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 אפרשה
 ומפורעו כאז רשום הזה המקרא אומר חממא אלעזר ור' יהושע רי ק, מל ע בא יו
 איפשר וכי יא( ח )איוב מים כלי אחו ישנא ביצה בלא גומא היגאה שנ' איוב ידיעל

 וה לאחו איפשר וכי מים בלי אחו הישגא מים ובלא ביצה בלא לההגדל זהלנומא
 לכך תורה מדברי שפרשו ולפי תורה בלא לישראל איפשר אי כך מים בלילחיות
 עמלק ויבא נאמר לכך העבירה ועל החטא על אלא כא השונא שאין השונא עליהםבא
 ונוננ ענץ כנפי תחת נכנס עמלק שהיה לפי עמלק ויבא אומר הטודעי אלעזררבי

 ולא אומרים אחרים יח(. כה )דברים ונו' בדרך קרך אשר שנ' והורגן מישראלנפשות
 עטלק ויבא אומר אליעזר רבי מצורע. בידכם היו שלא ישראל פולו אלוהיםירא
 אשר שנאמר במטמוניות אדא בא לא שבא הביאות שכל לפי פנים בגלוישבא
 עמלק ויבא נאמר לכך פנים בגילוי אלא כא לא זו ביאה אכל וגו' בדרךקרך
 כל שכנם מלמד כעצה שכא עמלק ויבא אומר חלפתא כן יומי רבי פנים, בגלוישכא
 כנגדן לעמוד נוכל לא לו אסרו ישראל על ומייעוני בואו להם ואמר העולםאומות
 מוף בים וחילו פרעה וניער שנ' מוף בים וחילו הוא המקום טבעו כנגדן שעמדפרעה
 תעשר מה עצה לכם ואתן בואו להם אמר כנכדן לעמוד נוכל אנו והיאך סו( קלו)תהלים

 עמלק ויבא נאמר לכך ישראל על וסייעוני בואו לאו ואם לכם ברחו ינצחוני הםאם
 כס( יג )במדבר כהר יושב והאמורי והיבומי והחוי החתי הנגב כארץ יושב עמלקשנ' ישרי עם ונלחם ובא עטלק פסע עמסים חמשה אומר הנשיא יהודה רבי בעצה.שבא

 ן אסמא ור' ט 2 ן פ-א עמלק כ ן ח פרשה ק 1)א(
 ט שנ'ן 3 [ ט רק כאזן ן סתום ט ן ח"א בן אלעזר ר'ד
 מים[ ובלא ן ח' ד זה[ 4 ן וגו' אט ח', כס וכו'[ ישגא ןח'
 מים[ וכו' הישגא ן ח' א המן בש' מים וכו' הישנא ן ח'ד

 טכמ ן להיות כזכ ה', ר לחיותן 5 ן ה' ר זהן ן ח'טכס
 ח'( )אטמת להן אפשר ח'[אטכמשת א ואי[ כז כ ןבלא
  )שם עוסקין ח'( מ )גן אא"כ להיות( )אכש לחיותלישר'
 ן התורה מן בד-ה(ןמ ואכת בתורה מתעסקין( אכתעסוקין,
 מ בא[ ן עליהם שונא( )אכ השונא אטכס 6 ן ח' בולכך[
 ט 7 ן עברה "' חטא ט ן ח' מ עמלק[ וכר ועל ן עליהםנ'
 מ ן הענן אט ן השכינה מ ענן[ ן ח' ט עמלקן ן אליעזרר'

 ן ח' מ לפי[ 10 1 ואחרים ט ויזנבן מ ח', טכ וגו'ן 8 ןגונב
 לכך ן בגילוי בא זו מ ן ח, אטכס וגו'[ 11 ן במטמוניתט

 ן הלפתא בן יוחנן מ ן פנים בשלשה כ 12 ן ח' ט פנים[וכו'
 ח,( )א את עמלק שכינס אטכ [ כינס מ [ ח' אכממלמד[
 ן ואומר וק 13 ן האומות( כ שבעולם, אומות )א או"חכל
 אמ)כ אין א"כמ וכו'[ לא ן ח' בו ח'ןלו[ מ ישרי[על
 שטבעו כנגדן עמד לא פרעה ד 14 ן וכו' לוליןח'(

 ן ח' א הוא[ ן ח' %ט המקום[ ן פרעה שהרי בו ןהקב"ה
 וכו' שנ' ן וגו' ג' א ח', ט סוף[ בים ן ח' דם וחילההוא

 היאך אט אבל דכ ן יכולין היאך ואנו א 15 ן ח' מכנגדן[
 אני להם ט ן אתן ואתם להם א ן יכולין טכ ן אט( צ')כ
 הנשיא 17 ן ח' מ בעצה[ וכו' לכך [ ח' אטכמ הם[ 16 [אתז

 נוטרתי. פסיקתא סכה, תנחומא וכו'. היגאה 3)א(
 ור' יאשיה ר' בשם ררשב-י וממכילתא שב, דפ טובשכל
 ג וע"נ ו, פרשה דימע מסכתא וט'. שאין 6 חסמא:יעזר

 אחרים הים ירא ולא וגו' בררך מגיה בא"צ זכו" בדרך8
 כנפד החת נכנס שהיה קאי אעמלק אלהים ירא דלאוכו'
 דאל"כ כן לומר צריך דע"כ ומוכיח במ"ע מגיה וכןהענן
 כ5 בך ויזנב דדורש נראה ויותר לכאן. אתרים עניןמה

 עייך הענן. ענין על מקומות בכמה דדרשו אחריךהנחשלים
 ותנחומא קע(, )דף יח כה שם ומ-ת פירצו דבריםספרי
 דףנבג פ'יב ופס"ר דףכז:, פ'ג ופדר-כ וסי, ס"ט תצאכי

 קודם לקמן יהושע ר' Q~a דרץןב"י במכילתא להדיאוכיה
 דבר ועל כאן ת"י ועיין הס'. בע' ש'יג חנינא דר'המאמר
 ראיתה וכו'. שלא 9 הסמוכה: גהערה עיין אחרים,דרשת
 .ליה וסמיך ומריבה מסה המקום שם ויקרא רכתיבמכיון
 שיגלו מצות וכו' שלא שם מ"ת בהדיא הוא וכן עמלקויבא
 ואפשר עמלק ויבא אומר הוא מה ומריבה וכו' ויקראשנ'

 רבי מן נשמט דרשם-י ובמכילתא כן כאן להשליםדצריך
 בשגוי דרשב"י במכילתא פניה בגילוי 11 כאן: עדאלעזר
 יהודם ר' 17 פ"ז: דרשב"י, מכי וכו" אם 16 פ"ז:ועיין
 והסויי 18 : יוסף בן נתן ר' בשם דרשב"י במכילתאהנשיא.
 ס'כת ובתנחומא דרשב-י ובמכ' במקרא ליתא וכןמיותר,
 הוא כאשר הים על יושב והכנעני בסוף להשליםוצריך
 בז"ר והקשה שכא. דף ש-ט ועיין ותנחומא, דרשב"יבמכ'
 מערבים. בדרומית ג-כ ומצרים הדרום בצד יושב עמלקדהא
 כך גם היו עמלקי דמשפחות במ"ע ותירץ ישראל ארץשל

 : יב משופטים ראיה ומביא ישראל ארץ שלבאמצעיתה

 וכבז' עמלק ויבא 9נ' ט 18 ן ישראל עם( )אכמ על מלחמה ועשה ונא אטכמ ן פעמים מקח עמים, אכ 1 חמשים ק 1 ח'ד
 ן וכו' והיבוסי ותחתי ל וכן במקרא ן וכו' שהיה הנגב אטככ ןעמלק
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 מאות ארבע שעיר מהררי אלא עמלק בא לא אוטר נתן רבי מכולן. לפנים שהיהלפי
 טובה כפוי עמלק יבא אומרים אחרים ישראל. עם ונלחם ובא עמלק פסעפרמה
 העמונית שמעת בן ובד עליו המתקשרים ואלה שנאמר תובה כפויי העם מןויפרע
 כפוי יואש מן ויפרעו טובה כפויי אלו יבאו כו( כד )דה"ב המואבית שמרית בןויוובד
 ויהרג עמו אביו יהוידע עשה אשר החמר המלך יואש זכר ולא שנאמרטובה
 ויהי דבר של ענשו מה כב( )שם וידרוש אלרגים ירא אמר ובמותו בנוארז

 העם שרי כל את וישחיתו וירושלם יהודה % ויבאו ארם חיל עליו עלה השנהלתקופת
 מאד לרוב חיל בידם נתן וך:' וכתיב ככ4 )שם דרמשק למלך שלחו שרולםוכל
 שפוטים אלא שפטים תקרי אל שפפים עשו יואש ואת %הים ה' את עזבו כי מהמפני
 וענו מימיהם אשה ידעו לא אשר קשים בריונות עליו העמידו אמרו בו עשו שפוטיםומה
 אותו עזבו כי ממנו ובלכתם ה( ה )הושע וגו' ישר' גאון וענה שנ' כענין זכור כמשכבאותו

 וימת: מטתו על ויהרגוהו הכהן יהוידע בני בדמי עבדיו עליו התקשרו רביםבמחלואים
 כמתיבתא אלעזר ר' את שאלתי זה דבר חנינא א"ר ברפידים, ישראל עםוילחם
 מה אלעזר רבי את שאלתי חנינא רבי אמר ועוד כמשמעו. לי אמר מהו רפידיםרבא
 היא מלך גזרת לי אמר וגמלים מומים פטרי ולא חמורים פטרי לפדות ישראלראו
 שלא מישראל ואחד אחד כל שאין בלבד חמורים אלא שעה באותה בידן היהשלא
 %א רפידים אין אומרים אחרים ושמלות. וזהב כמף טעונין חמורים תשעים עמוהעלה
 שאין לפי עליהם שונא כא לכך תורה מדברי ידיהם ישראל שרפו לפי ידיםרפיון

 דרשג"י במכילתא וכו'. נתן ר' - מוחק: באיצ לפי'1
 ס-ט תצא כי ובסר' כבפנים' כאן בתנחומא אבל רבי,נשם
 הנשיא יהודה ר' של מאמרו עם נתן ר' מאמר בשבושהורכב
 מכי' ובו" אחרים 2 כו: דף פ'ג ופרר"כ ת"י ועייןכאן.

