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 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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 לא והלא מת במוסרה וכי ח( י )דברים וע' אהרן מת שם וע' עק בני מבארותנסעו
 אהרן מת שם ת"ל ומה לה4 לג )במדבר וע' הכהן אהרן ויעל שני ההר בהר אלאמת

 ממעות שמונה לקבורתו אהרן של לכבודו לאחוריהם שחזרו מלמד אלא שםויקבר
 ביטבתה ויחנו הגדגד מחור ויסעו הבדגר, בחור ויחנו ינקן בבני ויחנו מטמרות רמערשנ'
 נבר מעציון וימעו גבר, בעציון ויחנו מעברונה וימעו בעברונה, ויחנו מיטבתהוימעו
 על אומר אליצור ר' )שם(, ההר בהר ויחנו מקדש וימעו קדש, הוא צין במדברויחנו
 ישראל את משה ויסע ת"ל ומה מקומות ושלשה בשמם מצינו שכן נסעו הככורהפי

 קשה ובעבורה בפרך שהצכירום האנשים בפכרי שראו שכיון במקל כרחן בעלשהסיען
 במצרים אדם נשתייר שלא לנו כמדומה אמרו הים שפת על מובלק מתים פגריםכולן
 למצרים ונחוור בראשנו ותרד דרה עבודה לנו ונעשה מצרימה ונשובה ראשנתנה
 עשיר: אשר נפלאותיך וכרו ולא לשמוע וימאנו אומר הוא הרי עשו ולא שאמרויכול
 ורחום הבון המליחות אלהי ואתה לעברותם לשוב ראש ויתנו ערפם את ויקשועמהם
 אלרן ויאמרו ממכה ענל להם עשו כי ואף ואומר עובתם ולא חמד ורב אפיםארך
 יהודה ר' יו-יה(, ט )נחמיה גדולות נאצות ויעשו מצ' מארץ העלוך אשר ישראלאלהיך
 שנאמר שעה באותה משה והמיעה בים ישראל עם עברה ורה עבודה אומר אלעאיבן
 עבודה זו זו זו ואי מוף בים ישראל עם שהיה מדבר מוף מים ישראל את משהויםע
 כוב מדבר הוא שור מדבר % ויצאו מוף: מים ישר% את משה וימי נאמר לכךורה
 מלא כלו פרכה מאות שמנה על פרמה מאות שמנה שהיה כוב מדבר על עליואמרו
 סו( ח )דברים וגו' ועקרב שרף נחש והנורא הכדול במדבר המוליכך שנ' ועקרביםנחשים
 וליש לביא וצוקה צרה בארץ נכב בהמות משא וכתי א( )ישעיכא ים מדבר משאוכת'

 מטלין, שית שם איהא עקב פ' ובת"י וצ"ע. יהודה,שבות
 דקאמר מאי וצ"ב עקב פ' ורמב"ן ורשב-ם ראב"עוע-ין
 משמע שהבאתי המקומות בל ומן אהרן' של לכבודווכחזרו
 למצרים לחזור ורצו מלחמה הכנעני בהם שגירה לפישחזרו
 כל גרמה שמיההו וידעו שם שנחהרטו דכיון בש"יהתירץ
 מראה ובבח"מ לכבודו. הזרו כאלו תשיב שם והספירוהוזח

 תמן כאלו ישראל בגי מספדא תמן וקבעו עקב לת"ימקום
 אינו וב-ז פ-יז פדר"א ועיין תמן, ואיתקבר אהרןנתת

 וכו'- אליעזר ר' 6מספיק:
 וכו'. ויתנו 12 רה: דף ש"ט

 סיני הר ועל מניה לעיל דכתיב משתעי דבמרגליםאע"ג
 וא-נ ש"י כן, עשו ובמרגלים אמרו הים על ה-קצרדת

 דעד ס-ל דורש דהאי נראה אלא בהדיא כתיבזבמרגלים
 ואילך טז ומפשק השם עמהם שעשה טובות מספר טזמסוק
 העגל מעשה ומדמספר לעשות שהרעו מה לזה בנגודמספר
 שלוח קודם אחר מחמא מדבר פזיז דע-כ ס-ל יחבפסוק

 וש"ג: פ-יד. בא לעיל וגו" זרה עבודה 15אמרגלים:
 סעח ולחומש סיד פ'כד רבה שמות וכיה וכו'. שמונה18

 יש' בני מבארות כ ן שם מוסרה יעקן ם 1 ן ח, אהס'[
 ן טת ההר גהר והלא מ ן ח' ככס וגום ן שםמוסרה

 שמדהן טכ ן ה' מ שטן ויקבל וכו' שנ'2
~ha 

 מהר
 ניסן ויקבר 3 ן ת-ל ומה שם( וימת ה' ע-פ נ' )כ ההרהר
 ן ה' מ לקבורתו[ וכר לכבודו ן ח' סב לאחוריהם[ ן ח'טכ
 ן ה' ט ג'ו[ ההר וכר שנ' 4 ן אהרן של לקבורתו מטעתמ

 ן יעקן מבני ויסעו מ אב יעקח ן ח' מ ,lpy] וכו'ויהנו
 וים. הגדגד מהר ויסעו יעקן מבני ויסעו נ4 וכף[ויחנו
 ן סין כ 6 ן וכף מקד' ויס' ג' מעצ' ויס' מעב' ויס'מיס'
 מקומות[ הס" אליעזר ר' ן אליעזר ר' ארץ בקצה ההראכ
 שנ' נסעו ש וכו', ת"ל ומה נסעו ט ן גגורה אב 7 ן ח'מ

 במקום מצינו א ן ת"ל מה ד"א מ ן רח' ע-פ בראשונהויסעו
 ן .ת"ל ומה גבורה ע"פ אלא נסעו לא וכן ובשלשהבשנים

 את משה ן הגבורה ע"פ אלא נסעו שלא מקומות ובשלשהכ
 מלמר אלא ארכש 8 [ ח, אם יש'[ את ן ח' מישראל[

10

15

20

 בעל )טס כרחן על ח'( )ט במקל משה אתכמש [שהסיען
 שנ' ט 10 ן אם כמדומין אטכמש 9 ן בעבודה( )מ ח'(ובעבודה )מ בפרך בהן מעבידין( )אט משעברין שהן( )א שהיו אטכס [יר'(

 ן עשה אשר גפלאותיו מ ן זכר כ ן וימחט סוף בים ים על וימרו ת-ל מ ן ח' אכ עשו[ ולא 11 ן נעשה מ ן מצרים מ ןנהגה
 לעבורים א במצרים, לעבודתם במקר': ן ליתא והשאר ערפם ט ן ח' כס ואומר[ וכר ויצגו ן ח' ר ערפם[ את 12 ן עשיתיק
 א ן משצרים העלך אשר אלהיך זה במקרא: [ וגו' דט ח', ם וכר[ ויאמרו ן אף במקרא: 13 ן סליחות גמקרא: ן ואףוגר

 אטכס ן ח' כ ישראלן את 16 ן ישראל עם בים א ן הסיעה ביום כ ן משה ק ישראל[ ן בר ט ha). אכש 15 ן וגו' זהואמרו
 בים ועבר שנ' מ וכר[ לכך 17 ן ח' כמ בגג[ זו ן ח' ט סוף[ וכף ואי ן ח' מ סוף( ן בים עמהם שהיה( )אטכ שענרמדבר
 פרסה ן וכף טאבו תשע וט' מאות ט, ד ן שהוא אט ן ח' ד ענקו[ 18 ן כזיוה מ כזג רפת סג ש ן זה אטכ ח/ מ הוא[ ןצרה
 אטכמ [ "' טכס ים[ וט' וכתיב 20 1 "' טכ וגולן ן ועף נחש א ן ח' מ וגר[ ועקרב ן וצרעתם תקרבים כ 19 ן ח' אבפלא[
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 צל רואה זה שעכס אמרו עכס אלא אפעה אין ו( ל )שם וכו' מעופף שרף אפעהמהם
 על ואף נושרין איבריו צלו אל ומתחבר העוף רואה וכשהוא באויר פורח שהואעוף
 כארץ במדבר אותנו המוליך מצרים מארץ אותנו המעלה ד;' איה אמרו לא כןפי

 אמר מות. ועמו צל מקום צלמות מהו ו( ב )ירמיה וצלמות ציה ארץ ושוחהערבה
 אותו קורין והיו ישראל בארץ היה אחד אדם הגדול רבינו לי הסיח הוה הדבר אבאר'

 סיר ראהו לא והנחש ישן הנחש את וראה עצים ללקוט להר עלה אחת פעםמרוטה
 וילכו מרוטה: אותו קורין והיו מותו יום עד שצר בו צמח ולא ראשו שערנשר

 אומר א:יעור ר' כשמועו. אומר יהושע ר' מים, מצאו ולא במרבה ימיםשלשת
 הארץ לרוקע שנ' המים על אלא צפה אינה והארץ היו ישראל רגלי תחת המיםוהלא
 מים אומרים אחרים ליגען, כדי מים מצאו ולא ת"ל מה הא ו( קלו )תהויים המיםעל

 שאף מים מצאו ולא ת"ל מה הא שעה באותה מהן שלמו הכורים בין ישראלשנטלו
 כליהם מצאושבו ולא למים צעיריהם שלחו ואדיריהם שנ' כענין מים מצאו לאבכליהם
 למים שנמשלו תורה דברי מים, מצאו ולא אמרו רשומות דורשי ג(, יד )ירמ'ריקם
 תורה מדברי שפרשו לפי א( גה כישעיה למים לכו צמא כל הוי שנ' למים שנמשלוומנין
 בתורה קורין שיהיו והזקנים הנביאים להם התקינו ולכך מרדו לכך ימיםשלשת
 בשני וקורין בשכת באחד ומפמיקין בשכת קורין כיצד הרו וכחמישי בשניבשבת

 שבה. בערב ומפמיקין בחמישי וקורין וכרביעי בשלישיומפפיקין

 ן ח' כ וכו'ן וייש ן וגו' וצוקה ם ן נגב מדבר משאואומר
 טכ ן ושרף במקרא: ח'. אם וכו'ן שרף ן ח' מ מהם[1

 מ ו ח' אטכמ שהואן 2 ן כל ום צלן ן כשעכס מ ןואין
 נתחבר )ז מתחבר ח'( )אן הוא מיד באויר אזטכמ ןהפורח

 איברים ח,( )א:טכ העוף ונושר מכרכר( ג מת, ומידט
 וכו'[ מארץ ן ח' מ ד;'[ 3 ן אעפ"כ אטכ ן ח"ו ~טאיברים

-
 אותם אט מהו, וצלמות ציה עד במדבר אותנו בו ן ח'
 בארץ".בארץ במקרא ן וצלמות ציה עד וגו' מצריםמארץ

 ד ן עקיבא ר' ד 5 1 שעמו מ ן ח' דם פש, גם מקוס[4
 ן הקדוש דפ ש, גם כ"ה ה'[הגדולן א חללי[ ד הזה[ ןדבר
 לראש א ן הלך ט ן פעם אמרו אכמ 6 ן אותה מ ן יהיהא

 אך ןאת[ ההר בראש עצים ח'ןאללקטןטכמ ט:מ להרןההרן
 ולא 8 ן היה ר צמח[ ן נשרו טכ סר, ד נשרן 7 ן ומיד כ ןח'

 אליעזר. גר' כ ן  כמשמעו טס ן וגו' א ח', טס מימןמצאו
 היתה והארץ ד ן ח' מ היו[ ן מתחת מ 9 ן אלעזר ר'וק
 ט האן 10 ן ח' מ המים[ ן ח' מ המים[ וכו' שנ' ן עלצפה
 1נ ן ואחרים כ ן כדי אלא אטע ן לא אטב ןהוא

 ן לא אב ן הדל ומה זמת ן להן מ [ מביז אכמת ן ח'מזע ישראלי
 למים ן ח' ט"מ מים[ 12 ן אף טכס ן "' א מים( וכו'מים
 מים[ ן לא אדסכ 3נ 1 ח, כס ולא-וכו'[ ן וגו' אטוכון
 אב ן ח' טמ למים[ וכו' ומנין 14 ן במים אכמ ן ח,דב
 ן וגו' למ-ם א ן במים משולין( שהן )כ שנמשלו לד-תומנין
 ןא התקינו לפיכך זטכסת ן שלשה כמ 15 ן התורה מןמ

 ט 16 ן והנביאים הזקנים אכ [ "' אזטכמת להם[ ןולפיכך

 ש"נו וכו'. אמרו 1 רו! דף וס"ט ופ"ז ס"יז בותנתומא
 איברין ונושר משתבר הוא מיד עליו הפורח עוף כל זהעכס

 מיר פורח עוף צל כשהוארכה אפעה שרףהוא פ"זאיברין,
 צל רואה זה עכם ס'יח תנחומא אברים, אברים נושרהעוף
 ונראה בח"ג- ועיין וכו' ונושר נתחבר מיד באויר פורחעוף
 כבמכילתא מתאכל )או מתחבל הוא מיד באויר פורחדצ"ל

 ו, שורה נו צד לקנון בח"ג ועיין ובו" ונושרדרשב"י(
 זרה עבודה תוספתא ג"כ נמצא ומתחבל מתאכל ביןוהחלוף
 אמר ס"יח ובתנחומא בח"ג עיין וכו'. אבא ר' 5 ה-ז:פ"ה
 בא. דף והזהיר בס הוא ובז הגדול, רבנו לי הסיח אחאר'

 אבא ר' שם ובשמ"ר אמר, הגדול ר"ח ס-יז בובתנחומא
 הוא וכן שבפנים' כגירסא דהעקר ונראה רבנו לפניהסיח

 הסו ירמיה ילקוט ועיין רח, דף וש-ט דרשב"יבמכילתא
 ליגען' 10 חייא: ר' הוא הגדול ורבנו רב הוא אבאור'
 נ"א ובמכדרשב"י ~יעזר, ר' דעת השמיט ובפ"ז רו, דףש"ט
 והלא אומר המודעי אליעזר ר' ליגען כדי אומר יהושער'
 אחרים - לנסותם: כדי מים מצאו ולא ת"ל מה וכו'מים
 ובתנחומא דףרפ ט ש כא, דף והזהיר ס"יט, תנחומאוכו'.
 דורשי 13 יהושע: ר' ש ע דאחרים הך מביא מ"יחב

 והזהיר בס' וכו'. ולכך 15 אגדה: מדרש וכו'.רשומות
 לפיכך ובפ"ז וכו' שיהיוקוהין וזקנים נביאיםלפיכךהתקינו

 תקנו ובש"ט וכו', ישראל להיות הראשונים אבותתקנו
 דרשב-י. מכי' הוא וכן וכו'. קורין שיהיו שביניהםנביאים
 הג' באלו קורין שיהיו זו רתקנה שם ומסיים פב' קמאבבא
 סכום שתקן הוא ועזרא משה מימות נתקנה כברימים

 תקן רמשה מבואר ע'.א עה מגילה בירושלמי אבלהפסוקים
 וחולו חדשים ובראשי טובים וימים  בשבחות קוריןשיהיו
 במס' הוא וכן במנחה. ושבת וה' כב' תקן ועזרא מועדשל

 ט 17 ן בשבת בשף ב ן בסמוך מ וכן קירין תאם ן אחד ט ן שבת לאחר אכ ן צד באיזה כ ן ח' ט בשבת[ וכו' הא ן ובשנימ
 ן בששי אט ן ע"ש כ ן מפסיקין וברג' בשלישי א ן ורביעישלישי
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 שעה באותה ישראל באו מקומות לשלשה אומר יהושע ר' מרתה,ויבאו
 העם וילונו אחד: למקום אלא באו לא אומר המודעי אלעור ר' מרתה. ויבואושנ'
 מה לומר תחלה שבהם בבדול להמלך לישראל להם היה אומר יהושע ר' משה,על

 לימודין אומר המודעי אלעור ר' משה. על תרעומת דברי ואמרו שעמדו אלאנשתה
 הככורה על אלא אמרו כלכד משה על ולא משה על תרעומת כדברי  ישראלהיו
 נשתה. מה לאמר נאמרלכך

 למד את דרכך לפי לקבל קשין אין שהצדיק.ם מכאן עץ, ויורהו ה' אלויצעק
 בברכותיו וקצר אליצור ר' לפני שעבר אחד בתלמיד מעשה קצרה. צדיקיםשתפלת
 עליו ואומרים עליו מלעינין והיו בברכותיו שקצר פלוני ראית רבי תלמידיו לואמרו
 לה נא רפא נא אל שנ' ממשה יותר וה קצר לא להם אמר וה הוא קצרן חכםתלמיד
 בברכותיו מאריך והיה ריייעור שעברלפני אחד בתלמיד מעשה שוב יכ(. יכ)במדבר
 חכים ותלמיד עליו אומרין והיו בברכותיו שהאריך זה ראית רבי תלמידיו לואמרו
 .ארבעים את ה' לפני ואתנפל שנ' ממשה יותר וה האריך לא להם אמר וה הואמארכן
 ויורהו להאריך: שעה ויש לקצר שעה יש אומר שהיה כה(, ט ,דברים וגו'היום
 יהושע ר' וגו'. ומשפט חוק לו שם שם המים וימתקו המים אל וישלך עץוע'

 יותר מר עץ לך שאין זית של עץ יה אומר המודעי אלעזר ר' ערבה, של עץ זהאומר
 מן דבר אומר יוחאי בן שמעון ר' הרדופני. עץ זה אומר קרחה בן יהושע ר' וית,מעץ

 שנאמר כענין ויורהו אלא אומר אינו עץ ה' ויראהו עץ, ה' ויורהי שנאמר הראהוההורס

 וכו'. לשלשה 1 ע"ב: ע מגלה ירושלמי ועיין פ"י,סופרים
 פירש וכן ז"ר. בפסוק, מרה נאמר פעמים דשלשהמשום
 דרצה ואפשר דרשב"י, במכילתא מפורש וכן רט' דףבש"ט
 כתב עוד זי"נ. מצאו. ולא מקומות בשלשה דחפרולומר
 מקים ויסעו על לקמן וב"ל משבשת דהגירסא דאפשרבזי-נ
 בהפך סין למדבר באו דמיד דמשמעוכו'

 שמפורש ממה'
 וכו' ס.ן ממדבר וכו' ויסעו אקרא קאי א"נ מסעיבפרשת
 הפלוגתא באה זה ועל רפידים למדבר מיד דבאו ג-כדמשמע
 שלש במדבר ימים שלשת שכתב חזקוני ועיין ור"א.דר"י
 להמכילתא שכוון ונראה מרה ההירות פי איתםחניות

 מרה שור מקומות דשלשה ס"ל דר"י כתב ובמ"עשלפגינו.
 הוו שור במדבר ואלים ומרה אחד מסע אלא הוו לאואלים
 ויסר במרה ויחנו שור ממדבר ויסעו כתיב מרלא כןודייק
 דנתפזרו לומר אלא הכתוב בא דלא ש"מ באליםויחנו

 ופגעו מיכת למבקש ימיכם 'שהקשרת מרחק שורבמדבר
 ועיין וצ"ע. באלים היתה הראשונה והחנייה ואליםבמרה
 לקמן עיין אבל ס"יח, ב והנחומא רו דף וש"ט פ"זועיין דרשו- לאמר מלת תרווייהו וכו'. לכך 6 רו: דף וש"טפ"ז
 כמצעוק, ר"ל 7(קב7-ן. 7 וצ"ע: קנט( )צד ויומונוד"ה
 שתפלת למד אתה מכאן רו: דף וש"ט הפ"ז לשוןאבל

 דאין דפי' משמע ריקם חוזרת תפלתן ואין קצרההצדיקים
 וא"נ: הילקוט גירסת לפי וב-ה תפלתן. לקבלקשהלהקב"ה

 נתנחומא יהושע. ר' 15 ג: פרשה בשלח עיין להאריך.14
 ובשם זית עץ יהושע ר' בשם מביא בובער[ ]הוצאת ס"יחב
 תאנה עקרי וי"א הררופני חכמים ובשם ערבה עץ נחמיהר'

 האומרים בשמות שנויים וכן רימוזן עקרי אחריםוי"א
 בפירוש הוא )וכן הרדופני אומר נתן דר' ס"נד אבתנחומא

 שמות האומרים שמות ובלי קרדנין אומר וריב"ק בחיי(ר'
 דיג-ק 17 ס"ג: פ"כג שמ"ר שנויים וכן מ"ג. פ"נרבה
 פסחים רו, דף וש"ט פ"ז שם, תנחומא וכו'. רשג"יוכו'
 ירוש': ות' ת"י, מ"א. שם. ותוספות רש"ילט:,

 . בשלשה כס ן ח' א מרתחן וכו' ר"י ן ח' מ אומר[ ר"י1
 ר' ן ח' א המודעי[ ן וגו' מרתה ט ן ח' מ אהדן וכו' שנ'2

 ט וכו'[ על 3 ן בלבד אחד ט ן ה' כ ש'דן משה וכו'אלעזר
 א ן ח' דב לישראלן ן אהרן ועל נ' ר משהן ן אל ב, ןח'

 אמת אלא מ 4 ן לאמר אט ן וכר מה שבהם מ [ימלך
 למרץ טכ המידעיו כ ר'אלקורן וק ן עמדו אט ןוא'
 )אב ישרן אטב ן דברי ימר ישד מ5

 מהע"
 אומרים

 הגמרהן6טלכה כלפי אלא אטכס ח"ן מדבריןאמרט
 אטכמ ן חד א ח/ ט2מ עץן זד מורהו 7 ן ח' דלאמר[
 מ ן ח' ק לקבל[ ן תפלתך 1 )ט לקבל קשין הצחקיםשאץ

 יבוןחףן ד הצדיקן הצדיקים,נז אכף 8 דרכןןולפיןכז
 ד 9 ן ברכושו את א בברכות, כ ן ח' ד אליעזר[ ן ח'ט

 והיו אטב ן ח' טכס עליו[ וכו' והיו ן ברכותיושקצר
 קצר. ס ח', אמק קצרן[ 10 ן ח' ק עליו[ ואומ' 1אומרים

 , ושוב ב( 11 ן רבנו ממשה כ ן ח' מ בפ'א[ וה ן מקצרן2
 ן והאריך אטכס ן לפניו מ ן אלעזר ר' ד ן ח' מבתלמיד[

 ט תלמידיו[ ן ח' אט בברכותיון וכו' אמרו 12 ן ברכותיור
  ת"חן ן ברכותיו שהאריך ר 1  פלוני טכ  יהן ן רבע כ ן ה'ט

