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מרשתוישמעיתרו
וישמע .מה שמועה שמע וכא ,מלחמת עמלק שמע וכא ,שהיא כתובה כצדו ,דבר.
ר'יהושע .ר' אלעזר המודעי אומר ,מתן תורה שמע ובא ,שכשעה שנתנה תורה
תהלים כט ט לישראלוסו כל מלכי האדמה בהיכליהם ,שנאמר 0ובהיכלו כלו אומר כבוד .באותה
שעה נתקבצו כל מלכיאומות העולם אצל בלעם הרשע,אמרולו ,בלעם שמא המקום
שםי עושהלני כמו שעשה לדור המכול ,שנא' 0ה' למבול ישב וישב ה' מלךלעולם .אמר
ישעיה נד ט להם ,שוטים שבעולם ,כבר נשבע הקב"הלנח שאינו מביא מבול לעולם ,שנא'0כי מי
נח זאתלי אשר נשבעתי מעבורמי נחעודעל הארץ .אמרו לו ,שמא מכול של מיום
אינו מביא ,מבול של אשמביא .אמר להם ,אינו מביא לא מבול של אש ולא מבול
תהלים כטיא של מ"מ ,אלא תורהנותן הקב"ה לעמוולידידיו ,שנא' 0ה'עוז לעמויתן ,כיון ששמעו
שם כולםמפיו הדבר הזה,ענו כולם ואמרו אחרכך0 ,ה'יברך את עמו בשלום,ופנו והלכו
אישלמקומו .רבי אליעזר אומר ,קריעתים סוף שמע ובא ,שבשצה שנק-עיםמוף
יהושע ה א נושמע מסוף העולם ועד מופו ,שנא'חויהי כשמוע כל מלכיהאמורי .וכן אמרה רחב
(א)  1מה שמועה וכו'.עיין תשב"ץ חיב ס'רכג שמביא
הקושיא שהרי מפורש בכתוב מה שמע ומתרץ דהכתוב דבר
דרך כלל ובלא ספק שלא שמע כל הפרטים אלאהענינים
היותר מפורסמים ועל זה שואל מה אלוהענינים וכל אחד
מפרש לפי סברתו .ועיין ירושלמי מגילה עב ע"ב ,ויק"ר
פ'ט ס'ו ,במד"ר פ'יג ס'ב ,שהש"ר פ'ד פסוק טז ,פס"ר
פ'ה ,ילקוט בראשית לו ,רש"י וראב"ע ורמב"ן .ועיין עוד
שמ"ר פ'כז ס'ו .ותנחומא כאן ס'ג ,והזהיר דף לג ,:ומ"א:
 2שבשעה שנהנה וכו" לקמן מס' דבחדש פ"א ופ'ה ,ספרי
דברים פיס' שמג ,מ"ת שם לג ב (רף רט) ,ילקוט שופטים
מח 3 :בהיכליהם' בא"צ הוסיף ע-ם הגמראואמרו שירה:
 5שנ' וכו' .בא"צ מגיה :אמר להם שוטים שבעולם כבר
נשבע הקב-ה לנח שאינו מביא מבול לעולם שנ' ה' למבול
נח וגו' וא-צ וכלפנינו הוא גם במכילתא
ישב ואומ'
דרשב-י :כ1י1מרי'אליעזר .בפ"ז משמיט דעת ר"אהמודעי.
ובש-ס דף שכה כולל שלש הדעות בקצרה ,אבל דף שלד

(א)  1אטכמקוישמע יתרו (אב נ' כהן מדין)ן ובא] מ
ח'ן אכ ובא ר' יהושע אומר בשעה (א שבשעה) שניתנה
ובו /כ :ובא ר'יהושע אומר מלחמתן מלחמת וכו' בצדו]
כ ח'ן מ שכתובהןדבריר'יהושע] מ ה' 2-ט ר'4יעזרן
המודעין ומ -ח'ן מ שבשעתמת1תורה 3-לישרנו] טסח'ן
ט אדמה ,אכמ תבל  4-אכמנהכנסוןמלכי] אטבם ח'ן
אטכ ובאו להם (אט ח') אצלןהרשע] אמס חלט ואמרון
גלעכם] טמ ח'ן ד שמא המעשה הזה עושה לגו כשעשה
(ל כמו שעשקןהמיש מ מא  5 -מ מרה ט כשםן א
כמהן כ שוח של ממלן אשב וכף לעקם] אטכס ]
 6הקב-ה לנח] מ ח'ן:ם הב-ה ,אכ המקוםן לנח] א ח'ן
מ שר מעבורמי נח זאתלי אמרו וכף 7.-אנזכלי וגר
(כ ח') אמרו (וט אמר)  8 -וק אמר] שמא] א ח'ן אכ
אבל מבול של אש הוא (א ח ),מביא ,מ אגל מביא הוא
מבול של אשמינו וכו'] ק לא מבול של אש מביא ולאןלא] מ ח'ןאטכמ מים"'אש 9-של] א ח'ןמ אלא נותן תורהן
] אטכס ח'ן מ וכיון 10-בולמן אכמ ח'ן סאת הדבר הזה מפיון ענוותם] מ הלכואיש וכו'
הקב"ה] אטמם ח'ןולידידיו
א :פנו כולם והלכו כולם (א להם) איש איש למקומו ,ט נסוכולןוהלכואישאישלמקומון בשנוס] ק ג' וענו  11 -אטכ ר'
ליעזר (כ לעזר) המודעין אט:מ שנקרעים סוף (טים סוף ח') לישרנושמעי !1 12 -ט האמוריוגו'ן אטכ רחב אומרת,

י
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הותהלשלוחייהושע ,סכי שמענו את אשרהוביש  71אתמיים טף מפתכם בצאתכם שם ב י-יא

ממצריםוגויונשמעוימםלבבנו ולא קמהעוד רוח באיש מפניכם ,אמרו ,רחבהוונה
בת עשרשנים היתה כשיצאו ישרף ממצרים,וכל מ' שנהשהיו ישראל במדבר וגתה,
לסוףנ' שנהנתגיירה ,והיא אומרת :רבש"ע ,בשלשה דברים חטאתי ,בשלשה דברים
יביתהבקיר החומה שם ש
מחוללי ,בחבלבחלון בחומה ,שנ'סותורידם בחבל בעדהחלוןכ
ובחומההיאיושבת.
וישמעיתרו .שבעה שמותנקראולו :יתר,יתרו ,חובב,רעואל ,חבר ,פורטל,
זי,יתר ,שהותיר פרשה אחתבתורה.יתרו,שיתרבמעשיםטובים ,חובב,שהיהחביב
למקום .רעואל ,שהיהכריעלמקום .חבר ,שנעשה כחבר למקום ,פוטיאל ,שנפטר
מעבודה זרה ,קני ,שקנא לשמים וקנהלותורה - .ד"אוישמעיתרו ,מתחלה לאהיו
קוראיןלו אלאיתר ,שנאמרשילך משהוישב אליתרחותנו ,וכשעשה מעשים טובים ששת דיח
הוסיפולו אות אחת* וכן אתה מוצא באברהם ,שמתחלה לאהיוקוראיןאותו אלא
אברם ,וכשעשה מעשים טוביםהומיפולו אות אחת ,ונקרא שמו אברהם .וכן ארזנה
מוצא בשרה ,שמתחלתההיוקוראין אותהשרי ,וכשעשתה מעשים טוביםהוסיפו לה
אות אחתכדולה ונקראת שמהשרה .וכן אתה מוצאכיהושע ,קכשמתחלההיוקוראין
ו אות אחת ונקרא יהושע 4),שנא'מויקרא במדבריג ש
אותו הושע ,וכשעשה מעשים טוביםהוסיפול
משה להושעבןנוןיהושע .וישאחרים שפחתו מהם;ישלך ללמד מעפרון ,שמתחלה
מעתיק כל המכילתא כשלימות 4 :חטאתה מה דנוסף כאן
בדפ"רליתא בשאר נוסחאות וכןרש-י זבחים קטז:לא גרס
וקדה וכן לירא במנילתא דרשב"י ורש"י מביא שם בשם
המכילתא בשלשה ימחל בחבל ופשתים וחלוןוכעין זה הוא
בגמרא שם'ועיין גירס' המכילתא דרשב"י ובילקוט יהושע
רמז ט גורס כגירסא הישנה כאןומגיה בז"ף שם בשלשה
חטאתי לפניך בחבל בחלון ובחומה ,בשלשה מחוללי בנדה
בחלה ובהדלקה ,ובא-א מביא פירוש אחד דבשלשה חטאתי
היינובעיןבירך ובבטן וא"נ 7 :חבר .בפ"ז ליתא ,וכן
ש"ט דף שכו ושט המשה שמות ומונה ששה ,וכן תנחומא
ב'ימות ס"א וכי"מ ומיח כאן ליתא ,אבל במקום רעואל
איתא בכי"מ ומ"ח בן רעואל ומונים בן לשם בפני עצמו
וכן הוא נמכילתא דרשב"י ובילקוט שופטים לח נתערבו
ב' הנסחאות 8 :שהותיר .בתנחומא סיד ושמ"ר רכז ס"ת
שיהר ,וכן הוא במכילתא דרשב"י ובס'והזהיר דףלג :ונכה
ליתר פרשתדינין ,וכן בם-ע מגיה וגורס שיתר פרשה וכו'
שהותיר במעשים טובית 9 :רעואל וכה בפ-ז שנאהב
למקום ונעשהריע לישראל ,וכן שם-ר פ"א מלב שנעשה
לאל - :וכנפטר וכו' .בפ"ז פוטיאל שפלטו אל מע"ז
ובש-ט שפטפט באלילי עבודה זרה ונפטר הימנה ,בבא
בחרא קט ,:ת-י שמות 10 :וקנה וכוי בש"ט וקנה לו ד"ת
וחיי עוה"ב .ועיין כל זה מכילתא דרשב"י וספרי במדבר
דף עב 15 :גדולה' ר"ל בכתב ,בה"מ' ובמ"ע צידד לומר

