ ןאהה
 :: אבל מכדרשבץ. וס"ה וכו'[ שאיני ן הק' כ הב"ה, ט ן ח' מ לה[ ן אוכלוסין( אלו כל של דמן )ט וכו' דמן ח'( )טלקבל
 ד הכתוב[ מגיד ן וט, ימינך א ן ח, אטכמ ד"א[ 10 ן וגו' בימינו אכ ן אין א ן ה, אטכמ ארץ[ תבלעמו 9 ן מעמידהשאינו

 ם 11 ן הרשעים על ידו מטה מ ן רשעים( )ט הרשעים ידו את מטה שכשהמקום( )אט שכשהקב"ה אטכ ן ח' מ הכותב[ ןח'
 , וט' 12 ן וגו' והכרתי פלשתים א ן וע' ירי כ ן את נ' דטמ מטה[ ן בסמוך וכן ח' ט וט'ן ן וגו' צפת כ ן וכר הנניהצפת
 משלו נושלו( )אוגו' ונחתיה והכרתי כאדום 13 ן נטיתי 1 ן ח' מ ואומר[ ן נטיתי ד 1 ח' אכ ואומר[ וכו' ואומר 1 ח' אמואר[

 ן ידו את טכ ן ח. ך שאמן ן מסה שאם ט ן בידי נחוצים( )ט נתוצת שהן אטכ ן אדם של בידו שנהוהת מ ן ח' כסלס"ד[
 עמטןכ דרשב"יןאטכמ במכילתא הוא שעשית,וכן ד יכליוןן15 כולן ויחדיו ט וגו'[ ח"ן מ וכו'[ ונפל וגרן14 ידוכ
 ח', ם עולם[ ן חסו ק 16 ן ח' מ וגו'[ ן חסדי וגו' ה' גמלנו אשר כל כעל ה' תהלות אזכיר א וגו', ה' תהלות חזגיר פ ןיהא
 ן מתחלתו נגנה לא ט מהחלה, כ ן נבגה אים העולם מ ן ח' טס וט'[ ן ורף אודיע ודור לדור אשירה א ן אשיר כ ן לעלסט
 ם ן הוא שלך כוויןכמ  העולס אע-פיאט חןמ טכס וגו'[ ן קולם חסד מ ן ה' מ העולמןאמרתין 1 ן ה' דטמ גי[ 17 ן נבראאכ
 כ מלכותן וכו' ושמונית ן וגו' ושתוניס א 19 ן ח' ם הסק גע' שץ כמשה וכו' וכה-א ן ח' טכמ 1ט'[ ן ה' טכ שנין 18 ןאין
 ן וכו' אע-פ מספר אין ועליבת פלגניים מ ןח'
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 כן פי על אף מנין להם שאין הקםנים אלו ממפר אין ועלמות ולמעלה שנה כ' מכןאלו
 ודורש יושב רבי היה וכבר הכל* כנגד שנשקל משה זה ט( )שם תמהי יונתי היאאחת

 העולם גדול מי רבי לו ואטר מלפניו אהד תלמיד נענה רבוא מ' כמצרים אשהשילדה
 כולו העולם כל כנכד שקול היה משה אח יוכבד כשילדה למה הצד-ק. א"ל הצדיקאו
 ישראל ובג- משה את הי צוה כאשר שנ' הכל כמד שקול משה שהיה מצינו היכןוכי
 י( לר )דברים כמשה בישראל עוד נביא קם ולא ואוי ישראל ובני משה ישיר אוואו'

 ה' שנאמר תורה אלא עווך ואין לקבל עהידין שהם התירה י._יה בעוךנ_ך~רן
 אהב משפט מלך ועזו ואומר יא( כט )תהלים בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמוכוו
 בעוך ה' שנ' הלכוה %א עזך ואין דוד ביה מלכות בזכות בסוך נהלת ד"א ד( צט)שם
 ח(( כה )שם הוא משיחו ישועות ומעוו לסו עוו ה' יכואומ' כ( כא )שם וגו' מלךישמח
 בית בוכוח קדשך. נוה אל י(: ב )ש"א משיחו קרן וירם למלכו עוו ויתןואומר
 ואו' כד( י )ירמיה השמו נוהו ואת שר מקדש %א נוה ואין לכנות עתידק שהןהמקדש

 ימס ובל יצען בל אוהל שאנן בנוה ירושלם תהוינה עיניך מועדינו קריה ציוןחזה
 כ(, לג )ישעיה ינתקו בל הכליו וכל לנצחיחידותיו

 ומלכות בים וחילו פרעה שאבד האומות ששמעו כיון ירכון, עמיםשמעו
 נאמר לכך מתרגוין הרתחילו שלהן זרדה בעבודה שפטישו ונעשו כטלההמצריבם
 הוא ברוך שהקרוש האומות ששמעו כיון ירגזון עמים שמעו ד"א ירכוון. עמיםשמעו
 הוא ברוך הקדוש להם אמר מתרנז.ן התחילו לארץ ומכניסן ישראל של קרנןמכביה
 אשר המלכים ואלה שנ' ישראל כעמו ולא מכם מלכו מלכים כמה שבעולםשוטים

 שקולה שהיא אתמתי 2 ן יאעפ"כ כ ן קטנים כ כומעלהן1
 מלכות המה ששים ד"א נ' מ תמתי[ ן וכו' כבר הכלכנגד
 ומעלה שנה עשרים מבן 14 פלגשים ושמונים רבוא ששים14

 ' ובו זה ן מנין כיהתה שא-ן קטנים אלו מספר איןועלמות
 במצרימן 3 ן ח' כ וכבר[ ן שקול שהיה כ ן ח' מ ש'ו[כפשה
 ד הצדיק[ או 4 ן מי וכי אכ ן ח' דטמ אחד[ ן ח'דטמ
 אב ן משה אס א יוכבד[ ן שכשילדה לו אמר למה אב [ח'

 ח'' א ח'ןה'[ אכ שהואןמשה[ היכןן5א וכי הכלכנגד

 אס ואומרן וכו' דן' ן ועוז וכת, יתן כ 8 ן עוז ואין טסד
 אדטכ דוד[ 9 ן וגו' אהב א ן ח' ט וכוץ יברך דה' ןח'
 , עוז ואין כס ן המלכות( את נ' )ר לקבל עתידין שהןנ'
 דם המוסגר ן מאד יגל מה ובישועתך מ ח', טכ וגו'[10
 מ ן ח' כ ואומר[ 11 ן מעוז ט ן לעמו כ [ ח' א ואומר[ [",
 ואתן ן המקדש גיח אלא אטכס '12 כ רק וכו'[ וירם ןיתן
 דכמ וכו'[ עיניך ן וגו' מועדנו א 13 ן ח' א ואומרן ן ח'ט
 וכו' כיון 15 , יסע בל במקרא: ן יאהל כ ן נוה במקרא: ןח'

 מ בטלה[ וכו' בים ן או"ה טכס ן ח' א בפ'בן ש'יזירגזון
 כע"ז[ך נעשו ושפטים מצרים של מלכות ובטלה טכח'ן16

 שישמעוןאט כדי חלד ט בפ'בן ירגזין וכו' שמעומרגזיז'17
 א יש'[ הרטןשל ט מגניה[ 18 ן שהמקים אז"הןאכמכס
 לכך נ' ד מתרגזין[ ן והכניסן א ן ה' מ לארץ[ ומכניסן ןח'

 כמהן 19 ן המקום אטכ ח"ן ד ירגזת'להסן עמים וגמעונאמר
 ח', )אט את אטב ן לפני ד מכסן ן ח' א מלכיס[ ן מהט

 לדרוגו להם מאין המפרשים הקשו וכו'. שנה כ מבן1
 להגיה צדד וכן ולמעלה ס מבן מגיה סופרים ובמדותכן.