 בו כיוצא שנאמר כענין צ"ל שנאמר. 3 : והנחומאדרשב"י
 אלו 4 : בתנחומא הוא כאשר ובה"א או במ"ח הואכאשר
 שולן 9 : שם בד-ה רש-י ומואב, מעמון שהיו טובהכפויי

 ב ותנחומא ס'ט וארא תנחומא ס'ב, פ'ח שמ"ר וכו"תקרי
 נראה שפוטים מלת ולענין פ'יח', סוף וסדע"ר ס'ח,וארא
 מי ויש י כג יחזקאל אל דרומז בובער שלמה ר'כדעת

 אמרו ואחרים זימה, ך,ו~ך~זס יון מלשון דהואשמפרש
 שהשלבת, ערוך עיין זכר. משבב ך)סזלסז ממלתשהוא

Lehnwbrter Kralls וכו'. העמידו 10 רחוק: וב"ז בערכו 

 הגי' ושם ישמעאל, ר' תני בשם ע"א מא קדושיןירושלם-
 ,Beitrage Sachs עיין בספק. המלה ומוצא קשיםבירניות

 ,Lehnw~rter Kraus 165,[ן י 11.190. השלם ערוך . .[ .85
 ועל במגיו יש' גאון ועינה משיף בירושלמי וכו" וענה11
 וכתיב בתנחומאנ ובלכתם* - בא"א: דהגיה נראה זהפי

 ה: בכורות דרשב-י, מכילתא כמשמעו. 14 וכצ-ל:ובלכתם
 שם וגמרא דרשב"י מכילתא וכו'. ועוד - שכא: דףש"ט

 מבדרשב"י לשון שלא, ועוד צ"ל שלא. 16 סיכה:הנחומא
 ביציאתן ישראל את שסייעו לפי ד-א מהב"ה מלךגזרת

 הגמרא פי על בא-ן מגיה ובן וכו' כל לך שאיןממצרים
 מצרים יציאת בשעת ישרג את שסייעו ועוד היא מלךגזרת
 במכילתא תגחומא, אחרית 17 במ"ח: הוא ובן וכו'שאין

 לפי 18 : קו. דף פ'יג פדר-ג רשומות, דורשי בשםדרשב"י
 הפרשה. ריש עייןובור

 ן הר י ט מהררה ן ח' ך עמלקן ן נתן ור' כ ן לפיהם מ1
 ט 3 ן כפתי אק ן מלחמה יעשה אטם ן ח' טס עמלק[2

 ן מצב ט בה כיצא מ שר[ ן כסרי שהע מישראליפרע
 זכרן כ ובדק ומ"מ עלע ד ע4, ט אלהןעלע[אכ
 ט ן ההאבד במקרא: 4 ן העמרים א ן העמותת שמעיתט

 מיאשןוק אלהןםבתשפ"תןכמשיתןועאןאט
 יההדע טשעשה ן וכרבמ[רמף אשר ן ח' 5זכהט ןכפץי
 1"'ן 6במקן ענשין עשה ומה עמו עתשוןמ מאיאבע
 . עאש ~את 7מארם ן שלובר(ךח' ן ומהו כ ומההוא,א
 העם בתקע ן ח' אכ אח[ ן יבואו ט ן העוב וגר ארםך

 אלמהםןבמקץ אם אלה", כ דמשקן9 שלחו טמעםן8

 כ ן שופטים( )ט שפוטים מה וכי א"כ 10 ן אבותיהםאלהי
 משכבן כס ידעון11 משלאנעשוןאבועמדוןכקשותן

 אכ במחלים, ט 12 ן ח' אבו כי[ ן בפצו כס וך, טחנק
 ן רעים כ רבים[ ן במחל"ם במקרא: נחלאים, דבמסלאים,
 ח'ןטוהרגוהון דט ח'ןבנט מ וכו'[ ח'ןברמיעבדיטט

 1 דבגורות מגמ' כנראה מעתיק ט ש'יזן ושמלות וכו' וילחם13
[byן הזה הדבר אטכ ן חנגא רב סב חנניה, אדש ן ח' ק 
 )אכ במתיבתא יושב שהיה אטכמש ן אליעזר ר'טמ

 ( כשמועו א ן ח' אם לי[ אמר ן רבה ט 14 ןבמוחבא(
 חניג',אכ ט ן עוד אכ ן אותו שאלת? שד מ ן רב טרבי[
 אטכי: 15 ן מפטרי חמורים פטרי גשתנו מה מ ןחנניה
 ט מלך[ ן לו כמ ן גמלים פטרי ולא ט ן פטרי לפדותולא

10

16

 שאין מצרים ביציאת יש' את שסייעו ועוד הוא מ ןהמלך
 נ: ואחד[ ן כל שאין לפי שעה ט ן באותה בלבד המורים אלא ישראל של בידן צטט ן היו ט היא 16 ן מישראל אהד גללך
 נ' א לפי[ 18 ן ואחרים כ ן ח' ד מ, רק ושמלות[ ן לובים חמורים מ 17 ן עמו( מ בידו, )אט בידן עלו שלא אטכס ןח'

 ח' מ לפי[ ן השונא ם ן התורה מן כ ן ח' אטמ ישראל[ ןשיע'
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 עוב וכחוקתו רחבעם במלכות ויהי שנאמר התורה מן ידים רפיון על אלא באהשונא
 החמישית בשנה ויהי דבר של ענשו היה מה א( יב )דה"ב עמו ישרץ וכל ה' הורתאת

 אחד וזה וכו' ה' בית אוצרות את ויקח וגו' מצרים מלך שישק עלה רחבעםלמלך
 ישבז הנהר בעבר שנאמר למקומה חזרה יהודה גלות למקומן שחורו דבריםמשלשה

 יב( ה )עזרא לבבל הגלי ועמה סתריה דנא ביתא וכתיב ב( כד )יהושע וגו'אבותיכם5
 מצרים יככמף ה( כג )משלי ואינינו בו עיניך התעיף שנ' למקימו חדר שמיםכתב
 למקומו,:4חור

 ילמדו כמותו עושהו שהיה מכאן אנשים, לנו בחר יהושע אל משהויאמר
 אנשים לנו בחר אלא אנשים לי בחר ליהושע אמר שלא ממשה ארץ דרך אדםכל

 של חברו כבוד שיהיה ומנין כמותו רבו לפני חביב תלמיר שיהא מכאן כמותו עשאו18
 והלא יא( יב )במדבר אדני בי משה אל אהרן ויאמר שנ' רבו כמורא עליו חביבאדם
 אדם של רכו כבוד שיהא ומנין כרבו עשאו אדח בי ת"ל מה ממנו גדול היהאהרן
 אדני ויאמר מבחוריו משה משרת נון בן יהושע ויען שנאמר שמים כמורא עליוחביב
 כלאם אתה כך כלאם שהמקום כשם משה רכינו לו אמר כח( יא )שם כלאםמשה

 ולך בידך משענתי וקח מתניך חגור אלישע לו שאמר בשעה בכהוי מיצא אתירק יכז15
 נחוי הולך אתה להיכן לו אמרו והולך מקלו על ממתמיך התחיל כס( ד ב')מלכים
 ומחיה ממית יכהקכ"ה והלא מת להחיוה יכול אתה וכי לו אמרו מת להחיות להםאמר
 ששים לנו בחר ומחיה: ממית רבי אף להם אמר ו( ב )ש"א ומחיה ממית ה'שנ'(י
 בחר אומר המודעי אלצור רבי חטא. ירא. אנשים גבורים לנו בחר אומר יהושערבי

 ויהי מ ן ידיהם ישראל שרפו לפי נ' כ ירימו ן מד"ת מ1
 וכן רחבעם, מלכות כהכין ויהי במקרא: ן רחבעםכמלוך
 ד ן יבחזקתו אל ח', ט וכחזקתו[ ן ימכדרשב"י תהוא

 וגו' ובחזקתו ירבעם מלכות ויהי ו וגו', ובחזקתוירבעם
 ומהן ח'ןאטכמ מ וכו'עמו[ וכל 2 ן משלשה אחדוזה
 ן הששית כ ן ח' דט רחבעם[ וכו' ויהי ן ויינשו טכ ן הואט
 מכ ן ששק טכ 3 ן רחבעכב( למלכות חמשית בשנהט

 ן ח' טס וגוץ ן ח' ד וכו'[ ויקח ן ויקח עלירושלםמצרים
 , ישרן מ "', אכ יהודה[ 4 ן אחד היא וזו( )אט זואטכס
 ח', ד וכתיבן ן ה' סט וגו'[ ן אבותיך ט 5 ן וע' ישבאב

 ט ועמא, מ ן וגו' ד וכו'[ ועמה ן וביתא א ן ואומרט
 ן וגו' בו אס ן חזרו כ ן הלוחות כתב מ 6 ן ועמי אועמיה,
 לנו בתר ן ליהושע ט ן ח' א משה[ 8 ן ח' דבהמוסגר
 כ כמותו, אותו עושה משה שהיה אטם ן ח' דאנשים[
 וכו'[ ילמדו ן למדו ארכ ן כמותו משה אותו עושהשהיה

 אטב 9 ן כל וילמד לנו בחר 4א לי בחר לו אמר שלאמ
 ח', מ כמותו[ עשאו 10 ן ארץ דרך ממשה ט ן העולםכל

 מכאן ן כמותו שעשאו( )ט אותו עושה שהיה מכאןדם

 פסוק מקראות שתי נתערבו הספרים בגירסת וכו'. מלך3
 נ-א אדר"ג פז:, פסחים עיין וכו'. מצרים כסף 6 וט':ב'

 אבות וכו'. מכאן 8 תתקס: משלי ילקוט פ'מז, ונ"בפ'מא
 ובאדר"נ כשלך במקום חברך ככבוד שם ונ"א מעבפ'ד
 ובו" כשם 14 פ'לד: נ"ב וכן כשלך הגירסא פ'כזנ"א
 כך כלייה המקום כבוד על חייבים שהיו כשם מגיהבא"צ
 על נענש שיהושע הראיה דעקר כתב ובמ"ע כלאם,אתה
 תוספת והשאר סג- בערובין הוא וכן רבו בכבודשפגע
 ועיין רעג דף בס"ז מבואר והפירוש וא"נ' מאוחרממדרש
 שמים כמורא שם הרמב"ם ולשון מ'יב מיד ואבותרש"י
 נך שמרדו כיון העולם מן כלם כלאם משה אדנידכתיב
 פס-ר כו, ט תנהומא דרשב"י, מכילתא בהקב"ה. מרדוכאלו
 כהב וכו" אתה וכן 15 שכא: דף ש"ט פ-ז, מט., דףפ'יב
 בקצור לומר לו היה נחזי להביא צריך מה צ"עבז"ר

 פירש )ולא שם שסיים לי וכמדומה מתים. החיהשאלישע
 יחיח זה גמטה וכי ואומר ברבו משחק היה שגחזיהיכא(
 גבורים. 9נ פ-לג: פדר-א ועיין ע"כ. נענש ולכךמתים

 פ"ז ולשון שכא דף וש"ט ס'כו בתגחומא הוא וכןחטא. יראי אנשים גבורים אנשים אנשים, מחלוקת בלימכדרשב-י
 ועיין חטא, ויראי גבורים אנשים לנו בחר אומר יהושער'

 של ודרכו ורש"י. ות"י פ'מד ופדר"א ס'ג, פ'כושמ"ר

 )פש שיהא אמרו מכאן פשת ח', אטכמ כמותוןוכו'
 )א תלמידו כבוד שיהא ומניין שיהא,א: ט שיהיה[ ן ח' ר רגו[ וכו' ומנין ן כשלך עליך חביב תלמיד כבוד יהי( דתנןוהיינו