 מ ן רבנו ממשה ט ן ח' טס זה[ ן ארכן ס 13 ן ח'אדטמ
 וגו' כראשונה דה' ר ן לילה וארבעים יום ארבעיםרה.
  זהן 16 ן ה' אטכמק וגו'ן וכו' וישלך 15 ן ח' כות וגו'[14
 זה אומר ן המיודעי כ ן אליעזר י' וק ן היה ערבה כ ן ח'?
 אטכמ מעץ 17 [ י אטכמ עק [ ר כס לך[ ן ן געק

 הרחפקמשל של "ןאטכ כ מ"תןמן"1אטכמ
 ג' )אט מורהו אטם ן הורהו מ 18 ן יר"ש כ ןהדרדופגי

 ן וכו' 4א כאן כת' אין ויראהו ה' ויורהו כ ן וכו' כענין עץ(ה'

6

10

16
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 אומרים ויש קתרוס עץ יה אומ' נתן ר' ד(, ד )משלי לכך דברי *תמוך לי ויאמרויורני
 שנאמר לעץ שנמשלו תורה דברי הראהו אמרו רשומות דורשי רמון, וצקר תאנהעקר
 כמה וראה בא אומר נמליאל בן שמעון ר' י(. כ )שם וגו' בה למחויקים היא חייםעץ

 ארז מרפא במתוק ודם בשר ודם, כשר מדרכי הוא ברוך הקדוש דרכימופרשין
 לחוך המחבל דבר נותן כיצד הא במר המר את מרפא הוא ברוך הקרוש אבל המר5

 וגו' תאנים דבלת ישאו ישעיהו ויאמר א"א כיו"ב נם. בו לעשות כדי המתחבלדבר
 הא נמרח הוא מיד תאנים רכלת עליו נותן כשאתה חי בשר והלא מא( לח)ישעיה
 אל ויצא בו כיוצא נם. בו לעשות כדי המתחבל דבר לתוך המחבל דבר נתןכיצד
 והלא רפואתו מהו כא( ב )מ"ב וגו' ה' אמר כה ויאמר מלח שם וישלך המיםמוצא

 דכא לתוך המחבל דבר מע כיצד הא נמרחין הם מיד מלה בהם שתתן היפין המים10
 מתחננים ישר' היו אומרים אחרים המים, אל וישלך נם: בו לעשות כדישמתחבל
 שמתגדר וכתלמידים אביו לפמ מתחק וכשהוא כבן שבשמים אביהם לפניומתפללין

 לפניו ואומרים שכשמים אביהן לפני ומתגדרים טתחננין ישראל היו כך רבולפני
 ר'יהושע המים, וימתקו המים: לפניךעל שנתרעמנו לפניך חטאנו עולם שלרבונו

 שנ' טתחלתם היו מרים אומר המוחצי אלעזר ר' ונמתקו, שעה לפי נהיו מרים אומר15
 כיבוד לה ומשפט השכת וה חס ומשפט, חק לו שם שם פעמים: ב' המיםהמים
 צשות לבלתי שנ' עריות אלו חק אומר המודעי אלעור ר' יהושע, ר' דברי ואםאב

 חבלותי: ודיני קנסיות ודיני אונםין דיני אלו ומשפט ל( יח )ויקרא ההועבווץמחוקות
 יהויכין ראש את מרודך אויל נשא שנ' יהושע ר' דברי כדולה לו נשא שם נמהו,ושם

 חיימלמחזיקים. עץ וכתיב נ ט לבך[ ן וגו' ד וכו'[ יתמוך1
 ש'כן צדקנט דורשיוכףמשה 2 ן קתרוס של וגו'[אטכמ ג'א
 כ הראהן מ ן ח' ק הראהו[ ן ח' בו וגו'[ וכו' דורשי ן ח'א

 ן מפורשין רכש 4 ן ור"ש כ ן רבן מ ן ח' כס נוגר[ ןבעץ
 טכס 5 ן במתיקי מ ן הב"ה ק ן מקום של דרכיוטכמש
 )מ אלא כן אינו העול'( וה' שאמר מי כ הס"ה, )טהקב"ה

 כ ן ח' מ כיצד[ הא ן המר את מרפא הוא( נ' )כ במרח'(
 ד בו[ ן שנתחבל טכס 6 ן נתן ט ן בסמוך וכן צדבאיזה
 ט 7 ן ח' טס וגו'[ ן ח' מ ישאל ן ח, טס אומר[ אתה ןלו
) [ אע אם מ ן ששרבת %  "ישק 4"ה כ 8 [ " ד 
 א"ר סו= כ [ ר מ כה ן ש%מ1 טכמש 1 המחקד
 ן ח' ט וגר[ ן ח' מ וכר[ יאמר ן מו' המים ד 9 ן תוצאט

ך טכמ רפשתםמ%  דמש ן מם טיש 10 ן מר טכ [ 
 ט ן מם %ק שאתה חץ )מ מת טכמש ן משקץ טשע,

 הוט מי%~כש' גש %ק[לתןמףמליטןדטכ
 1 ומתגררץ טכעז ומתערריס, מ ומתפל*ח 12 ןשנתחבל
 המוסגר ן ח' מ שבשמים[ וכו' כבן ן אומ' והיו נ' דשבשמים[

 ומתנדדים, ו 13 ן מתגורר( )טש מתגרר שהוא טכש ן ח'ד
 ן רבוני% כמ 14 ן ואמרו ט ן ומתגררים כ ומתגוררים,מז

 ח'ןעל טמ לפניךן ן משהתרעמנו ן דנ'עלהים ח', מלפניך[
 כ ן ר'4יעזר כ ן דהיו ן מריםןטמחז 15 ןהמימ[דעלהיפ

 שנ'וכו'פעמיס[ ן מהחלתזונמתקו מ ן בהחלה הי ט ןהמיודעי
 מ ן כמשבת ן הקזההש'ומשפטןטח' ן שני דטכ 16 ן ח'מ

 הא מוחק בא*צ וכויי דורשי 2 דרשב"י: מכ' עיין קהרוס-1
 טהר יא שור' לקמן ג' רשומות דדורשי והא לעילררשב"י
 וכו' נאמר לא ה' ויראהו רמון ועקר ג' וכאן נס בולעשות

 שכתיב ההורה מן דבר בדרויש הגירסא ס-יח בובתנתומא
 הא ליהב דרשב"י ובמכילתא הקב"ה למדו חיים עץבה

 דד-ר מדרש על סומך דר"ש כתב סופרים ובמדותררשב"י-
 הינהן ואלפיה שתרגם אונקלוס ועשן דד-ר' הדרשהשמיט זוטרת- ובפסיקתא ויורחו, מדכתיב לדבריהם ראיהומוסיף
 ב תנחומא ס"כד תנחומא וכו'* רשב"ג 3 ליה: ואחויתרגם
 ברוקה בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' בשט וכאןס"יח

 טע שכל זוטרתי, פסיקתא אגדה. מדרש דרשב"י,כבמכילתא
 דבה ויקרא ס-ב, ופ"כו ס-ג מ-בג רבה שמות ועיין רו.דף

 בר11ש' אגדת ס"כג, חנחומא ס-ט, משב תנחומא ס"ה,מ"יח
 נלחמים מגיה בא"א נסרחין' 10 שיב: ירמיה ילק' ט"ו,פ'

 רט: דף ש-ט וכו'. אחרים 11 וא"נ: נמלחים[ במקום)ט-ס
 לפי ובו" ואם אב 17 פ-ז: רט, דף ש"ט פעמים'16

 ועוד טז יב ה דברים אלהיך ה' צוך כאשר כתיבשבשניהם
 איש וכו' ההיו קדושים כדכתיב ישראל קדושת מיסודדהם
 סנהדרין ועיין )מ-ש. תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביואמו
 פ.ה. רבה עולם סדר פז:, שבת יב, ה דברים מ-תנו:,
 ור-א יהושע ר' דעת מרכיב ובת"י מ"א, רז, דף וש-טפ"ז
 ס-ים ב ותנחומא רגז ר' כאן וילקוט ירושלמי תרגוםועיין
 שבת רש-י ולשון משובשת. ואם אב כבוד חק חגירסאושם
 בס-ז אונסין. דיני 18 רא"ם: ועיין ודינין, אדומהופרה
 דיני דר"ל ואפשר מהו מבואר ואינו אונסין, דיניהשמיט
 גדולה הקב-ה נשא רז דף הש-ט לשון גדולה' 19גזלות:

 את ן אותשי"ן הסמ"ך מן ולמעלה לו ניסה כ 19 ן קנטים מ ן ח טמ דיני[ ן ה' כ אלו[ ן18 המיודעי אליעזר ר' כ ן17טשפס
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 רב. לו אמר כב( ד )כמדבר גרשון בני ראש את נשא ואומ' כא( כה )מ"ב יהודהמלך
 הא כטמ"ך אלא כהיב לא וכאן בשי"ן אלא הלויה אינה כחולה והלא המודעיאלעזר
 ישראל. את המקום נסה נטהו'שם ושם ת"למה

 לו משמיעין אחת מצוה אדם שמע אמרו מכאן תשמע, שמוע אםויאמר
 5 שנ' הרבה מצות לו משכחין אחת מצוה אדם שכח תשמר שמע אם שנ' הרבהמצות

 שנהנו הדברוה עשרת אלו אלהיך, ה' לקול יט(: ח )דברים תשכח שכח אםוהיה
 הנטמרה משובחות אכדוה אלו תעשה, בעיניו והישר קולות: בעשרה לפהמפה
 הלכורז: אלו חקיו, כל ושמרת גזרות: אלו למצותיו, והאזנת אדם: כלבאזני
 דק' אני כי אשים אם הא עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלהכל

 פנ תשמע ת"ל רשוה יכול שמוע אם אומר המורעי לעזר ר' יהושע ר' דברי-ופאך
 שכל טלמר אלהיך ' ה לקול כד. כלולה שהתורה הכלל זה תשמע רשוה, ולאחובה

  משמע יא דרשב"י במכילתא אבל בפ-ז. מפרש וכןחמשה,
 דהכוונה ואפשר לישראל, נסיון נעשה שם איתא דשםבן

 והא נח בני מצות משבע יותר שנצטוו ידי עלשנצסייט
 ריש רבה בראשית דוגמתו עיין גדול. מלשון גסהודורש
 נסות לבעבור כי ד"ה פ'ט דבחדש מסכתא ומכילתאפ-גה
 לבסוף וגורס כאן מוחק בא"צ יהושע' ר' דברי -אתפס:
 יהושע ר' במקום יוסי ר' להגהתו והטעם יוסי, ר'דברי
 דרשבץ ובמכילהא מוחק, בא-צ תלויה. 2 ממני:נעלם
 בכל אבל ובו" אלא מקום בכל גדולה אין והלאהגירסא

 הן: נוסחאות דב' כתב ובמ"ע איתא, טוב ובשכלהנוסחאות
 נסה שם הש"ט ולשון בפ"ז, עיין וכו'. המקום נסה3

 וכו' ישראל שנתרעמו כדרך נתרעם שלא משה אתהקב"ה
 תרגום ועיין משובש' ואולי מובן אינו בנסיון עמדוולא

 דלר-א ועוד הבינותי, ולא עשריתא בנסיוגא ויונתןירושלמי
 אמרו מכאן 4 המקום: את ישראל ולא לישראל המקוםנסה
 מדרש ועיט, פ"מח דברים ספרי פ'ב, דבתדש מסכתאדכוי-
 דףרז, ושיט פ"ז מ., ברכות מב(, )דף כב יא דבריםתנאים
 גורס שם בש"ט תשבה. 6 ס"יט: ב תנחומא ס"יט,תנחומא
 אם ושמר אומר המודעי אליעזר ר' יהושע, ר' דבריכאז
 וכו'. לקול - רשות: ולא היא חובה וכו' רשות יכולשמוע

 בגי 1 ן בבל מלך מרודך במקרא: ן ח' כס וע', דוכו'[
 והלא אומר המודעי לעזר ר' מ וכו'[ אמר ן ח' מגרשוזן

 כ 3 ן ח' ט כתעל ן באב"ך כתש תאן מ 2 ן 4ה אמרט
 שמע אם אמר ש ן ש"ע  איו מ 4 ן דושת וש ןשם

 ממק ח"ן טכטפ ואדש שכח [5טאםש[מכמפש%י
 אחעןמטשמ משמת"ןטכמפש משמחזכ יןממ

 כ [ בעשרת ב ן לפה פה כ ז ן ר רטמפ הש[ 6 ןי
 ט ן בדת כ 8 ן המששח" מפ ן הגחת טמע ןבלף
 תשמע ~hd 4שכ:( דרש מ 9 ן חוקות ט ן שוותגזרות
 ר' כ 10 ן ח' ט כי[ ן כי בך חוזר אתה ואם עליךהמשים

 יכול[ ן שמע טכ ן ח' ד אס[ ן ח' כ אומר[ ן המיודעיליעזר
 תשמען ן ח' ט רשות[ ולא 11 ן ח' כ תשמעו ן אני וגומעט
 כולה נ'  )ש ההורה- כל הכליל להיך ה' לקול פפ' ן לקולמ

 לקול[ ן כלולה ח'( )טס כולה התירה שכל טכס ן זה(בדבר

 החורה כל עד וכו' לקול ומן לקמן גורס אדם כל עד וכו' לקול דמן משונה כאן הגירסא יוחאי בן שמעון דר'במכילתא
 כס מזמור תהלים וגיל' תורה, נתנה קולות דבחמשה איתא ו: ובברכות מוחק, בא-צ בעשרה' 7 : כאן גורם הס' בע' ש"גכולה
 דברות דבי' כתב ומ"ע אחד. בדבור נאמרו הדברות שכל מפני קולות בעשרה אמר ואולי תורה' שבמתן קולות ז כנגדאיתא
 בפיז זכו" והאזנת 8 : קול זולת וכו' דברים קול וכתיב בקול יענגו והאלהים יובר משה כרכתיב קולות עשרה רק נשמעולא

 אלו למצותיו והאזנת גזירות אלו תעשה בעיניו  והישר רט דף בש-ט משובש ויותר , וכו הגדות אלו למצותיו והאזנתמשובש
- וכו':הגדות  הרפוס גירסת על יחדון אין זו לגירסא אגל הילקוט בגירסת הופס ובא"א משניות. אלו מגיה בא"פ גזרות. 
 דורש דרשב-י במכייתא אבל מ-ע. כא:, ערובין לתורה אזנים כמו 1-זמם והגדרים שהסייגים מפני חגורות על והאזנתודורש
 משמרת הם דהגזרות החכמים בפי המורגל לפי הגזרות הם חקיו כל דושמרת נכון יותר וזה ס"יט. ב בתנחומא וכ"הלהפך,
 הש"כ ע-פ וזה המדרשות' אלו חקיו כל איתא רט דף ובש"ט פה' בעל הנאמרים ההלכות הם והאזנת כא., יבמות עייןלתורה
 לשון שדורש פעמים כמה ומציגו דייק ושמרת מלת שבפנים הגי' ולפי שם, ומ-ת ונט, 2ח סיס' דברים ספרי ריב פ'חבחקתי
 שמשמעותה משנה מלת של השרשית ההוראה על מיוסד הזה והדרש הנ-ל- תנאים ומדרש ספרי ועין המשנה. עלשמירה
 המצוה כל שורע תשמרון שמור אם כי מח פיסקא דברים ספרי ונזיין בלב הדברים נשמרים ההזרה ירי ועל הלמוד עלההזרה
 ישנה ואל לו ישב תורה דברי אדם ששמע כיון אני שומע מצותי אל תשמעו שמוע 4שככ( )והיה שנאמ' לפי נאמר למההזאת
 גתלמודו להזהר צריך אדם יהי' בך תאבד שלא בסלעו להזהר צריך שאדם שבשם הבהוב מגיר תשמרון שמור( אם כית-ל
 מה ישים לא אם מעתיק שם ובפ-ז דרשב-י במכילתא הוא וכן הספרים בכל הוא כן וכו'. Dh4 והגש 9 ע"כ: יאבד,שלא
 מחרגם בת"י גם שכן יסוד איזה לה יש המ"ח דגירסת נראה זאת ובכל רפאך וע' אני אשיט אם אפילו 4וכן4, רפואהצורך
 שהוא כמו פירש שם בגמרא גם כי ליתא וזה משם דבריו לקח כאלו קא. לסנחדרין מקום מראה לת"י ובמפרש כןתכהוג
 ת-ל מה עליך אשים לא דגתיב ומכיון רח.: בדף רז-ל כזו גירסא היתה הש-ט בעל לפני דגם ונראה יהושע ר' ברברירסנינו
 כתן כלל ניזוקין אינן וכו' מצוותי כל שומעין שהן זמן כל לישראל להן אמור למשה הקב"ה אמר כך 4של(4ש רפאך אניבי

שעוברי
 1-סכם לכם חיים הם לכם שנתתי תורה דברי שהרי מרפאם הריני בתשובה לפני שחוזרין כיון וכו' אותם מכה הריני

 לפניו היהר כי לט יוצא מקום מכל אחד למאמר שונות דישות הרכיב דגריו דבסוף ואע"ג וכו' תחם כי וכה-א לכםרפואה
 לא אם הא אומר אליעזר ר' יהושע ר' דברי אחר להיות וצריך השנייה הדרשה נשמטה ואולי המ"ת לגירסת רומה ג-רסאאיזו
 עיקר היא דהשמיעה משום תשטר ולא תשמע דאמר פירוש וכו" זה תשמע 11 רש"י: וירין מ"ח' כגירסת וכהתשמע

 : רן דף וש"ט הפ"ז גירסת שרין תשמע. ד"א הגירסא דרשב-י ובמכילתא בה-מ. מעשה. לידי מביאיהתלמיד
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 ולעולמ- למולם וקיים הי לפני ומשמש :ומד כאלו עליך מעלין נכורה מפי ששומעמי
 באמונה ונותן שנושא מי סכל מלמד ומהן משא זה תעשה בעיניו והישר:ולמים.
 למצותה והאזנת כולה. התורה כל את קיים כקו עליו מעיין הימנו נוהה הבריותירוח
 ומה וגו' כמצרים שמה- אשר המחלה כל עריות. אלו חוקיו כל ושמרה הלכות,אלו
 שנתתי תורה פכרי לישראל להם אמור למשה הקב"ה לו אמר רופאך הי אני כית"ל
 מרפא בשרו ולכל למוצאיהם הם חיים כי שנ' לכם הם חיים לכם הם רפואהלכם

 הא אומ' יצחק ר' ה(. ג )שם לעצמותיך ושיקוי לשריך הה* רפאוה ואו' כב( ד)משלי
 במצרים שמתי אשר המחלה כל %א רפואה צריכין הם מה מפני מחלה בהם איןאם
 עוא. בן שמעון הכא. בעולם רופאך ה' אני כי אשים ואם הזה בעולם עליך אשיםלא

 לשכח אותו משמיעין לשמוע אדם רצה שאם מכאן תשמע ת"ל מה שמועאוסף
 רצה כיצד הא מיד. תשכח שכח תשמע שמו: אם והיה ת"ל זמן לארר יכולאותו משכחיי

 לשמוע אדם רצה אומר היה הוא מיד. אותו משכחין לשכה מיד אותו משמיעיןלשמוע
 הרשות בטובתו שלא אוהו משכחין בטובהו לשכה בטובתו שלא לו משמיעיןבטובתו
 החבול חבול אם אומרים אחרים לד( ב )שם חן יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אםנתונה
 הרבה. הבולות בך שחובלין מוף אחת חבולה חבלה אם כה( ככ)שמות

 מקום שאותו הכתוב מכיד מים, עינת עשרה שתים ושם אלימהויבאו
 ספק" ולא מבועין עשר שנים שם היו שהרי שכן תדע המקומות מהל במיםמהולל

 )כ מעלין הגבורה לקול שומע שהוא מי טבמ 1 ן ח'מ
 כ4ו רבו מפי תורה דבר ששומע מי שכל ועוד ען ןמעלה(
 מפי קול ושמע לעולמים וקיים הי לפני ומשמשעומד

 טכ ן הנושא שכל מש 2 ן לעולמים וקיים טכס ןהגבורה
 ם ן ומעלין וכו' רוה ר ן רוח ט 3 ן באמתה כ ן נושאשהוא
 במצרים מ 4 ן ח' מ כל[ ן ח' סב את[ ן הכתוב עליומעלה
 ט 5 ן ת"ל ומה עליך אשים לא במצרים טב ן ת"ל מהוכו'
 לון ן למשה המקום אמר אלא כ ן ד"ת לישראל המקוםאמר

 ה'ן6י ממח'ןלהמן
 )מלכם( להם הם היים נ:מ להםן

 ן ח' כ לכם[ הבבז רפואה ן לכם( היא )ט להם הםרפואה
 הפאות שנ' לכם היא ורפואה ג' כ למוצאיהם[ ! ח' טכי[
 סט לעצמ'[ ושקוי 7 ן ה' דכמ מרפא[ וכו' ולכל ןוכו'
 ן ח' ד עליךן וא' אשר ן חולי כ 8 ן ח' מס האן ןח'

 דה'[ ן ח' מ אשים[ ואם 9 ן ח' מ עליךן וכףבמצרים

 ומהןן שמוע אם כ 10 ן יוחאי בן מ ן לעולם כס ן ח'מ
 לו( )-ק אותו משמיעין וט' רצה אומר( )ו אמרו מכאןכיק
 מגאז ם ת-ל, לאח"ז לו( )-ק אותו משכחין לשכחלאח-ז
 אותו משכחין לשכח מיד אותו משמיעין אדם רוצהאמרו

 והיה ת"ל כ ח'ן11 מ בפ'אן וכו'ןאותו אומר היה הואמיד
 שכח תשמע ! ה' ד אמן והיה ן צר באיזה הא היהמיד

 רוצה כ ן והוא כק ן לו ד 12 ן ח' ד מידן ן ח' מתשכח[
 וכו' לשכח ן ושלא בטובתו אותו כס ן אותו משמעין ט3נ

 טס וכו'[ ולענוים ן אם ינ' כ 14 [ "' ט בטובתו[שלא
 ח, מ בה ן חמל שאתה טפך מ 15 ן ך כ בפין אם ןן
 ףבאוןץבאו ב פרשה כ 6נ ח'ן הרבהןד כךןחבושת?
 ן ח' טמ ודם[ עיטת ! וכף ושם 1 1 ה' ק שאותליט,

 יחר ט ן ח' ק דם[ ב 17 ן המעם כמ ן ח' י:כמהכתתה
 ה'[ ח'!שס[רט ממכל[שכח

 ועיץ צדק, באיפת הגיה כאזור רבו להיות צריך גבורה*1
 למד אתה מיבאן ס"יט ב בתנחומא הוא וכן הש"מגירסת
 ועיין הגבורה- מפי כשומע חכם תלמיד מפי השומעכל