 רבוא שמונים אלו להיות דצריך דאפשר כתב ובבה"מבש"י
 שיצגי והם כ בני הם רשמונים לומר נוטה ובמ"ע רבערב
 שהם רבוא ט אינך ובהדי באו לא מנין ולכלל קטניםמכלל
 כמו פלגשים להו וקרי רבוא שמונים הוו ולמעלה כבני
 דצריך בסוף בש"י שכתב מה נכון והיותר בגמרא.פלגם
 בשהש.ר שהוא כמו ולמטה כ מבן רגוא שמוגים אלולהיות
 כמו הגירסא תתקצב שהש"ר ובילקוט ס"ד. ט פסוקפ"ו

 ששיפ וגרס אחר מדרש מוסיף וגא-צ כאן. במכייתאשהוא
 אבותיהן מבירין ואין אמותיהן שמכירין ששים 14 וגו'המה

 ועי' ועלמות אמותן מכירין ואין אבותיהם מכיריןשמונים
 שנ' יונת. היא אחת אמותיהן ולא אבותיהן לא מכיריןשאין

 רבוא ששים אלו וגו' ששים ד"א משפחותם- עלריתילדו
  שנה כ מבן רבוא שמונים 14 ושמונים ולמעלה שנה כמבן

 מה מאתנו ונעלס רב. ערב אלו מספר אין ועלמותולמטה
 שם בשה"שר וכו'- הקטנים 14 - כך: כל להוסיףהביאו
 שבהב, לגרים וסכום קץ שאין מספר אין ועלמותאיתא
 כי"א גירסת עיין וכון תמתי 2 .יד: פ בא פ' לעילועיין
 כנגר ומקולה שהיא לומר וצריך בכאן דחסרון ונראהומ"ת,
 מגיה בא-צ וכו" מי 3 וכו': משה זה וכו' ששים ד"אהכל.
 בשלח ילקוט תתקצב, שם ילקוט מ"ב, א פסוק פ"רמ"ג, סי פסוק פ"א שהע"ר ועיין משה, אם יוכבד א"ל היתהמי

 לעיל וכוי כמשה 6 : וכו' גדרל מי ומה הגירסא ושםרמא
 רה דף טוב שכל ז. פרשה לעיל וכו'. עתך ואין 7 א:פרשה

 תרגום ועיין ג, פרשה לעיל וכור נוה 12 זוטרתי:ופסיקתא
 וכר. כיון 15 רה: דף טוב ושכל זוטרתי פסיקתאיונתן,

 אמת באות מכם. 19 : קצו דף טוב ושכל זוטרת.פסיקתא
 : מכם בני לפניגורס

10

15
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 שנ' ישר% כעמו ולא מכם שלטו שלטונות וכמה לד( לו )בראשיה אדום כארץמלכו

 ש:' רצון בו שאין כעם לכם אתן אני אף כועמים אחם ועכשו שובל אלוף לוטןאלוף
 פלשה יושבי ששמעו כיון פלשה, יושבי אחד חיל א(: צט )תלים עמים ירגוו מלךה'

 שנאמר אפרים בני של עידוהן לעורר באין הן עכשיו אמרו לארץ נכנמיןשישראל
 קשת רומי נושקי אפרים בני ואומר כ( ן )דה"א וגו' בנו וככר שותלה אפריםבני

 על ללכת מאנו ובתורהו אלהים ברית שמרו לא אשר על מה מפר ט( עה)תהויים
 על"נ. אלא מקום בכל דרך להם אין אמרו ד"א השבועה. ועל הקץ עלשעברו
 ארצנו. אח ומחריבים נכסינו את ובוווים באים הםדעכש.ו

 כבר והלא ארצם אח לירש באים '2הם תאמר אם אדום, אלופי נבהלואו
 )רברס בם וזצרו אל מאד ומעמרתם וגף עשו בף אךכם בכבל טברט אתםנאמר
 באים הם עבשו אמרו ד"א אנינוה. מפני אדום אלופי נבהלו אז ת"ל מה הא ד-ה(ב

 מא(: כו )בראשית יעקב אה עשו וישטום שנ' לאביהם אבינו ששטם מריבהלעורר
 נאמר כבר והלא ארצם אה לירש באים שהם תאמר אם רעד, יאחומו מואבאילי
 יט( מ2ם עמון בני מול וקרבת ואו' ט( ב )דברים וגו' מואב את הצר אל אלי ה'ויאמר
 באים הם עכשיוו, אמרו ולד"א אנינוה. מפר רעד יאחומו מואב אילי ה"ל מההא

 יושב- כל נמוגו ו(: יב )בראש' וגו' ריב ויהי שנ' לאביהם אבינו שבין מריבהלעורר
 החרם כ- וגו' הצמים מער" רק למשה הקב"ה שאמר כנען יושבי ששמצו כיוןכנען,

 ומפר ממונם מאני אלא מתיראין היו לא ואלו אלו אמרו סו-יז( כ )דבריםתחרימם
  נמוגו סב להמם  התחילו ארצנו את ולירש לכלותינו אלא כא-ן אינן עלינו אכלנכסיהם
 למיכ למען ואומר ד( עה )תהלים יושביה וכל ארץ נמוגים שנ' מסייה אלא נסיגהראין

 כ(. כא )יתוק%לב

 ו),

16

20

 הפ"ז גירסת עיין עידותן. 4 בח"ג: עיין וכו'. כעסו1
 ובא"צ וכו' של ערעורן להיות דצריך ונראה קצז. דףוהש"ט
 עירותן מגיה ובבה"מ עברתם מגיה ובא"א עירורןמגיה
 כל מוחק בא"צ ובו.. מפני 6 שנאה: מלשון דהואומפרש

 השבועה' 7 מוחק: בא"צ על. - וכו': שמרו לא וגורס;ה
 אלה כל והלא וא"ת וכר. והלא 9 רש"י: בשלח. רישומין

 דמפרש במ"מ תירץ כבר אח"כ אלא נאמרו לאהאזהרות
 רש"י: וכף. אנינוה 11 עתיד: בלשון אזכאן

 מ גידומן בארץ 1 ן וגו' א ח', ט וכו'ן אשר ן ישראלבני
 ט ן שלחו ט ן שלטונים ם ן כמה אטכס ן ח' כ אדום[ ןח'
 ח"שנ' פ ישראל[ ן ישראל ח'( )מ בני ח'( )אט אתכס