 אחיו והלא אכ ממנו, וגדול( )ט גדול היה אחיו והלא טמ ן אדוני אף יחר אל משה א 11 ן כמותו עליו חביב אדם( שלנ'
 כמורא רבו שמורא ומניין ד ן ח' א בי[ ן עשאו 114ם4ש מ וכו'[ ומה ן ת"ל ומה אטכ ן ח' אב ממנו[ 12 ן היהגדול
 אתה וכו' אמר 14 ן ח' ד ויאמר[ ן וגו' א ח', כ כלאם[ וכו' מבחוריו ן ח' מ ויאמר[ וכו' משרת 13 ן ח' מ אום[ של ןשמים
 לסמוך ד 16 ן וגו' אט ח', דב ולך[ ן בידיך ט ן מתנך ד ן ח' מ בשעה[ ן שבשעה א 15 ן ח' ר משה[ וכו' אמר ן ח' מכלאם[
 הב"ח, ט 18 אדחק המוסגר ן וכ1בס' המת את אטב ן אתה מתים מחיה וכי מ המתן את אטכמ 17 ן ילילך ד ן למסתמךט

 יהושע ר' מו'ןדמ אליעזר ר חטא יראי גבורים ט וכו'[ ריהושע ואףן20 ח"א מ וכו'ומחיה[ אף וכף שג' הק'ן19א
 ן ח' מ הס'[ בע' ש"א אומר וכו' בחר ן בכולן( וכן אליעזר ר' ).ק וכו' אלעזר ר' גבורים ח'( )מ אנשים לנו בחראומר
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 משה לו אמר אומר רבייהושע כעמלק, הלחם וצא גבורים: אנשים ה10א יראילנך
 משה לו אמר אומר המודעי אלעזר רבי בעמלק. והלחם הענן מתחת צאליהושע
 : בעמלק והלחם המחנה מן צא לכתר לא ראשך את משמר אתה למה יהושעליהושע
 דברי כמשמעו הככעה ראש על ועומדים מעותדים עמכם נהיה מחר נצב, אנכימחר
 5 מעשה ?ל מעיתרים ונהיה תענית נגוור מחר אומר המודעי אלעור רכי יהושע.רבי

 בידי האלהים ומטה אמהות: מעשה אלו הגבעה אבות מעשה אלו ראיאב"1
 במטה ממצרי ישר4 את יצאת חח במטה תלם של רטט הקב"ה לפר משהאמר
 נסים להם הצעו 1 במטה וגירות שים להם טיח זה במטה תם את להם קרעתו

 הכרע בתורה להם ששין "1 דברים חטשה ימר "ודה בן איסי יאת. בשעהגבורות
 10 תיטיב לא ואם שאת או שאת תיטיב אם הלא מנין שאת וקם משוקדי' מחר ארורשאת

 עקרו וברצונם איש הרגו כאפם כי או ז( מם )שם עז כי אפם ארור ז( ד)בראשית
 משוקדים מהר בעמלק הלחם צא או הגבעה ראש על נצב אנכי מחר ארורשור

 הזה העם וקם משוקדים גביעים ארבעה במנורה או לד( כה )שמות ופרחיהכפתוריה
 בתורה יש דברים חטשה אלו וקם אבותיך עם שוכב הנך או סו( לא )דבריםוזנה
15 הכרע. להםשאין

 משה: גזירת על עבר לא שנתפקד מה משה, לו אמר כאשר יהושעויעש
 שנא' אטהות ומעשה אכות מעשה להזכיר שאסרנו לענין עלו, וחור ואהרןומשה

 ט(. ככ )במדבר אשורני ומגבעות ארגזנו צורים מראשכי
 ישראל את מגברות משה של ידיו וכי וגבר, ידו משה ירים כאשרוהיה

 20 היו מעלה כלפ. ידיו את מגביה משה שהיה ומן כל אלא עמלק את שוכרות ידיואו

 דבר באיזה מיוחדים אנשים על אנשים לדרושהמדרש
 אדם בני אנשים שנ' דבכ"מ ס"ה פ.טז במד-ר כיילוכללא
 רעא, דף וט-ז צב, צד במדבר ספרי ועיין הפצדיקים
 ובמד"ר ז(, )דף יג א שם ומ"ת יג, פי' דבריםוספרי
 וכו'. הענן 2 ס'ג: ומטות ס'ד שלח ותנחומא ס'ב.פ'כב

 ש"ט פ-ז סגו, תנחומא ס'ג, פ'כו שמ"ר דרשב"י,מכילתא
 אמהות 6 : יקרא עננא מתחוח פוק ת"י וכן שכא,דף

 פדר"כ שכב, דף ש-ט פ"ז, תגחומא, דדשב"י.מכילתא
 ר"א כדעת ת-י וכן מס', דף פ'יב פס"ר כא:, דףפ'ג

 בתורה - שם: ט ש פ-ז, מכדרשג"י, הואת' 9המודעי:
 הגירסא ובין שבפנים הגירסא בין לחלק חצה בת"סוכו/
 וקם' אבותיך 14 הכרח: ואין וכו', אין גמורה מקראותה

 זרה עבודה ירושלמי נב:, יומא הכרע. 15 צ:סנהדרין
 פסוק פ"א ושהש"ר מקראות, ד ושם ס'ו פ'פ ב-ר ע"ג,מא
 לז, בראשית ילק' שכב, דף ש"ט פ-ו, ס'כו, תנחומאב,

 וכל ב. לו וישלח רשב"ם שאת, ד"ה יומא תוספ'ועיין
 הדרש קודם לעיל להיות ראוי היה יהודה בן דאיסיהמאמר
 מה 16 מ"ע: ועיין וש"ט, בתנחומא הוא וכן ור"א'דר"י
 ש"ט מכדרשב"י, ועיין וכו', מה עשה דצ-ל נראהוכו"
 הגבעה: ראש להשלים צריך וכו'. עלו 17 ופ-1: שכבדף
 ופ"ז מכדרשב"י ועיין לעיל, המודעי כר"א והאמרנה-,

 מכילתא מ"ח, ס'ג ר-ה וכו'. ידיו וגי 19 שכב: דףוש"ט
 לר. דף והזהיר שכב, דף ש"ט פ'ז, ס'כז תנחומאדרשב-י,

 ות-י: רש-ימ"א,

 יהושען יהושען2אטב א"ר ה'ןם ד גבוריסן אנשים1
 טכס ליהושען 3 ן ח' ט משה[ ן "' א בעמלקן וכו'ר"א
 צא ד:כ ן לכתר 4ועם4ש( )כ לא משמרו את למהראשך
 ן הגבעה ראש על נצב ט ן ח' ט מחר[ 4 ן הענןמתחת
 ק מעתרין, כ ן נהא סב ן ח' טכס עמכם[ ן מחר עלמ

 ן ד"א כאן מתחיל מ הגבעה[ ראש על ן ועומדין כ ןמעתד'
 ד ן ינהא ט 5 ן אומר ר' כ ן כשמועו א ח', דכמשמעו[
 ק המקום, אטכס 7 ן גבעה ומ 6 ן נמעותריןמעתרים,

 ח'ןמ ד את[ 8 ן זה רבו'ןכ א ח', מהב"הןרבש"ען
 ) זו מ 91 הזה אטש ן ח' ט להם[ ן הזה אם ן ועשיתהים

 להם אין דברים מ ן חמשה אלו כ ן ח' ט סה"דן עדאיטי
 מגיזן 10 ן וכו' אין( )ש שאין בתורה דברים אכפש ןהכרע
 ן בס' וכן תטיב כ תיטיב[ ן אם אכמ ואם[ ן שנ' אב ח',מ
 ב ן ראש ן ח' מ הגבעהן ראש על 12 ן וברצונם או מ11
 הזה[ ן ובמנורה כלס ן יהלחם כ ן ילא ל ח', מ צא[ ןח'
 א: ן ח' מ וכוץ אלו ן והנך כ ן ח' נ וזנה[ 13 ן ח'מן

 א ן וגו' כאשר ט 16 ן מכרע א 4נ ן שבתורהדברים
 משהן ן ולא ט ן שנפקד ק ן ח' מ שנתפקד[ מה ן וגו'משה
 ו פש לנכון וכ-ה אהרן במק': 17 ן וגו' נ' א נ'ואהרן,ד

 ט וכו'[ שנ' ן ואמהות מ ן תמכו מ ן וגו' א ח', דבעלו[
 כס יריו[ 20 ן ח' ד את[ ן ידו כ וגו', א ח', ט וגברן ידו ן ח' מ וגבר[ וכו' משה 19 ן ח' כ אשורנו[ ן וגו' צורים א 18 ןח'
 ן למעלה מ למעלן, כלפי כ ן ח' מ אתן ן מגביר מ ן ח' מ משה[ שהיה ן ידו שמגביה כ-ז ד ן ח' ר אתן ן משה נ' אח',
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 להם עושה והקב"ה כן לעשות משה את שפיקד בם. ומאמינין בו מםתכליןישראל
 ממית נחש וכי ח( כא גשם שרף לך עשה משה 4 הי ויאמר בו כיוצא וגבורות.נמים
 את שפיקד במי ומאמינין בו מטתכלין 'ישראם היו כן עושה שהיה ומן כל אלאומחיה
 וגו' לאות לכם הדם והיה בו כיוצא רפואות. להם שולח והקב"ה כן לעשותמשה
 הפתח. על ה' ופסח שנאמר עליהם חם הקב"ה פתחיהם על הדם מן ונותנין כןעושין ישרי שהיו זמן כל 4א לישרי מהנה מה או למלאך מהנה הדם מה וכי יג( יב)שמות
 משה שהיה זמן כל אלא עמלק וגבר או ישראל וגבר א"כ[ מה אומר אליעזררבי

 על להנתן עתידין שהם תורה בדברי להגביר ישראל עתידין מעלה כלפי ידיומכביה
 ידיו. על להנתן עתידין שהן תורה בדברי להמיך ישרק עתידין ידיו ממיך וכשהואידיו

 ליהושע משה שאמר קולי במצות אדם ישהה שלא מכאן כבדים, משהוידי
 כארם שעה באותה משה של ידיו יקרו אמרו כן מצפער היה לא אנשים לנובחר

 למשה לו היה לא וכי תחתיו, וישימו אבן ויקהו מים: של כדין שני לושתלויין
 וישראל הואיל משה אמר אלא תחתיו שיניחו אחד קלוקרון או אחת כמת או אחדכר

 שהק בידיה תמכו וחור ואהרן בצער: עמהן אה" אר אף בצערשריק
 יתשע רבי דברי בתעלת ,טהץ ממד ה:טמ:ג בא עד אמונה ידיו ויהי וריק:ו מע*

 יטל ה" -ולא שעה באותה טפה 'טל ידי על חטא יקר שמר המיעי אלעטרבי
 אלו תחתיו וישימו אבן ויקחו שנאמר אבות מעשה על הפנה עשה מה בולעמוד
 ת"ל מה אחד ומזה אחד מזה וחור ואהרן אמהות מעשה אלו עליה וישב אבותמעשה
 אין אמרו מכאן יהודה מעשה וחור לוי מעשה מוכיר אהרן שהיה אלא אחדאחד