מ רחב אמרה  1 -כי]כ ח'ן אט ה'וגו' ונשמען מ ה'וגו'
אמרון כ סוף ואומר ונשמע  2 -אכ לבבנו (א נ' וגו')

אמרו בתן ט חחוגו' אמרון רחב הזונה] אבס וילקוט
יהושערמזסח ח'3-בוהיתה רחבן אטכס נשעהשיצאון
ילקוטיהושע :וזנתה כל מ שנה שהיו יש' במדברן אטם
וכלאוהן מ שגהן כס זינתה  4 -אטמלסוףחמשים שנה
נתגיירהן ט היא אמרהן אטכס לפגי הקב"ה (ט הב"ה,
א הק') רבש"ען טס וברים אלוןדברים] ילקוטיהושע:
ח'ן חטאתי] םנ'לפניך ,מ שחטאתי,דג'נדהחלה הדלקה
וכןילקוט יהושע :בנדה בחלה ובהדלקה ן אב ובשלשה
ימחלן בשלשה דברים] מ באלו ,ט נ' אלוןדבריסןילקוט
יהושע ח'  5 -מ ימחלן מ ובחלוןן אטכמ ובחומהן
שכ' וכו' יושבת] ק ח'ן א בחבל וגו'ןכי וכר יושבתן כ
ח' ן מ החומה ובשביל כך ובחומה היא יושבת בחומת
הצדיקים בגן עדן  7 -כ ד"א וישמע יתרון וישמע וכו'
ריי
לתורה ש'ה גע'הס'] ט רמז קסז]ד שבע ,ב ז'ןטכ חבר
חובבן אכמק בן רעואלן חברן אבתק ח'  8 -פרשה
וכו' שייתר] ם ח'ן אכמפש שהותירן אט טובים חבר
שנתחבר למקוסןפש שנעשה חביבןטכ שהוא  9 -למקום)
אםכ מ בן שהוא כבן למקום (מ לפני המקום) רעואל1
אטכמ שהואן ש ריען מש לאלן חבר וכו' -2כמקום] אטכמק ח'  10 -שקנא לשמים] מ ח'ן ט שקנה למקוםן א וקונהן
מ שקנהןלו]מ ח' ןאטכמ את התורהןוישמע יתרו] טמ ח' וט בתחלה 11-אטכמ אותו אלאןוילך משה] מ ח' 12-א
מב אחת ונקרא שמו (אט ח')יתרון ט באברהםאבינו שבהחלה 13-מ וכשהוסיף במעשיםטוביםהוסיפון שמו] אמא ח'ן
 14שמתחלתה וכו' שרה] מ ח'ן אכט שמתהלה נקראת (אט ח')שרין וכשעשתה וגרגדולה] ט ח' ,א וגו'ן וק לו 15-גדולה]
כ ח'ן ונקראת שמה שרה] ל ח'] שמהן אכט ח'ן המוסגר דטמ ח' ,א שמתחלה וגו'  16 -שנ'] אט ח'ן שנ' וכו'יהושען
מ ח' 17-בןנון יהושע] א ח'ןם ויש אחרים שמנעו מהם ,מ ויש שגרעו אות אחת מהן ,אכ הש שמנעו מהם אות (א ח')
יש לךן יש לך ללמדן מ ח'ן כ לך לזמר מעפרוןן ט מן עפרון ,א מעפרןן מ עפרון בתחלה היה כתוב עפרון מלא בדמה
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היו קוראין אותו עפרון ,וכששקל הכסףמיד אברהם פחתו אות אחתמשמי ,שנאמר
בראש' בג טז0וישכמע אברהם %עפרון וישקלל אברהםלעפרן את הכסף עפרןכתיב .וכןארזית
מוצאביונדב ,שמתחלההיוקוראין אותו יהונדב ,וכשבא לאותו מעשה ,פחתולו אות
דה"ב כ לז אחת ונקראיונדב ,שנאמר ובהתחברך לרשע פרץ ה'מעשיך .מכאן אמרו חכמים ,אל
יתחבר אדם לרשעאפילו לקרבולתורה.
,
ה
י
ה
שופטיםיח ל
ם
ו
ש
ר
כ
ר
מ
ו
כהן מדין רבי יהושע אומר ,כ
בן
כענין שנאמר0ויהונתןבן
מנשהוכמוהיו כהנים לשבטהדני עדיוםגלותהארץ .רכי אלעזרהמורעי אומר ,שר
ש"ב חיחהיהכענין שנאמר0ובני דודכהניםהיו.
,
ו
י
מ
ח
ב
שנאמר0וילך משה וישב אל
חותן משה ,מהחלה היה משה מתכבד
שמית דיח
יהרחתנו .עכשיוחמיו מתכבד בו ,אמרולו ,מהטיבך ,אמר להםאניחותן משה.
את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו .שקל משה כישראל
ממצרים,
כמשה ,שקל רב כתלמיד ותלמיד כרב- .כי הוציא ה' את
שרריששקולהיציאת מצריםכנגד כל הנמים וגבורות שעשה הקדושיבש
ו
רילישראל.
"ה
יי
מכ
ויקח יתרו חותן משה את צפורה אשת משה אחר שלוחיה.רבי יהושע
אומר ,אחר שנפטרה ממנובכם .נאמרכאן שלוח ונאמרלהלןשילוח ,מה שלוח האמור
להלן גט ,אףכאןגט .ר' לעזרהמודעי אומר ,מאחר שנפטרהממנו כמאמר ,שכשעה
שם גי שאמר הקרושברוך הוא למשה ,לך הוצא אתעמיבניישרק ממצרים ,שנאמר0ועתה
לכה ואשלחך אל פרעה ,באותהשיה נטל אשתו ושניבניד והיה מוליכם למצרים,
פרשה א

1

שלארץעם אברהםאבינו שנ' ארץ ארבע מאות שקל כסף

דצ-ל של גדולה 2 :עפרן .ב"ר פ'נח ס'ז ורש"י שם:
3ביונדבוכו' .בבה"מ כתב דהכוונה ליונדבבןרכב (מלכים
ב'י סו) ונקרא יונדב(ירמיה לה ו) ,וכן הוא במ"ח ובמכ'
דרשב"יוכןפירש במגןאבות לאבות פ'א מ'ז אבל באור"נ
ג'א ס"ט מפרש דקאי עליונדבריע אמנון (ועיין ההשערה
במ"מ שיש כאן חלוףגוסחאבין המסורה לחז"ל).וכןהבין
הילקוט עיין יהושע רמז ג ושמואל קמט .וכן הוא בש-ט
דף שכו ובפ"ז מביאהענין רק בק?ור'ועייןסנהדריןכא,.
ובספר נתיבות עולם דף עב ע"ב שהאריך 4 :אל יתחבר
יכו /אבות פ"א מ'ז 8 :כהנים היה פ"ז ,מכילתא דרשב"י
ובש"ט דף שכו השמיט דעת ר"א המודעי אבל דף שלה