 ן נותן יגו'ןט א ח', טכס שובל[ 4וף 2 ן ח' טעליכסןשנ'ן
 א ח', ט? פלשת[ יושבי ן וגו' עמים א 3 ן לו שאיןכמ
 דח'ן עכשיו[ ן בארץ מ 4 ן פלשת ויושבי האומות ד ןוגו'
 עיירותם, כ עירותם, א ן של מלחמה עלינו לעורר מ ן באודש
 ן וכו' של ערעורן על ומעוררין ש ערעור, פ עברת',ס

 בני אלף מאתים עד וגו'( בנו ברד ג' )? בנו שותלח אטכ ן ואומר גה בני ויהרגום בגו ברד בנו שותלה מ ן ובני כ5
 ן ולא על ד ן ח' ט אשר[ על 6 ן וגו' נשקי א ן בני שנ' אב ן ח' ט נושקי[ וכו' ואומר ן בנו וברד שותלח במקרא: ןאפרים
 אשר ועל כ השבועה, על עלשעברו אט וכו'[ ועל 7 ן עברו אשר על דתלןאכ ח'ןעל[ מ וכף[ ח'[ובתורתו אבאשר[
 ט 1 ר א הם[ ן שעכשיו ט עכשיו, א?מ 8 ן עליו כ ן מקום מכל אכ ן ח' מ אלא[ וכו' אין ו ח, ד ד"א[ ן השבועה עליגרו
 ח"ן מ בם[ וכו' וגר ן ה' א עשו[ בגי 10 ן הלא ס ן ארצנו דכ ן הם מ ן ח' ד אדומן אלופי 9 ן ח' ד ברבן את ן נכסנו כלאת
 אז ן מפני אלא נבהלו לא הא מ וכו'[ הא 11 [ וגו' בם א ן מלחמה( נ' )ד בם תתגרו( )כ תתגר אל ואומר דכ וכו'[יגר

 כ שנאה, מ מריבה[ 12 ן אין כ הן[ ן ח' ד ד"א[ ן בס' וכן אגיניות מ ן מפני אלא כ ן ח' כ אדוק אלופי ן ח' דנבהלון
 רח' ויאמר 14 ן והוא כ והלא[ ן ארצינו ד ן ה' דם רסק יאחזמו 13 [ וגו' אט ח', מ יעקב[ את ן שבין טכס ששטטן ןמרעה

 נ, ר עלית. נ' מ באים[ ן ח' ד המוסגר ( ט רק רעד[ יא' ן מפני ברעדו מה מפני הא מ 15 ן ח' אטבם וגוץ ן ח' דםאלי[

 ן וגו' האלה אט ת', כ וגו'[ ן המקום אטכס 17 ן וגו'( נ' )אט אברם מקנה רועי גין אטכ וגו', רועי בין מ 16 ןעכשיו
 ומנכסיהםן מטמונם 4א מתיראיןןך אינן מתירין.מ 4ול4וןק והא'ןכ הח' ג' כ וגו', נ' אט החרימם[ אםן18 נ' דכי[

 טדסהן דם ן אין טס 20 ן ח' ס נמוגו[ שנ' נימסיןן כ נמסין, אטם ן אע וכו'ןט באים ואינן 19מןונכסיהם ן על ממקנון
 ן כנען יושבי כל נמוגו וגו'( נ' )א לג אטכ 21 ן ה' אס ואומר[ ן וכו' נמוגים העמר יב( כ )יחזק4 4כ בל תמס שנ'ד
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 שנ' כענין קרובים על ופחד רחוקים על אימתה ופחד, אימתה עליהםתפול
 כי יהושע לשלוחי אומרת רחב וכץ א( ה )יהושע וא' האמורי מלכי כל כשמועויה"

 בגדול י(: כ )שם לככנו וימם ונשמע ומ' סוף ים מי את ה' הוביש אשר אתשמענו
 ובא העולם אומות כל את עמלק כנם הים מן ישראל שיצאו כיון כאבן, ירמוזרועך

 בגדול נאמר לכך כאבן כולן ודממו שעה באותה משה ונתפלל ישראל עם ונלחם6
 מי כל לארץ מרגלים שנכנסו כיון כאכן ידמו זרועך בגדול ד"א כאבן. ידמוורועך
 ישרך שעברו כיון ורועך בגדול ד"א כאבן. רומם היה ישראל מרגלי אלו אומרשהיה
 מלך יבין כשמוע ויהי שנא' ישראל עם ונלחמו ובאו כנען מלכי כל נתקבצו הירדןאת

 המלכים כל ויועדו וגו' מהניהם וכל הם ויצאו וכו' מצפון אשר המלכים ואל וגו'חצור
 אחד פה ישראל ועם יהושע עם להלחם יחדו ויתקבצו .ואומר א-ה( יא (DW האלה10

 כאבן. ידמו נאמר לכך כאבן כולן ודממו יהושע ההפלל שעה באותה ב( ט)שם
 נחלי יעבור עד הירדן את יעכור עד הים ,כאת יעבור עד ה' עמך יעבורעד
 יצרתי וו עם שנ' ישרק אלא עם לך ואיץ שלך העולם שכל לפי קנית, זו עםארנוץ(י
 וארץ שמים קנית, וו עם שנ' קנין נקראו ישרק קנין נקראו ארבעה כא(. מנ )ישעיהלי

 הר שנא' קנין נקרא המקדש בית ?ב(, יד )בראשיה הארץ שמים קונה שנא' קנין נקראו16

 הרתוקים מ ן מח' ואימההן ן וגו' א ח,, דטמ ופחד[[
 מו'[ ן כשומעם מ 2 ן "קרובים הרחוקים.. סוהקרובים,

 , אלהים הוא אלה-כס וה: כי הירדן  ביבי אשר ד ח',כס
 בע'קנא חופים וכו' כי ן ח' מ יהושען לשלוחי ן אמרהטס

 וגוץ ן וכו' ונשמע ה' ט ן וגו' ד וכו'[ דה' 3 ן ח' אש'יס[
 כלן ן שיצאו שראו כיון מ [ ט רק כאבן[ ידמו 4 ן ואומרכ
 משה מ ן נתפלל טכמ ן מלחמה ועשה טכס 5 ן ח'מ

 כולן[ ן דממו ט ן באותה  העם בעד משה טכ ן ודממועליהם
 ידמו [ כ רק זרועך[ בגדול 6 ן ח' מ זרדעך[ בגדול ן ח'מ

 הם ישראל מ ן ח' מ אלו[ 7 ן ח' מ מי1 ן ח' טכמכאבח
 בגדול ן כאבן ידמו )ו( בגדול נאמר לכך נ' כ כאבזן ןהיה

 כלן ן נכנסו טכ נתכנסו, מ ן ח' ט נשוע[ 8 ן ח' ט'רועךן
 , כנען מלך מ ן מלחמה ועשו ט"מ ן ח' כזכמ ובאון ן ח'מ
 יגב אח וישלח חצור כ ו4ה, וגו' יובב 4 וישלח חצור ט9

 כ ן המלכים ואלה ד ן וכו' המלכים ואל ואומר חצורמלך
 טמ וגו'[ ן וגו' ומים ממזרח הכנעני ובשפלה בהרמצפון