 ן עשה וק [ והמקום אטבם ן ח' ד את[ ן בס' וכן שפקד ד1
 ן הנחש אטב ן וגו' שרף א ו ח' בו משה[ אל ה' ויאמר2
 שהיה אכ [ וכו' ישרן שהיו זמן מ ן ישרן היו אלא ם3

 שורץ ן שפקד ד ן מאמינין היו מ ן ח' ד בו[ ן עושהמשה

 וקעשה, שולח[ ן והמקום אטכס ן ח' ן4כן[ר ח'משה[מ
 וגוע לאות ן ח' ט בו[ ן וכיוצא כ ן רפואה לכם מ ן עושהל
 ן לישרן להם אטכ [ 5מהבפ'בןכח' ן ח' וגו'[טכ ן ח'מ

 פתחיהן על הדם רואין ישראל מ ן נותנין ישראלאטכ
 המקום אטכ 6 ן והמקום לעשות שפיקדם במימאמינים
 משה[ ן ת-ל מה נ' אטב מח', או[ [ ומה כ 7 ן וחסנגלה
 טס ן למעלן אכ ידיון את אב מגבירן 8אטמ ן ח'אטב
 ישרן( נ' )ט שעתידין ישר4 את זוכר הב-ה( )טהקב"ה
 את אסע ן ידו מ 9 ן שעתיוין מ ן שאין כ שהן[ ןלהגביר
 ן לתמוך כ ן להמיך עתידין שהן זוכר מ ן ח' מ ידיון ןידיו
 מ אנשים[ 11 ן אילמלי במצוהןא ל וכו'[י1ח'ן10שהן
 ן בידיו ט בידו, א בו, כ לון 12 ן ח' מ ידיו[ ן בו ך כן[ ןח'

 ן ח' ט סידן בצער וכו' ויקחו ן מים כדי ט ן ח' דשני[
 ן ח' א למשהן ן כר להם היה כ ן ח' אכת תחתיו[וישימו

 ן גלופקר מ ח"ן כ חלאו[ מ אחת[אחת[ א ח', י2 אחד[13
 תחתיו אכ ן שיניח ד ן אחת קלוקלרון כ ן ח' סמקאחד[
 וגו', משה אמר 4א ד ח', כ בצערן וכו' אלא ן משהשל

 שלא 10 ס'כז: תנחומא ועיין מ"פ. בוי"ו, ת"ל מהפי' וגבר- 7 נפלאות: להם עושה מגיה בא"א וכו'. שולח4
 אחר ומנה במצוה שנתעצל בשביל רש"י לשון וכו'.ישהה
 בגלל מן יקירין הוו משה וידוי תרגם ויוגתז נתייקרו,תחתיו
 נראה ועפ"ז ההוא' ביומא אזדרי ולא למחר קרבאלעכב
 בכל אבל ד"א מלת בחסרון לפנינו מאמרים שני כידמ"ע

 שעכב בשביל הטעם רק מצאנו לא לפנינו שישנןהמקורים
 ראוי זה ולפי שכב, דף וש"ט במכדרשב"י הוא וכןלמחר.
 כדין שני 12 וכו': לא ]למחר[ אנשים וכו' אילולינהיות
 ובתנחומא נ:, דף פס"ר שכב, דף ש"ט מכדרשב"י,וכו'.
 המו-ל ודעת שלמים, בדים שני ובס-ז מים, כדי שלשהרכז
 עיין קלוקרון. 13 בדים! כמו כבדים ודודש נכון כןכי

 שהיו ללמדך אלא מסיים בתנחומא וכי" אלא -כח-ג!
 מכילתא ועיין בדבריה דחטרון ונראה צבור, בתעניתשרוים
 שכב, דף ש"ט פ"ז, נ'. דף פ'יב פס"ר יא-, ותעניתדרשב.י

 ת"י וכן בתענית. 15 וקכח: קבב דף פ'כ ותדב-את"י
 ועיין שימשא, מטמוע עד וצומא בצלו בהימנותא פריטןידו

 מדבתיב כן שדורש ובפ-ז ובג דף בש"ט ופ'מכדרשב"י.
 חטאי 6נ רבים: לשון וידיו אמונה וכן יחיד בלשוןויהי
 יהושע ר' איתא נ: דף פ'יב ובפס-ר בה-מ, מריבה, מישל

 שאמרו ישרי של עונותיהם מרוב משה של ידיו יקהואומר
 אבן רועה משם דכתיב אבותן מעשה 17 וכו': דהיהיש

 וכף. ת-ל מה - ז"ר: נקבה, לשון עליה אמהות. 18ישראל:
 וכו' פוחתין אין אמרו מכאן דלקמן הך כאן גורסבא-צ
 כלפנינו הגירסא הספרים בכל אבל וכו'. ת"ל ומהצבור
 נ: דף פס"ר וכו" שהיה 19 דרשב-י: במכיל'וכ"ה

 השמש[ בא עד 15 ן וגו' תמכו א ן אהרן וק 14 ן וט'א
 ט 16 ן יושבין ונהיו מ ן שהיה ד ן וגו' אמונה א [ דרק
 בפ'בן מעשה 18 ן ח' טמ תחתיו[ וישימו ן וגו' וישימו א ן narn ג' ך בון 17 ן לא ד ן יוקר ק ן אליעזר ר' וסק ן הושער'

 אלא1 ן אלא אחד ומיה אחד nra מ 19 ן ומה ארכ ן יגו' א ח', טכס אחד[ ומזה אחד מזה ן בידיו תמכו נ' ל וחורן ן ח'כ
 ן שאין מכאן מ 1 לוי מעמא אדע ן מזכיר וחור אכש ן יהווה מעשה אדב ן ח'ר
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1ט1 א-ב פלשה בנשלח דטמלטמסכתא

 בידו אמונה ידיו ויהי צבור. בתענית התיבה לפני עוברין אדם בני משלשהפוחתין
 הוא ברוך הקרוש לפני משה אמר אחת ובידו כלום. מישראל בה קבל שלאאחת
 הים את להם קרעת ידי ועל ממצרים ישראל את הוצאת ידי על עולם שלרבונו
 : הזאת בשעה וכבורות נמים להם תעשה ידי על כך וגבורות נטים להם עשית ידיויל
 עד אלא מלהמה עושות שאין כולם המצ'כיות כל על שלמדנו לפי השמש, באעד
 לערבית. משחרית מלחמה עושה וו חייבת מלכות אבל שעותשש

 ראש. וחתך ירד אומר יהושע רכי עמו, ואת עמלק את יהושעויחלוש
 נוטריקון לשון בו אומר המודעי אלעזר ר' המלחמה. בשורות העומרים שעמוכבורץ
 וכשהוא שעמו חיילות 4ו עמו ובניו. אשתו אלו את כמשמעו. עמלק וישבר. ויועויחל
 דנם אלא נוולם לא אומר יהושע רב. חרב, לפי : בניו שעם חיילים אלו ואתאומר

 היתה לא הואת שהמלחמה למדק נאמר למה חרב לפי אומר אליצור רביברחמים.
 ה' נאם אני חי לכן הוה המקרא עליהם נתקיים אומרים אחרים הכבורה. פי עלאלא

 ו(. לה )יחוקאל יררפך ודם שנאת דם לא אם ירדפך ודם אעשך לרם כיאלהים

 בפרשה
 זקנים יהושע, באזני ושים בספר זכרון זאת כתוב משה אל ה'ויאמר
 מופו בו לוקין שישראל שום הדורות כל פני על מהלכת מדה כך אומריםהראשונים
 הקדוש ואכלו ישראל את להזיק שבא מעמלק ארץ דרך אדם כל ילמדו בוללקות
 הרשע פרעה וכן אמחה מחה 4י שנ' הבא העולם ומחיי הוה העולם מחיי הואברוך

 )תלים מוף בים וחילו פרעה ונער שנאמר סוף בים הב"ה טבעו ישראל אתששעבד

 פמ'ד פדר"א כב., דף פ'ג רר"כ ס'כז תנחומא וכו'.מוחתין
 אוקמינחו ד"ה פא' ב"מ תוספות המכילתא בשם רגרוקח
 בידו - שם: המו-ל הערת פדר"כ ועיין התנחומא,בשם
 בפ"ז אבל שבג, דף בש"ט וכ"ה ויהיו, כתיב מדלאאתת'
 וזה יחיד לשון ואמונה רגים לשון ידיו מדבתיבמפרש
 נכתב דיריו ריקאנסי בשם מביא שי ובמנחת הזי-מכפיי
 הדרשה ועקר מלא נכתב הספרים בכל כי דליתא וכתבחסר
 עיין לערבית. 6 הזוהר: בנום מביא וכן ויהיו כתיבמדלא
 בא"צ שעמה 8 דרשב-י: ומכי' שפג דף וש"ט פ-ז זהכל

 להגיה, הכרח אין ואעפ"כ וש"ט מ"ת ליהא וכןמוחק,
 דף פ'יב פ6"ר ועיין ת-י וכן ויש-י מכח תנחומאועיין
 שעם 10 מכדרשב"י: ועיין ז"ר חיל. שאחזתו ויזע 9גא':
 וטכג דף ,1-ט ועיין כאן חסרון ולפ"ז מכדרשב"י, עייןויגיה

 ופ-ז: שכג דף ש"ט וכו'. יהושע ר' - לג: דף.והזהיר
 בשם דרשב"י מכילתא הרב, כמו חרב דורש הגבורה.11
 דסתם דאע"ג יררפך. 3י סכת: תנחומא ועיין יהודה,ו.