 דיגין, מגיה צדק באיפת הלכות. 4 מא: פיס' דבריםספרי
 רפואה 6 לעיל: ועיין גזרות- אלו גורס דרשב"יובמכילתא

 ועיין הבריאות, שמירת על כן גם נאמר דרפואהוכר.
 : נד ערובין מח, פיס' עקב ספרי ס-יט, ב ותנחומא רש"י)

 אשיב ואם גרס דלא המ"ח כגירסת העיקר אשים. ואם.9
 לפרש יש שלפנינו והגירסא דרייב-י. במכילתא ליבאוכן
 אלא רפואה וכו' מה ממני רט דף בש"ט שפירש מהכפי
 לא עליך אשים ואם הן בעוה"ז המחלה כל להם אמרכך

 ת"ל 11 וא"י: בעוה"ז, רופאך ה' אני וכו' בעוה"בוכו' כי וג' מסרס ובא"צ עונותיך למרק כדי אלא עליךאשים
 שכח אם והיה תשמע שמוע אם והיה דצ"ל נראהוכו'.
 דוהיה ידוע כלל פי על כן ודורש מיד 4א והיה איןתשכח
 ויא ה יג פ' דרשב"י מכילתא עיין מיד. משמעותולעולם
 פרשה חובה כהנים תורת בו, כב משפטים ולה(, לב)דף
 שם תנאים נידרש פ'נה דברים ספרי ה-א, יג ופרשה היאי

 ב ובתנחומא :tlewy חן" Wort ,.שיט 5.34 .מ 2 רצו,ופ'
 וכו'- רצה 12 משובש: המאמר וכו' אליעזר א"רס"יט
 אדב רצה להגיה צידד ובכה-מ וכו', רצה לא מגיהבו"ר
 בסובת- לשכוח בטובתו לו משמיעים בטובתו שלאלשמוע
 מעוג. התורה את המקיים כל ע"פ בטובתו שלא לומשכחין
 והראיה הגהות אלו לכל וא"צ ולהפך מעושר לקיימהסופה
 שילמוד הדבר מסבב הקב"ה בבחירתו לומד דאםפשוטה
 בן מאמר ועיין ללמוד- עצמו מכין היה שלא במקוםאף
 הנאים ומדרש ס"יט כאן ותנחומא מ"ב פ'ד אבותעזאי
 בתנחומא הוא וכן הרבה. חבולות 15 לד: דף יג יארברים
 וכ.'. מהולל 17 חכמיכן:, המדרש גירסת מכולןונמנה
 ושבעי: מבועין וכף היו שהרי לקמן וגר' במים מוחקבא-צ
 ופשוט משובשת שהגירסא מפני כן להגיה ונדחקדקלין

 במכילתט שהוא כמו מקולל להיות צריך מהוללדבמקום
 ש": ועתן אלה, מלשון אלים דדורש ג"כ ואפשרדרשב"י

 וכו' במים ומהולל אלים שהיה אלים נקרא למה ר"ידף
 דמשובשת: נראה אלים 17היהוהתשובה
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159 א פרשה בבשלה דו.מעמסכתא

 וספקי אדם בג. רבוא ששים עליהם ושרו ישראל שבאו כיון דקלים לשבעיםאלא
 המים על אלא חונין ישראל אין לעולם המים, על שם ויהנו ושלשו: ושנו ולנולהם
 שנים שם ברא עולמו את הקב"ה שברא כיון אומר המודעי אלעזר ר' יהושע. ר'דברי
 ומה וקנים שבעים כנגד תמרים ושבעים יעקב שבטי עשר שנים כנגד מבועיןעשר
 במרה, להם שנהנו תורה ברברי עומקים שהיו מלמד המים על שם ויחנות"ל

 שהיא להיות שבת אירעה היום שאותו מגיד יום נאמר למה ויבואו מקיםויסעו
 כאייר ושנים ינבעשרים לישראל להם שנתנה עד בראשית ימי מששת ובאהמדורה
<sff~  הורה נתנה יום באיזה לידע יום נאמר למה לחדש יום ישר בחמשה

 אייר אירע נימן השלים בשבה בחמישי להיות אירע ממצרים ישראל בו שיצאונימן לישרני
 יצאו הפסה ממחרת ואומר בשבה באהד להיות מיון אירע אייר חמר בשבתלהיות

 בני לצאת השליש. בחרש ואומ' השני לחדש יום עשר בחמשה ואומ' ב( לג)במדבר
 בשבה בששי בחדש בששי השלישי בחדש אומר נמצאת א( יט )שמות ממצריםישרק
 חררה לישראל המן ירד יום זה באי לידע יום נאמר למה יום עשר בחמשהד"א

 )שם וגו' הכצק את ויאפו שנ' יום ואחד שלשים ממנה אכלו ממצרים ישראלשנטלו
 לכם ממט"ר הנני אומר הוא מה ובצדו מצרים מארץ לצאתם השני בחדש ואומרינ(
 מעודוה. ואחת ששים ממנה נתפרנסו אומר שילא רבי השמים. roלחם

 אומר יהושע ר' במדבר, אהרן ועל משה על ישראל בני עדת כלוילונו
 תערומה דברי ואמרו עמדו אלא נאכל מה שבהם בגדול להמלך לישראל להםהיה
 תרעומה דברי אומרים להיוה ישראל היו למוחין אומר המודעי אלעזר רבי משה.על
 אהרן. על אף אלא בלבד משה על ולא כהגה?ל

 מתנו לואי להם אמרו ה', ביד מותנו יתן מי ישראל בני אליהםויאמרו

 המים על עד ויחס כן מוחק צדק באיפת וכר. ויחנו2
 הוא זוטרתי ובפסיקתא ת"ל ומה קודם לקמן כןוגורס
 שם ויחנו שנאמר להם ספקו דגורס דלעיל עם אחדדבור
 דרשב-י במכילהא ת"ל. ומה 4 יהושע: ר' דברי הסיםעל
 עצמו בפני דבור הוא עוסקין שהיו הדרש זה ולפיליתא
 מן השמיט רי דף טוב ובשכל זוטרתי, בפסיקתא הואוכן
 בבה"מ וכו'. שאותו 6 הכבור: סוף עד וכו' המודעיר"א
 בעשריה 7 וא"צ: להיות, בשבת אירע יום שאותומגיה
 הראשונה השבת 'כ וא לירד המן התחיל טז דביוםושניס.
 קדש שבת כג בפסוק עליה שנ' והיא בכב היתה בהשפגעו
 ספרי כאשר, ד-ה שם ובהוספות פז: שבת ועיין מחרק10-?'
 פ"א בשלח דויהי מסכתא לעיל עיין וכוי טסן 9 רצעזוטא
 אהרן' 20 פ'יד: בא לעיל זה כל עיין סעודות' 16 פו:ישבת
 המודעי ר"א דעת השמיט ובפ"ז קיא דף ש"ט קנה צדלעיל

 ר ארטן בני ן ח' ם בנין ן עליהן כ שנאה ן זכית טכס1
 מ ן ה' ם המורעל 3 ן שורין מכמש ן ח' ד בולנו[ ן ח'ש

 ח'ן4טמ ד הק'ןאת[וח'ןשמן הקב"הוק שבראמיום
 אלא טכ 5 ן דקלין שבעים טכמ 1 ישרף שבטי כ ןשבטים
 כל ויבאו טכמ ן ח' מ מאליס[ ויסעו 6 ן שנתן כ ןמלמד
 עשר בחמשה נ( וכו'[ למה ן בנ"י( ח' )מ ישראל בניעדת
 ן שגת להיות אירעה כ ן שבאותו 1.טכמ מגיד ת"ל מהיום
 מ בראשית[ ימי מששת 7 ן שהיתה מ ן שבת להם אירעהמ
 ג' כ הקב"ה, )ט הק' שברא מיום ובאו( )ב ובאה סב ןחי

 ד המוסגר ן נישלה כ הורה, ד לשוהכם[ ן עד עולמו(4לר?
 ח'ןכ כ ח'ןלחדשן מ לחדש[ ח'ןיום מ ד"א[ח'ן8
 שבו מ ן ח' ך בון 9 ן זכות באיזה ט ן ח' מ יום[ ןולמה

%0
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20

 יש'ניר בני יצאו בשבת ממחרת כ ן חיסר מ 0נ ןיצאו
 שכשתמצא השלישי כ ן בחדש ואו' מצרים מארץ לצאתם  השני טכ ן ובחמשה כ 11 ן ישראל בני יצאו ט ן ח' מק יצאו[ ןרמה
 כשתמצא טק ן וכו' לחדש בשווי לחדשים בשלישי אומר כשתמצא ח'ןמ טס סמצריס[ 12 ן לחדש בששי חרשים בשליטלוט'
 בפ'בן יום 1 למה לחדש עשר טכ ן ח' מ בפ'אן יום ן ובחמשה ד-א כ 13 ן וכף בששי לחושים( בשלישי חדשים)ט שלשה*מר
 ן ח' מ מצרים[ וכו' ואומר 15 ן ח' טכמ וגו'[ ן שהוציאו ט ן שנטלה כ ן 2-מדהכם נ' מ שנטלו[ 14 ן צידה מ חררה[ ן ח'ם
 ן סענרה כמק ן ואחר שבעים ול מעורתו, ואחד ס' ט ן הימנה כ ן שילה כ ן ח' מ השמים[ מן 16 ן ובצדו ישרן בני לצאתמ
 . 19 ן עליהם תרעומות ש ן ואמרו יש' עמדו כ ן בגדולים ט' ן לימלך ט 18 ן ח' כס במדברן וכה על ן על העם ילונו ד17
 בג. 21 ן ויאמרו שנ' אהרן אטכ ן ח' ד אף[ ן אמרו ג' א בלבד[ 20 ן היות ובק ן לומר טמש ן למידים טכ ן אליעזר ר.ק

 ן ילואי א הלואי. ט ולווי. כ לו, מ ן אמר סו ן להם ח' א "', ד לירזנמן אמרו ן וגר ארס ח', מ וה'[ ביד ן ח, םיולחש
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הו

 א-ב פרשה בנשלח דוימסמסכתאש1

 תאבים אומר  יהושע ר' הבשר, סיר על בשבתנו מצרים: של אפלה ימיבשלשת
 יצאו במצרים למלכים ישראל היו עבדים אומר המודעי אלעזר ר' לאכלי ישראלהיו

 נוטלים לשדה יוצאין בידם מוחה בריה כל ואין דבר וכל ודכים בשר פת נוטליןלשוק
 טען שלא תדע אומר יומי ר' בידם. מוחה בריה ואין דבר וכל ורימונים והאניםענבים
 הוצאתם כי למעיהם: קשים שהיו הקשואים את נאמר לכך באחרונה אלאלהם
 כלום: בו שאין תוהו הזה המדבר אל אותנו הוצאתם להם אמרו המדבר, אלאותנו
 קשה מיתה לך אין אומר קרחה בן יהושע ר' ברעב, הזה הקהל כל אתלהמית
 אלעזר ר' ט(. ד )איכה וגו' רעב מחללי חרב חללי היו טובים שנ' רעב ממיתתיותר

 חשך. אחר השך דבר אחר דבר רעב אדר רעכ עלינו בא ברעב אימרהמודעי

 במרשה
 הקב"ה אמר אומר יהוש; ר' וגו', לכם ממטיר הנני משה אל פק' יאמרו
 אלא הנני אומר אינו אומר המודעי אלעזר ר' מעכב. ואיני מיד עלה הרירלמשה
 אלעור ר' לכם. ראוי אינו בוודאי אומר יהושע ר' יבלכם, ויעקב יצחק אברהםבזכות
 מאה"צ השמים, מן ויעקב41 יצחק אברהם בזכות אלא לכם אומר אינו אומרהכגדעי
 בן שמעון רבן יב4. כה )דברים הטוב אוצרו את לך ה' יפתח שנ' השמים שלהטוב

 לאכל היו תאבים וכי אטכס ן חשך אס ן בוליה כ1
 בידו א 4 ח' )ט ואמרו בידו 4א בשר( לאכול מ לאכול,)כ(

 ח"ן מ עבדיס)ישר4[ ואמ' אומ' ח"כ מ המודעהואמרו(ן2
 ן שום מ ח,, אטכ כלן ן ובשר טכמפש 3 ן יוחסיןמכס
 טכ 4 ן ב-ריא א ן מיחא בירא כ ן ח' א בידם[ וכו'יוצאים
 ר' ן ח' כמפ בריה ן ח' ד דבר[ וכל ן וענבים האניםמפ

 אטכ [ המודע? נ' ד יוסי[ ר' ן ח' מ למעיהם[ וכריוסי
 אמרו ן ח' טכ המדבר[ 4 6 ן למיעיהם כ ן שהן אכ 5 ןניתן
 קטיהן בן ן ח' כ ברעב[ ן ח' א כל[ 7 ן ח' אם המדבר[וכו'

 וכין מהללי ן וגו' חרב ט ן ח, אטכש יותר[ 8 1 ח'אטכש
 עליט[ 9 ן ח' כ לעזר[ ח'[ר' כ וגו'[ [ וגו' מחללי א ן ח'מ
 ח'. כ בפ'ג[ אחר ן ח' מ דבר[ אחר רבת [ ח'ש

 הנגי[טכ ד"א ט וכו'[ ויאמר 11 ן ג פרשה אכ 10)ב(
 אם 1 ה' א וט'[ ן ה' מ והן לכם ן השמים מן לחםלכם

 דט ן איני כ אינו א ן אני הרי אטכ 12 ן הב-ה ט"מקום,
 העי לכם אומר ט ן איני טכ ן ח' כ המודעי[ ן אלינערר.
 1 ח' ד המוסגר ן אטחיכמ בזכות אטש אטה בוטת כ13

 לכם אומר איני בוודאי ט וט', ראוי הריני מ וכף[בוודאי
 ן אבותיכם בזכות מ ן ח' כ המודעי[ 14 ן וכר בזכות 4אהנני
 המב ן ח' ט השמים[ של ן טפ שצר מן ט ן טוב אכ5[
 בן ן גמליאל רבן ט' ן וגו' הטוב אט ן ה' מ שמים[9ל

 ן ה' בוגמליאל[

 בטכילתא הוא כאשר לכל להיות דצריך אפשר לאכל.2
 ושמרז ביוץ אלא להשלים ויש לכל תאובין הן והלאדרשב-י
 בשר לאכול היו תאביס וכי לגרוס כן גם ואפשר בח"געיין
 ההראה דידה שיש תאב מלת נקט ובדקדוק הכלחסרין שהי תאבין ופירוש וכו' בידו אלא לכל היו תאביןוהלא

 תאב עני דל אלא לי אין פ'כ משפסים לקמן עייןמיוחדת
 אביון וכה לעני נקראו שמות ח ס-ו פ"לד רבה ויקראמנין

 בהר הנחומא אבל תרסה שם ילקוט וכן ובו לכלשמחבב
 ראה תנאים ומדרש ס'י תנחומא.ב וכן שמות שבעהס'ג
 ס-בב פ"כב משלי ומדרש פ"מג נ"ב נתן דר' ואבות זסו

 אביון דאצל שם רבה ויקרא הרש-ש בחדושי העירויפה
 ואינו דבר רואה דך: אצל כן אחר שנאמר מה להיותצריך
 וכן משלי במדרש הוא כאשר שותה ואינו דבר רואהאוכל
 ובמרצ קיא* וב"מ פ'ה זוטא תד"א ועיין ואדר*נ- מ"תהוא
 ריא. דף טוב שכל וכו'. ר-א - תאבים: היו שלאהגיה

 תדע 4 פיה: סוף דבחדש מסכתא ועיין זומרתי-פסיקתא
 באחרונה אלא להם ניתן שלא בגשר רגילין היו שלאוכו'.
 נראה וכן מ"ע מצערן, היה לא בבשר רגילין היוואלו
 פירש באחרונה אלא קשואין להם נתן שלא מגיהובז"ר
 מתנת היו בתחלה אבל וכו' העבודה תכבד פרעהכשאמר
 תדע בבה"מ ופיר' להם נאמר שלא מגיה ובא"צ בשרלהם
 לחם נאמר וולא להגיה רצה דאולי כתב עול קשואיםאלא מאמי לא בהעלותך בפרש' באחרונה שהרי בשר אכלושלא
 והם בשר כך ואחר לחם לאכול אדם בני דרה כי וכויאלא
 שלא וע"כ וכו' לחם באכלנו הבשר סיר על בשבתםאמרו
 תדע לפטיש דאפשר כהב שלפנינו הגירסא ולפי בשרלשכלו
 שמרחיבין באחרונה קשואין להם נתן ולכך בשרשאכלו
 שאכלו תדע פף ובז"י לשון אשגרת מעיים לבני שקשהומאמר
 : קשואיט כך ואחר דגים נזכר בהעלותך בפרש' שהריבשר
 עבודה ועיין בשר, לא אבל להם נהנו ואלו למעיהם.5

 חג ב"ב רעב' ממישת 8 יא.:זרה
~TD 

 ע' מ ריא, דף ש"ט בשב"א. ולא בקמ"ץ נקודה שהבי"ח ספני רעב. בא 9 9-ס:
 גבי יה בז שם ודיצחק א כב בראשית דאברהם והנני ט'ה, פ'כה רבה שמות אברהם. 13 פ"ז: ש"ס, מעכב' 12)ב(

 הגגי אומר אינו איבא דרייב-י במכילתא גם אבל וכ"ג ויעקב יצחק מוחק ובא"צ ז"יג ו, מב שם ודיעקב ליעקב שברכוברכה
 מאוצר 14 גוי: לכל כן עשה ולא לכם ובפ-ז ומשב"י, במכילתא הוא כאשר לכם 4א צ"ל לכם. ראוי אית - לאבות:4~7-,4ש

 ס"מ ותנחומא וש"ט מ-ז וכו'. ר"ש 15 טוכ: 9כל זוטרווי, פסיקתא יג:, וחגיגה ס"א פ'כה רבה שמות חמין ת"י, וכןובו/
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161 כ פרשה בנשלח דו.סעמסכתא

 שנד לפניו חביבין שהן ולפי המקום לפני ישראל חביבין כמה וראה בא אומרגמליאל

 היך לשעבר החתונים. ועליונים עליונים תחתונים להם עשה בראשית, מעשהעליהם

 אף והגירוש דגן בורץ שנאמר ומשמיבם מן יורד והטי( דק4ורץ מן עוליהדהן:חבם
 והטל השמים מן יורד הלהם התחיל הדברים נתחלפו כח(ועתה לכ טל~שם יערפושמיו
 וגי': הטל שכבת ותעל וכתיב השמים מן לחם לכם ממטיר הנני דכת' הארץ מןעולה
 למדברות יוצאין יהיו אלא ומלקטין לחצרות יוצאין יהיו שלא ולקטו, העםויצא

 כעין למחר טהיום אדם שילקוט כדי אומר יהושע ר' ביומו, יום דברומלקטין:
 למהר מהיום אדם ילקט שלא כדי אומר המודעי אלעזר ר' שכת. לערב שבתמערב
 היה מכאן פרנסתו ברא יום שברא מי ביומו יום חכר שנ' שבת לערב שבת מערבכעין
 זה הרי למחר אוכל מה ואומר היום יאכל מה לו שיש מי כל אומר המודעי אלעזרר'

 אדם שנה אומר יהושע ר' לא אם בתורתי הילך אנסנו למען שנאמר אמנהמחומר
 קיים כאלו עליו מעלין היום כל במלאכתו ועוסק כערבית ושתים בשחרית הזיכותשתי
 אנא לדרוש תורה נתנה לא אומר יוחאי בן שמעון ר' היה מכאן כולה התורהכל

 היה ומהיכן ושותה אוכל מהיכן יודע היה ולא ודורש יושב היה כיצד הא המןלאוכלי
 תרומה, אוכלי להם ושניים המן לאוכלי 4א לדרוש תורה נתנה לא הא ומתכמהלובש

 והיה לתכת: 'טבת מערב אדם שמערב מכאן והכינה העטפי ביוםוהיה

 : הארץ מן לחם להוציא שנאמר מוסיף טוב בשכלהארץ.
 בחצרות מלקטים יהע שלא מגיה צדק באיפת וכר. שלא6

 ש"ט פ"ז יהושע ר' בשם המאמר דרשב"י ובמכילתאוכר
 פיר' שילקוט. כדי 7 א: הערה פט דף במדבר ספריחמץ

 מצוה הלקיטה אין דבאמת ליה קשיא ולקטו דמלתבבה-מ
 שבת מערב ללקט שמצוה שבת אערב דקאי מפרשע"כ
 דמלת מפרש ור-א ספרים ושאר הילקוט כגירסתלשבת
 מהיום ילקטו לא ללקוט כשירצו תנאי אלא אינוולקטו
 ר"י בדברי מגיה והגר"א לשבת. שבת מערב כעיןלמחר
 שלא דהיינו ולמחר להיום וגור' המ"ח כגירסת ילקיטשלא
 ליום אפילו ממעט ור"א שבת בערב כמו ימים לשניילקוט
 שלא רי"א מגיה ובוי"נ למחר' אלא צריך כשאינואחד
 מי ביומו יום דבר רא-א לשבת שבת מערב וכו'ילקוט
 ט שהשם תנחומא ועיין במ"מ ונמשךאחריו וכו' יוםשברא
 וכו' שברא מי ביומו יום דבר אלא מעתיק ואינו ר"ידעת

 ומפרש הדפוס גירס' מקיים ובמ"ע וכו' היה מכאןפרנסתו
 דמי רס"ל משום וטעמו למחר מהיום מלקטין היודלר-י
 דקרא קללה בכלל הוא היום לאותו אלא לאכול לושאין
 דפייה המן צריך שהרי ועוד קג:, מנחות בחייך תאמיןולא

 האכילה מיום היינו יותר אל איש דכתיב הא כן ואםואפייה
 וליום לשבת מלקטים היו שבת ובערב הלקיטה מיוםולא

 וכתב הדפוס גי' לפי כן גם מפרש יהודה ובשבותהראשון'
 מקום דבכל ליתא ודאי והא ביום יום דבר כתיב מדלא דייקדר"י
 פרשה אמור ת"כ עיין עצמו לאותו_יום הוא ביומו יוםדבר
 לפנינו כמו הגי' דרשב"י ובמכ' טז', השגה וראש ה'טיב
 ובדברי לשבת שבת מערב וכן גרס וכו' כעין דבמקוםרק
 אינו ריא דף ובש"ט כלל, לשבת וכו' כעין גרס לאר-א

 פרנסתה ברא יום שברא מי ביומו יום דבר רקמעתיק
 אותו ילקטו שלא אומר יהושע ר' גם זה אחר מביאובפ"ז