עובר לסוחר מנעו ממנו אות אחת שנ' וישמע וכו'ן ; א
עפרן ן ט ומשנטל דמה של ארץ מנעו ממנו אות אחת
ונקרא עפרת (]) שנ' ,אב ומשנשקל דמה של ארץ ישראל
מאברהם (א מן אברהם) אביט (כ שנ' ארץ ארבע מאוה)
מנעו ממגו אות אחת ונקרא עפרן שנ' 2 -וקלעפרוןן מ
אל עפרון החתי וישקול אברהם לעפרןן כ עפרןןוישקול
וכו' הכסף] כ ח'ן את הכסףן אטם ח' 1אט לעפרוןן
עפרןכתיבן אטמם ח'  3 -כ ביהונדבן ט שמתחלה נקרא
מביאת ,ובתנחומא ב' ס"ה סותם כדעת ר' יהושע* וכן
יהונדבן כוכיר שבאן כ המעשהן מ וכשנתחבר ליהוא
1
שמ"ר ס"א ט'לב ובס' והזהיר לד :מרכיב ב' הדעות ראש
אטכס גרעו (אט מנעו ,כ חסרו) ממנו אות אחתן  4שנ'
בלויוכומר לע"זהיה ,ואונקל'ויונתן תרגמו כר"א המודעי:
וגו' מעשיך] אט ח' אבלילקוט יהושע כלפנינון במקרא:
 10מתכבד בו .וכן גי' ת"ז ורש"י וב-נ גי' ש"ט דף שכו,
ועיין ספרי במדבר דףעה 1; :אלהים .בא"צ מוסיף שנתן
בההחברך עםאהויה,פרץוכין ר חלט אמר5-אפילון כ
תורה לישראל וטעמו אינו מבואר 12 :כרב' מכי'דרשב"י,
ח'ן טכ לקרבן 7-אטמ מנשה וגו'ןובניו] כ ח' ,במק':
ן לעיל מסכתא דשירה ריש פ'א:
פ-ז ,ש"ט ,רש-ה ועיי
הואוגניו ,וכ"ה פש ומכדר"שן לשבט וכו' הארץ] כ ח'ן
 13לישראל .מכדרשב"י ,פ"ז ,ש-ט שכו ,רש"י 15 :להלן'
 9מ בתהלהן אט?היה מכבדלחמיו שנ'ן ק מכבדחמיון
וילך משה] מ ח'ןאלוכו'חתנו] טכ ח' ,א וגו' 10-אטפש
ועכשיון אוטכק מכבדוןאמרו] ד אומר,א אמ'ןין אומרןלהם] דפ ח'ן אטב אנכין מ חותן המלך 11-טעשה ה' שקולן
כ אלהים וגו',א ה' למשה וגו'ןעמון מ ח'ן אטכס שקולן כ בישראל".במשהן שקלוכו'כרבןבו ח' 12-אטכ שקולן אטש
הרבן כבתלמידן אטכושקולתלמיד (אכהתלמיד)ן אכ כנגד(ככנגוד)כיוכו'ןה'] מ ח'ןממצרים] מ ג'כיהוציא ה' את
יש' ממצרים  13-אספקנסים ,כנימיןן ט שעשה המקום להם לישרו ,מ שעשה להם המקוםן ק הב"הן כ הקב"ה למשהן
 14ויקח וכו' אשת משה] מח'ן אט ?פורהוגו'ן אחר שלוחיה] כ ח'ןר"י אומר] מ ח'  15 -אטכ מאתרן ט שפטרהחיבנו
גגט ן שלוח האמור] מ ח'  16 -מ גגט ' ..בגטן אטכ אף שלוח האמור כאןן שלוח] כ שילוח ביו"דוכן ג'פ בסמוךן
כאן] ר"ל גטן כ ור' אליעזרן מ אחרן אכש שפטרהן טכ הימנון שבשעה עד מה"ד] ט ח' 17-מ שאמרלו המקום הוצאן
א המקוםן כ שאמר לו הקב"הן אכ והוצא,ל והוציאןעמיבני] אכמ ח'ן ועתה] ד ח'  18 -למה] וק נ' נא ,אכ לךן אל
פרעה] כח'ן מ פרעה והוצא וגו'ן א פרעה וגו' בא ונטף אשתו ושתיבניון באותה שעה] מ ח'ן מ ובניו עמוןוהיה מוליכם
למצרים] אכמ ח'ן
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עוב'וניקדו משה את אשתו ואתבניו וירכיכם על החמור וישב ארצה מצרים .באותה
ן שם כ:
שעה נאמרלאהרן0 ,לךלקראתמשה .יצא לקראת משה וחבקוונשקו .א"ל משההיכ
הייתכל השניםהללו ,אמרלובמדין .א"למה טףונשים אלו עמך ,אמרלו אשתיוכי.
אמרלו ,ולאן אתה מוליכם ,אמרלו למצרים; איל עלהראשיניםאנומצטערים
י
י
ש
כ
ע
ו
נצטער גםבאלו .באותה שעה אמרלצפירה ,לכילביתאביך .ובאותה שעה הלכה
לכיח אביה ונטלהשניבניה ,לכך נאמר אחרשלוחיה.
ואת שני בניהוגו' נכריה ,ר'יהושע אומר ,ארץנכריה היתהלוודאי .ר' אמעור
המודעי אומר ,בארץ נכריההינכר יה 4),אמר משה ,הואילוכל העולםעובדי עבודה
ורה,אניאעבידלמי שאמרוהיההצולם .שכשעה שאמר משהליתרו ,תזלי צפורה
" 1כתך לאשה ,אמרלו יתרו ,קבלעליך דבר זה שאומר לךואני נותנהלך לאשה,
לו מהו ,אמרלו בןשיהיה לך תחלה יהיה לעבודה ורה ,מכאן ואילך לשם שמים,
אס -שם ב כא
שבועה,
וקבלעליו .אמרלו השבעלי,וישבע לו ,שנ'0ויואל משה .אלה אלא
שנ'מיואל שאול אתהעם לאמר,וכתיב 0ויאמר נעמן הואלאויקןחככרים .ללפשיוכןך הקדיםךןגי"ד
המלאך להרוג את משה ,מיד ותקח צפורה צר ותכרות את ערלת בנה וגו'וירףוגף.
ם ערלים יכמיה ט כה
 16ר' אלעזרבןעזריה אומר ,מאומה ערלה שנתגנו בה רשעים ,שנ'~כי כלהגוי
יכ
לנבינו ישראל ערלי לב ,ר' ישמעאל אומר ,גדילה מילה ששלש עשרה בריתוה
.
ם
ו
י
נכרתועליה .ר' הגלילי אומר ,גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה שחרבין
עליה כרח ,ר'יהושעבן קרהא אומר ,בדולה מילה שלא נתלה למשהעליה מלא שעה.
ר' נחמ.ה אומר ,גדולה מילה שדוחה אתהננעים .רבי אומר,גדולה מילה שכל וכיוהיו
 20ש משה לא עמדולו בשעת דחקו ,כשאמרלו המקום לךהיצא אתעם.בני ישראל
שם ד כ

,

דברים כדג 5 :נצטער וכו'.עיי
 1וירכיבם וכו' מצרימן כ ח' ,אס וגו' 2-ד אמרן אב
ן בח"ג וכן מכי' דרשב"י
עכשיו אתה מביא שורה האחרונים וכן פ=ז ואתה מביא
מ משה המדברה (א נ' וגו')ן אכמ וילקו' רמז קעג:יצא
אחרים להכניסם במצרים.ועיין שמ"רפ'דס'ד6 :שלוחיה.
לקראתו ומגפפו (אטם והיה מגפפו) ומחבקו (ט מחבקו)
במכדרשב"י הפוכהשיטת ר"י ור"אובפ-זכלפגינוואונקלוס
ן מ"א
ומנשקון כ אחי משה ,טס משה אחיןאאיכן  3--מ כל
נראה דתפס בשיטת ר'יהרשעויונהן כדעת ר"אועיי
ולשון הש"ט דף שכו לא הבנתי דאחר שהביא שיטת ר"י
אותן הימים א"לן א"לן טס ח' מה] א ח' ,מקומה -
כתב אי נמי ששלחה ופטרה הימנו במאחר ופרע לה מתן
 4אמר לו] דם ח'ן אכמ ולהיכןן ט להיכןן אמרלו] ד
ף
מוהרה ולא אדע מאיזה טעם פירש כן דברי ר"א ,אבל ד
ח'ן מ אתה מביאעלינו את אלו ,אטב הבאתעלינו (ט
שלה מביא דעת ר"אהמודעיבליפירוש .וגם במ"ע ראיתי
שכתב דלא נתברר לו לשון שפטרה במאמר והרי הפירוש
ח') אתהאחרוניםן קאלו  5 -אטכס אמר לה משה לכי
פשוט שפטרה בדבור בלבד ,ועיין רש"י7 :ודאי .ר-ל
ק באותהן וגאותה וכו'אביהן מפ נטלה שניבניה והלכה
כמשמעו 8 :נכר יה' דורש נוטריקון כדרכו .ועיין מכיל'
להלכךן ובאותה שעה וכו'בניהן טח' 7 -ואתוכו'] מ נ'גר
דרשב"י ,פ"ז ,ובש"ט דף שכז השמיט דעת ר"א המורעי
הייתי בארץנכריהן טכבניה בארץנכריהן ארץן דם ח'ן
אבל דף שלה מביאה 11 :שיהיה לך תחלה .נראה דהיינו
אוהו שלא מל,עייןת-י שמות ד כדועיין מ"א ומה שהביא
ודאי] כ ח'ן מ ר' ליעזר אומרן כק ר' ליעזר 8-בארץ
המו"ל חלוקי דעות בזה ועיין גם כן תשובות רדב"ז ח"ה
גבריה] מ ח'ן המוסגר רק כ ] אכמ העולם כולו כאילו
ב'אלפים קמח12 :אין אלה ובו" ספרידברים פי'כז ומ"ת
ד
ב
ו
ע
ז
"
ע
ן
)
'
ח
ו
ל
ו
כ
ז
"
ע
ם
י
ד
ב
ו
ע
(אם
9
ט
אטע
למי
שם ג כד (דףטז) ,נדרים סה' ,ערכיןטז ,.שמ"ר פ"א ס'לג
אני אעבודן ד לפני מין אב תנהן אטב נשרץ צפורהן
הגחומא שמותס'יב .תדב"אמ'יז דףפג 16 :ששלש עשרה
בריתות' דשלש עשרה בריתות נאמרו בפרשה בראשית
 10יתרו] אכמ ח'ן אטכמ דבר אחד שאני אומר לךן
מסוקיוזכ:ו' 18.שלא נתלה וכו' .שמ"ר פ'ה סיח 19 :רבי
 [ra~RL1מ ח'ןט לו משה מההוא 11-לון מ ח'ןט
אומר
א
בא-צ מגיה עלפי המשנה דנדרים פרק גי
'
ח
הבןןלךן ד ח'ן זרה] כ ן אב ומכאןן א ולהלןן מ
מכאן ולהלן לשמיםן כ לשוםן מ קיגל  12 -מ השבעהן ומין רט ח' אבל איתא בילקוט שמות קמטן א ונשבע ,מ
נשבע ,כ והשבעןלו כ ח'ן טכסואיןן אלה] א ח']לשון] אכמ ח 13 - ,לאמר] טכס ח' .א וגו'ןוכתיב] אוכןןויאמר
נעמן] אכמ ח'ןבמקרא :קחןט ככרים כסףן כ נכרייםןא ככרים וגוע אכמ ולפיכךן לפיכך וכו' צר] טח' 14-מידןמ
ח'ן אט צר וירף ממנון כ צור ואומרוירף ממע 15-ר'אלעזר וכו'] ט ח',ועיין לךלך רמז פאן כ ר'אליעזרן מ הערלהן
בהן מח':כי] מ ח'16-וכלוכף] אכמ ח']כ כריתות 17-כ ור'ימין מ שדוחה שבתןאכמ חמורה 18-כ מילה שכל זכיותיו
של משה וכו'ן נתלה] אר ג'זכותןעליה] א ח' 19-מילה] א ח'20-לון מ ח'ן כשאמר וכוח מהיה הולך להוציא את יש'
ממצרים ועל שנתרשל ,אב הלך להוציא (א נ' את) יש' ממצרים ועל שנתעצל -