 מחניהם ט ן ח' מ האלה[ וכו' וגו' ן שאו ר ן ואומר כח',
 ואומרן 10 ן רועדו רב עם עמו מחניהם כ ן ויתקבצו וגו'עמם
 המלכיס כל ויתקבצו ד באוהה, כלם ויתקבצו מ [ כרק
 ועם [' ח' ט יחדון ן באותהיחדו

 ישראלי
 סם 11 ן ח' כ

 ן ח' בז וכו'[ לכך ן ח' נ( כולזן ןנתפלל
 נאמרי

 כ ן ה, כ
 ד המוסגר ן ח' ט בפ'ב[ יעבור עד 12 ן ידמו זרועךנגדול

 אע-פ[ מ ן כל לפיכך טכ 13 ן ח. כ עדיעבוראההיםן ןח'
 מ וארץ[ וכו' שמים ן ה. ם נקראו[ ן נ,-א מ [14 איןמ

 לאל אברם ברוך ויאמר ויברכהו שנ' קנין נקרא4וברהס
 עדנו קנהא זה הר שם קנין נקראת א"י ט וכו'. קונהעליון
 א"י כ ס(, )כבכ"י וכר ויברכהו שנ' קנין נקראאברהם
 עלטן לאל אברם ברוך והשמר מבמכהו שנא' קניןנקראת
 , ח' ט ימיש[ וכו' בית 15 ן וארו שמיםקונה

 שם תנאים ומדרש נב פיסקא דברים ספרי וכר. על ופחד1
 רש-' קצת, דף טוב ושכל זוטרתי פסיקהא עקב,סוף

 מס' לקמן וכף. כנס 4 : להפך הגירסא דרשב-יובמכילתא
 הפסיקתא לשון ארגון' 13 : רה דף טוב שכל פ"א,דעמלק
 את קנית זו עם יעבור עד הים את עמך יעבור עדזוטרתי
 נחלי את דה' עמך יעבור עד איתא שם טוב ובשכלהירדן,
 במכילתא הוא וכן הירדן' את קנית זו עם יעבור עדארשן

 ולפי ארנון' נחלי יעבור עד הירדן את  שיעבור עדררשב-י
 עד וצ"ל לשונות שתי שלפנינו בגירסא דנתערבו נראהזה

 4וו-ץ יעבור עד ד"א הירדן את יעבור עד הים אתיעבור
 הרגם ואוגקלום במ"ע ועיין ארנק. נחלי יעבור עדהירדן
 ית 1-ה' עמך יעגרון די זמן ער הרגם ויונתן הש-ט,כלנוון
 ית דקגית האילין עמך יעברון די זמן עד ארענאנחלי

 האילין עמא דיעברון עד ירושלמי ותרגום דיובקא.מגיזתיה
 ולשט דיורדנא- מגיזתיה וית דיובקא מגיזתיה יהדפרקת

 העברה זו קנית וכו' ארנון נחלי העברת זו וכר ער בחיר'
 בם-ח שהוא כמו אע-פ כאן גם מגיה בא-צ לפי. - :הירדן

 דברים בספרי ופו.. ארבעה 14 בם"ז: גם הואוכלפנינו
 ובית וישראל תורה והם שלשה אלא מונה אית שטפיסקא
 בפרקא וב-ה באן' כמו ארבעה מתה פז: ובפסחיםהמקדש,

 ה"יא תורה דקנין גברייתא אבל דארבעה. בכא הק'דר'
 עלית ל4 אברם ברוך מדכתיב אברהם ומוסיף חמשהמונה
 כסחו השמים מדכתיב וארץ שמים ויליף וארץ שמיםקונה
 ומוכיח קניניך הארץ מלאה וכו' רגו מה מרכתיב ועודוכו'
 ועוד ידיך כונם ו-:' מקדש מן קנין נקרא המקדשרבית

 פ"ח רבתי כלה במס' גם וכ"ה ימיש קנתה זה הרמדכתיב
 תמהר וכבר הכתובים מן ראיה בלי וכאן פ-ט זוטאובאליהו
 פי על מגיה והגר"א תורה רקנין הברייתא גומחת עלרבים

 וכתב האריך תתקסג צד ח"ב ויסרי ובמחזור דילןהמכילתא
 דיליף משלי בספר קרא .שמעון ר' של במדרשושמצא
 והארץ השמים תולדות ושרירה מדכתיב אברהם שלקנינו

 ברוך הכת' שאמר זהו באברהם אלא בהבראם א-תבהבראם
 בהמקרא פתרונו וכן וארץ שמים קונה עלכן לאלאברם
 וארץ שמים שקנה כדרך אותו הקונה עליון ל4 אברםברוך
 בפסחים )וכן שלשה אלא מונה אינו דבספוי כתב זהואהה
 לא דבפסחים כתב לרשיי חמיוחס תורה דבליןהבריתא עי בפירוש וכן משלש, משונה גירמת לו שהיתהמשמע
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149 ט-י פרשה בכשלכן השירהמסכתא

 )משלי דרכו ראשית קנני וע' שנ' קנץ נקראת דפתרה נרץ עח ותהלים ימים כגתהזה
 קנין שנקרא המקרש בית ויבב קמן שנקראת לארץ קכין שנקראו ישראל יבוש כב(,ח

 קנית, זו עם נאמר לכך קנין, שנקראת תורה שלבוכותה

 יפרשה
 כתיב אין ותטענו תכיאמ נתנבאו. מה ידעו ולא אבות נתנבאו ותטעמו,תביאמו

 לך תדעי לא אכו וכה"א האבות ולא נכנמין הבנים אמרו ותטעמו תכיאמו אלאכאן
 נכנמין גדיים אמרו ח( א )שה"ש וכו' נדיותיך את ורעי הצאן בעקבי לך צאי בנשיםהיפה
 מפאת שנאמר שורות שורות נטוע שהוא זה ככרם ותטעמו תביאמו ד"א תיישים.ולא
 תכיאמי ד"א ח(, מח )יחוקאל אחד נפתלי אחד דן אחד יהודה ימה פאת עדקדים

 )ירמיה אתוש ולא ונבעתים אהרוס ולא ובגיתים שנ' נתישה בה שאין נטיעהותטעמו
 בהר נחלתך, בהר סו(: ט )עמום עוד ינתשו ולא אדמתם על ונטעתים ו(כד

 כקראו ארבעה מ(. כ )יחזקאל ישראל מרום בהר קדש" בהר כי שנ' בושהכרחתנו
 כארץ שנ' נהלה נקראת ישראל ארץ נחלתך, כהר שם נהלה נקרא המקדש כיתנחלה
 וממתנה שנ' נחלה נקראת התורה וכן יט( כה )דברים נחלה לך נותן אלהיך היאשר

 ב( ד )יואל ישראל ונהלתי עמי שנ' נהלה קרויין ישראל וכן ים( כא )במדברנחליאל
 המקדש בית ויכנו נחלה שנקראת ישראל לארץ נחלה שנקראו ישראל יבא הקב"האמר