 ן ח, טמפש לפניו[ וכו' ולפי ן שאוה"ה מי לפני אכמ1
 עליונים כ 2 ן להם ששינה טס להם, שינה אכ ן עליואב

 ט 3 ן ח' ט ברבן תחתונים וכו' עשה ן עליו' ותחהו'תחתונים
 טל וכו' שנ' ן וגו' ט ש'ה[ וגו' וכו' מן ן ח' מ יורד[ ןלחם
 כ טל[ וכו' אף ן אל למלך ח"ק כ שנ'[ ן ח' מ הס'[בש'
 יאו' אכמ ן שנ' אכמ 5 ן התחילו כ ן ועכשיו אבס 4 וח'

 ן בחצרות יושבין מ ן העם ויצאו כ 6 ן ח' אכמ וגו'[ ןותעל
 1 שלאילקוט שילקט,טמ אטכ ן ח' א 7ביומו[ ן ח' אריהיו[
 לנ4 לי לשבת מע-ש כ ן לשבת מע-ש אטם 8 ן ולמחראכ
 כדי אומר כ ן אליעזר ר' מד ן אלעזר ר' ביומויום

 ן לשבת אטכס 9 ן וכו' כעין ולמחר מהיום אדםשילקוט
 ליעזר ר' אטכ 10 ן היום אכ ן היום ברא מי ט ן ח' רשנ'[
 מ 11 ן אוכל אני מה אטכ ן שיאכל ט ן ח' אכ מין ןאומר

 ן יהושע ר' היה מ ן ח' טכ לא[ אם ן ח' מ שנ'[ ןמחוסרי
 ושתי אטע בערבית, הלכות ושני כ ן שני כ 12 ן שונהד

 מ ן כולו נ' א היום[ ן מלאכתו ט ן ועסק מ ן בערביתהלכות
 ן לידרש ט ן התורה כ ן ח' מ כולה[ 13 ן התורה אתקיים

 יודען היה ולא ן ח' כ המן[ וכו' כיצד הא 14 ן ח' מלדרוש[
 ן לבוש היא ט ן מהיכן אם ן אוכל הוא אטב ן יודע והיהמ
 כ ן לידרש ט ן ח' ך והגש[ ן ומכסה ד 15 ן הואא

 ן שיערב אטכס ן וגו' והכינו א 16 ן לאוכלי אט ןושוין

 מערב ר"י בדברי דג' רק כלפנינו הוא פלארענץ בכ"י אבל ר"א דעת ונשמט לשבת שבת מערב עושין שהיו כדרך לחברומיום
 וגירסת בא-צ הגיה וכן ס'כ. ובתנחומא במ"ח ליתא וכן למחוק, דיש נראה שנאמר. 11 הספרים; רוב כגירסת לשבתשבת
 ואינו מקצר ובפ"ז וכו' יהושע ר' לא אם בתורתי הילך חדש מאמר מתחיל ואח"כ אמנה וכו' היה מכאן אנסנו למעןהש"ט
 מרעת להוציא רק דריי משום וטעמו רשב"י אתר ר"י דברי גורס בא"צ יהושע. ר' - מח: סוטה ועיין רשב"י דעת אלאמביא
 דבמן משום ממן ויליף תורתי אמלת ר"י ודרשת קאי אנסנו אמלח ר"ש דדרשת משום בבה"מ שמפרש כמו ולא באר-ש
 וילקוט א מזמור טוב שוחר לה:, ברכות צח:, מנחות ועיין מאד. רחוק זה וכל ולקטו יותירו דלא הלכות שתי אלא היו לא כןגם

 ל" יאכלו אזר את יביאי אשר את והכינו ד-א בפ"ז היטב ומפ' יביאו אשר אח להשלים צריך וכי'. והכינו 16 שם;המכירי

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



 פרשו בנשלח רויסעמסכתא162

 אומר כשהוא כפול לחם 4א אינו או הוא משונה לחם אומר אתה משונה לחםמשנה,
 משונה שהוא לחם משנה והיה ת"ל מה הא אמור כפול לחם הרי לאחד העמרשני
 וכשכת נודף ריחו היה יום בכל עמרים שני ובשבת אחד עומר בו היה יום בכלכיצר
 יותר. ובשבת כוהכ מצולהב היה יום בכליותר

 עד להם אמרו ונו/ וידעתם ערב ישראל כני כל אל ואהרן משהויאמר
 מכאן אתכם, הוציא הי כי וידעתם אתכם: מפרנס הקב"ה במטותיכם ישניםשאתם
 לישראל. הקב"ה שעשה וגבורות נמים כל כנגד מצרים יציאת ששקולה למדאתה

 המן ניתן מאירות שבפנים למד אתה מכאן ה', כבוד את וראיתםובקר
 ששאלו המן אבל חשכות בפנים להם ניתן מעים ממלא אותו ששאלו השלולישראל
 כי מה ונהנו תלוניתיכם את בשמעו מאירות: בפנים להם ניתן כה~כהאותו
 עלינו. ומתרעמים עומדים שאתם מפונין אנו מה וכי להם גמרו עלינו,הלינו

 שבפנים למד את מכאן לאכול, בשר בערב לכם ה' בתת משהויאמר
 מאירות: בפנים להם ניתן כהלכה אותו ששאלו והמן לישראל השלו ניתןחשיכות
 היינו ומתרעמים עומדים הייתם עלינו אלו להם אמרו תלונותיכם, את ה'בשמוע
 ויאמר לעולמים: וקיים חי לפני ומתרעמים עומדים אתם הרי אבא אתכםמובלין
 אומר יהושע ר' וה', לפני קרבו ישרץ בני עדת כל אל אמור אהרן אלמשה
 הדין. אח ליחן כדי קרבו אומר המודעי אלעזר ר' כבורה. שנגלתה עלקרבו

 וכו' אתה 1 ן ח' מ לסגת[ ן שבת לערב כ ן ח' טמערב[
 כפולן וכו' כשהוא ן יכשהוא כ ן ח' אס הואו ן ח' טהוא[
 הא אטם 3 ן ח' דמ שחואן ן לחם דטמש והיה[ 2 ן ח'מ

 בא ט ח', מ בו[ ן כפול ד יום[ בכל ן צו באיזה הא ככיצד,
 ח' מ היה[ ן עשרין טכס ן והיום מ ובשבתן 1 בשבתאכ

 כזהבן ן מוזהב טס ן ביותר מ 4 ן ביותר היה עשבתאטב
 וידעתם ערב משה מ 5 ן ביותר בזהבןאטכמ ח'ןוטקמ

 מ להם[ אמרו ן ח' אטכס וגו'[ ן ח' ד כל[ ן ח' ךואהרזן
 המקום אטם ן המקו' במצוותיכ' כ ן מטותיכם על א 6 ןח'

 ח' בו כל[ 7 ן מצרים מארץ אתכם אטב ן ח' מוידעתם[

 אותון 9 ן ה'ןדח' כבוד את ן8 המקום אטנמי הגסיםןט
 ט: ן ח' מ אותו[ 10 ן לחם מ המזן ן חשיבות כ ן ח'ר

 נ,אשר אכ תלונותיכסן ן ח' ט אתן ן ה' בשמוע א ה',בשמוע
 פונין אתם מה כ ח'ן11 ך עלינו[ ופו. מלינ'על'ןונחנואתם
 לאכול[ וכו' לכם ן ח' ט תלונותיכם[ וכו' ויאמר 12 ןסאתם
 חשוכות, ט 13 ן ח' מ למד[ אתה ן וגו' בשר א ן ח'דמ
 וק ן ח' מ לישה ן להם ף מ מתח ן נתן ק ן חשיטתכ
 ממלא אותו ששקו השלו אבל מאירות אכ ן ח' ד להמן ןנתן
 אכשמעןא חש'בות)אחשוכות(ן14 בפטם להם ניתןמעיין
 אבם ן בלבד עלינו א ן ח' ט להם[ ן אש'את'מלי'וגו'תל'

 על מתרעמים אתם מ ן שאתם 4א ט 15 ן מתרעמיםהייתם
 לעולמים אכ ן חי ח'( )אט המלכים מלך לפני אטכ ןהקב"ה
 ח', ד וט'[ קרבו ן ת' ט ישרצלן וט' אמור 16 ן הואמרוך

 המודעי[ ן אליעזר ר' ט ן שנתגלתה ט 17 ן וע' קרבואכ
 ן ח' ט אתן ן ח'ר

 התורה מן חצרות לעירובי מיכן יביאו אשר את אלאנאמר
 לחצר ומחצר לבית מבית שיטלטל כדי וכו' אדםוניערב
 שתטי וגם חצרות ערובי על ומפרש ריר דף בש-טועייז

 וישתתפון בבתיא ויערבון יונתן בתרגום הוא וכןמבואות'
 ור"ל לשבת טוב יום מערב מגיה צדק ובאיפת.בדריא,
 מכאן איתא דרשב"י ובמכילתא וא"צ. תבשיליןערובי
 שני ובשבת 3 מובן: ואינו לשבת שבת מערב אדםשילקט
 גם השנוי ובכלל שנשתנה מה כל דמונה נראה וכו'.עמרים
 באומן לפרש אפשר ריב דף הש"ט ולפי כפול שהיהכן

 משנה לחם לומר תלמוד מה hdr1 לשונו דזה קצתאחר
 יורד המן היה ויום יום שבכל מלמר משונה שהואלחם

 זוגות זוגות יורד היה שבת ובערב פרוטות פרוטותלישראל
 דצ"ל )ואפשר מחול היה יום בכל וכו' ריחו היה יוםבכל

 ס'כד ב' בתנחומא הוא וכן ביותר. ובשבת כזהבמצהיל(
 ראו ס"א ח"ב זרוע ובארר בשלח ריש והזהיר בספרוהובא
 יורד היה יום בכל להם אמרו השבת את לכם נתן דמ'כי

 הששי ביום והיה שני פרירות שתי שבת ובערב אחתפרידה
 כבר והלא שנים תאמר אם משנה מהו וגו' משנה והיהוכו'
 אמר חייא ב"ר חזקיה משנה ומהו לאחד העומר שנינאמר
 להגיה רוצה בבה"מ אבל ובתארו ובריחו בטעמו משונהשהיה

 כפול לחם 4שין4ש אינו או לעיל להיות צריך כאןדהמאמר
 הלשון כל דשם דוחק וזה עמרים וסני וכו' יום בכלכיצד
 כפול היה לבד שבת של דהעומר מפרש ובזי"נ יתרשפת
 כפול עומר כפול דשבתא עסקא כל צב: משוח"ט ראיהומביא
 על שכתב בחזקוני ועיין מוכרח ואינו וכו' לאחד העומרשני

 לחם שנ' ממשמע משנה לחם לקטו הששי ביום ויהיהפסוק
 לאחד העומר שני ת"ל ומה העומר שני שהוא יודע אינימשנה
 סמוכין מכאן עושה ובמ"ע שבת הוא המיוחד ליום העמריםשני

 ולא גיומו יום דבר בד"ה יהושע ר' בדברי לעיללפירושו
 ליום צריכין היו השני העומר דבריו למי דהריהבינותי
 ולקמן לפ'כב ורש-י פ"ז דרשב"י מכילתא ועייןהראשון.
 סיד: פייא רבה בראשית קיטע שבת וכוו- נודף -פיד:
 רש"י עה., יומא וסו" מאירות 8 : עא יומא וכו'. מצולהב4

 ופ-ז ריג דף ש-ט ועיין לעשות, בידנו מה שפירש כראב-ע ודלא ורמב"ן רש"י וכו'. ספונין 11 ש"ז: ריב דף וש"טורמב"ן
 ופ"ז: דףריר ש"ט ועיין הפוכה, שיטתם דרשב"י במנילתא וכו'. יהושע ר' 16 - ריב: דף ש"ט וכו" סובלי5נ
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163 ב-נ פרשה בהשלח דויסעמסכהא

 ויפנו היה: כן הקב"ה שגזר שכשם מלמד ויה* ת"ל מה אהרן, כדברויהי
 הפנו לא אומר אלעזר ר' ככורה. שנגלתה ער נפנו לא אומר יהושצ ר' המדבר,אל

 הראשונים אבות אף כלום בו אין מדבר מה המדבר שנאמר אבות מעשה עלאלפו
 אומר שמצון בן יומי ר' בענן, נראה וע' ככור והנה חטאת: ולא עון לא בהםאין
 6 ולהלן בענן נראה ה' וכבוד מיד אהרן ואת משה את לרגום מבקשין שישראל ומןכל

 וכבוד אומר מהו וכאן י( יד )במד' באבנים אותם לרגים הצדה כל ויאמרו אומרהוא
 ואל הענן עמוד שילקה מוטב הוא כרוך הקדוש אמר למה כך וכל בענן נראהה'

 ואהרן.משה יטי

 גפרשה
 *1 גלוי למשה הקכ"ה אמר אומר יהושצ ר' ישראל, בני תלונות אתשמעתי

 בין לאמר אליהם דבר לומה: עתירין שהן ומה ישראל כנמת שאמרה מהלפני
 אתם דברים שני בין להם אמור לחם, תשבעו ובבקר בשר תאכלוהצרכים
 חזרתם לכם וגתתיו לחם בלא ודם לכשר איפשר שאי לפי לחם שאלתםעומדים
 תאמרו שלא לכם נותנו אני מה מפני לכם נותנו אני הרי מעים ממלא בשרשאלתם

 16 כי וידעי:כ( מכם: אפ-ע ולבסוף לכם נותנו הריני אלא לנו וייתנו בירו מפקאין

 מכם, להפרע אף דיין אלהיכם, ה'אנ"
 השלו: להם ניתן חשכות שבפנים למד אוסדק מכאן השלו, ותעל בערבויהי

 לא( יא )במדבר הארץ כל פני על וכאמתים ת"ל כמה יודע איני המחנה, אתותכם
 שלא כדי ונוטל לבו כנגד עימד אדם שיהא כדי הארץ מן גבוהה היתה אמותשתי

 שהיתה נראה וכן מיד היה כך שם הש"ט גירסת וכו'. כן1
 היה: כן שאמר שמיד מלמד גרס ובא-צ הם-ז,גירסת

 וכו', שנתגלית עד לפנות הספיקו לא בפ-ז וכו'. רי-א2
 הדין: את ליתן אלא ויפנו אומר אינו דרשב"יובמכילתא

 מגיה בא"צ וכו'. זמן כל 5 ריר: דף ש"ט וכו'. אבות3
 ולשון וכו', ואהרן משה על מתרעמין שישראל זמןכל

 משה את לסקול בקשו כאן אף אומר יוסי ר' ריב דףהום-ט
 באבנים. 6 גרסתו: היתה שכך ואפשר וכו' זמן שכלואהרן
 מוחק ובא"צ מועד, באהל נראה ה' וכבוד להשליםצריך
 ופ"ז' וש"ט מ"ח גירסת ועיין וכאן.מלת

 ועיין מ"פ. ל"ר, תלונות מדכתיב ובו" עתידין 11)ג(
 שם ש"ט וכן בפ-1 וכו'. ב.ן 12 רמא: דף וש-טפ-ז

 קשה לשון הוא ודבור ולאמר דבר מדכתיב הדברמסביר
 איני 18 קכט: דף במדבר ספרי דיין. 16 רכה: לשוןילאמר
 וספרי צז דף במדבר ספרי הענין כל עיין וכו" כמהיודע
 בג: מזמור טוב ושוחר פ'ד, סוטה ותוספתא רעג, צדזוטא
 מתים היו כן דאם זע-ז שוכבים שהיו לא וכו" גבוהה19
 הוא דמן ואמת רא"4 בגובה, אמות ב באויר ששטואלא

 לפרש אפשר אי לכאורה כאן אבל סוטה ובתוספתאנספרי
 חסרון דאיזה נראה אבל השאלה מעין התשובה אין דא-ככן

 ת"ל שם בספרי שהוא כמו להיות יצריך ואפשרבתחלה

 אלא א ן ת-ל ומה אכ ן ויהי נ' 1 אהרן[ ן ח' אדכ ויהי[1
 אטכס 2 ן כך( )אט כן המקום אטכס ן שאמר נ( ןמלמד
 ר'4עזר אכמ ן הגבורה מ ן שנגלית כ שגהגלתה, ט ןהפנו

 א ן המדבר אל שנ' מ 3 ן המודעי אליעזר ר' טהמודע-,
 אבות )אטם הראשונים כך חטא ולא עון יקש בוטכס

 מפש שמעוזן בן ו הגה ך ן חטא אטכמ 4 ןהראשונים(
 גם ן ישראל שהיו אטכמ 5 1 שמוע אט ן הגלילי דח',
 ן ויאמרו אומ' מהו ולהלן אב ן ח' ט את[ ן לסקולכס
 ן כבוד ד ן וכן אט ן ח' מ אומר[ מהו וכאן ן וגו' באב' א6
 ן וענן ק ן המקים אס ן המקום א"ל ט ן וגו' נראה א7
 ולא.כ

 משה אל ה' וידבר אטב 10 ן ד פרשה אדכ 9)נ(
 ט המקוס, אכמ ן ח' ד אומר[ יהושע ר' ן שמעתילאמר
 שישראל מה ט 11 ן וידוע גלוי א ן גלוי הרי מ ןהב"ה
 ן ח' ד לאמר[ ן שעתידין אמ ן ישראל שאמ, אכמ ןאמרו
 ן ח' אדט לחם[ תשבעו ובבקר 12 ן ח' מ לחסן וכו'בין
 מז ן עתירין כ עומדים[ 13 ן בשביל ק בין[ 1 אמראד

 ן בלא לחיות ט בלא, להיות כ ן שאפשר לפי כ ןששאלתם
 מ ן ושאלתם אטכמ 14 ן ח' מ חזרהם[ ן נחתיואטכמ

 ן לכם אט ן בידי פסיקה( )א ספיקה שאין אט בידו, ספיק' שאין כ 15 ן שמא אטכ ן ח' אמ לכמן וכו' מפני ן בשרלכם
 אטכמ ן לכם וכו' אלא וכף בירי ספיקה שאין תאמרו שמא כפול: א לכם[ ן נוחנה ד ן אני הרי כ ן ח' ס! לכמן וכו'שלא
 )א חשובות ח'ןאטב מ למדן המחנהןאתה ותגס השלו ח'ןט א השלון 17 ן ליפרע מ טלפרוע, 16 ן נפרע אניובסוף

 אטכמ ן ח' דכמ אדמן ן כשיהיה הארץ א ן הארץ על מ ן ושתי ד 19 ן במה מ ן ואיני כ 18 ן לישראל השלו ניתןחשיכוה(
 ן זקופה( בקומה נ' )אט בצער שלאלעט'
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 פרשה בנשלח דויסעמסכתא4ס)

 אוכר הגלילי יוסי ר' אחת* אמה ולמעלה ומלבו אמות שהי ולמטה שמלבויצטער
 רוח לכל פרמאות שלשה לא( יא )במדבר כה יום וכררך כה יום כררך המחנה עלויטוש

 כח( עת )תהלים למשכנותיו טביב מחנהו בקרב ויפל ואו' הארץ כל פני עלוכאמתים
 ומה ורוח רוח לכל פרמאות שלשה המחנה על ויטוש אומר הוא הרי אומר יאשיהר'
 תשעה הרי שלשה על שלשה למעלה כלפי שלשה כה יום וכדרך כה יום כררךת"ל

 בקרב ויפל ואומר הארץ כל פני על וכאטתים עשר שטונה הרי השעה עלותשעה
 עשרה בינוית ררך יום כדרך המחנה על ויטוש אוסרים אחרים למשכנותם מכיבמחנהו
 ואו הארץ כל פני על וכאמתית ארבעים הרי כה יום כדרך עשרים הרי כהפרמאות
 הארץ כל פני צל ת"ל מקולקלות אמטרטיאות יהוא יכול כ3( )שם שלחן ו'פניתצרוך

 ן מלגו מ ן ולמעלן ומלבו אטע ן שתים מ ן ולמטן אטב1
 כה[ יום וכדרך ן וגו' כדרך א ן ה' מ כה[ וכו' ויטוש2
 המחנה, סביבות נ, אט הארץן 3 ן ח' ד רוח[ לכל ן ח'כ

 בקרב מ ן המחנה על ויטוש שנ' נ' מ למחנה, סביב נ'כ
 ד 1 ח' אטב למשכנותיון סביב ן למשכנותיו וסבילמחנה

 ן ח' כ אומר[ ן ר'.עשיה ו יאשיה, ור' אב 4 ןלמשכנותם
 רק כה[ יום וכדרך ן ח, אככ כה[ 5 ן ת' אטבםירוח[
 שלשה שלשה שלשים למעלן כלפי שלשים כה מ ןק
 ן וכו' עשר שמונה הרי תשעה כנגד תשעה הרי שלשהעל
 שלשה( על נ' )א שלשה על שלשה למעלן כלפי שלשיםאכ
 ן וכו' שמונה הרי ט,( על )א תשעה על תשעה תשעההרי
 ן שלשרה ועלם נ' ק שלשהן על ן ח' ט כממעללה[כלפי

 ן מןה' למשכנותם[ וכו' וכאתתים ן תשעה ט ותשעה[6
 המחנה סביבות הארץ אט ן ח' כ ש'חן הארץ וכריאומר
 מ המהנהן על אמרוןויטוש מ [ למש' א למשכנות, ט ל ןאו'
 ן דרך ג' יום א ן דרך כה יום מ ן ח' ט דרך[ יום ןח'
 א בה[ ן ח' א כדרך[ ן כה יום וכררך ט כדרך, מ כה[8
 מ כהן ן יום ט ארבעימן וכף כדרך ן יום וכדרך מ ןח'
 טכ ן לפניו ד 9 ן ואומר המחנה סביבות הארץ אם ןח'

 אכ ן רויה( כוסי ראשי בשמן דשנת נ' )כ צררי נגדשלחן
 ן אימטראטיאות שיהו 2 ן איסטרסיות( )א אסטרטיותשהיו
 ן כפול ט הארץ[ וכו'על

 כה: יום וכדרך צפון כלפי כה יום כדרך המחנה עלויטוש
 שכם ר"ש דברי כן גם להשלים דצריך ואפשר דרוםכלפי

 מלמטן כה יום וכדרך מלמעלן כה יום כדרךדמפרש
 אלט אגובה קאי לא דמאתים לפרש צריך כרחך עלולדידיה
 אורך נגד פרסאות' שלשה 2 הארץ: מן פורחתשהיתה
 משני השליו שהיה ארוחב קאי יום דרך שנ' ומההמחנה
 גרוהב ומתפשט המחנה כמו פרסאות שלש באורךצדדין
 רס"ל מפרש ובמ"ע בה"מ. אמות, שתי ובגובה יוםדרך