,
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ממצרים,ועל שנתעצל במע'ה שעה אחת ,בקש המלאך להרגו ,שנ'ויהי בדרך במלוק
ר'יומי אומר ,חם ושלום לאותוצדיק שנתעצלבמילהשעהאחת ,אלא אמר,ימולויצא
הרימכנת נפשות ,ישההוימול ,המקום אמרלולךוהוציא את עמי ישראל ממצרימו
אלאעל שנתרשלבלינה קודם המילה,לכך בקשהמקוםלהרנו ,שנ'ויהי בדרךבמלון
ר'שמעוןבןגמליאל אוכר ,לא בקש המלאךלהרוג את משה אלאלתינוק ,שנאמר
ו
ככיוייחתןדמים אתהלי ,אמרת צא וראהמיקרויחתן,תינוקאו משה,הוי אומרתינוק.
ושם האחד אליעורכי אלהי אבי בעזריויצילני מחרב פרעה .ר'יהושע
אומר ,אימתיהצילו המקום ,באותה שעה שאמר לו דחן ,מי שמך לאיש שר ושופט
עלינווכו'וישמע פרעה את הדברהזה .אמר ,תפשו חת משה והעלוהו לבימהוכפתוהו
והמחוהסייף על צוארו ,באותה שעהירד מלאך ונדמהלהם כדמותו של משה .תפסו
את המלאך והניחו אתמשה .יצרי אליעזר אומר,בני אדם שתפשו את משה 4),עשאן
המקום כתים כתים אלמים חרשיםומומיב,והיו אומרים לאלמיםהיכן הוא משה ולא
שמות דיאדין כ1דברימ ,ולמכעסים ולאהיו שומעין ,ולמומיןולאהיו רואין,כענין שנאמר 0ויאמר
ה'אליומי שם פה לאדם אומי ישום אלםוע' ,לכך נאמרכי אלהיאביכעורי.
ויבא יהרו חתן משהובניו ואשתו אל משה ,והלא כבר נאמרואשתךושני
בניה עמה,שומעני שהיובניה ממקום אחר ,ת"לובניו ואשתו אל משה .במו של משה
היו ולאהיו בניה ממקום אחר,
אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלהים .הרי הכתיב מתמיהעליו
שהיהשרוי בתוךכבודו של עולם ובקש לצאת למדבר ציהותוהוואיןבו כלום ,לכך
נאמר אל המדבר אשר הוא חונה שם הרהאלהים.
ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה
רבי אומר גדולה מילה שאברהםאבינו לא נברא תמים עד
שמל ששמר התהלךלפניוהיה תמים' אמררבי יהושעבן
קרחה בא וראה כמה גדולה מילה וכל זכיותיו וכרוכן
בפ"ז מעתיק כאן ריב-ב אומר גדולה מילה שכל וכיזמיו
וכו' והשאר השמים 2 :אמרוכו' .תפסתי בגירסת כי-מ
וכן הוא נדרים לא,:אלא כך אמר קושם בשם רבי) ובירוש'
לח ע-ב אלא שהיה דן בעצמו ואומר 4 :שכהרשל .בא-צ
מגיה שנתעסק וב-ה בם-ח ובבלי שםלח ..אלא מפני מה
נענש משה מפני שנתעסק במלון אבל בירושלמי כלפנינו
אלאע-י שנתעצל בלינה - :שנ' וכר'עיין כל זה בנסמן
לעיל ובתוספתא נדרים פ'ב ה'ד ובשמות רבה פ'ה ס'ח:
 6תימק' ירוש'לח ע"ב,בבלילב ,.ש-ט דף
שלה8 :אימתי
הצילווכו' T~b .וש-ט דף שבז 9 :אמרוכו' .נראה דצ-ל
אומר תפשווכו'11 :
כבמכילתא דרשב"י ר'אלעזר ה
משו'דעבירכותיג ע"אבשנויים
ר'אליעזריכו" ש"ט שם ,ובירו
בשם בר קפרא_וריב-ל .ועיין ירוש' עבודה זרה מב ע-ג,
ושהש-ר פ'ז פסוקד' ושוח-ט ד ,ושמ"ר פ"א ס'לא ,ודב-ר
פ'ב ס'כט ,ותנחומא שמות ס'י ,ורש-י ;6 :שומעני וכו'.
פ-ז ,ש"ס דף עכז 18 :אשר וכו' אלהים .מיותר כאן וכן
בסוף 19 :כבודו וכו" פ"ז וש-ט שם ורש"י:

 1שג' וכףבמלון] מ ח'  2 -כ הצדיקן שעה אחת] מ ח'ן
אמרן אכ ח' ,ר דרש משה ק-ון א או'  3 -מלי לך
הוצא את ישראלן אב יהוצא את ישראל מארץ מצריםן
ל הוצא  4 -על] ד ח'ן לס ע"י (ע] ח') שנתעסקן
שנתרשל] כ נ' גמילה ונמחקן מ בליגה תחלה לכךן אכ
למילהן כ לכך נאמר בקשן המקום] מ ח' ,אכ המלאךן
שנ'] אכח'5-וגו'] אכש ח'ן את משהן א ח'ן כלמשה
אלאן מ אלא התישק 6-אתהלי] כ ח'ן אמרתצאוראה]
מ ח'ן כ קראו חתן דמיםן אכמ משה (כ ח') אוהתינוקן
אכ התינוקן מ אומר זההתינוק  7 -וק שםן ושם עד
מה"ד] ט ח'ן ושם וכו'בעזרי] מ ח'ןכי וכו' פרעה] כ
ח' ,א וא'  8 -אכמ בשעה ן שר וא' וחן מ ח' ן
 9עלינו] א ח'ןעלינו וגו'] כ ח'ן הזה] מ ח'ן ק אמ'.
אכ אמשן מוהעלהוובהפהו והכהוהסייף על צוארו ירד
המלאך  10 -והניחו] כ ג'אףן א אתהסייףןבאותה שעהן
אכש ח'ן אכ המלאךן לש בדמותון  11אתבפ'א]כ ח'ן
המוסגר ד ח'  12 -כ הקב"הן כתים כתים] א ח,ן אכ
עמאןאילמין עשאן חרישיז עשאן סומיןן חרשים] ק כפולן מ מומים חרשיםןוהיו וכו' וגו' ש'יד] א"' 1מ חיה אומר1
 13למ לחרשים לסומיםן ל ה' אל משהן ויאמר -1ה'אליו) כס ח'  14 -או וט' נעורי] מ ח' 1או ומ' וגו')
הוא] מ
ח'-ובניו וכו' משה] מ ח'ן אל משה] אטב ח'ן ואשתךן ך ח'  16 -וקגניון טכ שומעאנין א לכך נאמרובניון
כ ה' 15 -
אל וכו' אחרן א ח'ןאל משהן מ ח' 17-היו] מ ח'ןהיו בפ,ב] טכ ח'  18 -אשרוכו'האלהים] אכפש ח'ןהר האלהיסן
ט  tarnוגו'ן הרי],מ ה' 19-עולמןאח'ן טכמפש אל המדבר מקום (אטכ ח') תוהו שאין בו כלוםןלכך וכו'] מ ח'
20אשר וכוץ אטכ ח' 21-אל] וק ח'1אמשה וגו'ןבא אליךן וק חדל וגו' ןבא וכו' עמהן טכ ח'ןואשתך וכו' עמה] מ
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נאמרויאמר אל משהוגוע ר'אליעור אומר :נאמר למשהאני,אני הוא שאמרתיוהיה
העולם ,הוא המקרב ולא המרחק ,שנאמר 0האלוה מקרובאני נאם ה'ולא אלה*יימיה
אני
מרחוק.אני הוא שקרבתי אתיתרוולארהקתיו ,אףאהה ,כשיבא אדם אצלך להתמיר
ואינו בא אלא לשום שמ"מ ,אף אתה קרבהו ולא תרהיקהו .מכאן אתה לטד ,שיהא
אדם דוחה בשמאלוימין מקרב,ולא כשם שעשה אלישעלכחזיודחפולעולם.
ויצא משה לקראת חתנו .אמרו ,יצא משה אהרן נדב ואביהוא ושבעיםמוקני
ישראל יכואחריהם כל ישראל4),ויש אומרים ,אף שכינה יצאת עמהם.
וישתחו וישקלו .אינייודע,מי השהחוהלמי,אומ .נשקימי ,כשהוא אומר:
ו מאד ,ימטריב ג
וישאלו איש לרעהו לשלום ,מיקרוי איש ,הלא משה ,שנא'מוהאיש משהעני
הוי אומר ,לא השתחוה ולא נשק אלא משהלחמיו ,מכאן אמרו שיהא האדם מוכן
לכבודחמיו - .ויבאו האהלה ,זה בית המדרש.
 את כל אשר עשה ה'.ויספר משה לחותנו ,למושכו לקרבו לתירה- .
שנתן הורה לעמו ישראל*  -את כל התלאה ,במצרים - ,אשר מצאתם,על הים,
 -בדרך,זו מלחמתעמלק - .ויצילם ה' ,הצילם המקוסמןהכל.