 לשבתך מכון נחלתך: בהר נאמר לכך נחלה שנקראת התורה בוכות נחלהשנקרא

 בד"ס ועיין וישראל. וארץ ושמים תורה שלשה אלאשניט
 אחד וביהמ"ק ג' קנינין ארבעה שכהב שם בפסחיםורש"י
 אחר ישן במחזור הגירסא מצא וכן ד' ובמכילתאמנייהו.(
 סוף למנינו. שהרס כמו המכילתא נוסחת מביא כךואחר
 ובילקוט הברייתא' בלשון טעות איזו כי לעין נראהדבר
 בתהלים אבל לפגינו, במכילתא כמו הגירסא תתקמבמשלי
 וארץ שמים במקום קנין נקראת ישראל ארץ גורסתהכב
 בקצור מביא עד: בראשית ובילקוט הכתוב, מן ראיהבלי

 ביהמ"ק )במקום וארץ שמים תורה וקחשיב קניניםשלשה
 אלו וקחשיב וא' דאמרי ואית ומוסיף וישראלשבספרי(
 נשמטו, המקרא מן והראיות וביהמ"ק אברהם ועודהשלשה
 כל שהבאתי ואחרי לפניגו' כמו הג' קצת דף וש"טובפ"ז
 לגי' דבין העקרית הגירסא לברר עלינו קשה השנוייםאלה

 יפה. מתפרש אינו שלפנינו המאמר הדפוס לגי' וביןוהלקוט
 יבאו גרס דלא בחיי ר' בשם שמביא למ"ע בהשמטותועיין
 קנין שנקראו ישרן יבואו 4א וכו' ישרן לארץ וכו'ישר4
 וארץ שמים עומדים שבזכותה קנין שנקראת ההורהויקבלו
 רבתי כלה ועיין קנין, שנק' המקדש בית ויבנו קניןשנקר'
 אם אני מסומק יפה עולה המאמר דלגי'זו ואע-ג פ"רסוף
 דג' דרשב-י המכי בגי' דהעקר נראה ולכאורה עקרית.ירא

 עדין אבל א-ה הגי' וארץ שמים במקום רק דילןכהמכ'
 וארץ שמים קונה מן קנין נקראה דא"י ראיה מביא דאיךקשה
 דצ"ל אומר הייתי יראתי ולולי א-י' דווקא ארץ בכללוכי
 בילקוט שהוא כמו ימינו קנתה זה הר שנ' קנין נקראתדא"י

 שהן יריך. כוננו ה' מקדש מן קנין נקרא דמקדשוהראיה
 יי הבע וכו' כסאי השמים מן ועוד תורה דקניזברחשש
 וקכט. צ דף ]תדנאן ראשונה שנה והחוקר במ"עועיין

 וכו'- ותטעי 5)-(
 ש-ט פ-ז, רש-י. קיט:. בחרא בבא

 השירים שיר ס"ד, פ-ב רבה שמות ובו" גדיים 7 קצט:דף
 חיכן רק מביא איש וכה שנאמר 8 ז: פסוק פ"ארבה
 קצט וש-ט בפ"1 וכו.' בארז שי' 13 ;  פ"ז קצט, ש"טהענין,
 הממחה: 41 הנחלה 4 עתה עד גאתם לא כי מדכתיבהראיה

 שנאמר וכי-מ בילקוט כמו וש-ט כפ"ז אבל וכו'. עמי5ן

 ט 2 ן וגר ראשית כ ן נקרא ט ח', ב נקראתן ן ימינך כ1
 ן שהוא ד שנקראן ן שנקראת ישרן בארץ כ 1 לא"י מ ןיבא
 החורש מ ן ח' טכמ שלן ן בזכות ט:מ3

 שמר איש כס ן ח' ר בפ'בן גתגבאו ן האבות כ 5)י(
 ר ן מהי וגו'[ וכו' וכה"א נכנסימן האנות ואין מכם 6 [כאן
 ט? ן דח, אמרון ן ר טכ וכון צאי 7 ן ח' ט לך1 ן אמרוהכי
 מ תביאמה ד"א 8 ן נכנסים התיישים ואין נכנסים הגרייםמ
 ,יט ב[ בה' שורות ן נטועה שהיא זו ד ן בכרם ק ו ןח'
 בפ'גן אחד ן מח' דזוכו'[ ן ים ם ן מקדימה 9רטקדמה, ןח'
 , נטישה ט נתיצה, ד 10 ן ח' מ ט[תביאמו[ רק ח'[ר"אטס
 ובניתים ן אהרוס ולא ובגיתים אחוש ולא ונטעתים להפךד
 אתוש טמ ן ח' כ אחוש[ וכף ונטעתים ן ח' מ אהרוס[ולא

 ן וכו' בהר אשתלנה נ' )מ יש' מרום בהר קדשי בהרכי
 בכל באמת הזאת בארץ ונטעתים וגו' ג' כ אדמתמן11

 ן ינמשו ד ן ולא אדמתם על ונטעתים מא( לב )יריתהלבבכם
 בהר ן ח' ד כין 12 ן ח' מ ישראל[ וכו' בהר [ ח' כעוד[

 ן נחלתך א' נ' כ ישרק[ ן ואומר נ' כ קדשי[ ן ח' טקדשה
 ): ווט שג' נהלה נקראו ישראל טכמ וכו'[ גיה"מ13

 )מ בארץ שנ' נחלה נקראת א"י ונחלתך עמך והם(ישראל
 מסל אלהיך ה' בהניח והיה שנ' )כ נחלה וכו' אשרארץ(
 וצו, ביהמתן לרשתה( נחלה וכף בארץ מסביבאויביך

 ן הק' כ הב"ה, ט 16 ן ממחגה ט 14 ן וכו' ההורהנהלהך
 כ ן ח' ט ישראל[ ן ח' ד נהלה[ וכר לא"י ן יבואוט:מ
 כ לשברך[ מכון ן ח' כ:מ נחלתךן וכף לכך 17 ןשנקרא
 ן פעלתן לשבתך מ ןכפול
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 בהיכל ה' וכה"א מעלה של כמא כנכד מכוון הוא מטה של שכסא הדברים מן אחדזה
 לשבתך מבון לך זבול בית בניתי בנה ואו' ד( יא )תהלים צמאו בשמים ה'קדשו
 שכשברא העולם והיה שא' מי לפני המקרש בית חביב ה', פעלת יג(: ח )מ"אעולמים
 ד4 לכ )תהלים נעשו שמים ד:' בדבר שנאמ' במאמר אלא בראו לא העולם אתהקכ"ה
 העולם לאומות להם אוי ה'. פעלת שנאמר לפניו פעולה כב.כול המקדש לביתכשבא
 והם והחריבוהו עמדו לפניו פעולה שקרוי המקדש בית שהרי באזניהם שומעין הןמה

 יכממעון ישאג ממרום ה' אומר מהו כן לענין 0 קלו )שם בה הימור עד ערו ערואמרו
 בית חביב ידיך, כונני ה' מקדש כ(: כה נודצ41).רמיה על ישאג שאג קולו יתוקדשו