 צפון כלפי היינו וכו' יום דכדרך הספרי כדעתלריה"ג
 כדכהיב ודרום צפון דהיינו יום של הלוכו כלומרודרום
 הית הצדדים שני אלו ולכל וכו' דרום אל הולךגקהלוז
 שלש על שלש שהיה המחנה כמרחק פרסאות שלשהשליו
 השליו היה שלא לראיה וכו' וכאמתים הכתוב ומביאפרסאות
 מעכבן והיה אמות שתי בגובה מונה היה שהרי המחנהבתוך

 בא, הספרי מדעת להוציא ריה"ג אדרבה אלא וא"נגהליכה
 דהשליו- משום טעמו אלא המ"ע שחשב כמו אינו בסיוהא
 פי' כן ועל הים מן שלוים ויגו כדכתיב המערב מן באהיה
 מימין ביאתן כדרך הצידין לשני היינו וכו' כה יוםכדרך

 מן שלוי ואפרח יונתן כן גם דמתרגם והיינוומשנואל.
 קמא כמהלך , במשריתא דזעיר דין על ומרא רבאישא

 פרח הוה אמין תרתין וכרום לדרומא יומא וכמהלךלצפונא
 פרסאות. שלש דהיה ריה"ג אמר זו מדעה ולהוציא131"
 פגי על וכאמתים שאמר ונזה שבפנים, כהגירסא רוחלכל
 יום, כדרך דאמר ממאן ולהוציא לגובה השעור ליתןהארץ
 כפשוטו וכו' אמה וכאמתים ומפרש דלא קמ"ל מעלהכלפי
 סביב. מדכתיב רוח לכל דהיה ראיה ומביא ממשבגובה

 חסרון ג( )שורה הארץ מלת דאחר ג"כ ונראהלמשכנותיו
 ודעת_ וכי-מ, הילקוט גירסת עיין המחנה. סביבות שנ'וצ"ל
 דצריךלהיו,ז ואפשר זוטא בספרי יוסי ר' כדעת הואריה"ג

 המקומות, בכל כמעט והלא פרסאות שלשה רק יום דרך קהשיב דאיך הקושיא לתרץ למדנו לעיל שהביאונו הת-י ומן ריה-גשם
 בפירוש הפשט מדרך לנטות להם וגרמה המפרשים מן לכמה נגף לאבן היתה זו וקושיא פרסאות עשר הוא יום מהלך שלהשעור
 המחנה עם הרוחב כל או האורך כשנחשוב'כל א-כ פרסאות שלש היו רוח דלכל דמאחר תרץ ובם-ס לקמן. וכן כאןהברייתא
 שלש הוא בעצמו זה ושעור יום מהלך היה צר דלכל אלא כן משמע לא הלשון אבל יום כמהלך וזה פרסאות ט היושבאמצע
 לדברינו וראיה במשריתא- דזעיר דין על דמתרגם והיינו פרסאות שלש רק יום מהלך חושב אינו דלפעמים והנכוןפרסאות
 אמת. גאות ריה-ג לדברי פירושים עוד ועיין שככאן. הקטן השעור ג"כ נקט ש"א רמו צד זוטא וספרי ש'יז עז צד בספרישכן
 ותשעה, תשעה הרי ושלשה שלשה מטה כלפי ושלשה מעלה כלפי גרס בא"צ ובו" כלפי 5 : סופרים מדות ינחמגו, זה רענן,זית

 דבתיב והא פרסאות ג על ג שהיה ממש המחנה על השליו ירח יאשיה ר' דלדעת דמפרש נראה וכו' שמונה הריותשעה
 משמע מעלה כלפי הלשון אבל ג על ג מהם אחד וכל זה גבי על זה שטחים ב שהיו לומר בא כה יום וכדרך כה יוםכדרך
 החשבון אין זה ולפי ה-ד מ'ד סוטה בתוספתא ריה-ג של בנו ר"א כדעת הרקיע כלפי בגובה פרסאות ג דהיה עומר שבאיותר

 הצורים מן אחד שטח ומדת שבאורך השטח 4שום4ש חושב דאינו וצ"ל כז הוא ובנובה וברוחב באורך ג' על דג'מדוקדק
 מתפשט שהיה לומר דרצה יותר נראה ורוח רוח לכל פרסאות שלש של הפירוש לענין וגם אחרים בשיטת לקמן כמובגובה
 צדדים לשני רק שהיה דמשמע וכו, כדרך ת"ל ומה דקאמר והיינו צדדים הד' מן אחד לכל פרסאות שלש והלאה המחנהמן
 באורך לדרום הצפון ומן למערב המזרה מן שהיה קאמר שפיר הא ליה קשיא מאי ג על ג עצמה במחנה שהיה הפי' לפיאבל

 למשכנותם. וכו' וכאמתים 6 הבינותי: לא במ"ע של והפירוש ובא"א במפרשים שונים פירושים עוד ועיין המחנה. כלוברוחב
 דהשעור כלומר הארץ מן מנוטל שהיה הארץ כל פני על וכאתתים רס"ל אפשר פירושנו ולפי מיותר דבאמת ואפשר ליתאבמ"ח
 וכו'. יום כדרך ד רוח: לכל שהיה ראיה מביא למשכנותם סביב ומן זה בשעור הארץ מן פורח שהיה 4א אגובה קאי לאהוה
 הר, כה יום וכדרך שוב ת"ל ומה ארבעים זה עשרים יום פרסאות עשרה הבינוני הלוכו כדרך כדרך כבס"ז דצ"לנראה

 כזג מיותרים הארץ פני על וכאמתים והמלות למרחוק נראה שהיה ר"ל וכו' שלחן לפניו תערוך ואומר מעלה כלפישמונים
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165 . פרשה בנזצלח דויסעמסכתא

 אומר אהד וכתיב המחנה םכיבווה אומר אחד כרזוב שבארץ ובפנויעל
 על וכאמתים אומר אליעזר ר' למשכנות* סובב שהיה אלא למשכנותיומביב
 ישראל נטלוהו וליש הארץ מן ככוה המן היה אמירי שרזי ושארץ כלפני
 צפונית רוח יוצאה לישראל יורר המן היה כיצד וראה צא אמרת הככיה מןאלא

 כמין ועושהו בו מנשבת והרוח עולה והטל הארץ ומכבש מטר יורד הכדברומכבדת
 ומן כן אב( ואוכלין נוטלין ישראל היו ומהם עליהם יורד והמן והב שלשלחנות
 עודנו הבשר לבא: לעתיר לצדיקים טוב שכר שישלם וחומר קל למכעיסיוהקב"ה
 ומצטער אוכלו שביניה' הרשע מיד ונתרו אוכלו שביניהמ הכשר אמרו שיניהם,כין
 נסעו התאוה מקברות מאר רבה מכה כעם ה' ויך בעם חרה ה' ואף יום. שלשיםעד
 לאחוריהם ממען שחור מלמר אלא חנו וכחצרות נמעו מחצרות וכי מחצרותהעם

 מרים. כשביל ממעותשלשה
 בא והרי שאמרנו לענין הטל שכבת ותעל וגו' הטל שכבת היתהובבקר

 יורד המדבר ומכבדת צפונית רוח יוצאה לישראל יורד המן כיצד הכתובללמדך
 והמן זהב של שולחנות כמין ועושהו בו מנשבת והרוח עולה והטל הארץ מכבסמטר
 מלמד דק, מקצתי: על 4א כלו המדבר על לא המדבר, פני על והנה עליהם:יורד
 על כגליד יורד שהיה מלמד ככפורים מחכפם שהוא ולמלמד מחספס, דק:שהיה
 תפלתן פלול עלה הטל שכבת ותעל אומר המודעי אלעזר ר' יהושע. ר' דבריהארץ
 המדבר על לא המדבר, פני :ל והנה הארץ: כטלעלפני שכובים שהיו אבותינושל
 שהיה ולפי שמים כדוק הנוטה שנ' הרקיע מן יורד שהיה דק מקצתו. על אלאכלו

 ועשרים צפון לצד עשרים שהיה דר"ל ונראה לקמן.עיין
 ארבעים שהיה או שמונים כולן בין הרי בגובה וכן דרוםלצד
 כנגד בגובה שמונים וכן שני לצד וארבעים אחדלצד
 שמקלקל-( במקום ולא שבארץ' הפנוי על 1 שניהם:מדת

 גם להיות צריך זה ולפי וכו'. כתוב - בה"מ:הדרכים,
 וכו': הוא ולהלן למחנה סביב אומר הוא כאן זוטאבספרי

 המ"ח כגירסת להיות וצריך ואפשר מובן ואינו וכו'. אלא.2
 הכתובים ואין וכאן כאן שהיה כלומר וכו' סובב אףשהיה

סותרי"
 משובש הענין כל וכו'. ושליעזר ר' 2 זה: את זה

 ת"ל ומה להיות דצריך ואפשר הס"ז פי על להגיהוצריך
 אמות ב הארץ מן נטולה שהיתה הארץ פני עלוכאיותים

 וכו': גבוה היה המן אף אומר ריה"ג של בנו אליעזרר'
 וכו'. ושוף 9 רעג: צד זוטא ספרי עיין וכי" מהבשרן

 רעד: זוטא וספרי צז במדבר ספרי ועיין גררא אגב להנקט
 כלו' המדבר על לא 15 כדלעיל: מכבש צ"ל מכבס.14

 משמע דפני כתב ובזו"ז המדבר, כל פני על כתיבמילא
 רמם דף טוב בשכל הוא וכן המדבר כל ולא הנראים.פגים
 המ"ח גירסת וכי" מלמד 16 בדבריו: ט"מ איזו דישינואה
 : רמח דף ש"ט וכי'. עלה 17 עה: דיומא הגמר' פי על"יא
 מן יורד שהיה כתיב בהדיא הרי וא"ת ש"ז. הרקיע. מן)1

 כלומר קאי פנני השמים דמן דס"ד משוס אצטריךהשמים
 ובמ"ע ש"י לכם, וממטיר עליכם משגיח השמים מןהנני

 עצמו שהמן דבר שם דק המודעי דלר"א תרץ)השמטות(

 למשכנוהם ד 2 ן אחר סביבןכ וכת' טפגוי,ךהמחנותןא1
 שהיה ן שיהיה א ן למשכנות סיבוב שהיה לא כ וכוךאלא
 ט ן ח' ק חבור, ט סובב[ ן סביב מ סיבוב, א ן אף נ'מ

 מ ן ח' מ כלן 3 ן אומר המודעי אלעזר ר' טכ ןלמשכנותיו
 הארץ מן גבוהה המן הים ולא הארץ מן גבוהה השלוהיתה
 . הגבוהה מן אלא ישראל את נטלו מ ן היתה א ן נטלוולא

 ן לישראל להן יורד אטכ 4 ן ישראל אותו נטלואטכ
 ד ן ח' כ מטר[ ן המטר מ ן ושרז נ' אטכס ומכבדרז[5

 טמנשבן ן דירות ן נ'המדבר( )מ הארץ את אטכס ןומכבס
 ןומהמ היהיורד ם 6 ן כמן וק ן ועושתו ועו'אותו,ראטכמ

 ואומרין ישרן נוטלין ט ן אוכלין ד ן ח' ד נוטליזן ומהןוק
 אטכמעאכרכ ן הב"ח אטכהמקום.ק 7 ן מן ו כזן ןא-כ
 ן וגו' עודנו א ן ח' ט יא[ בשורה מרים וכו' הבשר ןישלם

 שבהב:( הבינוני ונהנה אוכלו שביניהם מ ן ח' כ אמרו[8
 הבשי כ ן בס' וכן שבהן א שביניהמן ן מיד וגתרזאוכלו
 ן ונותרו ק ן שבהן והרשעים מיד ונבעת ונתרו אכלושלהן

 . וגו' בעם לק ן ח' מ מרימן וכר ואף 9 ן ח' משביניהם[

 מאדן וכף מכה ן מקברות וגי' בעט א ן ח' ו בעמן ה'ויך
 ובבקר 12 ן שלש דמע 11 ן מחצרות א ובחצרות[ 10 ן ח'כ

 ח'ן א וכו'[ ותעל [ "' ד הטל[ וכו' וגו' ן ח' ט וגו'[וכו'
 המן היה אכ ן למדך אכש 13 ן ח, אב בא[ ן ח' טס באן והרי ן הטל שכבת ותעל נ' אד שאמרנון ן ח' ט שאמרנו[לענין
 ן ולא טכ 15 ן וגו' אכ וכו., מ עליהם[ וכו' ומכבדת ן יוצאת ד יצאה, מ [ ח' ם עליהם[ וכו' יוצאה ן לישראל להןיורד
 אכ ככפור[ ן בפט נימוח שהיה מלמד מ ן ח' דט המוסגר ן שהוא ש"ג מ, שהיה[ 16 ן כולו נ' ק מקצתו[ ן ח' סו בפ-בןעל

 שוכביןן אבותןט ם 18 ן פילפול אטכ ח', דש עלתהןפלול[ ד עלת, אכמ אליעזרן ר' וק 17 ן שהיה מגידנברןטכמ
 מלמד דק א ן שהיה מלמד טכ ן ח' ט עלן 19 ן ד רק בפ'אן פג. ן כעפר ארכ כטל[ ן בעפר שוכבין שהיו כטל אבותינו,ט

 ן לפי %כ ן יורד שהיה שהוא א ן וכו' מלמד מחספס דקוההוא
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 ג פרשה בב"עלדץ דויסעמסכתא100

 יורר שאינו ומנין בקולות יורד יהא יכול חם, ת"ל צונן יורד יהא יכול הרקיע מןיורד
 הכלים על אלא יורד שאינו ומנין הארץ על יורד יהא יכול דם, ת"ל בשתיקהאלא
 הארץ(ף על יכככפור האופמים על אלא יורד אינו אומר טרפון רבי ככפור.ת"ל

 המן והוריד בעפר שכובים שהיו אבותינו של תפלתן ונטל ידו הקב"ה פשטכביכול
 כדי לכ )טוב כופר מצאתי שחת מררת פדעהו ויאמר ויחננו שנ' כענין לישראלכטל
 רבי להם אטר לפניהם יושב המודעי לעזר ורבי יושבין והוקנים טרפון רבי היהכבר
 עלית מתמיה אתה מתי עי מודעי לו אמרו מן של גבהו היה אמה ששים המודעילעזר
 מדה אומר הוי רעה או טובה מרובה מרה איוו וכי התורה מן הוא מקרא להםאמר
 אמה עשרה חמש אומר הוא הרי פורענות במדת פורענות ממדת מרובהטובה

 אמה עשרה חמש ההר נכי על נפשך מה כ( ו )בראשית ולהמים גברומלמעלה
 ודלתי ממעל שחקים ויצו אומר הוא מה טובה ובמדה אמהית עשרה חמשובבקעה
 על ארבע ארבע בדלת ארובות וכמה שתים דלתות מיעוט כג( עח )תהלים פתחשמים
 כר אמי המן. של גבהו היה אמה מ' וחשבו כאז ט"ו ח' על ח' שמונה הריארבע
 נכר שלהן לפני תערוך שנאמר האומות כל ראוהו לישראל המן כשירד אומרשמיי
 ו(. ככ )שםצוררי

 מה לחביי שאומר כאדם ומ/ אחיו אל איש תאמרו ישראל בנירראו
 ויאמר מן: קראוהו ישראל אמרו רשומוז דורי הוא. מה לזה זה אמרו כךהוא
 ישראל לכל חקרם שקרם שטה אמר ימר יושע רבי הלחם, הוא אליהםמוטה
 היה מכאן הלחבכם הוא ישראל ולכל לוקנים אומר משה אומר המודעי אלעזריכר'

 ת"ל ד ן צונין א ן יורד היה כ יורד, שהיה מ ן יהיה א1
 4א[ יהיהן2 א והיה, כ חין מ ש"ב[ הארץפ0ןיכולוכף

 על לא יורד ש 3 ן שאין ט ן והיה מ ן חס מ ן ח'מ
 על ככפור ן האוספים אכ ן הקופסא אלא בו ןהאופסים
 את המקום אכ ן ח' נ4 ידון ן המקום מ 4 1 מ רקהארץ[
 ל ה )מ בעי טכס ן שיבץ שק ט 1 עז את ט ןיו

y~anן ח' ,ט כטל[ 5 ן ח' א כופר[ וכר והוריד ן מן ט ןן 
 ן מפר מצאתי שף טכמ [ י ארס כעמח ן ישראל עלכ
 כ ן *יעזר וא' וק ן ח' ~ט סה"דן עד כבר ן ח' כ כבר[6

 להן טרד שהיה 1 אכ מח ן גבה ק 7 ן יהושע ר'להם
 במידת הטובה מידת מרובה איר א 8 ן מתמה ד ןלישראל
 מרובה כ ן חמש וגו' נבקעו הזה ביום אומר מהוהפורענות

 מדה מרובה נו וכר, הוי הפורענות מדת או הטובהמדת
 מדת כ ן אומר ו און ן וכו' הוי פורענות מדה אוטובה
 חמש, נבקעו הזה ביום אומ' מהו הפורענות במדתהטובה

 ן ח' ד פורע'[ במרת 9 ן חמש או' הוא מרובה טובה מדהמ
 ן ח' ד המוסגר ן מה וגו' מלמעלה א ן ח' ד מלמעלה[)[1
 ן ח' מ הוא[ מה ן במדת א ן הטוב במדת כ ן בבקעה א11
 נפשך מה שאמרנו לענין נ' ד פתחן 12 ן וגו' ממעלא

 להיות צריך חס. ת"ל 1 : השמים מן שיורד לפי דקנקרא
 טטריקת דורש דרשב"י. במכילתא הוא כאשר חםת"ל

 פס במקום חס מניה ובא"צ מחספס. מן מ"ח אותיותבהפוך
 דיומא הגמ' פי על דהוא בבה"מ ופירש הישנה גירסאשל
 בשתיקה' 2 הבינותי: ולא היד פס על הנימוח דבר מחספסעה:

 וטעם פס ת"ל פסיסין יורד ועליהם בשתיקה מגיהבא"צ
 על מגיה בא"צ וכו'. הארץ על - ממני: נעלםההגהה
 שהיה פירש ככפור. ת-ל 3 הארץ: על אלא וכו'הכלים
 כבמכילהא דצ"ל נראה יותר אבל הכלים על כפורתכמין

 - מחספס: מן נוטריקון כן גם והיינו ס-ף ת"לדרשב"י
 ,Hoffmann-Jubelsd]rift .5 119 עיין אסקופה,האומםים'
 וכו'. היה כבר 6 אסקופה: לדעתו וסף סף כן גםודורש
 טוב שכל זוטרתי, פסיקתא עח, כג טוב שוחר עו.,יומא
 גראשית ותתיט. תרצג תהלים נח בראשית ילקוט רמח,דף
 בגמ. וכו'. אסי 13 ס'ז: פ'כה רבה שמות ס'יא, פ.לברבה
 עקיבה. בן איסי דרשב"י ובמכילתא יהודה בר איסישם
 ורש"י רשב"ם כפ' הוא. מה 16 ושוח"ט: ש"טועיין
 ראב"ע כפא מזון לשון מן. - פ"ז: ועיין הראב"ע,הביאו
 :Die DobSd1OtZ 8וטפזחBibel- 81 ועיין רמב, דףוש"ט
 Tannaim, der exegese קופא ,1893 5.45 3.ה .ט5.51
 מזון המשפיע כלומר מן להקב-ה וכקראו הפירוששמביא
 וש"ט: פ"ז וכו'. לזקנים 18 חי:לכל

 הרי[ 13 ן שנים ך ן ח' מ דלתות[ ן אמה סו ההרע"ג
 ן שהיה אכ ן וחשוב צא אכ ן וחשוב צא שמנה הרי ארבע על מ ן עשרה שש הרי שמנה על שמנה( נ' )א שמנה אכ ן ח'אד

 ן וגו' ויאמרו א 6נ ן וגו' שלחן אד ן או"ה אכמ ן אוהו ראו אכמ 14 ן ומאי בן אכמ ן לישראל להן יורד שהיה מןאכ

 אטכ ן מהו טס ח', ד הוא[ מה 17 ן זה מהו מ ן כאדם הוא מה ויאמרו ט כאדם, הוא מן ויאמרו מ ן ח' כ וגו'[ וכהויאמרו
 ן משה אומ' מ אמר, משה אם ן וגו' א ח', פכם הלחסן הוא 18 ן שנאמר נ' ך מן[ ן אותו קראו מ ן מן שמו ח'( )ט אתקראו

 ן אמרו ושראל לכל וזקנים לזקנים ט ן אמר אטם ן ח' מ משה[ ן אלעזר ור' כ ן ח' ך המוסגר 19 ן לזקנים להם אומר משהכ

 ן וגו' הלחם א ן יכלאם
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167 :-ד פרשה בנשלה דויסעמםכתא

 לאכלה כאן נאמר שעה באותו ישראל נתפטמו כמומים אומ' שמעון ורבי יומירבי
 איכרים אלא אבירים תיקרי אל כה( עת ושם איש אכל אבירים לחם להלןונאמר
 איש אכל באיבריכם נטוח אוכלים שאתם הזה המן להם אמר באיברים שנטוחלחם
 על אומרים ויש ישראל כל כנגד מן לו שירד נון בן יהושע וה לשובע להם שלחצדה

6 איש. אכל אבירים לחם נאמר לכך ואוכל נוטל היה ומאבריו יורר היהאיבריו

 דפרשה
 עמינדב בן נחשון יצא עכשיו אמרו וגוי, ממנו לקטו ה' צוה אשר הדברזה
 ,כנמצאו מדה לידי באין וכשהן קימעא ומלקט שבישראל עני יצא הרכה ומלקטוביתו
 ומבורך בריא הוא הרי הוה כשיעור אוכל אמרו וגו' בעומר ויבודו שנ'(4 שויןכולן
10 רעבתן, מכן יותר במעיו קללה מכאןפחות

 וילקטו משה: גורת על עברו ולא שנתפקרן מה עשו ישראל, בני כןויעשו
 ההם.ר לא והממעיט המרבה העדיף ולא בעומר וימוחו והממעיטהמרבה
 בקר, עד ממנו יותר אל איש משה אליהםויאמר

 ממנו אנשים ויותירו שבישראל: אמנה מחומרי אלו משה, אל שמעוולא
 15 מקרא זה הרי ויבאש, תולעים וירם הותירו: אנשים שאינן הותירו לא אנשיםאמרו
 שנאמר כענין מרח-ש כך ואחר מבאיש א"א מבאיש הוא שמרחיש מאחר וכיממורם
 לטיכם יאמר עליהם כעם משה, עליהם ויקצוף בו: היהה לא ורמה הבאישולא