3ג 3ג

 1שליח' פ"ז ש"ט ,ובשמ"ר פ'כז ס'ב ותנחומא ס'ו שיטתם
הפוכה וכ-ה במכדרשב"י,ועיין תדב"א פ'ו (דף ל) ,ורש"י
וראב"ע ורמב"ן;  2עשהבגין אשתך .וכ"ה רבה ותנחומא
פ"ז וש"ט אבל לשון רש"י סובכם אין אתה יוצאבגיני צא
בגין אשתך ואם אע שמהדה יוצא בגין אשתך צאבגין
שניבניה 3 :ר' אליעזר וכו' .דרש דויאמר אל משה קאי
על הקב-ה שאמר למשה אני וכו' אני הוא שאמרתי וכו'
ובמקום נאמר הגיה בא"צ וא"א ווי-נ הב"ה אמר ואפש'
דצ"ל מפי הגבורה נאמר למשה כאשר הוא בספר והזהיר
דףלה ע"א מכדרשב"י ותנחומא ורבה ,ובש"ט דףשכח מביא
מאמרו של ר' אליעזר על הכתוב ויצא משה לקראת חותנו
וכו' בקצור ,בפ"ז ובתגחומא שם ורבהמסיים קרבהו ואל
תרחיקהו מיד ויצא משה לקראת חותנו 6 :מכאן ובו"
מכדרשב-י ,סנהדרין קו ,.סוטה מז ,.פ"ז ,ש"ט דף שכח,
ובא-צ מגיה בשתיידים במקום לעולם ,וא"צ 9 :וי4-ן
וכו' .מכדרשב"י איתא וי"א אף ארון,ועיין רש"י11 :מי
וכו' .מ"א 12 :מכאן .פ ,1-מיכן שחייב אדם להיות נוהג
בכבוד חמיו ,ובז ש-ט דף שכח ,ועיין מכררשב"י ורש-י:
 13המדרש .מדכתיב בה-א הידיעה ,ועיין מכדרשב"י ,פ-ז
וש-ט ,וכן ת"י ואתו למשכן בית אולפנא 14 :לתורה' פ-ז,
ש-ט ,רש"י 15 :שנתן תורה .בא-צ מגיה ביציאת מצרים
ובראשונה יש להעיר דנראה דאיזה חסרון בכאן דהדרש
קאי על אודח ישראל ,ובמכדרשב"י דורש בתחלה את כל
אשר עשה ה'לפרעה ולמצרים שקול פרעת כמצרים ומצרים
שקולין כפרעה .ולשון פ-ז מכאן שזוללותיה של תורה
מרוביןיותר מפרטותיה ונראה דהם דברי עצמו ורצה לומר
דהתורה לא ספרה בפרטות כל המארעות וזה מרומז במלות
אתכל .ועב-פ הדרש שנתן קאי אמלות על ברודת ישראל
אבל בעקר הגירסאיש לפקפק ונראה דבגירסת כי"מ אע"ג
דהיא משוללת הבנה נשאר זכר לגי' העקרית ולשון המכי'
דרשב-י על אודות ישראל שתדעעמי בישראל ,ובשכלטוב
דףשכח איתא אתכל אשר עשה לפרעה ולמצרים על אודת
ישר 4כדי שיודה לישועתן של ישר 4ומכל זה נוכל לשער
כי במקום תורה צ"ל תודהבדל-ת ובד"ה במכדרשב"י מגיה
כדי שתודהעמי בישראל אבל לשון זה עצמו צריך באור:
 16הכל .מכדרשב"י ,וכן ת"ק פ"ז ,מ"א ,רש"י:

1כור' לעזרן מ אמר 2-מ ואםלאו עשהבגין אשתךן
עשה בפ'א] ד צא] םבגין בניך ואםאין את עושהבגין
בניך עשהבגין אשתך ,אכ ואם אין 4שר ,ששה בגין
אשתך עשהבגין בניךן ד בניהן לכך וכו' וגו'] ט ח'-
 3מ נאמר ואשתך ושנ -בניה עמהן אכ משהאני חותנך
יתרו (א ח')ן ? ור' אליעזרןאני בפ'בן ולמ ח'ן הוא]
ק ח'ן ט שאמר  4 -מ שבראתי את העולםן הוא] ד ח'ן
במקרא :האלהי ,וכ"ה ורבהן האלוה] וק האלי ,אמש
האלהיםן מקרובן קנ'באון או-ה'וגו'ן נאם וכו' מרחוק]
בם ח'ןאלהי]-.ק אלי ,מד האלהים 5-הוא] א -ח'ן מ
עי עבין* ]-טך]אטכ מףןד מבא ן מ
להתמירלשמיםקרבהוןלהתמירן ?ח'  6 =-אדב אעון
הכל לשםןאף] כואתן א ואףן אטםואלן ט הרחקתון
מכאן וכו'] מ ותהא שמאל דוחהוימין מקרבת .7 -אכ
ומקרב בימין ,ט וקרב בימיןן אט לאן אטם שדחפון
כמזהעילם  8 -משהבפ'ב] ד ח'ן אטביאהרן מ זקנים,
םזקני ישראל  9 -המוסגר ארב ח'ןויש אומרים] כ
וישראלאומ'ןיצאת] מ ח' ,כ יוצאת ,א יצא ,ט יצתה -
10אינייודע וכו'אי] מ ח'ן כשהואאומרן אכ ח' ,מ הרי
הוא אומר 11-לשלום] ר ח'ן טסהוי אומר זה משהן
עניו מאד] ד ח'ןא הרי לאן כ הלאהוי לא 12-אומר
ט ח'ן מ אומר משה נשק והשתחוהלחמיון אמרו] מ ח'ן
אכ למדנו ,ט אתה למדן אטכס אום נוהג בכבוד חמיון
 14לחותנו] א נ' וגףן ארפ ולקרבון את וכו' ישראל] מ
ח'ן עשה] כ ח'ן ה'] אנ'וגו'  15 -שנתןוכו'] אכ שתורה
כעמך (א בעמו) ישראלן במצרים וכו'] ד אשר מצאתם
בדרך אשר מצאתם עלהים .מ עלהיםן במצרים] ט ח'ן
 16כ זהן דה']מח'ן המקום]מ ח'ן אכש מכולם,טקמכל

י

,
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דעסלק יךעף4ך
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ויחד יתרו על כל הטובהוגו'* ר'יהושע אומר :בטובת המן הכתוב מדבר,
אמרולו:הטן הזהשנתןלנו המקים,אנו פועמין בו פעם הפת ,פעם כשר ,פעםדנים,
פעםחגבים ,טעם כל המטעמים שבעולם ,שנאמר טובה ,הטובה ,כל הטובה,על כל
הטובה .ר' אלעזרהמודעי אומר :בטובת הבאר הכתוב מדבר; אמרולו :הכאר הזה
ןישן ,טעם תן חדש ,פעם חלכ ,פעם דבש,
שנתןלנו המקום ,אנו טועמין בו פעםיי
פעם כל הממתקים שכעולם ,שנאמר טובה ,הטובה ,כל הטובה ,על כל הטובה.
אמרולו :עתיד המקוםליתןלנו
ר'אליעזר אומר :כמוכת ארץ ישראל הכתוב
י
ר
ב
ד
מ
,
ש
ד
ח
,
ד
ו
ד
,
א
וכהונה
ועולם
שש מדותטובורג ארץ ישראל ,והעולם הב ומלכות בית
ולויה .לכך נאמר :פובה ,הפוכה ,כל הטובה ,על כל הטובה ,ונמיר פתח ואמר:

ברוך

ה'41

6

10

ויאמר יתרו ברוך ה'וגו' .אמר ר'פפים ,בכנות ישראל הכתוב מדבר,שהרי
יש שם ששים רבואבני אדם ולא עמד אחד מהם לברך למקום ,עד שכאיתרו וכרך
למקום ,שנא' ויאמריתרו ברוך ה'*

אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה .מידהתניןהגדול ההוא,שנאמר
יאק 4כסג בן 0התמן הגדול הרובץונתוךיאוריו אשר אמרלייאוריואניעשיתיני - .מתחתיד
מצרים ,מתחת שעבוד ההוא שלמצרים.
עתהידעתיכי גדול ה' מכל האלהים,עדעכשיו לא הודהלו בדברכי נדור
ה' ,אמר ,מתחלה לאהיה עבד יכול לברוח ממצרים שהיתהמוגית וממוגרת,ועכשיו
הוציא ששים ריבוא בר אדם ממצרים ,לכך נאמרכי גדול ה' ,ומה ת"ל מכל הקהים,
אמרו :לאהניחיתרו עבודה ורה בכל העולם ,שלא חזרעליה ועבדה ,שנאמר מכל
 1על כל הטובה] אדכ ח,ןוגו'] כמק ח'.ן א אמ' לון
המן] מ הנאה 2 -ט א"לן מ מןזה1אטכ,פתן מפת
בשרודגיםוחגביםוטעם כל  3 -מ מטעמים ,כ הטעמיםן
שבעולם] מ ח'ן שנ'] רק דן טובה וכו'] מ טובה טובה
על בלרבי אלעזר וכו'ן הטובה בפ'א] ט ח'  4 -אומר]
כ ח'ןהבאר בפ'א] כס הנאהןהזה] ד ח' ,א הזון א אמ',
מאמר 5 -שנתן לנו המקום] מ ח'ןא לו ןכ :חרש...
ישן ן אטב טעם ,וכן בכולן ן גו טעם חלב ודבש וכל
הממתקיםן א המתקים .ק המתוקיםן טעם בפיד] ט ח' -
 6שד וכו' הטובה] מ ח'ן טובה] ק טובת  7 -טס ר'
אלעזרןאו'ן ט ח'ן מ אמרו לו המקום עתיד ליתןן א
אמ' ן ט 4ן-ע 8 - )-טובות] מ ח'ן אטכס הבא
והעולם (כ ועולם) חדש ומלכות ביתדוד כהונהולויה (מ
וכהונהולויה) 9 -לכך וכו'] מ שנ' טובה שטובה על הכלן
כל הטובה] ם ח'ן וק וכל הטובהן על כל הטובה] ט ח'ן
המוסגר מכ 1וק ואומר  10 -ברוך בה'] א ה'  11 -ויאמר וכו' יתרו שיג] ט ח'ן וא'] אכמ ח'ן א ר פפייס ,ש
רפפוסןישראל] מ ח'ןשהרט מ ח' 12-אכ שישןאכמ ובירךן למקום וכו' מצרים] מ ח'  14 -אשר וכו' מצרים] כ
ה' ן אכ 1ה' מיד פרעה ן כס מיד פרעה ן מ אתכם מיד פרעה ן פרעהן ט נ' לא מיד פרעה אלא ,כ נ' 4עקם4ש]
ההוא וכו'עשיתינין אט ח'ן ההוא שנ' בו] וק ח'ן ההוא וט' הגדולן ל ה'  15 -ט] מ ת'ן הרובץ וכו'ן מ ה'ן בתוך
יאוריו וכו'] ב מקוצר בר"ת :ב"ין אשר וכו'עשיתיני] כמ ח'  16 -מ משענוד ההואן ההוא] ט ח' 17 -כי וכו'האלהים]
אכמ ח,ן מכל וכו' דה'] ט ח'ןלו] אכמפ ומכדרשב-י ח' 18-אדכ אמרו ,וכ"ה מכדרשב"י,בו אמ'ן כ בחתלהן מ יכול
עבדןשהיתה וכו' ומסוגרת] אטכמש ומכדרשב"י ח' ,אבל רש"י נראה שהיה גורסכן  19 -טכ הוציא הקב"ה (ט המקום)ן
לכך וכו'ת"
ק מ ח'ן ומה ת"ל] רק אן מכל וכו' מתחת ש"ג בע' הס'] ט ח'  20 -א בעולםן בכל העולמן מ ח' ,כ נ'
כולון ד שלא עבר עליה ולא עבדהן פ לעבדהן שנ' מכל האלהימן מ ח'