 שפך דם ששפכו כאן כיון אבל חנק נח לבני האמורהמיתה
 ותנחומא' וש-ט ררשב-י מכילתא ועיין ז"ר' דמם,1-כ

 ט 2 ן בצבור כ ן ח' ט צבור[ בתענית ן שעוברין כ1
 מ ן ישראל עמך את מ ן ח' כ את[ 3 ן המקום אהג"ה,
 וגבורות 4מ ן ועשית הים מ ן ח' ט להם[ ן וקרעתממצרים

 לפי מ 5 ן זו ם ן ח' מ וגבורות[ ן וכן ט וכך, אכ ןוע"י
 ן עושין ארס ן אינם מ ן שאינן אט ן ח' אטב כל[ ןשכל
 את 1 ן ערג עד מבקר ט [ זהיבת ע אט 6 ן מלחמותאכ
 מ גטריה כ 8טגבח"ם. ן וף,אהמ' טכס עמהוכר

 כשר"ןאכמ מש1[ד9מהםןאמה=חיםןשטח
ן ד המחזק ןבמתמה  וטס 9 ן ח' מ ב4 ד בס 1 
 אל כשמי, ק [ טלק את ד 1 ישטר מ [ רול1

 1 יידם אכמ ( י כ בפתן א* ן מת אט 1כשמתו
 1 יקאת 10 ן ח' מ אומר[ וכשהוא ן ח' א במה וכרוכשהוא

 ןטכמ נילוס מ נוולום, ם נוולם, אכ ן טר'אומר ן חיילותל
 ן לפי ת"ל מה אומר מ ן אלעזר ר' אט 11 ן דנים אדגום,
 הזו מ ן הזו אכ ן המלחמה אטכ ן מלמד מ ן ח' מחרב[
 נ' ט עליהם[ ן מתקיים כ ן ואחרים כ 12 ן ע"פהיתה

10

15

 וכו'ן אכה ן ארדפך כ יראתם, ד יראת, וק ירדפך[ ן ח' מ וכו'[ ודם ן צבאות אטכ ח', מ אלהימן 13 ן ח' מ למזן ןהמקום
 ח'. כ וגו', א ירדפך[ ודם ן ח'ט

 אומריםן היו ל 15 ן הזקנים בספר כ ח"ן טכ וכו'יהושע[ וגו'ןושים זכרון א ח"ן מ יהושע[ וכו' זכרון 14)ב(
 המקום, אכמ ן ח' ט שורה[ ן עמלק ט ן ח' אטכ ארץ[ ן ח' מ ארץ[ דרך ן אדם בני ילמדו מ 16 1 כ רק בו[ ן אומימ

 אמחה א ן ח' ט ן שנ והעוה-ב אטכ ן העולם אטכ ן בס' וכן עולם, ק ן העוה"ב ומן העוה-ז מן מ ן ח' ק בון זו ן הב-הט
 ן וכך ל ןינו'

 הרשעי
 ן הקב"ה כלק הק', א המקום, טס ן לישראל כשהזיק מ ישראל, את להזיק שבא אטכ 8י ן י אטכס

 יגו' א ח', ט בשבן סוף בים ן וכו' וכן בים חילו וכל הוא המקוםמ
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 ב פרשה ב2ץ2לןדו דסמלקמסכתא182

 במדה אמרו דנן.לעולם בדין בו ישרק את להזיק שבאת ומלכות אומה כל וכן סו(קלו
 בספר וכרון ואת כתוב : עליהם זדו אשר בדבר כי שנא' לו מודרין בה מודרשאדם
 שכתוב מה בספר, בנביאים. שכתוב מה זכרון, וה. במפר שכתוב מה זאת,וגו':

 אלעזר ר' יהושע. ר' דברי יהושע נמשח היום שאותו מגיד יהושען באדני ושיםבמגלה.
 חשו לא ושנים חשו שנים רמו להם שנתן צדיקים מארבעה אחד זה אומרהמודעי
 וחשו רמו להם נתן ומרדכי דוד חש, ולא רמו לו נתן יעקב חש, ולא רמו לו נתןמשה
 עומד משה ובסוף הארץ את ישראל מנחיל יהושע אמר יהושע באוני ושים מניןמשה
 בנו על שגור למלך משל כג( ג )דברים לאמר ההיא בעת ה' אל ואתחנן שנא'ומתחנן
 בשלישי לו ושהקו בשני לו ושתקו ראשון פתח נכנס שלו לפלטרין עמו יכנסשלא
 ועוג מיתון ארץ עמסים שני ארץ משה כשכבש כך כאן, עד דייך לו אמרו בוונזפו
 על אלא גורה נגזרה שלא רוגמה לו אמרו מנשה שבט ולחצי ולגדי לראובניונתנה
 דרכיך שמא ב"ה הקדוש לפני משה אמר תנאי על אלא נידונין אנו אין אנו אףהנאי
 נו'רה גוזר קלידיקום ידו, על מבטל קלידיקום גזירה גוזר אפטרופום ודם בשרכדרכי
 גזירה גוור הגמון ידו, על מבטל הגמון גזירה גוזר דיקוריון ידו, על מבטלדיקוריון

 איפטיקום ידו, על מבטל איפטיקום מירה(4 גודר אפארכום ידו, על מבטליכאפארכום
 למעלה וה ממונין שהן מה מפני כולם ירי על ומבטל הגדול המושל בא גוירהבוור
 מי אשר כדרכיהם. דרכיך שמא ו( ה )קהלת וגו' שומר גבוה מעל גבוה כי שנא'מזה
 על כמעשיך הים(י על וכגבורותיך יככמצרים כמעשיך יעשה אשר ובארץ בשמיםאל
 אר: כקשה לשון אלא נא ואין  ואראה נא אעברה ארנון, נד.לי על וכגכורורףךהים

 מ לו[ וכו' לעולם 1 שבא ד ן ח' מ כל[ ן ח' כ כל[ וכן1
 ן ח' ט במגילה[ וכו' כתוב ן ונאמר נ, ד עליהם[ 2 ןח'

 מגיד[ 4 ן בנבט א ן הזה מ 3 ן ח, אכמ זאת[ וכו'זכרון
 טלמ 5 ן ליעור ר' וכק ן שבאותו אככ ן אותו מ ןכח'
 רמז ן להם מ בפ'אן לו ן בכולן וכן ניתן טס 6 ןשניתן
 ט אמרו, א ח', מ אמר[ ן שנ' נ' כ מגיזן 7 ן ח' טבפ'ב[
 ן הארץ יש' את ט ן ליש' מ ן לארץ יש' את אב ן לואמר

 אטכסק לאמרן ההיא בעת 8 ן עומד היה ובסוףאטכס
 ן ח' מ עמו[ 9 ן ח' ט ש'זן עמ'קפה צוערה וכו' משל ןח'

 1 ח' ד בפ'ב[ ארץ ן לו דטמ ן נזפו כס 10 ן לפלטיןאכמ
 אכמ לו[ ן "מנשי א המנ', כ המנשה. מ ן נהנה אכמ11
 אינן אכ ן נידונין אנו אין אף מ 12 ן דומה אדם ןח'

 ודפן 13 ן רבש"ע נ' ומ הקב"ה[ . רבש"ע להק' א ןנידונין
 וכן כלירקנם מ 1 אפוטרופוס אכלס [ ב"ו דרכי נ'אכ
 וכן ידיו על אכ ן מבטלה כ ן בס' וכן כלירכוס אכבס',
 מבטלה.ן כ ן בס' וכן דוקוריון מ 14 ן בכ' וכן כגור ןבכ'
 א ן הפרכוס מ אפרכוס, כ ן ח' ד המוסגר 15 [ היגמוזג

 א אפיטיקוס, כק ס, אפסיק מ ן אפירכוס כאיפרכוס,
 וזה מזה אכ ן ח. אבס מה[ ן יבא אכמ 16 ןאיפטיקוט
 שומר ח"כ כ וגו'ן שימר ן ח' א שומרן 17 ן מזהלמעלה
 כמעשיך[ ן וכו' כמעשיך וגו' בשמים א 18 ן עליהםוגבוהים

 כמ 19 ן ח' מ כמעשיך[ ן ח' המוסגרדמ ן נ'וכגבורותיךד
 ן ח' מ כאן ן אין אכמ ן וגו' נ' א ח', כמ ואראה[ ןבנחלי

 - אמחה: מחה כי על פ-ז, מכדדשב-י, דנן. 1)ב(
 פ'ו: וריש פ'ה סוף בשלח דויהי מס' לעיל וכו'.לעולם

 דף וש"ט ובפ"ז כאן, שכתוב מה מגיה בא"א זה. בספר3
 מכדרשב"י ועיין תורה' ובמשנח כאן שכתוב מה איחאשבג

 ד: פסוק פ'ד רבה רות ז., ובבלי ע"ד, ע מגילהירושלמי
 דמלחמת וט-ל מוקדמת זו דפרשה דם-ל יהושע' נמשח4

 ע. מ חולק. ור"א היתה משה מיתת שנגזרה אחרעמלק
 מכדרשב"י וכו'* אחד זה 5 שכד: דף ש"ט פ"ז,מכדרשב"י,
 ולוט ער דכאן וכו'. משל 8 שם: ש-ט פ-ז מכח,תנחומא

 בא"א לו. 11 בתנחומא: השמיט ש"ז עמ'קפה צוערהבא
 4צ אין אנו אף מלות בא"צ מוחק וכן זו מלה מוחקובא-צ
 דומה אמר הגירסא כד ג ואתחנן ובמ"ת תנאי, עלנידונין
 על אלא מנודין אנו ואין הנאי על אלא גזרה נגזרהשלא
 דוגמה. - : וש"ג קעט דף במדבר ספרי זה כל ועייןתנאי'
 ענינה כאן דוגמה מלת כי לפרש ויש "שז80, יוניתמלה
 נתינת כאשר כי משל מעגין לפרש ויש בעברית. דומהכמו
 וכו'. אפטרופוס 10 משה: גזרת כך תנאי על היתההארץ
 ענינו 104לקז::1 = ואפסרופוס הן מל"י המלות אלהכל
 המפתחות על ממונה הוא מ"ט בעל לדעת וקוידיקוסידוע
 בהוראה ביונית נמצאת אינה %04!מ(ן.,% שרשמהוא המלהאבל
 ,Lehnw~rter Kraus ועיין 5%04ל8ן!,ץ. נמצא אבלזו

 %04ק"!%!% = אלף שר קילירקוס דצ-ל ששיער46נ[[
 אפטרופוס אצל זו למשרה שייכות מה מובן אינואבל

 ע~ן6דמ והמלות עשרוה, שר = deculio הואודיקוריון
 למעלה זו ממשלה מיני של שמות %04ק"זא,%64!זי:פ,

 אגל וגורס וכו' שנ' מן מוחק בא"צ וכו'. שנ' 14זו:
 אתה כן אינו אתה אבל לבטל באפשרי אין המושלגזרת
 בש"ס הוא זה כעין כי הדבר ונפלא מבטל והצדיקג11ר
 אבל עליהם וגבוהים שומר וכו' גבוה כי שנ' וז-ל שכדדף
 4ורן4ע ידיך על מגטין מי אין גזירות גוור כשאתהאתה

 צ" ובו" כמעשיך 18 קהים: ביראה מושל צדיק וכתיב לך יוקם אומר ותגזר שנ' מבטלן ואהה לפניך בתפלה עומדיםצדיקים
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183 ב פרשה בנרמלה דעמלקמסכתא

 המקדט בית וה והלבנון המלך, הר וה הזה הטוב ההר ישראל, ארץ וו הטובההארץ
 ויתעבר לד(* י )ישעיה יפול באדיר והלכנין וכתיב א( יא )וכריה דלתיך לבנון פתחשנ'
 לכשר איפשר שאי מה הוא קשה חכר בי אומר שמוצ בן אלעזר ר' למצנכם ביה'
 שלא לי גרמתם אתם בגיני ולא בכינכם למענכם ה"ל בגיני תאמר שמא כן לומרודם
 י:ך רב אומר יהושע רכי כאן, עד דייך לו אמר לך רב אלי זה' ויאמר לארץ,אכנם
 רבונו לפניו משה אמר הכקשות אותן כל ומבקש עומד היה צדיין הבא העולםדייך
 במלכור: הוה הקהל ארץ תביאו לא לכן לה אננם שלא גורה נכזרה כלום עולםשל
 הכקשות כל ומבקש צומד היה עדיין כהדיוט נכנס המלך אין אמרלו כהדיוט להאכנם
 אכנם שלא גורה ונגורה הואיל עולם טל רבונו הוא ברוך הקרוש לפני משה אמרההם
 אמר לפמיים מהדה שהיא קמריון במהילת לה אכנם כהדיוט ולא כמלך לאלארץ
 וקא אכנם שלא עלי ונגזר הואיל עולם של רכונו לפניו אמר תעכור. לא ושמהלו