 כן. עשיתם מהמפני

 במכ' וכן שמעון, בר יוסי ר' הפ"ז גירסת וכו'. יוסי ר'1
 העקרית, הגירסא רכך ונראה שמעון ביר' יוסי ר'דרשב"י
 הגח ועיין ד"א הוא רכו'- אבירים א"ת 2 ייסיר ר'רבש"ט

 המן מן ישראל נתפטמו הש"ט וגירסת דרשב"יבמכילתא
 עיין באיבריכם. 3 לא: ותו איש אכל אבירים לחםשנא'
 אכל - וש"ג: דףפז במדבר וספרי סיג עח טובשוחר

 יהושע זה איש אכל לחם ד"א הגירסא דרשב"יבמכילתא וכו'-
 יהושע. זה 4 עה: דיומא הגמרא עלפי בא"צ הגיה וכןכו'

 משה גבי ואלו א( )יהושע צידה לכם הכינו גביהדכתיב
 על איש שדרשו הפשוט והטעם וא"נ מ-ע ישראל.יכל צריך שהיה מן ליהושע וירד להם עשו לא צידה וגםכתיב
 ועיין בו. אלהים רוח אשר איש בו שנאמר מפנייהושע
 קפה' דף במדברספרי

 דרשו ע"ג פט דף בחיי ר' לשון וכו'. אמרו 7,ר(
 נחשון יבא שמא תאמרו אל משה להם אמר ז"לרבותינו

 שבישרן עני ויבא הרבה וילקטו הגבורים וכל עמינדבבן
 לפי המה וכמה אכלו לפי איש נאמר לכך קמעאוילקט
 פחות ברי הוא זה כשעור יאכל שאם לגולגולת עמראכלו
 רעבתן: הוא ה"ז עלכן יתר במעיו מקולקל ה-זמכאן

 העדיף ולא וגו' וילקטו מדה מגיה בא"צ וכו'. מדה8
 בא"צ וכו" אמרו 9 וא"נ: לקמן זה פסוק ומוחקהמרבה
 האוכל: אמרו מכאן עג: דערובין הגמרא פי עלמגיה
 וכו'. מחוסרי 14 החסיר: ער מוחק באיצ וכו'. וילקטו11

 ושמות זומרתי פסיקתא שמעו, לא ישראל דבל תאמרשלא
 דרשב"י במכילתא מפורש וכו'. אמרו 15 ס'י: פ'כהרבה

 שניטית לחם א וכחן אכל כסוסנין,2 חנא מ שמעוזן ור'1
 כ ן נימוח טבק ן ח' ט הזהו ן שנימוח ט ן שנוטח ק3

 ן ח' מ לשובע[ וכו' צדה 4 [ מ רק אישן אכל ן הואניטוח
 איבריו. ומן ט ן ח' מ וכו'ן ויש ן ח' טמזן

 לפי ממנו איש לקטו מ 7 ן ה פרשה אוכק 6)-(
 וביתון 8 ן אמרו העו' לקטו כ ן ח' ט וגו'[ ן אמרואכלו
 מ ן קמאה אכ קמעה, ט ן הרבה ממנו ומלקט מ ן ח'אס
 ט ן ח, דכת וגומר[ 9 ן ח' אדב המוסגר ןכשהן
 כ קללהן 0נ ן ברוך ק בריאן ן זה הרי מאטט ן שאוכלזה
 ןאטמח'

 מקולקלי
 ה-זרעבתן אטב יתרן מ ן במעים ט

 ולא לא(ן12 קותו איש4יותר משה מ ח"ן אדמט כזן11
 במקרא: ח', ד משהן 4יהם 13 ן ח' אטב החסיר[וכו'
 משה א 14 ן וגו' ממנו א ן ח' כ וכוץ 4 ן אליהםמשה
 הותירו לא טובים אנשים ד 15 ן ח, אטכס ממנון ןוגו'

 ד ן ח' ט זה[ ן ישאינן אטכ ן הותירו טובים שאינןאנשים
 אכ מאחר[ , מבאיש ואח"כ מרחיש וכי ד 16 ן זהמקרא
 לא ט 17 ן כן מ ן ח' כ מבאיש[ אלא ן ח' מ הואן ןמה

 נ' אכ עליהם[ ן וגו' ורמה א ן וגו' ד וכו'[ ורמה ןהבאיש
 כ 18 ן עש' מה למה ואמר א ן עשיתם למה אמר מ ןמשה

 ועיין הותירו. לא ואנשים הותירו הגשים נ"א אבל הותירו לא ונשים הותירו אנשים ובפ"ז וכו', אנשים אלא כת-ב איןהאנשים
 בדרך כן היה דבאמת מפו' סני פ'כה רבה בשמות אבל זוטרתי, פסיקתא וכו'. כך ואחר מבאיש אלא 16 : ס'י פ'כה רבהשמות
 וביזה בכעס שהיה תאמר שלא וכוי ואמר 17 טו: פסוק וראב"ע ורש"י רמג"ן ועיין הבאיש. כן ואחר תולעים דהריםנס

 : ובה"מ זי"נ הוכיחם, אלאאותם
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 ד פרשת בנסטלה דטירהמסכתא~16

 מכאן אמרו רשומות דורשי בשחרית בשחרית בבקר בבקר אותווילקטו
 אומר אתה שעות בארבע ונמם, השמש וחם לחם: תאכל אפך בויעת במןטהיה
 בשעה משמע השמש והם אומר כשהוא שעות בשש אלא אינו או שעותבארבע
 היה עליו וזרחת שחמה כיון ונמם, ביום. רביעית שעה היא זו צונן והצל חםשהשמש

 וצבאיים אילים ובאין הכדול לים והולכין ממנו מושכין היו ונחלים רהרלך פרשרש
 אותן ואוכלים מהם וצדין האומות באין כך ואחר מהם ושותין בהמה וכלויחמורים
  ממנה לחם לקטו הטחבי ביום ויהי לחטראל: ירד וטה" מן טצם בהםוטועמי

 ומ/ העדה נשיאי כל ויבאו לאחד: העוטר '2ף כפול לחם זה אומר יהחטער'
 הימים. מ-ל הי העם מלהנה מה רבים משה לואמרו

 4לת מחר: להם אמר אימש לו אמרו ה/ דבר אשר הוא אליהםייאמר*1
 והרוצה לו מתאפה היה אפף רוצה שהוא מי אומר יהושע ר' אפו, תאפואוטר
 פועם היה אפוי דבר לאכול הרוצה אומר המודעי אלעזר ר' לו. מתבשל היהמבושל

 כשולים כל בו טוים היה מבושל דבר לאכול והרוצה שכעולם אפויים כלבו
 שחל טוב יום כיצד הא בשלו מבושל ועל אפו אפוי על אומר אליעזר ר'שבעולם

 את ת"ל עירבו כן אם אלא לבשל ולא לאפות לא רשאין שאין מנין שכת ערב להיות15
 אותו הניחו העודף כל ואת מכושל: על ובשלו אפוי על אפו אפו תאפועטר

 שאמר. לצנין הכקר עד אותו ויניחולמשמרת
 בשדה תמצאוהו לא היום לה' היום שבת כי היום אכלוהו משהויאסר

 אמרו בשחרית לצאת רכילין שהיו לפי בשבת מעורות שלט מכאן אומר וריקה*בי
 ן מכאן אומ' היו כ ן ח' ט ש'חן לאחד וכו' וילקטו 1 ן:ך
 כ לחמן ן ח' מק לחסן תאכל ן כמו ב במז[ 2 ן אומ'ש
 כיון ונמס וגו' שעות בארבע בנקר א וכו'[ והם ן ת"ל:'

 ביום וכו' אתה ן בארבעה."בארבעה ד ן ח, כ ונמס[ ןכו'
 כיון ונמס וגו' שעות כ ושלשה:3 בארבעה א"א ק ח', מט'ד[
 היון 5 ן ח' מ היה[ ן ח' מ זורחת[ ן שהחמה אכמ 4 ן'כף
rtts'ואחר 6 ן וצביים אב 1 איילים מ ן ומוליכין ד: ן ח 
 ה', כס אותזן ן או-ה אס אומות, כ 1 ובאין ט ן ח' מ:ך[

 להן יורד אב ן ח' מ וכו'[ שהיה ן המן כס 7 ן מהןע
 לחמן זה הרי אכ 8 ן הח' משכהן ן וגו' משנה[ד!יש'ןלחם

 משה רבינו 9אטכ ן וגו'[רח' ן ישרן נשיאי כמ ן זהוצ
 ח', מ אפון 11 ן לה' קודש שבת שנתון וה' א 10 ן יוםא
 ט ן הוא( )א היה לאפוי הרוצה אומר אטכס ן וגו' נ'א

 ט 12 ן לבשל והרוצה אכמ מבושל, דבר לאכול.הרוצה
 אפויים כל ן ח' ד בו[ 13 ן ח',רוצהלאכולבואפויןלאכולןך

 ח" בוןא וכו' כח'ןכל נ'טעפןכלן אכ בו[ ן ח' מכבעולסן
 ן והיה כ ן לבשל והרוצה ד מבושל, מ מבושלן וכו''הרוצה

 ר' דכמ 14 ן התבשילים אכמ ן טעם ר אטכ ח', ד:1[

 ן ח' בו טה-דן עד וכו' ליעזר ר' ן המודעי ליעזר ר' פנעזר,
 מ וכוץ הא ן מבושל ד בשלו[ ן אפוי מ ד אפו[ ן האפויץ

 שאינן ע"ש מ ן שבת בערב אכ 15 ן שחל ליו-ט:כאן
 מ וכו'[ ת"ל ן שאינן( )א שאין אומר אחה מניין אכ ן'כו'
 מ כלן ן המבושל כ ן ח' כ בפ'בן אפו 16 ן שנ' אכ ןז'
 במקרא אותו[ ן וגו' א ח', כמ למשמרת[ ובז' הניחו ןו'

 לבוקרו תחום ליחן תאמר שלא בקר בכל ר"ל בשחרית.1
 בזיעת 2 בחיי: ר' פירוש ועיין פ'ו, בא כדלעיל בקרשל
 זי"נ בקר כל ללקוט לילך עצמן לטרוח צריכין שהיווכו'.
 עצמם את דוחקים והיו היום כל נלקט דלא משום פ'ובש"י
 דמן וכו' דורש אכלו לפי איש דרשב"י במכילתאאבל
 אנשי וצורך צורכו לפי אחד יכל דייק אכלו כפיאיש
 להם שירד מכאן מגיה ובא-צ עצמו לטרוח צריך היהביתו
 עוד אליו הביאו והם שנ' המן עם ומרגליות טובותאבנים
 וכו'. כשהוא 3 וגו': הביאו והנשיאים בבקר בבקרנרבה
 ע"ב ז שם וירושלמי בז' דברכות הגמרא ע"פ מגיהבא*צ
 תרגום סיח, ט'מח רבה בראשית ועיין וכו'. וחםמקיים אני מה הא אמור '?ערת ו0ל2 הרי היום כחם אומרכשהוא
 רמג: טוב שכל זוטרתי, פסיקתא פב, בראשית ילקוטיונתן,

 תנחומא רמג, טוב שכל זוטרתי, פסיקתא וכו'. האומות6
 לחם זה מגיה בא"צ וכו'. זה 8 בטעות: ובת"י כבס'

 ועיין ברש"י. וכ"ה כפול לחם זה לאחד העומר שנימשונה
 צריך היה שלא זכו" אפוי דבר 12 רמה: דף וש"טלעיל
 מבושל. על 16 פט: במדבר דספרי כסתמא ובשולאפייה
 ירושלמי מ"א. פ'ב וביצה דרשב"י מכילתא עיין ב"ש,כרעת
 ר"א בטעות וגורם זוטרתי. פסיקתא סו:, בבלי ע"א, מאשם

 שאמר. לענין 17 : רמח דף ש"ס אליעזר. ר' במקוםהמודעי
 זריקה דר' טעמא וכו'. שלש מכאן 19 להם: שאמרכמו

 למוגמרת הניחו משה להם שאמר פי על דאף בסיפאמפורש
 בשחרית ילקטו לאכול אבל נס איזה להם להראות שזהחשבו
 שנייה שסעודה חשבו ועוד היום אכלוהו י-קוהכם אמרלכך
 בשבת ללקוט שוחר הערב סעודת בשביל וכי בלילהיאכלו
 הערב סעודת לאכול צריכים ע"כ היום שבת כי להםואמר
 דשבת ומגמרא הפשט מן רחוק זה וכל ומ"מ. בה"מביום.

 הידקא, ר' א 19 ן ח' ט  בשבתן הו' כי ן וגו' א ח', כמ בשדה[ וכו' כי 18 ן שאמרנו לענין אמ שאמרט, בענין ב 17 ן!כס
 ן ישראל שהיו אכמ ן למי ד"א סעודות ארבע א' חדקא ר' נשבת סעודות לשלש מכאן אומ' ר' מ הנדקא, ר':
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169 ד-ה פרשה בנישכח דויסעמסכתא

 שחרית יצאנו ולא הואיל לו אמרו היום אכלוהו להם אמר בשחרית נצא רבינו משהלי
 בשדה תמצאוהו לא היום ת"ל ומה לה' היום שבת כי להם אמר הערבים ביןנצא
 שמא היום מצאנוהו ולא הואיל אומרים שהיו שעת באותה אבותינו של לבן בקעאמרו
 אותו מוצאים אתם אכל אותו מוצאים אתם אי הזה היום להם אמר למחר נמצאהולא
 הכא לעולם אבל אותו מוצאים אתם אי הוה בעולם אומר חממא אלעזר רבימחר.
 לשמור תוכו אם אומר יהושע רבי היום אכלוהו משה ויאמר ד"א אותו. מוצאיםאתם
 נאמר לכך ומוכית ועצרת פסח מועדות שלשה לכם לתת הקב"ה עתיד השכתאת

 הקב"ה עתיד השבת את לשמור תזכו אם אומר המודעי לעזר ר' היום אכלוהו משהיאמר
 דוד בית ומלכות חדש ועולם הבא ועולם ישראל ארץ טובות מדות שש לכםליחן

 השבת את לשמור תזכו אם אומר אליעזר ר' היום, אכלוהו נאמר לכך ולוייהוכהונה
 לכך הכדול דין ומיום משיח של ומאכלו ומגוכ בוכ של מיומו פורצניות משלש צלות

 היום. אכלוהונאמר
 ת'ל מנין ביו"ט בשכת יורד שאין למרנו אימר יהושע ר' תלקטוהו, ימיםששת

 לא ת"ל ממן ביו"ט בשבת יוצד שאינו למדנו אומר המידעי יעזר ר' בו, יהיה לאשבת
 מן יצאו השביעי ביום ויהי בו: יהיה לא שבת ת"ל מנין הכפורים ביום בויהיה

 שכישראל, אמנה מחומרי אלו מצאו ולא לניקוםהעם
 הפרשה

 למשה הקב"ה לו אמר אומר יהושע ר' מאנתם, אנה עד משה אל ה'ויאמר
 לכם והורדתי הים את לכם וקרעתי ממצרים אתכם הוצאתי לישראל להם אמורמשה
 לכם ועשיתי ימלק מלחמת לכם ונלחמתי השליו לכם והכותי הבאר לכם והעליתיהמן
 זוטרתי בפסיקתא ובאה דורש היום פעמים דגי משמעקיז:
 זריקה ר' ובמקום היום פעמים ג' ת"ל מה רמד טובושכל
 אחר ר"ז של מאמרו וגורס מגיה ובא"ב הונדקא. ר'גורס
 אמד בפ"ז ובו" אמר 2 ורא"ם: רש"י ועיין תסמא,ר"א
 ורבב-ן יב:, חגיגה הבא. לעולם 5 היום: מצוי אינולהם

 וכן אם להם אמר רי"א מגיה בא"א וכו'. ר"י 6עהית:
 רמט טוב ושכל דרשב"י מכילתא ועיין ר"א, בדברילקמן
 זי"נ התחייה עולם חדש. ועולם 9 דורש: יום פעמיםוג'

 וכו'. אליעזר ר' 10 השביעי: אלף לאחר מירשובז"ר
 מלחמת קודם משיח של מחבלו וגורסין רמד דף וש"טפ"ז
 הוא וכן וכו'. שבת ת"ל 14 קיח.: שבת ועיין ומגוג,גוג

 נטרנאי ר' משום בתשובה קנג ס' המוציא ברכן הל'באו"ז
 רלח ס' עצרת סדר בשבה"ל הוא וכן וכו'. ת-ל -גאון:
 בדברי וגורס בא"צ מגיה כן על ור"א ר-י פליגי במאיקשה גירסתני ולפי חסרון איזה נראה הרא"ם ובגיר' רש-יועיין
 וכו' ר-א שבת ת"ל מניין ביה"כ בשבת יורד שאינוריי

 יורד היה לר-י ולפ"ז בו יהיה לא ת"ל מניין ביו-סבשבת
 היה דלר"א להפך פלוגתתם המכדרשב"י גי' ועייןביו-ט.
 לח: וערובין ואין, ד"ה קי. ביצה תוספות ועיין ביו-ט.יורד
 למדנו בקצור מביא ובפ"ז ומה. ד"ה קטז: ופסחים ואין,ד-ה
 בו יהיה לא שבת שנא' ביו"ט ולא בשבת לא יורדשאינו
 ת*י' וכן וכו'* מחוסרי 16 רמד: דף ש"טועיין

 משה שהיה ח"ו רמד: דף ש"ט וכו'. להם אמור 19)ה(
 עד לישראל להם אמור למשה הקב-ה אמר סתם אלאבכלל
 בשבת. ללקוט שיצאו אותם לבייש שלא כדי מאגתטאנה

 לשמור מאנתם אנה עד מהכא אמינא ואנא וכו'ברבא לקי הוצי בהדי צב. קמא בבא הגמרא להבין ישועפ"ז

 ןאכלוהו[ היום[טח' וכר אמר ן משה אכרבינו ן מח' לו[1
 מה[מתמצאון3של[ ת"ל[אטמ מה או אינון2כאבן
 הזה[ ן נמצאת אכמ מצאנו4 שמא -ט ן מצאנוה ט ן ח'ט
 ן אותו מוצאים אתם למחר אבל אטב ן אין אכמ ן ח'מ
 אבל אכמ ן אין אטכס ן בן נ' ד אלעזר( י' ן למחר מ5

 1 ח' אדב ד"א[ 6 ן אותולעו"ה אתם( מא' )א מוצאיםאת'
 א ב"ה[ ן ח' טכ הס'[ בש' השבת וכו' עתיד ן ח' מ אתן7
 ן ה' א ב-ה[ ן ח' מ משה[ 6ויאמר ן שלש מ [ ליהז אס ["
 אלעזר, ר' ופ אליעזר[ ר' 10 ן בס' וכן והעולם, אכמ9

 ומגוג[ ן משלשה ד 11 ן ח' ק את[ ן המודעי אלעזר ר'כש
 ן ח' א יורד[ ן שאי' כ ואינו, אטש 13 [ היין אט ן "'כ

 ד שבת[ 14 ן שנ' מ ן ח' אכ הס'[ בש, בשבת וכו'ביו-ט
 שהוא הכפורים ביום שבת ת"ל ד ן אליעזר ר, מ ן ח,ש

 הא ל אטכ בלב[ מ 15 ן 3ו יהיה לא ת-ל מניןשבתון
 ן ח' מ מצאו[ וכו' מן ן והיה מ ן כיצד( )אט צדבאיזה

 אילה כ ן וגו' א ח', טכ מצאו[ ולא ן ח' ט ללקוטן16
 טכ ן וגו' מאנתם א 18 ן מ'ו ק ו, מרשה כוא 17)ה(

 אטכמפ ן מצרים מארץ מ ן ח' אטכס משה[ 19 ןהק'
 אטמפ ן המן את אכמפ 20 ן הורדתי אטכמפ ןקרעתי
 את כמפ ן ח' ר לכס[ ן ח' א לכם[ והגזתי הבאר ןהעליתי
 מלחמתן ן טט!נלחמתי ן השלו את כמ ן הגזתי טטפ ןהבאר

6

10

16

20

 נתב ובמ"ע, לשוה אשגרת וכר. והעליתי 20 סופרימן ומדות המכילתא כפי שלא וזה בכלל ואהרן משה גם קמאבבבא רש"י פירוש לפי אבל יא., סנהדרין עיין והורותי.נפותי
 פ' סוף דשירה מס' לעיל דמשמע משום הגירסא מקיים ובש"י בזי"ג אבל ליתא בפ-ז וכן מחקו צדק באיפת עמלק'וכו' וגלהמתי - וכו': תת יוכל לחם הגם וכו' מים ויזובו צור הכה הן כ( עח )תהלים כדכתיב קדים הבאר דמעשה דס"לאפשר
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 ה פרשה בשלח דויסעמסכהא(17

 הטלתי הרבה מצות תאמרו שמא ותורותי מצותי לשמור מאנתם מתי עד וכבורותנמים
 מי כל האמרו שמא אוהה שמרמם ולא לשמרה ממרה לכם הטלתי וו שבתלכם

 כה יתויק אדם ובן ואת יעשה אנוש אשרי ת"ל ?ליו נוטל שכר מה השבתשמשכר
 מי שכל למדנו הא ב( נו )ישעיה רע כל מעשות ידו ושומר מחללו שבתשומר

 העבירה. מן מרוחק השבת את שמשמר5
 לכם נתן ה' כי הזהרו לישראל משה להם אמר השבת, לכם נתן ה' כיראו

 לחם אוטר יהושע ר' שהיה והו וגו' לכם נותן הוא כן על שהשמרוה: השבתאת
 איש יצא אל אמות: ארבע אלו תחתיו, איש שבו לאדה: העומר שניכפזל

 ביום העם וישבתו שנ' עליהם וקבלו זה דבר ששמעו ומנין אמה אלפים אלוממקומו,
 אם לישראל להם אמר אומר יהושע רבי השביעי כיום העם וישבתו ד"א השביעי.15

 תשרי וחג מיון וחכ נימן חג מועדות שלשה לכם ליחן הקב"ה עתיד זו שבתתשמרו
 המקום להם אמר אומר המודעי אלעזר ר' ושבתו. עליהם קבלו זה דבר ששמעוכיון
 ליעור ר' וכו', ישראל ארץ טובות מרות שש לכם ליחן אני עהיד זד שבת השמרואם

 כונ של ומיומו משיח של מחבלו פורעניות משלש תנצלו זו שבת השמרו אםאומר
 וסיבתו. קבלו זה דבר וכששמעו הגדול צין ומיום16

 קראו ישראל כיה אסרו רשומות דורשי טן, שמו אה ישראל ביתויקראו
 דומה אומר יהוש? רכי ירומה מי של יודן איני גד, כזרע והוא מן: שמוארז

 1 ן עשיתי מ ו נשרתט
 וגבורותי

 4ור:בם טכס ן ח' ט

 מ 2 ן ח[ כ לכם[ וכר מצות ן ח' ט ותורותי[ ןממאזין
 לשומרה, א' מצוה לכם צויתי במרה והלא לכם ט ןעליכם
 וכו' שבת ן לשמרה ממרה לכם הטלתי אחה מצוה לכםפ

 לשמר', ו לשמרם, ק ן זה ר; ן שבת:צויתקלכם מ ן ח' קלגם[
 המשמר תאמרו מ ן ואתם כ אותם, ק משרהבם, ואותה[
 ן השבת את משמר שהוא אטב 3 ן שכל אטכ ן השבתאת
 מ 4 ן ח' אטכס רען וגו' ובן ן שנ' אבק [ ימת אבמהן

 , ח' ט אכשהואמשמרןאת[ המשמרת שכללמדתם

 ן ח' ט להם[ אמר ן השבת את טכס 6 ן ניצל נ' אמרוחקן
 )ם בה הזהרו אטם ן ח' אטכס לישראל[ משה ן לכםמ
 לא כי כ ן אותה שתשמרו לכם מתנה( )אט נתנה ה' כיח'(

 , ח, דכמ וגו'[ ן וע' הוא א 7 ן אותה שתשמרו לגםנותנה

 וכן להם יכול היה שלא אלא ישראל על בא מידדעמלק
 שיצאו עד סים תצא כי ובהנחומא פ'מד בפדר"אמפורש
 נראה וכן הים על עליהם ובא שנגאלו שמע ממצריםישראל
 אלא בא לא הביאות שכל לפי פ"א דעמלק מסכתאמלקמן

 אשגרת אלא דאינו נראה ואעפ"כ וכו'. וכאןבמטמוניות
 : בתורה שנכתגה הידועה מלחמה משמע עמלק דמלחמתלשון

 עדיין להם אמר רמה דף הש-ט לשון ובו" תאמרו שמ"ש1
 לכם נתתי שבת תורת אלא הרבה תורות לכם נתנולא

 אמר 6 קיח: שבת וכו'. מרוחק 5 וכו': לשמרה כדיבמרה
 פ"ר, לעיל וכו'. לחם 7 ס'יא: פ'כה רבה שמות וכו'.להם
 רמז דף וש"ט ורש-י ת"י ובז'. אלפים 9 רמה: דףש"ט
 ישרף בית 16 פ'ד: סוף לעיל ושבתי' 15 רפז: דףוט-ז
 בפסיקתא כדמפרש אחר שם לו היה לכן מקודם אבלוכו'.