 9לכךוכו' .מכדרשב"י ,פ"ז ,ש"ט דף שבט,ומשמיט דעת
ר"א אבל דף שלה מביאורוג' חמש מתנות טובות ומפרש
דהעוה'.ב היינו עולם חדש .לת"י הרכיב דעת ר"י ור"א
המודעי ומתרגם דיהב להון מנא ובירא ,ועייןרש"י ולעיל
מס' דויסע פ'ד 12 :יש שם .בא"צ מוחק,ועיין גיר' מ-ח.
ואולי ב' נוסחאותהן וצ-ליש שם או שהרי - :עד שבא
וכו' .מכדרשב"י .סנהדרין צד ,.מ"א ,פ"ז ,ש"ט דף שכט:
 13שנ' וכו' אתכם .באיפת צדק מוחק ,וא"צ.wlnr" 14 .
ן פ-ז ,ש"ט
בא-צ מוחק אבל איתא גם במכדרשב"י .ועיי
דף שכט ,ת"י ,רש"י 17 :בדבר .בא-צ מגיה עלפי רש-י
מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר ,ועיין לקמן ולעיל
בשלח פ'ו אבל כן הוא גם במכ' דרשב"י ופ"זועיין ש-ס
דף שכט 18 :מתחלה וכו' .מכדרשב"י ובש"ט דף שכט
מביא זה על הכתוב אשר הציל את העם מתחתיד מצרים
וז"למה ת"ל והלא כבר נאמר אשרהציל אתכם מידמצרים
אלא אמר מתחלה וכו' ועכשיו הוציא את העם כולו מתהת
יד מצרים ולאהיויכולין למחות בידם 20 :לא הניח וכו'.
מכדרשב"י ,תנחומא ס'ז ,תנחומא ב ס"ה ,והזהיר לד ,:פ"ז,

4

16

20
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האלהים .ונעמןהורה בדבריותרממנו ,שנא' 0הנהנאידעתיכיאיןאלהיםבכל הארץ מ"ב ה5י
כי אםבישראל .וכן רחב הוונה אומרת0 ,כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים כמעל והישע בי"
ועל הארץ מתחת*
כי בדבר אשר ודו עליהם .אמר :מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר
שמו בעולם ,שבמה שחטבו מצרים לאבד את ישראל ,בו ברבר נפרע מהם
ר,
תם
וו
יק
ממ
ה
ישנאמרכי בדבר אשרודועליהם.
ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלהים .הרי הכתוב מתמיהעליו,
אדם שהיה עובד ומובח ומקטר ומנסך ומשתחוהלעבירה זרה שלו ,עכשיו הוא מביא
עולה חכח.םלאלהים.
10
ויבא אהרן וכל וקני ישראל לאכל לחם עם תחן משה לפניהאלהים.
ומשהלהיכן הלך ,והלא מתחלה .צא לקראתו ,שנא'ויצא משה לקראת דותנו,ועכשיו
להיכן הלך ,אלא מלמד שהיה עומד ומשמשעליהם .מהיכן למר ,מאברהםאבינו.
אמרו :הדבר הזה דרש ר'יצחק ואמר ,כשע"ה רבן גמליאל סעודה לחכמים ,היו כל
חכמי ישראל ממובים אצלו; עמהנדיחר.בן גמליאל ושמשן ,אמרו החכמ.ם :אין אנוכדי
 15שישמשנון אמרלהן ר' יהושע:
לו שישמש ,שמצינו שגדול מרבן גמ:יאל שמש
אתהבריותי אמרולו,איוהוה ,אמרלהם :אברהם אבינו גדול העולם ,שש.מש מלאכי
השרה,והיה סבורבהן שהםבני אדם ערבייםעובדי עבודה ורה,רבן כמליל שיטמש
חכמיםלומדי תורה ,על אחת כמה וכמה* אמרלהן ר'צדוק :הניחולו שישמש ,מצינו
נדול מרכן גמליאל ומאכרהמ ששימש את
אמרולו :אי וה זה ,אמר להם:
י
ת
ו
י
ר
כ
ה
,
ן
ו
צ
ר
 20שכינה ,שבאל שצה מספיקמזון לכל באי העולם כריצרכן ומשביעלכל חי
ולא
ש"ט דף שגט ,רש"י 1 :הודה .כצ"ל ,ובא"צ מגיה הודה

אותן ביותר'ועיין בח"ג וכן הוא מכדרשב"י וש"ט .ועיין

 .מלכים רכס ,אגדת שמו4
דב"ר פ'ב פכח ,ילקוט יהושעי
פ'טס'ו 2 :אומרת .בא"צ מוחקולא ידעתי למה 4 :מקירו
וכו' בעולם .בא"צ מוחק אבל איתא בכל הנוסחאות וכן
מכדרשב"י ,ועיין לעיל בשלח פיו ,ובמ-ע סובר דהועתק
מכררשב-י ,פ"ז ,ש"ט
משם לכאן 5 :שבמה שחשבו
"מא ב ס"ה ,רש"י ,ת"י,
וו
כח
רף של ושלה ,תנחומא ס'ז ,תונ
והזהיר לה 6 :שנא' .בא"צ מוחק8 :עכשיו .מכדרשב"י,
פ"ז ,ש"ט דף של 12 :עומד
מב-ל' דרשב" ,-פ"ז.
ומשת*ר' יצחק .בא"צ מגיה
ש"ט ,ת-י .רש-י ,והזהיר לה13 :.
.
י
"
ב
ש
ר' צדוק ,וכן הוא במכי' דר
אבל בפ"ז כלפנינו ,וכן
~oaוהזהיר 17 :והיה .בא"צ גורס והוא היה:

 1הודה] מ ,וכן ילקוטיהושע .ד יודע ,אב נודען אכ
הימנו  2 -הזונה] מ ח'ן מ אמרהן א אלהיכם וגו'ן הוא]
כ נ' וע'ן ד האלהיםן ממעל וכמןבו ח'  3 -ועל הארץ
מתחת] כ ח'  4 --עליהם] מ ח'ן אמר] אדמכ ח'ן ר

היה  5 -שנתגדל שמו בעולם] מ ח'ן אטב שבמחשבה
שחשבו (ט שחשב)ן טכ מצריים ן בו וכו' שנ'] ט ח'ן
בדבר] ך ח' 6-המקום וכו' עליהם] מ ח'  7 -לאלהים]
רק רן הרי] רט ח'  8 -א שהואן ? שהיה עומדן ר
עובד ע"ז ומנסךן א מזבח ,ט וזובחן  :ומקטירן ומנסך
ומשתחוה] מ ח'ן שלו] כסח'ן ט ועכשיון הוא] א ח' -
 9אכ לה'  10 -לאכל וכו' האלהים] טכס ח' ,א וגו' -
 11ועכשיו וכו' הלךן מ ח'ן ועכשיו] ד ח'  12 -אלאן
אככ ח']עליהם] אם ח' ן כ שהיה עומד משה ומשמשן מהיכן עד מה"ד] ט ח'ן בס ממי ,א וממי ] כ אהה למד -
 13אמרו וכו' ואפר] מ ח']ואמר] אכ ח"מ וכשעשה,
'אכ שכשעשה,אכ כל החכמים (א חכמים)יושביןמטובים(אמסובין) -
 14מ והיה רבןגמליו עומדומשמשןןהחכמים] אדבח
 ,אכף אינו בדיז]ט כדאין  15 -אכ שישמשנו רבן גמלי,4לו] מ ח'ן
אכמ וישמש מצינון שגדל וכו'] אמ גדול מרבן גמליאל (א ששימש את הבריות) אמרו וכו' ,כ גדול ששימש שרבן
גמליאל ששימש את הבריות  16 -לו] אף ח'ן זה בפ'ב] מ ח' ,א הואן להמן מ ח' ,א? נ' זה1העולמן מ נ' היהן אכ את
מלאכי  17 -ד שהיה]בהן] דק א]בני אות] מ ח'ן כ שהיו ערמים שהןבני אדם עובדיע"זןרבן וכו'] כס על אחת כמה
וכמה שישמש רבן גמליאל (א ח' .כ שרבן גמליאל שישמש) חכמים (א את חכמים ,מ את החכמים) בני תורה  18 -ד ר'
יצחקן הניחו לו שישמש] דטמ ח'  19 -מ גדול מאברהם ומרבן גמליאלן ומאברהם] א? נ' אבינון מ הבריות ואיזה זה
המשם שנוהן לכל אהד ואחדצורכיולכל גויהוגויהדי מחסורה ולא וכו'ן א איזה הגחן ריוהכמ] כ להן  20 -שכינה] א
הקב ה ,כ המקום שבשמיםן שבכל] אכ נותן לכל אהד ואחד צורכו ולכל גויהוגויהכדי מחסורה ולא וכו' -
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לבני אדם הכשרים והצדיקים בלבד ,אלא אף הרשעיםעובדי עכורה זרה רבןגמליך
על אחת כמה וכמה שישמש חכמיםובני תורה.
תבא אהרן וכל וקני ישראל .מה ת"ל לפף האלהים ,א4א מלמד שכל
המקבל פף חברו כאלו מקבל פף .nrtw