 ידי אף שני אחת בידו אלא בראו לא עולמו את הב"ה שכשברא הקב"ה לפניהמקדש
 ה' מקדש שנ ידיו בשתי כביכול המקדש בית לבנות וכשבא מחיכ( ארץ)ישעיהיסדה
 בזור מלך של לפלטרין שנכנסו ללסטים משל ידיך. בשתי תבנהו אימתי ידיךכוננו
 עליהם המלך ישב ומן לאחר מלך של פלטרין והחריבו מלך של פמליא והרגונכם.ו
 מלכותו נתודעה כך ואחר שלו כפלטרין וישב מהן צלב מהם הרג מהם תפשבדין

 אומר הנעילי יומי ר' וער לעולם ימלוך ה' ידיך: כוננו ה' מקרש נאמי לכךבעולם
 כהן שולטת ולשון אומה היתה לא ועד לעולם מלך ה' הים על ישראל אמרואלו

 אברהם ורע מרעיתיך צאן עמך על לבא לעתר וער לעולם ימלוך ה' אמרו אלאלעולם
 אשר וכנה ממצרים שהסעתה גפן בכורך כנך יעקב עדת יצחק יחידך בניאוהבך

 טכס ןועא[ מסה של נ' )ק מעלה של כנגד שהוא הדבר'[דג'1
 ן3 ח' ב מכיאומרןוכה-אוכו'עולמים[ ד שלמעלןןח'ןםב

 כ 4פהב"ה, ן טלפניהטקום מלפניהקב"ה, ן ה'עולמיםןט
 הס', בית וכשבנה טס 5 ן וגו' נעשו ט ן כלסו טכס ןהק'
 ן ח' מ ה'[ פעלת שג' ן בית וכשברא עז לבירן ולכשבראכ
 לפניו כ ן וכו' אומרים והם ידיו פעולת מ ן קרוי טכמ6

 ' אותו והחריבו סו ן אלו( נ' )כ ועמדו טכ ן ה' פעלתשכ'

 ן וכו' ממרום שנ' מה כטין ו ן ח' ק כחן, כ כה 7 ן הםטכ
 אליהם ואמרת עליהם תנבא ועתה אומר מ ן הוא ממהו[
 וע' ואומר הדברים כל את הנקף ועתה אומר נו וכו',ו-ה'
  ממעון ן ח' ר המוסגר ן השמו נוהו עד ישאג ממרום ץ ןוט.
 לפני ט 9 ן השמו נוהו עד תהו ט 8 ן ח' ט קולו[וט'

 ן הק' כ ח', טס הב"ה[ [ והה"ע שאמר מי לפני כהב-ה,
 ן בית ולכשברא כ בית, וכשברא טס לביוב וכשברא ש10
 אימתי ן ימלוך דה' נ' כ ידיךן 11 ן ח' מ ידיך[ וכו'שנ'
 ן משל ועד לעולם ימלוך דה' מ ן ח' בו ידיך[וכו'
 בזזו ן לפלטין טכמ [ שנבנוה כ שנכנסון ן לה-ד משלטכ
 מלך של פלטין בגי והרגו מלך של נכסיו וגזזו כסוכו'[
 פמליא )כ שלו מלטין בני והחריבו שלו( פמליא בני)ס
 לפלטין ט ן לאח"ז מלך( של פלטין בני והשיבו סלךשל
 המלך בני והרגו ובזזו מלך של פלטין והחוירי מלךשל

 עליהם טכ ן עמהם מלך ישב ר ן והחריצו ו 12 ןלאח"י
 ן ח' כ בפ'ב[ מהם ן תפס כ ן ה' מ מהם[ תפש 13 ןהמלך
 ן נתוודע פכם ן בפלטין המלך וישב ם בפלטץ, ישבטכ

 רוב בגירסת תפסתי וכו'. שכסא 1 ונחלתך: עמךוהם
 שמוכיחין הדברים מן אחד זה קצט הש-ט ולשוןחספרים
 אחד זה המכדרשב"י וגי' הפ"ז גירסת נראה וכן וכו',שכסא
 דה-ק לפרש אפשר הדפוס וגירם' וכו'. שכסא המקראותמן
 דברים כנגד מכוונים שהם מטה של דברים שאר מן אחרדזה
 להיות ראוי והיה תקון צריך הלשון עכ"פ אבל מעלהשל

 חגיגה ל, מזמור טוב שוחר ע"ג, ח ברכות ירושלמיועיין מכוון- כמו מכון ודורש וכו' כנגד שהם מטה שלדברים
 ופ-לה ס-ד פ"לג רבה ימות ס"ז, פ"גה רבה בראשיתיב:,
 ס"א פקודי תנתומא ד, פסוק פ"ר רבה השירים שירט"ו,
 מעלה: של מקדש דה' מקדש ומ-א: ורש"י ות"יוס"ב,

 מ"ע ובו., בית לבנות וכשבא דצ"ל כשפשר וכו'. כשבא5
 הן. נוסחאות דבי כתב במ"ע וכו" והם .6 בית: וכשבראאו
 שהלשון 7,4-ן4י כן נראה אית דהשב"י המכילתא מןאבל

 לענק 7 ואמרו: מגיה ובא"צ קצת. תקון צריךשלפנינו
 כתובות וכו'. בשתי 10 וכוה אומר מהו גורס בא"צוכו'.
 : ורש"י ויונתן ירושלמי הרגום ס"פא, נ"א אדר"נה.,
 ימלוך דה' דצ-ל ונראה כי-מ, גירסת עיין וכו" אימתי11

 ימלוך ה' ידיך וכו' אימתי גרס ובם-ע וכו' כשתבנהואימתי
 וכו. המקדש לבית וכשברא קצט הש"ט ולשון ועד-לעולם
 מלכותו שתתירע בזמן אימתי ידיך וכו' מקדש שנ'ידי
 אימתי מוחק ובא"צ וגו' ימלוך ו-ה' וכו' מקדש העולםבכל
 משל ידיך כוננו ה' מקדש אימתי וגו' ימלוך דה' וג'וכו'
 וכו'. 16על דףקצט: וש-ט וכו"פ-ז יוסי 14י' פ"ז:ועוין
 מלכותך תתיידע לא עכשיו אמרו לבא לעתיר הש-טלשון
 פרעה סוס בא כי מה מפני מרעיתך וצאן עמך עלאלא
 אבל וכו' עמך על עכשיו אבל דצ"ל אפשר זה ולפיע"כ,

 סוס בא כי אחר לקמן המאמר גורס דרשב-יבמכילהא

10

16

 הים[ על 15 [ ח, טכמש אבל דפ, הגלילי[ ן ועד לשלם ימלוך _וע' נ' כ ה" מ ועד[ ן ח' מ ידיך[ וט' מקוש ן לשלם ד14
 ח'ז )ט על אבל טכ ן צאן עדרך עמך לבא לעתיד אבל מ ן ח' מ ועד[ לעולם 16 ן ומלכות כס ח', ט ולשון[ ן היה ד ן ח'מ

1bYן ה' מ בנך[ ן יחידך עתק טכמ 17 ן וכף צאן ח'( )ט צאנך עדרך 
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151 י פרשה בנשלח דשירהמסכהא