 ועחן אבירים. לחם שמו דהיה רמז דף טוב ובשכלנוטרתי
 ועיין מן. בשבה שיורד למן דקראו מפרש ובסהחו"הרמב"ן
 א"א: למי, צ-ל מי. של 17 פ'ג: סוף ולעיל מ-חגירסה

 זה אטכ ן יהושע ר' שאמ' היא זו מ ן הוא זה ט זוהי,כ
 ששמעו וניון אטכמ ן השביעי ביום ממקומו כ 9 ן ארבעה וק ן שני היה כפול נ4 8 ן כפול הלחם( ט ח,, )א לחםהוא
 מ ש'יב[ ושבתו ד"א 10 ן וגו' א ח', כס השגיעי[ ביום ן ושבהו עליהם אטכמ ן קבלו הוה הדבר ח'( )אכ את ששמענו()ט
 מועמות ג כ ן המקום כ הב"ה, ט 11 ן ח' ט לישראלן ן ח' כ ליש'ן להם אמר ן וא' א ר, טכ השביעי[ ביום ן ושבתו ט ןח'

 ט ן הזה הדבר כ 12 ן וכיון תשרי של חג עצרת של חג ניסן של חג טובים מועדים שלש ט וכיון, וסוכות עצ' פסחטוסת
 עתיר אטמ 13 ן ח' ט המקומן ן ח' אכ המקוט[ להם אמר ן אליעזר ר' וסמק ן העם וישבתו שנ' ושבתו טכ ן הזה הדבראת
 1:( ושתו אכלו ששמעו וכיון ולויה וכהונה דוד בית ומלכות מחודש והעולם והע"ה א"י מ ן הקב-ה( מ הב-ה, )טהק'
 וישבתו שג' שבתו )ב וגו' ששמעו וכיון וגו' א"י אכ ן לא( )ותו וגו' ושבתו קבלו ששמעו וכיון וע-ה א"י ט אליעזר,ר'

 ן ח' מ שבת[ ן אם להם אמר מ 14 ן ר'אלעזר וק ן אם הקב-ה( נ' )א להם אמר אומר המדעי אלעזר( ר' )א אליעזר ר'העם(
 וט' פורעניות מ 1 העם( וישבתו שנ' שבהו נ' )כ ששמעו וכיון וגו' גוג של מיומו פורעניות אכ ן שלש מן א משלש,כמ
 קראו מ [ ישרן בני אטכ ן אומרף ט ן וכו' את קראו ישי בית ויקראו ט ן וכו' אמרו רשומות א וט'[ ויקראו 16 ן לא()ותו

 ח' מ דומהכם'בן ן ח' אט בפ'אן דומה ן ח' כ שלמידומה[ ן ח' מ דומה[ וכר איני ן לבן נ' דט גדן דו ן מן שמו אתלשבת
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174 ה פרשה בנשלח דוימעמסכתא

 אומר המודעי אלעזר ר' לבן. ת"ל אדום זה כך אדום פשתן ור? מה יכול פשתןלזר?
 עצמו על מעיד הוא אומרים אחרים ארם של לבו מושך שהוא הגדה לדברדומה
 כשם אומר יומי ר' הכפורים. ביום ולא טוב ביום ולא בשכת לא יורד שאינו מןשהוא

 ומתרים חדרים לישראל מגיר המן היה כך לישראל ומתרים חדרים ממדשהנביא
 ?בדי אומר וה דין בית לפני שבאו שנים וכן משה לפני שבאו ואשה איש כיצדהא

 %יעור רי אמקריטי. וכעין כלפס אומר ר'יהושע בדבש, כצפיחית וטעמוגנבתוכו':
 הדבר זה אני אומר אכו וחמאה, כדבש ונלושה נפה גבי על שצפה זו כסולתאומר
 לפני אהרן ויניההו ת"ל הארבעים בשנת %א אהרן הניחו לא לומר יכול וגו' ה' צוהאשר
 אחד וזה שניה בשנה א"א אהרן הניחו לא כך שניה בשנה הארון נעשה אימתיהעדות
 והכתב והמטה והמן הקשת הן אלו השמשות בין שכת בערב שנבראו דבריםמעשרה
 משה של וקברו האתון פי ופתיחת הרשעים לבלוע הארץ פי ופתיחת והלוחותוהשמיר
 אהרן של ומקלו הראשון אדם של בכדיו אף אומרים ויש דליהו משה בה שעמדומערה
 ועומק הנחמה ויום המתזה יום הן ואלו אדם מבני מכוסין דברים שבעה ופרחיו.שקדיו
 ביה ומלכית הבירו של בלבו מה יודע אדם ואין משתכר במה יודע אדם ואיןהדין
 תעקור. אימתי חייבת זו ומלכות למקומה תחזור אימתידוד

 כסף של אם היא מה של יודע איני אחת, צנצנת קח אהרן אל משהויאמר
 אמרתי לא צנצנת ת"ל בדיל של או נחשת של או עופרת של או ברזל של אוהיתה
 העומר מלא שמה ותן הרם: כלי %א מוצא אתה אי מאכרו מציץ שהוא דבראלא

 פשתן לזרע ודומה כגד עגול מגיה וא-צ פ"ז, לבן. ת"ל:
 דיומא הגמרא ע"פ והוא וכו' אדום גד זרע מה איבגבעולין

 שם יובא וכו'. אלעזר .ר' - רשבים: ועיין וא"ג.עה.,
 טוב שכל שם, יומא יוסי' ר' 3 יד.(: חגיגה פז',)שבת
 וכעין קדרה כמעשה להיות רצה וכו'. כלפס 6 רמז:דף

 זוטרתי ופסיקתא ורש-י תרגומים ועייןאסקריטןן,
 ועיין מ"ט. פ'ה למכשירין מקוס מראה רמז דף טובובשכל
 .tKrauss ,.[.01"ו~וא .5  5.477107.ט

-  במכ' אליעזר. ר' 

 הוא בז אנה אומר נשככי ז המודעי: אלעזר ר'דרשב"י
 כן שאומר הוא אני לא כלומר ואוקספורד, מינכעןבכ-י
 בתוך דבריו הדורש שמכנים זה וסגנון כך שצוה הוא ה'4א

 ש"ט פ"ז, שניה. 8 בם-א: היום עד מצאתי לאהמקרא
 שנוים בכמה מ'ו, פ'ה אבות וכו'. מעשרה 10 רמה:דף

 כא לג שם תנאים מדרש שנה, פ' דברים ספרי נד.,פסחים
 פסיקתא ס'כג. וירא תנחומא ופ'לא. פ'יט פדר"א ריס(,)דף

 נד פסחים וכו'.. שבעה 13 כח: כב במדבר ת"יזוטרתי,
 עיין חייבת. מלכית שוגים בדפוסים אבל פרס, מלכותושם
 ושם ס'יב פיסה רבה בראשית הצענזור. מטעם ונשתנהד"ס

 של בעיבורה מה יודע אדם ואין דוד בית מלכותבמקום
 רצז: וירמיה תולדות ילקוט ה. פסוק פ'יא רבה קהלתאשה.
 4שע-(4ש וכו' מתוכו מציץ מגיה צוק באיפת מציץ.18

 פירש רענן ובזית הבטה מענין מציץ ולפ"ז זכוכיתכלי

 )א שזרע כשם אטכס ן אי מ ה', אדב יין ן כזרע מנ
 אליעזר ר' וק ן גד ח"ל כ ן כך כאדום כ ן של(שזרעו
 מ ן אמה ט ן להיה שמה ד 2 ן אקטר ר ט ןימר
 מחרעןמ יםןכ בס לב"( )כ לב אטכ ןשששך
 בע"ס[ ח'ן~לא מ לא[ 3 ן שאעו השבת על ממדהוא
 ן לישרו להם מגיד הזה שהנביא נ: 4 ן יוסי ור' כ ן ח'ט

 לישרכן ן בס' וכן חדרץ כ ן מגלה עןאבלר גם כ"המיד[
 אב ן ח' א כך[ ן וכו' וטעמו וגו' מגיד המן כך ט ן ח'אד
 והיא עלי סרחה אומר היא משה מ 5 ן ליש' להםמגיד
 ן וכן וכו'( )כ וגי' משה אכ ן וכן וכו' עלי סרחאומרת

 שבאו שנים וכן וגו' משה לפני כ ן זה לדין משה לפניא

 נ' מ גנבת[ 6 ן א' זה אנשים שני מ ן זה בדין משהלפגי
 הראשון עם הדין אם יורד המן כשהיה לי מבות ש'אתהוזה

 אומר מ ן וגו' כצפיחית ט ן ראשון רבו בבית עמדונמצא

 ט איסקריטי, אב ן כאילפס בו ן באלפסכאיסקריטי
 מ ן צפה שהש אטע ן היא זו כ ן הזו מ 7 ןאיסקריטין

 ד ן ח' דטמ אנין אומר ןאם אטכמולושה ן נפה פניעל
 ן שיכול אדע ן ח' טס וגו'[ 1 וגו' אשר א 8 ן וגו'הדבר

ש

10

15

 לצאת המ' ט ן ח' ט אהרף ן שלא מ ן ח, אטכמלומר[
 בס'ןאהר1ן וכן השנייה ןאכ אלא נ. כ לא, נ' א הארון[ האין ג' מ ואימתיןנעשה[ וגו'ן9ם ח"א לפניהעדות[דטת"לן

 ן והמכתב יהכתב כ ן שבעה וגו' המטה א ן המן א ן 141 מ ן ח' ד הן[ 14 ן ח' אכמ בע-ש[ 10 ן ח' ט אחד[ ן בשעה ד ן ח'מ
 בגרי מ 12 ן וקבורתו כ ן הרשע בלעם של האתון ופי כ ן ח' מ הרשעימן לבלוע ן את שבלעה טכ ן והכתב והשמיר ט11
 משחכרן וכו' ואין 14 ן נחמה אט2 ן מיתה אטכ ן ח' אטכס הן[ ואלו ן מכוסה בו ן בשקריו כ ן ופרחיה שקדיה ם 13 ןאדם
1 מ למקמה[ ן מי אטם 15 ן מסער כ [ כמה ט [ ח,א  1 י מ אהק[ תר תאמר 16 [ מי אטמ ן זו חיית אכ 1 י ומ י[ ן 

 בחל של במלח וכן או )כ אם זהב( של או א זהב, משל או )כ זהב של אם כסף אטב ן משל כ ן אעו כ ן וע' צנצנתא
 מצין כ 18 ן אמרת כ ן דבר דברת"לצנצנתאחת אומאיזה זהב של אם כסף מ ן ת"ל עופרת של אם בדילאסשלנחשתאםשל

 ן ח' מ מן[ וכו' ותן ן חרש ט ן חרס של 4א מ ן אין א ן ואי מ ן מצין אס ן את אין מחברו מפין שהוא דבר הוא ואיזהמחברו
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 פרשו בנשלה דוימעמטכחא172

 4טר רבי לאבות אומר יהחטע רבי לדרותיכם למשמרת ה לפני אותו והנחמן
 ירמיה שאנן* עבמטעה מנביא ירמיה ליכטת אומר' יעזר אכ רבי לדורות אונה*המודעי
 הוציא שעה כאותה נתפרנס במה לו אמרו בתורה עומקין אתם אין מה מפנילישראל
 אבותיכם לא( ב )ירמיה וגו' ה' דבר ראו אתם הדור להם ואמר מן של צלוחיתלהם

 הוא ברוך הקדוש בתורה תעסקו אם אתם את נתפרנםי במה ראו בתורה עומק.ן שהיו5
 המן צלוחית לישראם להעמיד עתיד שאליהו דברים משלשה אחד וזה מדהיפרנסכם
 אהרן של מקלו אף אומרים ויש המשהה שמן של וצלוחית נדה מי שלוצלוחית
 כה(. יו )במדבר אהרן מטה את השב שנ' ופרחיושקאו

ו16
 יובן ארבעים אומר יהושע ר' שנה, ארבעים המן את אכלו ישראל יכני

 ארבעים ממנו ואכלו באדר בשבעה מת משה כיצד משה מות אחרי המן אתאכלו
 ממחרת המן וישבות שנאמר ארבעים הרי ניסן של עשר וששה אדר של יוםועשרים
 מצות הפסח ממחרת הארץ מעבור ויאכלו ואומר יב( ה )יהושע הארץ מעבורכאכלם
 של מיתתו אחר המן את אכלו יום שבעים אומר המודעי אלעזר ר' יא(. )שםוקלוי
 ארר של ימים וארבעה עשרים ממנו ואכלו בארר בשבעה מת משה כיצר האמשה

 שבעים הרי נימן של עשר וששה היתה עכור ששנת השני אדר של ושלשים הראשון16
 אחר המן את ישראל אכלו יום שבעים אומר אליצור רי ממחרתי העם וישבותשנאמר
 של וארבעה עשרים הימנו ואכלו בשבט בשבעה מת משה כיצד הא משה שלמיתתו

 ) וגו' א ח,, כ ליורות'[ וכו' והנח ן ח' ט לדו'[ וכו' מן1

 לאבות ן אליעזר ר' ט ן ח' בו לדרותיכם[ ן ח' מ ה'[לפני
 ט ן ירמיה ולימות המשיח לימות ד 2 ן ח' ב אומר[וכו'

 מה ק 3 ן בשעה מ [ ח' אטכמ הנביאן ן בס' וכןירמיהו
 מתעסקין אנו ישבנם לו אמרו אטכס ן עסוקין א ן איןאתם
 באותה ן ובמה כס ן ח' מ לו[ ן במה בתורה( )טפגד"ת
 אמפ שלן ן ירמיה נ. אטכ להם[ 4 ן ח' ד פ, גםשעה[
 ן ח, אדש וגו'[ ן דבר 4ור: א ן ואומר כ ן המן אמפ ןח'
 אתם אטם ן ואף כ ן ממה אכש ן בד"ת אטכ ן עסיקין א5

 והב-ה( ט והמקום, )א והקב"ה תורה( בדברי )א בטרהעסקו
 יפרנס המקום עוסקי'בד"ת אתם אם אתם כ אתכם,מפרנס
 אליהו אטכמשעתיד ן ומזה נ' כק ח'. מ מזה[ 6 ןאתכם
 של אכמת ן ח' ט נדה[ מי של וצלוחית 7 ן מן שלאטכס
 לפ' אהרן א ן ח' א ae'] ן בשקריו כ 8 ן ח' מק של[ ןמ-ם
 ן ח' כס שנה[ ארבעים ן ח' א המן[ וכו' שנה 9 ן וגףהע'
 כיצד משה של מיתתו אחר( יהושע )ט לאחר יום מ' המןט

 אכמ ן ישראל אכלו סו: רמז יהושע וילקוט כמ 10 ןוכו'
 באדר בשבעה יהושע: וילקוט אס ן משה של מיתתואחר
 ן וארבעה עשרים אכמ ן הימנו טכ ן אכלו מ ן משהמת
 כ ן ח' מ עשר[ ן הראשון נ' ד אדר[ [ ח' אטכס יום[11

 באכלס 12 ן ומניין ף ק ח', אטכמ ארבעים[ הרי ןבנימן
 אכלו ן ליעזר ר' טוכק 13 ן וגו' א ח', ככס וקלויןוכר
 ן ישרן נ' אכ אכלו[ ן אחר אכלוהו מ ן ח' יהושע כ: האןוכו'
 ח', מ ממגו[ ן אכלו מ ן משה מת אטכ ן ה' אס האן14

 ומצין צונן שהוא דבר ובפ"ז גח"ג ועיין מחברו. בולעפי'
 גורס וא"ב וכו' אין מחברו מצין שהוא דבר ואיזהמחברו
 בש"ט וכן באור לתוספת צונן מלת מוסף שהוא רקככי"מ
 כאן גם ופירש חברו את מצין שהוא דבר לך ואין רמהדף

 מציין שהוא כלי דרשב-י מכילתא וגירסת צונן.מענין
 ראב"ע אבל דפתר, צלוחית ות"י רפ"י ועיין מחברו,יותר
 וכשהוא ע"ב צא דף בחיי ר' ולשון נחשת. או חרסכלי
 זהב של אם כסף של אם היתה ממה יודע איני צנצנתאומר
 צונן שהוא דבר למד אתה ומעצמו ועופרת וברזל נחשתאו

 משתמר והוא וכו' שבשכו מה ומשמר שבתוכו מהומצנן
 צנצנת ת"ל עה"ח התוספות בעלי ובפיר' חרש שהואגארץ
 מציצין שהזרעים מאדמה שהיה חרס כלי מחברו המציץדבר

 כשיתרעמו א"נ המתים בתחיית לאבות. 1 ממנה:וצומחין
 להכף הטיב טובה מה הקב-ה להב:! יראה ביהמ"קבחורבן
 עצמו: המדבר לדור פי' ובה"מ ובזיע ז"ר חטאו,ואפע"כ

 הוא וכן הספרים רוב בגירסת תפסתי ירמיה. לישות2
ש ועיין דרשב"יבמכילתא ש ר  השמיט ס'כא ובתנחומא ופ"ז 

 אליעזר ר' לדורות אומר אלעזר ר' וגורס יהושע ר'דעת
 צלוחית 6 וכו': ירמיה שאמר שבשעה המשיח לימותאומר
 נדה מי של דצלוחית הך לב דף הקדוש דרבנו בפרקאוכו'.
 ה'א פ'יג וסוטה ה'ז פ'ג יומא תוספתא עוד ועיין ר"אבשם
 קכט. דף פ.כג תר-א ה:, כריתות יב., הוריות נב:, ישאובבלי
 ביה"מ כלים ומסכת פ'מא, נ"א ואדר"נ ס'כג, פייחבמד-ר
 סוטה תוספתא וכו'. בשבעה 10 דכא: ותנחומא מ"א בחדר
 יהושע ילקוט פ"י, מדע-ר לח., קדושין וה'ו. ה'בפ'יא
 כנגד זהו וכו'. ועשרים ארבעה - זוטרתי: ומסיקתאר'טו,
 בה-מ. יט:. ר"ה חסר, לעולם לניסן הסמוך דאדרהדעה
 ר' 16 השנה: דראש מ"ג ריש ירושלמי נח., בכורותועיין

 רד-ק בשבש בשבעה 17 רמו: דף ש"ט וכו'.אליעזר

 וכו' הרי ן אטכח. שכעים[ הרי ן עבורה ט ן משני ן יום ושלשים כ ן רחשון מ 15 ן ח, אכמ ימים[ ן יום טכ"ד הימנוןאטכ

 אומר יהושע ר' וגו' המן את אכלו ישראל ובני נ' 1 ממחרת[ ן וגו' ממחרת א 16 ן ח' יהושע וילקוט מ הס'[ בש'ממחרת
 אדר של ימים וארבעה עשרים ממנו ואכלו באדר בשמונה מת משה כיצד משה של מותו אחר המן את יש' אכלו יוםארבעים
 ןהאן משה מיתת חחר171ד אכלוהו מ ן אליעזר גר' כ המודעיו אליעזר י' :ש ן ימררח העם ויינית שג' גיצן עלשיה
 ן באדר ארבעה ו ן אכלו מ ן המן את ואכלו ד ן בשכט בששה באדר,ק בששה 1 ן משה מת אכ ן ח'דטכמ

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



173 ה-ו פרשה בנשלה דויסשמסכתא

 שנאסר נימן של עשר וששה מעוברת היתה לא שנה ואותה אדר של ושלשיםשבט
 ארבעים המן את ישרף אכלו שנה וארבע חמשים אומר יומי ר' ממחרת. המןוישבות
 ארבעים המן את אכלו ישראל ובני שנאצר מיתתו אחר עשרה וארבע משה בחיישנה
 ארבע אלו אלא כנען ארץ קצה אל בואם עד אכלו המן את ת"ל שאין באם עדשנה
 מרים מתה שחלקו ושבע שכבשו שכע הן ד4ד משה מיתת אחר שאכלוהו שנהעשרה
 אומר יהושע ר' המן. נסתלק משה מת כבוד ענר נסתלקו אהרן מת הבארנסתלקה
 הענן עמוד נסתלק אהרן מת ואהרן משה בזכות וחורה הבאר נסתלקה מריםמתה
 עמהם עברה לא והצרעה חזרו ולא שלשתן נמתלקו משה מת משה בדכות שניהםוחזרו
 עשירית הוא וכמה האיפה עשירית ת"ל הוא כמה יודע איני והעומר, הירדן:את