פרשה ב
תהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם ,ממחר חיום הכפורם -- .מן
הבקר עד הערב.וכימן הכקר עד הערב היה משהדן את ישראם ,והלאא.ןהדיינין
דנין אלא ערומן מעודה ,ומה ת"למן הבקר עד הערב ,אלא מלמד שכלמי שמיציא
דין אמת לחמתו ,מעלהעליוהכתיב כאלו היה שותף עם הקב"ה במעשה
.יתי
א'ש
ר
ב
כתיב הכא ,מן הבקר עד הערב ,וכמעשה בראשית כתיב,ויהי ערבויהי בקרוגו
וירא חתן משה .מה ראה ,ראהושהיהכמלך יושבעל כסאו והכלעומדיזעליו;
אמרלו :מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מרוע אתה יושבלכדך.
וי אמר משה לחתנווכו' .אמרו :הדברהזה שאל יהודה איש כפרעכו את רבן
כמליאל ,מה ראה משהלומר:כי יבאאליהצם .אמרלו ,אם לאו מה יאמריכאמ'לו:
יאמר :כי יבא הצם לדרושאלהים; אמרלו4):כשהוא אומר ,לדרוש קהים ,יפהאמר.
בי יהיה להם דבר בא אלי,בין טומאה לטהרה - .ושפטתיבין איש ,זה
הדיןשאיןבו פשרה - ,בין רעהו ,וההדין שישבו פשרה ,ששניהםנפטרין והמיה
כרעים - ,והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיו .חקים אלו מדרשות,
2ובני תורה .ספרי דברים פ'לח ,מ"תיאי (דףל),קדושין
לחבב:ר,ו.מכדרשב"י ,ש"ז .ש"ט דף של ,והזהיר דף לה4 :פני
נמשכתי אחררוב הנוסחאות .וכן הוא בירוש' ערובין
כב ע"ב' וכן פ"ז אבל בש"ט דף של
י
המקבל פני תלמיסד
ד.
חכמים ,וכןוהזהיר דףלה .המקבלפניחכם.ועייןברכות

 1הכשריםוהצדיקיסן מ ח'ן אכ כשרים בלבדן אכמ אלא
אף (:מ ח')לבני אדם רשעים (אכ נ'ולבני אדם) עובדי
ע"ז על אחת כמה וכמה שישמש רבן גמליאל (א ח' .כ
רבן גמליאל שישמש) חכמים (מ את החכמים) בני תורהן
ורש"י ובמכדרשב"י נשמט מאמר זה.
3ויבא וכו' ת"ל] ג :ח'ן א יש' וגו'ן אכ ומהן אלאן מ
(ב) 5יוכנו הכפוריכם .אפילו למאן דאמר קודם מתן
ח'ן ד כל ,כ שכל מי שיקבל  4 -.ס המקבילן חברך ד
תורה בא יתרו מה שמסופר כאן ע"כ לאחר מתן תורההיה
חכמיםן  1כמקבע אנש כמקביו
דהא כתיב והודעתי את חקי אלהים וממחן תורהאין יובא
ה) אכ פרשה ד 5 --
'
ח
ץשב
ממחרתן
ן
וכר
אס
פנוי אלא לאחר יום הכפורים ואין הכוונה שיהיה ממחרתו
ממש אלא לאתרכן .ועיין מכדרשב"י ,ש"ט דף של ,ת"י,
וישב וכר העם] כ ח'ן ימשהוגו' ממחרתןנע מצק בם
רש"י,רשב"ם,רמב"ןורא"ם8 :היה.בא-צ מגיה נעשה,וב-ה
תשב משה לשפוט את העם וגרוכי (ב וכ 4אטיש2
במ"ח .ועיין מכדרשב"י ,שבת י' ,פ"ז וש"ט שם ורש"י:
משה לשפוט(א נ.וגו')וכי  6 -אכש ועדן משה] ט ה'ן
 10כמלך וכו" פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב .רש"י וראב-ע:
אכמ משה יושבודן (ם בדין)ןכ,יושבח.יןן אכ"ייינין
 13מה וכו' .שזה כלשון גאוה ומהדר דמאחרשסיים לדרוש
.
ר
"
ז
אינןדנין אלא  7 -וק עלן גמזן ט ן כ הסעודה
ן
בהקב"ה,
ה
ל
ו
ד
ג
ה
ם
י
ה
ל
א
ש
ר
י
פ
נ
"
י
ז
ב
ו
הרי תלה
דאין
התשובה מענין השאלה ועל זה מתרץ תכלית ביאתם לא
אטב ועדן אלאן ט ח'ן מ שכל המוציאדין לאמיתו-
לכבודוכי אם לצרכם לדרוש את הלהים ומןהדין שיעמדו
 8אטכ את הדין לאמיתון אכמ מעליןעליון הכתוב]
ל
.
ו
ב
ר
והגירסא שבפנים מסכמת יותר
לפניו כתלמיד לפני
ח']היה] אט ח ,,מ נעשהן כ שותף היהן עם הקב"ה] א
לפירוש הז"ר ,ועיין מכיל' דרשב"י וגם שם הלשון סתום:
 17כרעים .מכדרשב"י ,פ"ז ש-ט דף שלא - :מדרשוה.
טכ ח' ,ט להקב"ה  9 -אטכ כאןן מ נאמר כאן בקר
ש"ט דף שלא ,ולשון פ"ז המדרשות שהן נתקקין בלב וא"נ
וערב ונאמר להלןויהי ערבויהי בקר ן אט? ועדן ט
ערב ן ובמעשה וכו'ן אטכ ולהלן הוא אומרויהי וכו'ן
1ג ]'1מ ה' ,אטכ יום אחד  10 -ויראוכי ],מ וכל העם נצב עליך כמלךן א חתן וגו' כמלךן כ משה המלך ,ט משה וגו'
כמלךןאטכ שהוא יושבןעל כסאו] אכמ ח'ןעליון אטכס ח' 11-אמר וכוך אטכמ כך אתה (כאח) עושה להן (מ ח')
לישראל (אטכ ג' מדוע אתה יושב לבדך ,א נ' וגו')  12 -כ לחתנוכי יבא א' העם לדרוש אלהים אמר לו אט וכו'ןוגו')
טמח'ן שימשלן מ ריהודה13-אט העם לדרוש להיםן ט אמר ליחן לו] א ך כשהוא אומרן המוסגר אכ 15-דבר]
ט ך] בק כ ר] א דבר מרן מן א"א מ ך] וק מן 16 -
מ ךן
ארטכ ך ממד הפסען א
דם ך] מת תלוקט אכ ח'  --פשרי
 17אטכמ מעה ה=
ה 1מת ס'

חיש

י

י-
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והתורותאלו ההוראות ,דברי ר'יהושען ר' אלעור המודעי אומר ,חקים אלו עריות
שנאמר 0לבלתי עשות מחקות התועבות ,והתורותאלוההוריות.
ויאמר חותן משה אליו לא טוב הדבר נבול תבול .ר'יהושע אומר,
יהללו אותךוינשרו אותךן ר' אלעזרהמודעי אומר,ינבלר אותךויקנטרו אותך כבאנה
שעליה נוכלות שנ' 0כנכול עלה מגפן וכנוכלתמתאנה - .גם אתה .אתה,וה משה .ישעיה לר
5
י
ו
'
ר
,
ם
ג
,
ם
י
נ
ק
ז
,
ך
מ
ע
דברי יהושע; ר' אלעור
אלו שבעים
והאהרן .העם הוה אשר
,
ה
ז
,
א
ו
ה
י
ב
א
ו
,
ם
כ
.
ן
ר
ה
א
ם
ע
ה
ם
ג
המודעי אומר :אתה ,זה משה.
ה
ו
ה
ה
ו
ב
ד
נ
אשר
עמך
אלו שבעיםזקרם.
כי כבד ממך הדבר .אמרלו :הסתכל בקורהוו ,כשהיא לחהשנים שלשד
ןיכילין לעמוד בה ,ארבעה חמשהנכנםין תחתיהיכולין לעמוד בה
 10נכנמין תחת.היאי
כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשוהולבדך.
ועתה שמע בקולי איעצך ,אם תשמעניייטבלך .איעצךויהי ~ה.ם עמך ,צ4
והמלךבגבורה - .היה אתה לעם וכו' ,היה להם ככלי מלאדברות - .והבאה
אתה את הדברים ,דברים שאתה שומע תביא ותרצה בהם,
והזהרת אתהם ארז החוקים ,אלו מדרשות .והתורות ,אלוההוריות ,דברי
15

ייקרא יח'