 ופרשיו ברבבו פרעה מום בא כי מה מפני ועד, לעולם ימלוך ה' - ימינךינפעה
 וכו'. עליהום ה' וישבכים

 לאביה שאמרה אלא מרים היתה שנביאה מצינו היכן וכי הנביאה, מריםותקח
 ויקח לוי מבית איש וילך מיד מצרים מיד ישראל את שמושיע בן מוליד אתהסופך
 בתי לה אמ' אביה בה נוף הצפינו. עור יכלה ולא וגו' בן ותלד ותהר א4 ב )שמותונו'
 לו יעשה מה לדעה מרחוק אחותו ותתצב שנ' כנבואתה מחזקת ועודה נבואותיךהיכן
 ויבא ואומר א( ט )עמום המזבח על נצב ה' אוה ראיתי שנ' נבואה אלא יציבהואין
 ויתיצבו ויהושע משה וילך וגו' והתיצבו יהושע ארז קרא ואומר י( נ )ש"א ויתיצבה'

 שנאמר הקדש רוח אלא מקום בכל מרחוק אין מרחוק יד(: לא )דברים מועדכאהל
 הארץ מלאה כי שנ' הקדש רוח %א דעה אין לדעה ב(: לא )ירמיה לי נראה ה'מרחוק
 יכסו כמים ה' כבוד אה הארץלדעת תמלא כי ינואומר ם( יא וישעיה וגו' ה' אתדעה
 ה' יעשה לא כי שנ' הקדש רוח אלא עשייה א-ן לו יעשה מה יד(:4: ב )חבקוק יםעל

 truw לפי %א אהרן אחות תיל ומה משה אחות ולא אהרן אחות י(: ג נעמום וגו' דבר%הים
 אהי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו כיו"ב שמו על אחוהו נקראת אחותו על נפשואהרן
 לפי אלא דינה אהי Hrth מה היתה השבטים כל אחות והלא כה( לד )בראשיתדינה
 )במדבר אהוהם מרין נשיא בת כובי וכן שמם. על אהוהם נקראה עליה נפשםשנתנו
 שבע מדין ולכהן שנא' היתה אב בית אומות ראש בת והלא היתה אחותם וכי יח(כה
 : שמה על אומתה נקראת אומהה על נפשה שנתנה על אלא אחותם ת"ל ומהבנות
 הצדיקים אלא במדבר ומחולות תופים לישראל להם היו מנין וכי בידה, התוףארן
 והתקינו ממצרים שיוצאין עת ובבורות נמים להם עושה שהקב"ה ויודעים מובטחיםהיו

 ומחולות. תופיםלהם

 אבל שב עליהם הים מי את עליהם 1-ע' השב וז"לוכו'
 בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני ימינך שנטעה וכו'עמך
 ה' ד-א גורס בא-צ וכו'. וע' 1 כאן: דכצ-ל ואפשרהים
 יב שם בבלי ע"ב, יו סוטה ירושלמי פר' 13 וא-צ:יכו'
 ופ-לא פ"יד משלי מדרש ס"כב, פ"א רגם שמות וע"ב.ע-א
 בס דר-א מדות ול-ב ר, דף ש"ט ש"ז, פ-ב בשלחולעיל
 ע"ב כ דף והזהיר בס' וכו'. נפשו 14 ד: מדה מיה-גשל
 נפשה שנחגה מתוך אלא היתה שניהם אחות והלאגורס
 ס-י, פ-פ רבה בראשית יב:, סוטה בבלי ועיין וכו',עליו
 וכו' שנ' דו ס-כ: פ"יג רבה במדבר ס"כב, פ-א רבהשמות
 ס' ולשון וב"ר' בם-ח ליתא וכן זה. כל מוחק בא"צגגות.
 ראש שנ' מגיה ובא-א וכו', אלא היתה אחותם וכיוהזהיר
 שלפנינו הגירסא מקיים ובש"י הוא, במדין אב ביתאומות
 פ"א: ושירה מם' ולעיל ר דף ש-ט ועיין מחודד.בדרך
 ורש"י. סוג שכל זוטרתי, פסיקהא פ"מב, פדר"א ומחולות.21

 וכו' וכי 3 ן ח' מכ: וכו'ן ברכבו ן ח' מ ועד[ לעולם1
 ק ן שנתנבאת כ שנתנבאה, מ ן והיכן מ ן ח' ט ש'יחןשמה
 מיד ן ומושיע עומד שהוא כס ן מוליד שאת כ 4 ןשאמר
 כ 5 ן ח' כמ וגו'[ ויקח ן וילך שר כמ [ ח' כמ מידןוכו'
 בו ן היא היכן מריס לה ואמרה כ ן וכו' ולא האשה ותהרמ

 כמ וכו'ן לדעה ן מתחזקת כ 6 [ נבואתך היכן מריםאמר
 הקדשן רוח אלמכם מקום בכל יציבה איןןכ מח'ן7
 מ ואומר[ ן ובפ' בפ' ויקרא ויתיצב כ 8 ן ח' מואומרן

 מקום[ בכל 9 ן ח' דם וכו'[ וילך ן ואומר כ ח', ס וגו'[ ןח'
 ח'ןהמוסגר כמ וגד[ 11 4אן מקום בכל ן10כדעה ח'מ
 12 ן ח' מ וכו'[ כמים ן ח' מ כבודן ן ח' מ ואומר[ ן ח'ד

 אחות והלא אהרן כמ ן ח, דכ וגו'[ 13 ן בכ"מ עשייהכמ

16

15

20

 ד 4נ [ ח, כ אורזן ן ה' מ אהרן[ וא' ומה ן היתהשמהם
 ב ן כ רק ושחותו[ ן עליה מ ן ח' כמ אהרן[ ן אהרןנפשו

 ן ח' ד 4א[ ן ת' נו דינתן וכו' מה 1 ומה כ 15 ן ח' מ דינתן אחי 1 יעקב בגי ויחנו כ ת', ך יעקנן וכו' ויקחו ן או' אתהכיו"ב
 אומתן בת והלא ס'י: פ'פ ב-ר הש, דט 17 ן כזבי דבר על א-א( ג' )כ כיו"ב כמ ן ה' מ שמם[ על ן אחותן על כ16

 4א כמ ן ח' מ אחותם[ וכו' ומה 18 ן ח' ורבה מ בית[ וכו' שנ' ן היה ול [ "' כמ אב[ בית ן באומתה כ ן ח' רב בתן ןהיתה
 מ להם[ ן ח' כ היון ן היה ם ן ומנין כ 19 ן ח' מ שמה[ על ן אחותם מ ח., ורבה דזטכ אומצתן ן ח' רטש אומתה[ ןלפי
ח',

 ו-
 שהמקום אכש ן עומדים מ 1 ח' אטכמ היו[ 20 ן שהצדיקים אטכס ן בסמוך וכן ח' מ ומחולות[ ן ח' וק לישרן[ ן לה

 והתקינו[ 1 מצרים יציאת עם ט יציאתם, עם לפיכך ש יצשתס, עם אכמס ן ח' מ וגבורות[ ן ח' אכ לנוהכם[ ן שהס"הט
 התקינו דם פ, גםכ"ה
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 א פרשה בנשלח דוימעטסכהא152