 יעברו צצמותי מעהה לפנים מתחת שהוא קמריון של במהילה ולא הדיוט ולאמלך
 צריך אינו אומר יוחאי כן שמעון ר' הזה. הירדן את תעכיר לא כי לו אמר הירדןאת
 למת איפשר וכי הירדן את עיכר ואינני הזאת כארץ מה אנכי כי נאמר ככרוהלא
 אומר אידי בן חנניה ר' הירדן, אח יעברו לא עצמיתיך אף משה לו שאמר אלאלצבור
 איני ואני עוברים:4 אתם הירדן יראה עוברים אחם כי ואומר צצמו על ביכה היהמשה
 אחי בן אלעזר לו ואמר אלעזר של רגליו על מוטה משה היה אומרים אחריםעובר.
 להצמידו ה' התאנף ובאהרן שנאמר אביך אהרן על שבקשתי כשם רחמים עליבקש

 אראנה הוא בן אם עולם של רבונו לפניו אמר כ( ט )דברים אהרן בעד גםואתפלל
 הכיבה אומר ?קביא בן חנינא ר' הפכנה. ראש עלה לו נאמר וה ובדבר rynבמראית

 המלך. הר 1 קפא: דף שם סמרי ועיין כמעשיך אחרדבר
 והלבנון - וא"נ: המוריה, הר להגיח רוצה סופריםבמדות
 אומר ראב"ש מגיה באיצ וכו.' קשה 3 שם: ספריובו"
 לומר לבו"ד קשה דבר בזי"ג ופ' כן לומר לבו"ר קשהדבר
 במ"מ פי' וכן אחרים, בשביל אלא נענש ולא חטא בושאין

 פי' ובמ"ע מבו"ד מתסעל שהקב"ה קשה דבר פי'ובבה"מ
 לו שיתן ממנו בקש שהקב"ה כלומר בקשה דבר הגי'לפי
 פשוט והפי' הזה, בפי' טעם ואין למענם עליו להתעבררשות
 פ'צג ב"ר עיין חמס. שענינו O:U יונית מלשון בישדרש
 ערך בערוך וכן עלינו מעביר אתה בייה אדוני בי דיאס'ו
 את עלי מעוות אתה כאן הפירוש וכן הילמדנו בשםביאה
 ספרי עצמותיך. אף 15 קפא: דף מסרי הבא' 6הדין:
 וכו' שנ' הדפוס דגירסת נראה ואומר. 16 וש"ג: קפבדף

 ואומר דמלת הבין שלא טועה ממפרש הוא הוספההזאת
 של בפי שם קעט דף יר לא דברים ובמ"ת משה. עלקאי

 נשתטח הגיה בא"א מוטה. 17 אחרים: של המאמררחב"א

 כ זן ן י שאת הארץ מ 1 ן את ואראה אכמ ן בלשץכ
 [ " אכמ למעממן 3 [ ת" ב א ח/ כ דלתו[ 2 ן "מ

 כ אומרן ן שמעת בר' אלעזר( ר' )אס אליעזר ר'אכמ
 ן תאמרו וק 4 ן ח' אכמ הואו ן בקשה ד ן אמר ך מח/

 מבקשןמ משה דיה מ 6 ן אאמרו עש'ן לארץ5אכ
 עז אלא טרה מ 7 ן ח' א רבש"ע[ לפיו ן וכף מיםאמר
 מ יכנסןהזה[בה/כ לכןןכ שם במלכות לה אכנסשלא
 רבש"ע לפניו אמר א וכו'[ במלכות ן ח' מ במלכות[ ןוגו'

 כהדיוט לה אכנס במלכות אכנס שלא גזרה ונגזרההואיל
 מ ן ליה מ 8 ן כהדיוט איכנס אכנס לא במלכות כוכו',
 א ההם[ 9 ן הבקשות אותן כ ן ה' כ1 עולמן וכו' כל ןמלך
 מלך לא לה אכנס אכמ ן רבש"ע לפניו אמר אב [ "'כ
 במחילה אב קיסרין, של מחילה דרך מ 10 ן הדיוטולא
 ד לפנים, אכ לפמייס[ ן שהוא ד ן קסריון( )א קוסריןשל
 אמר מ ורן אמר ן שמא א שמה, מ 11 ן לפניתלפני

6

10

16

20

 קטרין כ קיקריון, א 12 [ הדיוט( )א כהדיוט ולא מלך( )א כמלך לא לה איכנס שלא גזרה ונגזרה אב ן וכו' עצמותירבש"ע
ק מ ן ליס ק [ יסרתק  ל 1 י כ מרקו ט' שעף [ תף מת א ן תף ומ מת מ [ י א מ[ 14 1 ר כ אח [ י ק 
 א ן אך יבק ן י מ משה ן למשה % שאמת אד ט ן למת ש מ ן יפשר י ק אפשרכן איך תי אב ן אעם במיאוק

ך מ מרק[ את ן עירית אעם אכמ ןלשמחיך  מ שר 1 ד עצמם ן משה "ה אכמ ט ן אמר כ ן א"ר חרפ ור' מ ן 

 1עצמוןאכמ א עוברים[ ן ואתם וגרןא ג' א ח/ מ הירדדן ח'ןאת ד שמהמוסגר אכ הזאת4ואומר[ בארץ מתאנכי
 ן שבקשת כ 18 [ " אכמ בה ן אלתור א ן ואומ' ומ ן רגלו מ ן מטה ק ן ח' ד היש ן ואחרים כ 17 ן עובר אףואץ

 אמר א ער[ תתר ן תה כ הה", מ זה 20 ן ח' אר תא[ 19 [ תה א ", כס אהרה תף להשמתו ן מאד ך כיבבקרי
 ן ""עא מ ן עמא ר ק חנמה ר' אכ 1 י ד *[ [ אן כ ן עלה "ה תדר4
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 כ פרשה בנשלח דעמלקמסכתא184

 ובמשה לבפוהו לא שבאברהם משה של מראייתו יותר אבינו אברהם של ראייתוהיא
 צפונה שם אתה אשר המקום מן וראה עיניך נא שא אומר הוא מה באברהםלבטוהו,
 עיניך ושא הפסגה ראש עלה או' הוא מה ובמשה יד( יג )בראשית וימה וקדמהונגבה
 לכל מנין וראה והבט עלה כו( ג )דברים בעיניך וראה ומורחה ותימנה וצפונהימה

 הארץ כל את ה' ויראהו שנאמר הקב"ה הראהו לראות משה שבקש כולןהבקשות
 שנאמר והראהו המקדש בית לראות כקש ישר%. ארץ וו א( לד )שם דן עד הנלעגומן
 ו( כב )ירמ' הלבנון ראש לי אתה גלעד שנא' המקדש בית אלא גלעד ואין הנלעדאת
 אחד איש ויהי אומר הוא ולהלן דן עד שנאמר מנוח בן שמשון אף שהראהומנין

 שבפים באו לא עדין דן עד ד"א ב(. יג )שופטים מניח ושמו הדני ממשפחתמצרעה
 שמם לאברהם לו שאמר %א דן עד ת"ל ומה לישראל ישרי ארץ נתחלקה ולאלארץ
 עד וירדוף בו כיוצא מהם. אחד של חלקו ווה מחלציך לצאת עתירין שבטיםעשר
 עבורה לעבוד בניך עתידין הוה במקוי אבינו לאברהם לו שאמר אלא דן עד ת"לומה לישרי ישראל ארץ נתחלקה ולא לעולם השבט-ם באו לא עדין יד( יד )כראשיתדן
 אומר הוא ולהלן נפתלי כל ואת שנאמר לברק שהראהו ומנין מעליו כחו ותששורה

 יהושע שהראהו ומנין ו( ד )שופטים נפתלי מקדש אבינועם בן לברק ותקראוהשלח
 נון בן הושע אפרים למטה אומר הוא ולהלן אפרים ארץ ואת שנאמרבמלכיתו
 הדל אלפי הנה אימר הוא ולהלן ומנשה שנאמר גדעון שהראהו ומנין ח( יג)במדבר
 הוא ולהלן יהודה ארץ כל ואת שנ' במלכותו דוד שהראהו ומנין סו( י )שופט'במנשה
 )ד"ה לנגיד בחר ביהודה כי ישר% על למלך להיות אבי בית מכל בי ה' ויבחראומר

 אף שהראהו ומנין האחרון הים עד וק"ל כלו המערב כל את שהראהי ומנין ד( כחא'
 בנגב ויעלו שנאמר בנגב שהם אבות קברי על למדנו ומנין הנגב ואת ת"ל אבותקברי
 כל ואת שנאמר ועמורה מדום מהפכת שהראהו ומנין כד( יג )במדבר חברון עדויבא

 בטוחו.... שאברהםןק ח'ןמ כ ח'[אבינו[ ד היא[1
 מ מה[ 3 ן ינו' א ח'. כס וכו'[ אשר 2 ן ומשה ד ןבטוחו

 ןאוכ והביט וק )מוהבט(ן4 הגט עלה הפסגה אכמ ןח'
 ן לראות[דח' ן ח' אכש כולזן 5 ן המבקשות כ ןמקומגין
 ן את ל וכן במקרא מן[ ן וגו' הארץ א ן ח' אכמהקב-ה[

 נ'ארץן מ ח'ן6י[דח',אכזהןלראות[ כמ וכו'דן[מן
 ן ומנין אכמ 8 ן הגלעד כל אזק ן ח, ק שנ'[ 1 ואת ומקד
 מ ן ח' מ מנוח[ בן ן ח' אכמ אף[ לשמש1ן.ן שהראהוכ

 ן ח' מ מנוח[ וכו' ממשפחת 9 ן ח' וק אחד[ ן ויהיוכתיב
 דן עד וירדוף בו כיוצא מ וכו'[ ד"א ן ח' אכ מנוחןושמו
 מלמד דן עד ת"ל ומה א"י נתחלקה ולא שבטים באו לאעדיין

 שיט: רף וט"ו קפב רף במדבר ספרי וראה. 2וא-צ:
 דברים מ-ת ופי'שנז, פי'כח דברים ספרי ובו" גלעד ואין7
 אלא 10 פי'שנז: שם וספרי שם מ"ת מנוח' 8 : 4,לד
 שבטים עשר לו שאמר אלא הגיה ובא"צ תקון צריךוכו'.