 ברביע, מחמשה אחד הוא כמה וה ועוד ועוד רביעים משביה אחדהאיפה
 ופרשה

 התורה מז ישראל שפרשו לפי מין, ממדבר ישראל בני עדת כלויסעו
 העבירה, ועל החטא על אלא בא השונא שאין עליהם השונא באלכך

 ואין בביתו כועס אדם ארץ דרך הדין שורת על עברו משה, עם העםוירב
 העם ויהב נאמר לכך בגדול אלא עיניהם נתנו לא אלו אכל הקטון בכנו אלא עינונותן
 אמר תנטון, מה עמדי תריבון מה משה להם ויאמר הדין: שורת עלעברו
 אחר דבר ה'. את תנמון מה שנא' המקים מנסין אתם עמי מריבין שאתם זמן כללהם
 בעולם. מתכחל ושמו ונפלאות נמים לכם עושה הקב"ה עמי מדיינין שאתם זמןכל

 ימולא מרתה ויבאו אומר הוא מה אחר כמקום וכו', למים העם שםויצמא
 ת"ל שאין להיות צריך וכו'. ת"ל שאין 4 : יב גיהושע
 : ובא-צ יהושע ילקוט גירסת עיין נושבת, ארץ 4 בואםעד
 תענית שד, פ' דברים ספרי ה'י, שם תוספתא וכו'. מחה7
 ס'ד פ'סב ב-ר שם, סדע"ר ע"ג, יז סוטה ירושלמיט.,

 פ'ד שהש"ר פ'יג, וסוף ס'ב פ"א במד"ר ס'ו, פ'כזויקיר
 ילקוט ס'ב, במדבר תנחומא פ'יד, משלי מדרש ה.פסוק
 ובנ"ט: עט דף בהעלתך וספרי תקעט, זכריה השסג,חקת
 לו.: סוטה ובבלי שם ושהש"ר שם הוספתא והצרעה.8
 שבעה שהן מאין נשלש מעשרה אחד צ"ל וכו'. אחד10

 חום woltt עיין דרשב"י. במכילתא שהוא כמו וכו'רביעים
 פט: בחרא בכא הרשב"ם דלפי ג"כ מעיר ושם 2,5.9.ג
 פס. ערובין ועיין ברביע' במקום ברובע בסוף נכוןיותר
 פ"ז. רמו, דףש"ט

 למה ברפידים ויחנו וגו' סין פ"ז וכו'. סין 12)ו(
 שונא בא לפיכך המצות מן ידיהם שרפו הפידים שמהנקרא
 פ"א, דעמלק מס' לקמן ועיין שיט' דף בש"ט הוא וכןוכו'

 כא: דף זכור פ' פדר"כ ת-י, ה:, בכורות קו..סנהדרין
 ש"ט המקום. מנסין 17 שיט: דף ש"ט פ"ז, וכי" שורת16

 וט שכ' ן ח' מ מעוברת[ וכו' ואותה ן ואדר של ושלשים 11
 ן ר,.אומר ט ן ינו' א ח,, דטכ 2ממחרת[ ן ח' מממחרת[
 ן שנים נ"ר ט ן וארבעה ו ן שנים וארבעה( )? וארבעכמ
 עשרה מ ן שנה עשרה וארבעה כ ן משה של בחייו אטכס3

 ן משה של מיתתו אב ן ח' פ מיתתו[ וכו, וארבע ןשנה
 ט ן כ רק באם[ וא' ארבעים ן ח' א ש'ה[ משה וכו'שג'

 עד אכלו המן ואת ת"ל שאין שגה ארבעים המןיהושע:
 ב כנען[ וכו' אל 4 ן וכו' אלו אלא נושבת ארץ אלבואם
 ישרן שאכלו כ 5 ן עשר ארבעה רט ן ח' ט קצה[ ו ח'מ
 ן ח' ס הן[ וא' שאכלו ן משה של מיתתו אחר הקאת

 כ ן ח' ק מיתתך ן משה של מיתתו ט ן ח' טשאכליל
 נסתלקה כ ן נסתלק ד 6 ן שכבשו ושבעה שחלקושבעה
 עמוד נסתלק אט ן ח' מ אהרון וכף נסתלקו ן עקעמוד

 חזרוןשניהם[ ן8בו יוחזר ן באר 10 7 ןהענזלהמן[טכולן
 וחז' הענ' עמ' נסתלק אהרן מת ואהרן משה בזכות נ'א

 כמה האיפה עשירית והעומר מ 9 ן שלשתן בטלו מ ןשני'

10

16

 בפ'א[ ועוד ן רבעים אטב 10 ן עשירית  והעומר ת"ל ט ן ידוע וק ן אינו אוכק ן ועוד קמח רביעים שבעה האיפה עשיריתהיא

 ברביעי' ט ן מששה מ ן יודע איני נ' דטמ והן ן ועומר ם עומר, דכ ח', א בפ'בן ועוד ן ח'ט
 השונאן בא לפי לפיכךןכ א מר"תן13 ח,ןאטבמ אכמ ציןןישראל[ ח'ןמ מ בני[ זן12 פרשה אכ 11)1(

 חין א ש'טז[ הדין וכו' דרך עבירהן14 העבירה[מח'ןטכ שונאןאחטא,טחטןועל דם השונאן עליהם ח'ןט טסלכך[
 העם סו ן ח' מ הדין[ וכר לכך ן עיגם טמ ן את נתנו כ ן בקטן אלא טכס ן עיניו טכ 15 ן אינו ביתו בתוך טכס ן שדרךמ
 הדיזן וכו' עברו 16 ן עברו משה עם העם כ ן שלום ורודף שלום אוהג שהיה עליהם חביב אהרן שהיה אהרן עם ולא משהעם
 וכף אתם ן המקום את כ ן עמדי ט ן מדייגים אטכמ 17 ן ח' אטכ תנסון[ מה ן וגו' תריבון ד ן ח' כ משה[ ן אליהם מ ן "'ט

 אטכמ ן המקום טכמ ן ח' מ עמי[ ן מדינין ד 18 ן מ"ז להם אמר ד"א כ ן ח' כמ ה'[ וכו' שנ' ן למקום טמ ן ח' אעמי[
 צמאון בהם נגע ח'( )כ כאן אבל ר אדב ח', ט וגו'[ ן ח' מ וגו'[ למים ן ח' כ למיס[ 19 ן ח' ט בעולם[ ן וגבורותנסים
 ר אדב המוסגר ן ח' ט הואן 1 ח' מ מה[ ן יבמקום טכ ן ח.( )אכתו'
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 ו פגשה בנשלח דוימעמסכתא174

 העם וילן צמאון: בהם נכע כאן אבל צמאון(4 בהם כנע לא ממרה מ-ם לשתותיכלו
 לנופן בהמתן השוו לצוותא חבל ביתא נפל אומר הושעיה ר' היה מכאן משהעל

 הוא. מסתגף עמו בהמתו אין אם בדרך המהלך אדם חייו היא אדם של בהמתואמרין
 והם הואיל משה אמר שלא משה של שבחו להודיע ה' אל משהויצעק

 לעם אעשה מה לאמר ה' אל משה ויצעק אלא רחמים עליהם מבקש איני עמימדיינין
 אתה הרונ אני לבינם בינך עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני משה אמרהוה
 כאן להרנני רוצין :והם בחיקך שאהו אלי תאמר כי שנ' כנגדן תקפיד אל ליאומר
 שנאמר כענין ממיך ומשה מגביה המקום אחר ובמקום מכביה ומשה ממיךהמקום
 משה. ויחל אומר הוא מה ואחריו י( לב )שמות לי הניחהועתה

 אומר יהודה רבי דבריהם, על עבור העם לפני עבור משה אל ה'ויאמר
 ד"א שלהם. חטא על עבור אומ' נחמיה רבי המים. את להם מוציא שאתה מהםעכור
 יאמרו שלא לעדות ישראל מזקני אתך וקח ימלל: ליה ודגייש' העם לפניעכור

 אחד וזה התרעומת מפני היאור את בו הכית אשר ומטך שם: היומעיינות

 הן ואלו הן פורענות מיני אומרים והיו עליהם מתרעמין שישראל דבריםמשלשה
 ואביהוא נדב הרגה היא היא פורענות של הזו הקטורת אמרו והמטה והארוןהקטורת

 כפרה של שהיא ישראל כל ידעו לכך א( י )ויקרא ואביהוא נדב אהרן בני ויקחושנ'
 הוא פורענית של הזה הארון אמרו יב( יז )במדבר העם על ויכפר הקטרת את ויתןשנ'
 ויך שנא' שמש בית באנשי הכה ו( ו )ש"כ בעזא ה' אף ויחר שנא' עזא את הכההוא

 וכו'[ וילז ן נגעו לא כן על ט ן ח' ט ממרה[ מים לשתות1

 היה[ 2 ן משה עם העם וירב ט מקני, ואת אותי להמיתמ
 להן ווי ט אבל, אד חבלן ן ביתה א ן יהושע ר' טכ ן ח'א
 )אכ מכאן אטכס 3 ן השוה ט ן לכותה א ן צוותא אזלמ
 כ ן המתהלך כ ן חינו כ ן הוא ט ן בהמתן מ 1 אמרו ח'(מ
 וגו' נ' א דה'ן [ וגו' טכ ח', בו ה'ן אל 4 ן מסתגף הואמ

 וכו' אל ן וגו' אל א ן מחינין ד 5 ן ה' אטכס בפ'ג[משה

 א ן ח' ם משה[ 6 ן ח' אטכ ן הזה וכו' לאמר ן ח' מהזה[
 ן שינם אטב ן לבינך בינם מ ן ח' מ רבש"ע[ ן המקוםטכס
 אדכ שנ'[ ן כנגד כ ן ח' טס לי[ ן אמרת ט 7 ן ואתהד
 ן ח' מ הוא[ מה ואחריו ן וגר לי א 9 ן בקשו אטכס ןח'
 ן וגו' משה ט ן וגו' אלהיו ה' פני את משה א ן ואומרמ
 ן וגו' העם א ן ח' ד דרסן לפני ן ה' מ משהן וא' ויאמר10
 ימללן וכו' ד"א ן החטא מ ן נחמיה ור' כ ן מוצא דט11
 אטכמיהיו ן דהעם 12 ן ודרגשה טק ורגיישה, כ ן ח'מ

 מ וכו'ן אשר ן ח' א היו[ ן מעיינות שמא אבאומריפן13
 שהיו אטכמ 14 ן זה ט ן ח' ט וכו'[ בו ן וגו' הכית א ןח'
 קטורת מ ן הארון ד 15 ן ח' כ בשב[ הן ן ואומרין מ ןיש'
 1 ח, אד בם'בן היא ן ח' ט היא[ היא ן הוה טל זה, כ ןזו
 נ' רטמ ויקחו[ 16 ן אביהוא ואת נדב את כ ן נדב אתמ

 אטכמ ישראלן כל ן וגו' ואביהוא א ן וגו' אהרן ט ןשני
 ייכפר [ ונתז כ 17 ן ח' ט של[ ן היא כפרה של כי מ ןח'

 ן של שהוא אמרו הארון ט ן ח' מ העם[ על ן ח' כוכו'[
 של הוא ספירימן( )א סנפירינון של הזה( )א זה אכ ן זהמ

 טכ ן ח' ר כשרע[ ן ח' אדמ הוא[ 18 ן הואפורענות
 שמש בית באנשי ויך שנ' שמש בית ואנשי עזא ד ןעוזא
 ואנשי עיזא אטכ וכו', לכך בעזא וכו' ויחר שנ' עזאהכה

 כאשר צ-ל וט'. מכאן 2 שם: ש"ט וט', נגע 1ופ"ו:
 מקני ןואת בני ואת אותי להמית דרשב"י במכילתאהוא
 הזכירון ליה קשיא ס'ב פ'כו רבה ועיין וכו', מכאןבצמא
 המקנה צער גם הזכירו ואעפ"כ בניהם ומיתת עצמםמיתת
 ומתרץ הקטנה את לומר חזרו הגדולה את שאמרומאחרי
 לקונן נמנע אינו ואעפ"כ שנפל ביתו את שרואה כמידהוא
 להיות צריך השוו' - לרבה: רד-ל שנשבר, החלון עלגם
 יש ברבה וכן דרשב"י במכילתא הוא כאשר השווד"א

 להודיע 4 שיט: דף ש"ט פ"ז. וכו'. מסתגף 3אומרין:
 וד"ל ד"ח מתחיל כאן וכו'. מה 5 שם: ש-ט פ"זוכו'.
 דרשב"י במכילתא הוא כאשר וכו' אסר וסקלוני מעטעוד

 דפתח מה בין כסתירה שנראה מפני לפרש נדחקובש-ט
 במדבר ספרי וכות כאן 7 פ"ז: רעיין דמסיים, מהובין
 דרשב-י במכילתא דבריהם. 10 שכ: דף טוב שכל צא,דף

 על נתפס אדם דאין כלומר קניסה שנפשם לבארמוסיף
 יעשה שלא דר-ל נראה וכו'. מוציא שאתה 11צערו:
 להעליל מקום ימצאו שלא כדי מהם ברחוק אלאבפניהם
 בשם מובא 4א דרשב-י במכילתא נזכרה לא זו ודעהעליו
 ס'ב פ'כו ברבה הוא וכן נחמיה. ר' בשם שלפנינו מהר"י
 ר'נחמיה בשם דףשכ ש.ט ועיין נחמיה, ר' בשם תניוד"א
 וכן הוא. הוא כאלו פשעיהם על עבור דבריהם עלעבור
 דרשב"י ובמכי בח"ג עיין ובו" רדגיישה 12 בפ"ר:משמע

 בראשית כמו מקומות בכמה הוא וכן ליה, ודרגשא כןגם
 השירים שיר ס"ט, פ'מז ימלל( ליה שירגיש סיח פ'לברבה
 )ועיי, רו דף מח לב דברים תנאים מדרש ו, פסוק פ'דרבה
 מאן הכוונה זו גירסא דלפי ונראה שלז( O'D' שםספרי

 דהוא נראה ודגיישה הגירסא ולפי וימחה יבא ליהדאיכפת
 והיינו גאוה לו שיש מי איתא כאן וברבה בו, גס שלבוכמו
 זומרתי פסיקתא ס'ב, פ'כו רבה וכו'. מעיינות 13 :הך
 ס'כא, תנחומא וכי" משלשה 14 רש"י: שב, דף טובשכל

 הקטרת דברים ב אלא מונה אינו ושם ס'כ פיד רבהבמדבר
 טוב ושכל זוטרתי, פסיקתא קמב, שמואל ילקוטוהארון,

 שמש בית באנשי הכה מגיה בא"צ וכו/ הכה 18 שכ:דף
 הילקוט גירסת ועיין וכו'. ויחר שנ' עזא הכה וכו'שנ'
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 ארון וישב שנא' עתה הוא ברכה של ישראל ידעו לכך יט( ו )ש"א שמש ביתבאנשי
 וגו' ויעל דוד וילך לאמר דוד למלך ויגד וכו' אדום עובד את ה' ויברך אדום עובד ביתהי

 מכות עשר הביא הוא פורענות של הוא מנפירינון של הזה המפה אמרו יא-יבו ו)ש"ב
 אשר ומטך שנאמר נם"ם של שהוא ידעו לפיכך הים על ועשר במצרים המצרייםעל

6 התרעומה. מפני היאור את בוהכית

 רנלי רושם מוצא שאתה מקום כל הכ"ה לו אמר שם, לפניך עומרהנני
 הוה המטה אומר וימרא בן יומי רבי היה מכאן בצור, והכית לפניך: אני שםאדם
 מיש ממנו ויצאו בצור והכית אלא כאן אומר אינו הצור על והכיח הוא םנפירינוןשל

 וגו'. העםושתה
 "1 ומריבה מסה קראו משה אמר יתשע ר' ומריבה, מסה המקום Qwתקרא

 סמה קראו המזם אומר המיעי אלעזר רבי ומריבה, מסה המים 'טם ויקראואמר
 קרוי שהוא הגדול דין לבית מכאן ומריבה, כמה המקום שם ויקרא שנאמרומריבה
 כל רבון הוא יש אם ישראל אמרו אומר יהושע רבי ישראל, בני ריב עלמקום:
 אם אמרו אומר אליעזר רבי נדע, לא לאו ואם נדע עלינו רבון שהוא כשםהמעשים
 6נ נסותם ועל ישרי בני ריב על נאמר לכך ניבדגו לא לאו ואם נעבדנו צרכנו לנוהמפק

 אין, אם בקרבנו ה' היש לאמר ה'אה
 דויסע מסכהאחסלת

 במ"ע עתה. הוא 1 : בש"ט היא המ"ח וכגירסתיכי"מ
 עתה: מלת מוחק ובא-צ ברכה, של שהוא וגורסמוחק

 סמפירינון של ג-כ דגורס נראה בתנהומא וכ'/ המטה3
 למחוק יש הוא סמפירנון של דהמלות נראה כן פי עליאף

 הכית אשר מדכתיב דייק ורש-י ס'ב. פ'כו רבה ועייןלגמרי,
 ליתא וכן מוחק, בא-צ התרעומת. מפני 5 היאור: אתצו

 הגיר' דהיתה משמע התנתומא ומן איתא. בש"ג אבלגמ"ח
 : וכו' אשר ומטך וכו' משה אל י-ז' ויאמר נאמרלכך
 הוא היכן סימן לו ונתן שם לבא שהקדים פירש לפניך.7

 ת"י ועיין שכ דף וש"ט בפ-ז פ' כן חטר עמד כתיבילכך
 דמות שכתוב כענין אדם רגלי ודקאמר ס'כביהנחומא
 משמע וכו'. אלא 8 דרשב"י: מכילתא עיין אדם,כמראה
 בצור מדכתיב פ"א שכ דף ש"ט צור, .של היה עצמודהמטה
 מכיל' ועיין רש"י. מפניו, הצור ונבקע רושם דעשה"שמע
 ס'ג פ'ח ורבה זוטרתי ופסיקתא ס'כב והנחומאדרשב"י
 וכו' מכאן 12 יהודה: ר' בשם ושם שם( מהרז-וו פ')ועיין
 המקום, אל ועלית וקמת ביה דבתיב מטה של דין ביתבמו
 מכאן מגיה ובא=צ הגדול דין בית היינו והמקוםז=ר*

 ועיין וא"נ. הקב"ה היינו המקום ולפ"ז מקום קרוישהקב"ה
 המודעי ר"א דרש שכ דף הש-ט 11ffj1 פ-ז ס'כב,הנחומא
 ר'יהושע המקום שם ויקרא שנ' ומריבה מסה קראוהמקום
 ושבוש מקום לקרוין שהוא הגדול דין לבית 1מכאז[אומר
 ובמכ' הילק' ע"פ יש מלת מוחק בא"א הוא. יש 13הוא:

 במכילתא וכו'. אליעזר ר' 14 ישנו: אם הגירסאזרשב"י
 ס'ב פ'כו רבה ובשמות המורעי, אלעזר ר' גשםזדשב"י
 לרבותינו שם שלישית שיטה ועוד נחמיה ור' יהודה ר'בשם
 ובתנתומא נה, דף פ'יג וממ"ר כח, דף פ'ג פדר"כ הואוכן
 לג. דף והזהיר ס'ועיין ס'י הצא כי בתגחומא משובש וכן ומשובש קטוע סיגיתרו

 ובאנשי נ' ): בעוזא וכו' ויחר ח'( )ג שני שמשבית
 ויך אומר( שמש בית ונאנשי א ה', )כ וכתי בה( שמשבית
 שהוא  ידעו לפיכך אטכס 1 ן וגו'( נ, )א ש, ב'באנ'
 ן ישראל כל ל ן שנאמר הוא( נ' )מ ברכה של ח'()מ
 וא'[ וכף וגו' ן עובד בית את טכ ן ח' מ אדוסן ן בבית ד2

 אמרו וגו' דוד למלך ל ן ח' א אדום[ וכו' ויברך ן ח'טס
 ן וגו' וק לאמר[ ן וגו' ברך נ' א לאמר[ ן ח' כ וגו'[ ןוט'
 ם ן ח' מ הוא[ סנפ' ח,ןשל כס הזה[ 3 1 ח' כוגול

 ן ח' דטכ הוא[ פורענות של ן היא ק היה, מ ןסמפירינון
 ד ן ח' ם במצרים[ ן מצרים ט מצריים, א 4 ן מביאכ

% אד 5 ן ח' ט שנ'[ ן ח' א t9ff ן שהיא א ןועשרה  ן וגו' 
 הקב"ה מ ן וגו' נ, א ח,, טבמ שם[ 6 ן ח' מ וכוץמפני

 רושמן ן ח' כ מוצא[ ן מכל ד ן המקום אכ ן מוצאכשאתה
 ט היהןהוא[ סמפירינוזןמ ט ח,ן8 ד מזמרזןהזה[ ח'ן7מ
 וכוץ ויצאו ן ח' אטם כאן[ ן נאמר לא מ ן שנ' נ' כח',
 ג' ר המקום[ 10 ן וגו' א ח', כ וכוט ושתה 9 ן ח'2מ
 שם קרא מ ן ח' ר קראו[ משה ן ח' אכמ ומריבה[ ןההוא
 ן וגו' המקום ד ן כת' כ ן ה' מ ומ'[ שנ' 11 ןהמקום

 ן הקב"ה כ הב"ה, ט ן אומר אליעזר ר' מ ן אליעזר ר'א
 סה"ד[ עד וכו' על 13 ן מסה דקתי ן ח' ומריבה[מ12מסה

 כ ישראל[ ן המעשים כל )ו( הוא אם נדע אומר מ ן ח'א
 ן ה' מ נדע[ וכו' נוע 14 ן העולמים כל מ ן ח' ט יש[ ןת'
 מ ן מספיק טכס 15 ן אלעזר ר' מ ן נעבדנו ." נעבדתט
 ט וכו'[ "ל ן ח' מ וכר[ לכך ן צרכם את טכ צרכנו,כל

 כגישהא למיסר ושמע סטרא ואשא נטל וסימנהת ז' פרשי"א בה ואית נ' א דויסען ן פרשהא זל ן ח' ק וכו'ן חסלת 17 ן ח'ב
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