 שדרו שנאמר לנשים שירה מרים אמרה כך לאנשים שירה משה שאמר כשםדנצשוכ מגי בים, רמה ורוכבו מום נאה גאה כי לה' שירו מרים להםותען
 וע'.לה'
 שירתאחסלת

 השירה כל 4א בלבד השאשק הפסוק לא כלומר וכו'. מגיד1 ן ח' ט מרים[ וכו' מגיד ן ח' אטכס ביטן וכו' שירו1
 תחש אימרת היא מסים ר דף ובש"ט פ"ז ועיין רא"ם. ן ח' אם ינ'[ ן ח' א שירה[ ן ונכשם כס ן ח' מ הכתוב[2

 ק שירתע[ 4 ן 1ט'( ג, )א גאה גאה כי ר(ה' אטכס3
 ועלי' אריס מאן אמר רבא תהומא רח' תקיפא איחגאה בכן וסימנהון י' פרשיתא בה ואית שירהא א הושבחתם. לאלהאנ'

.,:444ני.

 אפרשה5
 כל ושאר משה פי על אלא נמצו לא גמיעה וו יהושע רבי אמר משה,וימצ
 כנ( ם )במדבר ימיו ה' פי ועל יחט ה' פי על שנ' הנכורה פ" על גמעו כולןהממעות
 פי על או' אליעור ר' ישרי את משה ויסע שני משה פי על %א נמעו לא זו נמיעהאבל

 לא וכאן הנכורה פי על %א נמצו שלא מקומות ושלשה בשנים מצינו pw נמעוהנבורה
 ישראל של שבחן להודיע ישראל את משה וימע ת"ל ומה הכבורה פי על אלא נמעו0נ

 בידינו ואין במדבר יוצאין אנו היאך אמרו לא סעו קומו משה להם שאמרשכיון
 וקראת הלוך בקבלה מפורש ועליהם משה אחר והלכו האמינו אלא לדרךמחיה
 שנ' ממעות שלשה לאחוריהם ממען שחור מצינו וכן ב(. ב )ירמיה וגו' ירושלםבאזני
 )במד' סוף ים על ויחנו מאילים וימעו אילימה ויבואו ממרה ויסעו החירות מפניויסעו

 ישראל ובג. שנ' מטצות שמונה לקבורתו אהרן של לכבודו שחורו מצינו וכן ח-י(. לנ15

 ישראי את משה אטכ 6 ן קדמיתא פרשיתא א כ)א(
 המסעות כל אומ' יהוידע ר' מ ן או' ר-י סוף( מים נ')אכ
 א ג-aL~] ן זו נסיעה טש ן הגבורה מפי אלא נטעירם4ש
 כ: כולן[ 7 ן משה פי על ח'( )ש יש' נסעו אנוכש ן ח'טכ

 D"y ם ן הגבורה ע"פ( )אכש מפי אלא נסעו לאאכמש

 ן וגו' ועל א ( יחנו ה' וע"מ יש' בני יסעו ה' ש ן יסעוה'
 לכך אטכ ן ח' מ אלא[ נסעו ן8לא ישראל נ'בני דיחנו[
 מ 9 ן אליעזר גר' כ ן ח' מ ישראל[ r~ha ן ויסענאמר
 במקום מצינו אטכ ן שלא ושלשה ושנים אחר במקוםמצינו
 או ש ן שלא מקומות( ובשלשה ובשנים )כ ובשלשהבשנים

 [ ה' אטכמ הגבורה[ וכו, וכאן ן הנגורה מפי ד ןבשלשה

 אלא אט:ש [ ח' ט ישק את ן ח' מ ישראל[ את משה10
 ש ח', מ גמדבר[ ן טסעין ט ן ח' מ משה[ 11 ןלהודיע
 א ן בדרך ד 12 ן לט ר בידיכן ן למדבר אכ במדבר.לדרך
 ן מפרש כ ן עליהם אט:ש ן ח' מ ועליהם[ ן אחריט:מ
 לאחוריהם שחזרו ט ן ח'( ): וגו' לאמר ירושלם אכמ13

 מפי, דטמפש אבל במקרא וס"ה כ מפני[ 14 ן שלשררם
 ויסעו וגוץ ג' וא הים בתוך ויעברו החיטת אטכ ! פיא

 ' למחתיהם נ' מ שחזרון 15 ן ה' מ אילימהן כבאו ן וכו'ממרה

 בעמ' ש'ג מסעות וכו' שנ' ן ח' רט שנ'ן ו מסעות שלשם

 עיין ששאר, לפי או א"צ. ששאר, צ"ל ושאר. 6)א(
 שץ הס' בע' מגיה בבה-מ ליעזה ר' 8 : דרשב"ימכילתא

 ב ובתנחומא שפ במ"ח הוא וכן אליעזר, ר' במקוםד"א
 וכן אלעזר. ר' שם גורס ס-ב פ-כד רבה ובשמותס"טז
 ובמסע ר'אליוהר, במקום ד"א כאן גורס ובפ"ז בש.י.מגיה
 וע"ז דר"א אליבא גובהו תנאי תרי או נוסחאות דב'כתב
 המודעי אלעזר ר' צ"ל כאן ר"א דבמקום נראה אלאליתא
 דרשת נשמטה דרשב"י ובמכילתא ס"טז ב בתנחומאכמו
 בשאר מצינו מגיה בא"צ וכו'* מצינו 9 המודעי:ר"א

 בא"צ וכאן. - דרשב"י: מכילתא ועיין וא"נ.מקומות,
 פ"נ סוף בנפלח וכר. לתאמינו 12 וא"צ: כאן, ואףמגיה
 מצינו וכן 3נ ט"טז: ב ותנחומא רח דף וש-ט מ"זועוין
 וא"נ מ"ע האמינו, כן פי על ואף כלומרוכו'

 דמכאן 4א .
 עשו ולא שאמרו יכול אחר לקמן שייך המאמר סוףועד
 שנסעו דאחר וכו' מצינו וכן קאמר וע"ז וכו' אומר הואהרי
 א פיס' דברים ספרי ועיין סוף, ים על וחנו תזרו סוףמים
 טה ערמון בתוספות אבל שם. תנאים ומדרש סוף מולד"ה
  כקשת 4א לעבר מעבר הים את עברו שלא כתבו כשםד"ה
 באבות הרמב-ם דעת וכן שירדו, צד באותו ועלווחזרו
 מסני' 14 שכב: ופ'טו ופ'כב יז פ' פ'יד וראב"ע מ"רפ"ה
 ירושלמי הוא וכן וכו'. שמונה 15 שם: ות"א בח-געין
 יג פסוק כן פינתם ורפ"י ע"ג, ין וסוטה a~p לחיומא
 רש-י וכן מסעות ז פ"ט רבה עולם בסדר אגל 1 פ"יועקב
 ויש ס"כ' מי"ט חקת ורבה סכה חקת ותנחומא ד כאהקת
 עיין . ז', אלא הץ לא מסעות אבל הוו מקומות דח'ליישב
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