 ערץ 12 : מהם אחר של הלקו וזה הארץ את לחלוקעתירין
 לא עדין וצ-ל שבטים, נולדו לא עדין מגיה בא-צוכוי
 דצריך ואפשר המ"ח. גירסת ועיין לעולם השבטיםבאו

 להרכיב ג-כ ואפשר מ-ח גירסת פי על המאמר כללהגיה
 בו כיוצא ומן הגר"א כהגהת בתחלה וג-ל הגירסאותשתי
 ב"ר צו', סנהדרין וכו'. ותשש 14 הם-ח: כגירסתולהלן
 שם, T~D ס'יז, ב' תנחומא ס'יג, לך לך תנחומא ס'ב,ממג

 וכו'. חברון 22 פ'יג: בראשית ואגדת כח דף פ'ותדב"א
 ומ-ת בספרי וכו" ומנין - שם: ומ"ת ספרי זה כלעיין

1"

16

2"

 מהן אחד וכו' עתידים שבטים עשר שנים לאברהם לושא'
 אל בבית אחר שג' ע"ז לעבוד עתידין גניך הזה במקום לו שאמר ת-ל ומה לעולם שבטים באו לא עדיין דן עד וירדוףי"א
 כ ת-לן ומה 13 ן ח' ד ליש'[ ן לארץ רב ן לעולם שבטים אכ 12 ן ח' כ לו[ ן שאמרו א 10 ן מעליו כחו ותשש בדןואחד
 מ ן אבינועם בן ברק אס ן אבינועם בן לברק לו שהראה כ 14 ן עתידין בניך כ ן לאברהם הקב"ה לו כ ן שאמרו .ק ןח'

 ן ומנשה ג' דם אפרימן ן את א ן ח' כמ במלכותן 16 ן ליהושע לו שהראה כ 1 וגו' אבינועם א 15 ן ותשלה וכת'הנפתלי
 הצ' ואנכי במנשה כ ן אלפי וכתיב מ ן יואש בן גדעון אמ 7י ן ח' מ נולן בן ן למטה וכתיב מ ן ח' כ ומנשה[ וכו'ולהלן
 ן וכו' ומנין אביו בית מכל בו יש' אלהי ה' ויבחר א 18 ן וכו' בחר ביהודה כי וכת' יהודה מ ן לו שהראה כ ן אביבבית

 על להמליך רצה כי אבי ובבית( )מ ובבני אבי בית יהודה ובבני לנגיד כמ ן לעולם יש' במקרא: ן עמו ל עמי וקישראל[
 ב 21 ן ח' אבס אף[ ן לו שחמאה כ ן היום כ ן ער ש1' א: ן ה' מ בלו[ ן ח' אב בש ן לו שהראה ב 20 ן יש' ח'( )ככל

 ואת הנגב ואת שנ' כ ן לו שהראה כ ן ומניין בנגב א 1 ח' ד ומנין[ ן ויעלו וכת' הנגב מ ן ח' כ הנגב[ ן שנ' אמ ןאבותיכט
 ן אומר הוא ולהלן אכ ן ויהפוך וכת' מ ן ח' א כלן 22 ןהככר
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 ומנין כה( יט )בראשית הככר כל ואת האל הערים ארז ויהפך כתיב ולהלןהככר
 המונו וכל גוג שעתידין ולמרנו יריחו בקערי שנאמר המונו וכל גובשהראהו
 בקעת רואה ההדיוט והלא יריחו כקעת אחר דבר יריחו. בבקעת ולנפוללעלות
 כל שעורים מלאה שדה שהוא כל חטים מלאה שדה מיושבת זו בקעה מה אלאיריחו
 התמרים עיר שנ' לדבורה שהראהו ומנין יריחו כבקעת ישרי ארץ כל הראהו כךשהוא
 אשת שהראהו ומנין ה( ד )שופטים דבורה תומר תחת יושבת והיא אומר הואולהון
 לו נתן יעקב כג(, יט )בראשית צוערה בא  ולוט  אומר  היא ולהלן צוער עד שנצלוט
 שנ' ויירא מפחד היה והיא סו( כח )שם ושמרתיך עמך אנכי והנה שנ' חש ולארמז
 אלא ומפחד ירא היה הבטיחו שהקב"ה אדם ח( לב )שם לו וייצר מאד יעקבוי-רא
 הארי את גם שנ' והש רמו לו נתן דוד החטא. יגרום שמא לי אוי אבינו יעקבשאמר

 %א %ו רעות חיות שהכתי ספון אני מה וכי דוד א' לו( יו )ש"א עברך הכה הדוב אתגם
 וחש רמז לו נחן מרדכי ידי. על להינצל עתידין והם דבר לישראל ליארע עתירשמא
 זו חמידה איפשר מרדכי אמר %א יא( ב )אסתר וגו' מתהלך מרדכי ויום יום ובכלשנ'

 ידה: על להנצל עת.דין והם דבר לישראל ליארע עתיד שמא אלא זה לערלתנשא
 עמלק המ4 וה וכר את הכא: לסלם אמחה המ בילם מחה אמחה, מחהכי

 אלתר ר' ישעי, ר' דברי ולמשפח"יו לו אמחה וילדותם לו מחה ד"אמהמועג
 הדור ולכל לו אמהה דורותיו ולכל הלו מח כשמועו ועמלק אגג וה זכר אוטרהמודעי
 יהושע ר' השמ.ם כל מפרם תחת לעמלק ונכד נין יהא שלא השמים מתחתההוא:
 לפני משה אמר שבשמים אביהם כנפי מתחת ישראל את להזיק עמלק כשבאאומר
 להם שנתת תירה מפר כנפיך מתחת בניך לאבד בא וה רשע עולם של רבונוהב"ה

 שמא 12 : שם ות"י מ"ת סמרי, יריתה 3 : אחר באופן דורש,םם
 פ.יט במד"ר ס"א, פ'עו ב-ר צח:, סנהדרין ד.. ברכותיכו'.
 להנצל 14 קלע: בראשית ילוקט ס'כה, הקת תנחומאפ'לב,
 שכד, דף ש"ט ס'כח, תנחומא מכדרשב"י, זה כל עייןיכו'.
 איכה ס'יב, פ"י רבה אסחר .ב. לעוה 15 ס'ו: פ'ו רבה"סתר
 רבה אסתר פ-ז, שם, תנחומא כשמועו. 16 פ'ג: סוףרבתי
 ההוא.  בושן שיהיו ההוא. הדור ולכל 17 שם: רבתיואיכה

  דף ובש"ט קל, דף זכריה  המבירי  ילקוט פ-ו,מכדרשג"י,
 למסורת אם ונדרש קרי י כתיב ה מחה כי בשנוי:ושכד
 לפיכך וכו' ישראל בני מקצת זכר את מחה כיגלומר
 משפחתו לני לכל עמלק זכר הולדותיו ולכל לואמחה
 שנתת 20 : וכו' משפחהו בנות לרבות זכר את אומר.כשהוא
 דר"י כתב ובמ"ע לקמן, וכן להם שתתן מגיה בא"א'להם.

  שהראה כ 1 ח' בו  וכין האל ן וגו' האל א ן כל ג' וק את[1
 ח' מ שהוא[ כל 4 ן בבקעת א 3 ן וליפול מ 2 ןלו

 כבקעת ן מיושבת ישראל מ ן כל נשרע ם אכ 5 ן בס'וכן
 ן דבורה כס ן לו שהראהו כ ן בבקעת ק ן ח' מיריחו[

 על יצא השמש וכתיב מ 7 ן לוט של אשתו אכמ 1י, שהראה כ ן תחת וכתיב מ 6 ן צוער עד נ' דהתמרימן
 ולוט 1 הארץ על יצא השמש אומר אכ ן ח' 1 ההש[ ןהארץ
 רמז( נ' )כ לו רמז אכ וכף[ נתן ן ניתן ט ן ח' אםובר[
 ן תלך אשר בכל נ' ט וע', נ' א ח', מ ושמרתיך[ 8 ןולא

 ן מתפחד( ט ופחד, 1אכ וחרד ירא היה ובסוףאטכס
 ן שהבצה ק ן המקום שהבטיחו אטכס ן ח' טכס לו[ וייצר9

15

eo

 אמר 4א מ ן ח מ ומפחד[ ן מתפחד היה ט פחד, היהאכ

 וגו,, הדוב א ן הדוב וגם כ 11 ן הרמז כ ן ניתן ט ן אומ' כ לין אוי ן יעקב אבינו א 10 ן שמא שאמר אלא ט וטמא,יעקב

 ן ה' דם דוד[ אמר ן מה כי דוד אמר אלא ח' מער' ח' כי מהם כאחד הזה הערל הפלשתי וגם עבדך כ ן הדוב )םבמקרי

 דבר שמא דוד( נ' א אמר, נ' )ט אלא ט ז ן והן ביש' ליארע עתיד דבר שמא כ 12 ן הללו אטכמ ן ח' מ רעות[ ן ספוקק

 סב וגו'[ 3נ 1 ניתן ט ן לאירע ק ן ידי על ולהנצל ליש' לירע דבר עתיד מ ן והן יש' את לארע( דבר עתיד )א לאירעעתיד
 וטמאןאטמ ערל זו לרשע לינשא'ןכ מ שתנשא, אטב 14 ן לחסידה איפשר ח'( )ם וכי ח'ןאטכמש מ אלא[ת'ןוגו'

 לירע עתיד שמא מ ן והן ליש'( )כ יש' את לארע עתיד דבר שמא אג ן לאירע ק ן אלא ח'( )מ ערל הזה( ואט  זהלרשע
 ן מחה כי כ ן כשמעו א ן כמשמעו טכמ 16 1 ר רק את[ ן בעוה"ב מ 15 ן ידיה אטכמ ן יש' את לאירע ט ן ועתידיןליש'

 טכמ ן ח' ט והן 17 ן אליעזר ר' ט ן משפחתו ולכל אט משפחותיו, ולכל כמ ן דורותיו ולכל א תולדותיו, ולכלטכמ
 ן ההוא הדור ולכל לו אמחה יהושע ר' דברי דורותיו ולכל לו אמחה מ ן תולדותיו ד 1 ולדורותיו מ ן עמלק א ן כמשמעועמלק

 ן לו יהא כמ18
 לעמלקי

 לפני 1 ח' מ שבששמים[ וכו' מתחת ן ליש' כ 19 ן ח' ר כל[ ן ח' דטמ מפרס[ ן מתחת מ ן ח' מ
 ן ח' מ ספר[ ן תחת מ ן בניך את אטכמ ן להזיק מ ן רשע הרי ט ן הקב"ה כל הק', א המקוס, מ 20 ן ח' טהב"ה[
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 ב פרשה בנשלה דעמלקממנהא186

 כנפי מתחת ישראל את להזיק עמלק כשבא אומר המודעי איעזר רבי בו. יקראמי
 לפורן עתיד שאתה בניך עולם של רבונו ב"ה הקדוש לפני משה אמר שבשמיםאביהם
 לכלן בא זה רשע י( ב )לכריה וגו' השמים רוחות בארבע כי שני השמים רוחותהחת
 שמן יאבד אימתי אומר אלתור ר' בו. יקרא מ* להם שגהת תורה מפר כנפיךמתחת

 ותהי בעולם יחידי המקום ויהא ועובדיה היא זרה ?בודה שתעקר בשעה אלו של5
 והיה ואומר ההם בגוים ונלחם ה' ויצא שעה באותה עולמים ולעולמי לעולםמלכותו

 אומר נתן ר' סו(, ג )איכה ותשמידם באף תרדוף ואומר ט( ג, יד )שם וגו' למלךה'
 כח(. ט )אסתר וגו' יעכרו לא האלה הפורים וימי שנ' לדורות זכר אלא המן באלא

 אומר המודעי אלתור ור' נמי קראו משה אומר יהושע רי מובח, משהויבן
 אתה וכן עשאו בגיני המקום שעשה הוה הנם משה אמר נמי ה' שנ' נמי קראו המקום10

 צרה כאלו לישראל צרה נמי ה' שנ' לפניו הנם כביכול בנם שישראל זמן כלמוצא
 כי שנ' לפניו שמדה כאלו לישרי שמחה ט( מג )יששה צר לו צרתם בכל שנילפניו
 א(, ב )ש"א בישועתךשמחתי

 הקב"ה לכשישב אומר יהושע ר' וגו', לה' מלחמה יה כס על יד כיויאמר
 או' המודעי קעור ר' בעמלק לה' מלחמה שעה באיתה ממלכתו ותהי מלכותו כמא על15

 השמים כל מפרם תחת עמלק של ונכד נין אניח אם שלו הכבוד בכסא הקב"הנשבע
 המקים נשבע אומר ליעזר ר' לעמלק. ונכד נין אניד אם ?מלק של וה ככל יאמרושלא

 ט ליש/ אכ ן ח' ט המזדעק ן אתקטר ר' מ ן בה מ1
 לפני ן אבירו כ 2 ן ח' מ שבשמימן וכר מתחת ן ליש'להם

 ן הב-ה ק ן המקום לפני ט הק', לפי אכ ן ח' מהקב-ה[
 וכו' שנ' ן ח' א וגוץ וכו' כי ן רוחות לארבע אטכס3

 ן כארבע במקרא: ן אלכם פרשתי השמים טכ ן ח' מוגו'[
 ן ח' מ כנפיך[ מתחת 4 ן לכלותן מ ן אותם לאבד באאט
 אט המודעי, אלעזר ר' ר ן ח' מ להם[ ן לבניך שנתתט
 ן יאבד מתי א ן אבד ט ן רשע נ' ם אומר[ ן אלעזר ר'כ
 ן ח' ט היא[ ן שנעקר ד שאבד, א ן לו אמר נ' כ אלו[5

 בגוים ן לעולמי מלכותו מ 6 ן יחיד ט ן ויהי מ ויהיה,טכ
 ט"מ וגו'ן 7 ן ח. ארס ואומר[ ן ח' טכסרעו-הגטן

 מ 8 ן יהושע ר' ך ן וגו' ותשמידם ט 1 ח' ר ואומרן ןח'
 ן וכו' ויבן ונע' נזכ' האלה וימים שנ' כ ן שיהאאלא

 מזבח מ 9 ן ח' מ וגר[ ן וע' האלה אט ן ח' דהאלה[
 שמו תקרא מזבח אם וכף, ליש' צרה נסי ה' שמותקרא
 אומר המודעי אלעזר( ר' )א אליעזר ר' נסי( ה' )אוגו'

 הזה הנס משה אמר נסי ה' שנ' נסי קראו נ' )אהמקום
 ן וכו' משה אמר וגו' ויקרא מזבח ד וכו'. בגיני המקום(שעשה
 בשביי10כ

 שכלןכ4קאח'[ א::כ בגעיןטאתן11
 ן ח' ך כק ן ח' אטב כאלה 12 1 ח' כ כאלה וכרכאלו
 המלה אטמ ן כשישב מ ן ח' אםכמ וגון הח' מלחמה14
 הממשלה ותהא אטכמ ן כסאו על מ 15 ן הב"ה ק הק/כ

 ן המקום אטכמ 16 ן אלקזר ר ט ן שלו ממשלה(1אב
 נ:מ ן ח' א הסל בע' א שורה שלו וכר הכבוד ן בכסאוא

 וכל וחמור ופרד סוס גמל ונכד מ ן שלו כבודו ככבור,
 טכ ן נין אני אגיח ט ן נין מניח שאינו כ ן לעמלקדבר

 טכמש 17 ן ח' ך מפרסן ן השמים כנפי תחת כ ןלעמלק

 ודורש היה תורה מתן לאחר עמלק דמלחמת ליהכבירא
 לכל פס'א פ'ג בקה"ר שדרשו כמו התורה על השמיםמתחת
 שהיה דבר לאותו היה זמן השמים תחת חפץ לכל ועתזמן
 השמיש מן למטה נתון יהיה ועכשיו השמים מן למעלהנתון
 ועיין וכו', יהושע ר' בספר זכרון ג' ובא"צ התורה זוואיזו
 ומסתברץ זה מוחק במ"ע ובו" ספר 4 במכדרשב"י:הגי'

 רבתי איכה ועיין כבפניה. איתא במכדרשב"י אבלכוותיה,
 וגורסר כאן זה מאמר מוחק בא"צ וכו'. אליעזר ר' -פ'ג:
 צ"ל וכו'. משה 9 רבתי: איכה שכה, דף ש"טמכדרשב"י, וכו'- נתן ר' 7 כלפנינו: איתא רבתי איכה אבללקמן,
 בגיני המקום שעשה הזה הנס משה אמר נסי קראומשה
 ועייך וכו'. צא מ אתה רכן נסי ה' שנ' וכו' ור"אעשאו

 אמר וגי חדפי כגי ג' ובתנחומא שכד דף וש"טמכדרשב"י
 בשבילו הקב-ה לכם שעשה הזה הנס לישראל משהלקם
 הנט לאותו שעה באוהו ראוין היו שלא עשה שמוולמען
 ויונתן המודעי ר"א דעת השמיט ובפ"ז וכו'. מוצאאתה
 רמה"א מסיים בתנחומא בישועתך. 13 המודעי: כר"אתרגם
 אלהיך חתן כמשוש ואומר בעמי וששתי בירושלםוגלתי

 של שישועתו המקראות מן אחר זה הלשון ס'ג פ'טובויק"ר
 מדרש ס'יב, אחרי תנחומא ועיין ישרן. של ישועתןהקב"ה
 כאן וכו,. יהושע ר' 14 פ'יד: בא ולעיל פ ושוח"טפ'ד
 באף הרדוף עד וכו' יאבד אימתי אומר יהושע ר' בא"צג'

 יד ודורש כלפנינו במכדרשב-י אבל וכו', שעה באותהוכו'
 דף פ'ג פדר"כ וכו'. אליעזר ר' 5נ וממשלה: חילמענין
 יעקב, בן אליעזר ר' בשם נא דף פ'יב פס"ר אבלכח:,

 שהובא ומה המודעי ר"א של מאמרו השמיטבמכדרשב"י
 ובפ"ז המודעי' ר"א בשם שם מביא אליעזר ר' בשםכאן
 של מאמרו אחר מביא שכה דף ובש-ט במגים כמוהוא
 אני ואימתי וז"ל ר"א בשם לעיל שנאמר מה המודעיר"א
 אני שעה באותה וכו' ע"ז שתעקר בשעה זכרו אתאמחה
 מלחמה וכו' ונלחם וע' ויצא שנ' העולם מן אותםמכרית
 ר(רה' מלחמה וכו' תרדוף נאמר זמן אוהו על בעמלקלה'

 וכו' אם 16 ז-הו-ה"מ: בגוים ונלחם דה' ויצא שנ'בעמלק
 ועיין עמלק, של זרעו וג' המלות אלו מוחק בא"אלעמלק.
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187 ב פרשה בנשלח דעמלקמסכהא

 ולעמלק שיקבלוהו להתגייר העולם אומות מכל אחד יבא שאם שלו הכבודבכסא
 גר איש בן ו.אמר אתה מוה אי לו המגיד הנער אל דוד ויאמר שנ' יקכלוהו לאולביתו
 אחד יבא אם רבינו למשה שנאמר מה שעה באותה דוד נזכר יג( א )ש"ב אנכיעמלקי
 ויאמר מיד יקבלוהו שלא עמלק של ומביתו שיקבלוהו להתגייר שבעולם האומותמכל
 6 רייהושע דור מדור ד"א דור. מדור נאמר לכך בך ענה פיך כי ראשך על דמך דודאליו

 אומר המודעי אלעור ר' הכא העולם היי אלו דור הזה העולם חיי אלו מדוראומר
 דורות ג' שהם משיח של מדורו אומר אליעזר ר' שמואל של ומדורו משה שלמדורו
 דורים דור ירח ולפני שמש עם ייראוך שנ' דורות ג' שהן משיח של לדורוומנין

 ה(. צב)תהלים
16 ושיא תקיף לאלה- שבח סידרא וכולא מסכתאסליקא

 לעמלק, זו רחילה( )ב רחל עמלק שכש ן אומריםיהיו המודעי ר"א במכדרשב"י וכו'. המודעי אלעזר ר' 6בח"ג:
 וכו' שוכם ן עמלק של זה פרד עמלק מ עמלק(, של)_ש וש"ט פ"ז ועיין משיח. של לדורו שמואל של מדורואומר

 1 לב שם מ"ת פ'שי, דברים ספרי וכו'. ומנין ה8וח"א:
 כנפי תחת ונכד כ ן אני מניח אם כ ן ח' טטשלעמלק[

 ן בכסאו ט 1 ן המודעי אלעזר ר' : אלעזר, ר' מ ןהשמים צט. סנהדרין קפט(,)דף
 ד ן ח' ר אחד[ ן אם אכמ ן ח' ט הכבין ן כטדכס

 גרן ן את ם ן ח' מ לט 2 ן אותו יקבלו לא( )ט אל עמלק של ומביתו יש' אותו שיקבלו אטכס ן ח' ד להתג"ר[ ןהאומות
 ן אותו יקבלו אל להתגייר עמלק של מביתו אחד מ וכו'ן אחו ן ח' ד אחד[ ן ח' ט יבאן ן לדוד ד ן ח' טס אנכי[ 3 ן ח'מ

 יקגלו לא( )ט אל אטכ ן ח' ד עמלק[ של ן ח'( )אם ישר4 אותו שיקבלו אטכ ן העולם אטב ן אומות אטב 4 ן ח' קאחדן
 ןאותו

 אנכי לאמר בך כ ן דור מדור נאמר לכך בך ט ן דור מדור נאמר לכך ראשך מ ן ח' אטכס דודן 5 ן ח' אטם מירי
 ימרור אט ן לעוה"ב דור העוה"ז מדור מ ן ח' א אלו[ 6 ן ג פרשה סליק לדור מדור נאמר לכך וה' משיח ככורתמותתי
 שהמן ן לדורו פ ן משיח של דורו זה מדור מ ן לדורו טפ 7 ן ח' ט אלו[ וכף יהושע ר' ן אליעזר ר' וטל ן העוה"בחיי

 וגיברא: ק ונבראי, 1 ן י(4שע"דה4ש 1 ן ג פרשה א 10 ן ח' טמפ דורות[ וכו' ומנין 8 ן ח'ט
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