ןריש בחקותי ובסוף פרק ח
אלא מפרש חקמענין מדהועיי
וספרי דברים פ'נח ופ'נט ,ומדרש תנאים שם יא לבוים א
(דף מז) ובמכדרשב"י נשנית הפלוגתא באופן אחר .ע"ש
 1ההוראות' נראה דר"ל הלכה למעשה .ובמ.ס כתב דאף
דהוראה כולל כל הודעה במעשים התוריים אבל כאן נראה
דהכוונה על איסור והיתר .ועיין מ"א :החקים זה מצות
שבת ואת התורות אלו איסור והיתר שנ' זאת התורה אדם
כי ימות באהל :עריות .עיין לקמן ד"ה והזהרתולעיל
מס' דויסע פ"א 4 :וינשרו .צ"ל להפך בדברי ר' יהושע
ויקנטרו (או ויקנתרו) וברברי ר"א המודעי וינשרו (או
וינתרו כגיר' מ"ח ,,וכן הוא במכילתא דרשב-י ,וכן הגיה
בא"צ אלא שמגיה גם כאן בדברי ר' יהושעילעו (ט"מ
במקום ילאו) כגירסת הילקוט ומ"ת במקום יהללו וא"נ 4א
הנכון כגי' הדפוס וכן הוא במכדרשב"י ופירש גבול מענין
נבלה שיחללו כבודו ,וגם לפי הגירסא יקללו הכוונה כך,
ויונתן תרגם כדרכו עלפי שיטת ר-א המודעי 5 :שנאמר
וכו' .עיין כח-ג ,אפשר דצריך להרכיב שתי דהנוסחאורע
והראיה היתה גס כן מישעיה א ל.ועיין פ ז וש"ט דףשלא:
 גם אתה .בא"א מוחק מלת גס 7 :גם זה נדב ואביהוא.כן הוא בכי מ וכן היא במכדרשב"י ובש"ט דף שלא אלא
המביא החלה העם הזה אשר עמך אלו שבעים זקנים גפ
לרבות נדב ואביהוא כאשר הוא במכדרשב"י ,ובא"צ מגיה
וגורס בדבריר וגםזה שבעים זקנים ובדברי ר"אהמודעי
כאשר הואבונים וא"צ ולשון הפ"ז גם העם לרבות שבעים
זקנים דברי ר' יהושע ודעת ר"א המודעי משמיט וכן הוא
כפ' ר'גחיי ותרגוםיונתן כר"א ועייןרש-י שמזכירגם חור
ותמהעליו הרא ס 9 :כי כבד וכו' .צ"ל לכך נאמר כי
כבד וכו' כאשר הוא במכדרשב"י ועיין בח-ג ופ"ז וש"ט
דף שלא ופירוש הדבר כי אין הענין קשה מצר עצמו אלא
מצדו של משה .מ"ט -ובמ-ע פ' דהקורה כשהיאעדיין לחה
הוא משל לעם שעדיין פרוע בלי סדרים 13 :בגבורה .אם
המקוםמסכים לזהכימלת איעצך מוסב למטה ולא ארלעיל
דאל"כ היה לו לומר איעצך ושמע בקולי,זי"נ.ועיין רש"י
ורא"ם ומ"א :ויהי אלהים עמך שיסכים הקב"ה לעצורינו:
 14בהם .בא"צ מגיה אותן ,וכן הוא גירסת מ"ח ותרצה

י

 1אותורות ,קותורותיו,לואתתורותיון אטכסההוריותן
דברי וכו'ההוריותן א ח',המודעי] טס ח' 2 -התועבות]
ך ח'ןל ותורות,וק והתורה 3 -ויאמר וכו'הדבר] טמ
ה'ן לא טוב הדברן כ ח' ,א וגו'ו ט תבול גם אתה ר'
יהודהן ר' יהושע וכו'] כ נובלת שנ' כנבול וכו'  4 -א
יקללון טמ ילאו אותך (מ אתך)וינשרו(מ וינשאו)אותך
(מ אתך)ןיק ר' אליעזר]המודעי] ט ח'ןינבלו] ק ח'ן
מ אתךןויקנטרו] אט ויקנתרו ,מ וינתרו ,ק וינקטרון
אותך] מ ח'  5 -מ זה] מ נושרותן שנ'] מ ח'ן ך שנ'
כלהנובלתעליהן קוכלהן ט שנ'וכנבולת מתאנהןוכנובלת
מתאנה] דמ ח' ,א וגו'ן אתה] )טכ ח'6-ט וגם] הזה]
ט ח'ן אשר עמךן ד ח'ןאלון ארזהן ט סנהדרין] דברי
וכו'זקניסןנו ח' 7-ט אומר גם אתהןזה בפ'ב] כ חין
גם זה בפ'ב] דט ח' ן א אהרן העם הזה אשר עמך זה
שבעים זקנים דברי ר' יהושע ,ר' אלעזר המודעי אומר
אתה זה משה גם וה אהרן נדב וכוץ הזק א?כ ח'ן אשר
עמך] ד ח'  8 -כ הזקנים  9 -הדבר] מ ח' ,א נ' וגו',
ב נ' לעשותו] מפ שהיאן א או שלשה ,טמ ושלשה -
 10אכ אינן ,טואינן ,מאין ן בהן כ נ'כי כבד ממךן
מאיןיכוליןן מפ וחמשהן דויכולין11-כי וכוץ אכ
ח"ן לא וכו']טח'2-נ א בקולי וגו'ן ל וכן במק' :עתה
וב-ה במכדר"שןאיעצך] טכס ח'ן אפייטיבןייטבלךן
קח'ןאיעצךן טמ?ש ח'  13-אטכס המלך 1וגו'] ?כס
ח'ן להמן א ח' ן מלא] א נ' בושה ן אכ דבורות ,ט'
דבורים ,ש דבירות  14 -אתהן ט ח'ןדברים] פ ח' ,מ
דבריןתביא] פ ח' ,אמש תבא 1תביאוכו']  2תרצהותגין
 :: 15החקים'
להםן בהמן כ-ה גם פש,
לפניו -
וגו'החקיםאלוןאלון כ חקיםן מ המדרשותן ק ושרות]

,

יאתי
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הקראיח ד) ן4ייהדשען רי אלעורהמודעי אומר :חוקים אלועריות ,שנאמרלבלתי עשותמחוקות
התועבות ,והתורותאלו ההוראות.
והודעת להם את הררךילכו בה ,זה הלמוד תורהן ואת המעשה אשר
יעשון ,זה מעשה הטוב ,דברירייהושעןריאלעיר המורעי אומר :והודעת להם ,הודע
להם ביתחייהמן את הררך ,וה בקורחולים; ילכו,וו קבורת מתיםע בה,זוכמילור:
כמדימן ואת המעשה,זו שורתהריז 1אשריעשון ,והלפנים משורתהדין.
ואתה תחזה מכל העם ,תחזה להםכנבואה .אנשי חיל ,אלועשיריםבעלי
ממין,יראי אלהים ,אלו שהםיריא-םמן המקוםבדיז .אנשי אמת אלו בעליאבטחה.
שונאי בצע ,אלו שהם שונאים לקבל ממוןבדין ,דברי ר' יה'שע; ר' אלעורהמורעי
אומר :ואתה.תחזה מכל העם ,אתה תחזה להם באספקיריא ,כמהויתזושאווין בה
ו-מ-רכיכם .אנשי חיי) ,אלובעלי אבטחה ,יראי אלהים ,אלו שעושין פשרהבדין.
אנשי אמת ,כבון ר'חנ-נאבן דוטא ודביריו .שונאי בצע ,אלו ששונאיםממון עצמם,
ואם.ממון עצמםשונאין ,קל וחומר ממוןאחרים.
ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי כמשים ושרי עשרות,
שרי אלפים ,שש מאדה; שרי מאות ,ששת אלפים; שרי חמשים ,שניםישר אלף; שרי
י
אותן לפניו ,פי'ערכם .ובכמדרשב"י הגירסא להם ,ומשמע
 .הוראותןדברי וכר ההוראות] ט ח' ~ 1-מ ר' יהודהן
דהכוונה לפני העם .ועיין גירסת הילקוט וכבפנים הוא גם
ת
ו
י
ר
ו
ה
ן
המודעי] ר ח'ן מ עשות וגו' 2-מ התורותן כ
פ"ז וש"ט דף שלב ,וצ"ע 2 :ההוראות .עיין מכדרשב-י
( 3שדעת להט] מ ח'ןילכו בהן ד ה'ן אטע אשר ילכו
ולעיל ד-ה והודעתי ,וש-ט דף שלב ושלה ,ובפ"ז סותמת
בה וך זו]מזה ת"ל תורה  4 -מ ר'יהודה]וק ר'
כאן כר"א המודעי ולעיל כר"י ,ואיני יודע טעמו 5 :את
בא-צ מגיה עלפי הגמרא דבבא קמא צט:
והדרך
ן
איועזרן והודעת להם] פש ח'ן כ הודעת להן הודע לה
'-
וכ
א ל :את הדרך  11גמילות חסדים ,ילכו :ה בקור
יוע
ובבא מצ
ן
ו
חייהן 5-בית] אכמ ח'] ט ואת]דמ זון אשרילכ
חולית .בה זו קבורת מתים .וכ"ה במכדרשב-י כאן,ויונתן
:טכ?ק מ-הירטכן ן 6ישית
ההחפן]כ
תרגם עלפי דעת ר"א המידעי ומתרגומו ראיה להגירסא
משיתן אשרט ף] מ] אדא ] א לפת  7 --ט צהן
שבפנים .וכן הוא בש"ט דף שלה ונותן טעם דילכו קבורה
מתים לפי שנא'כי הולך אדם אל בית עולמו ,ולענין בית
לס] ד ךן ט נשאהן אדטכ תע 8 -4אסכל שטחהן
חייהם פירש רפ"י בבבא קמא תלמוד תורה אבל בבבא
9א*ן מ ך]טמ ששתאעןמ ממתםןא
ששתאץממע
מציעאפירשאומנות להתפרנסבו ,אבליונתן תרגם ותהודק
עצמן בדץ 10--מכל העפן מ ח"ן אתה וכו' להם] ד ח'ן
להון ית צלותא דייצלון בבית כנישתהון ,ובש"ט מפרש
הודיעם זמנים שילכו לבתיכנסיות ולבתי מדרשות ולהראות
אתהן מ חלט בספקלריא ,א באיתפקלריא.ל באספקלרארן
את פני ה' במקום אשר יבחר .ועיין פ"ז ומ"א ,ובש"ט דף
ט במחזיתזושמחזין .מ כמחזית זו שהיא מאירה למלכים
ן
שלב נקט בקצרה דעת ר'יהושע 7 :בנבואה .מדלא כתיב
 11אטכ מלכים
י אטכלמ הבטחהןאלון מ ח'ן אב שהן
ל"א בג-ן תבחר או תראה .עיין ר'בחיי ומ-א וש-ט שלב:
ד
'
ח
ם
י
א
נ
ו
ש
ן
ן
אם
ן
]
ו
עושין  12 -אל
אטב
מ
ט
ן
ה
ש
 8אבטחה' בש'.ט דף שלבבעלי הבטחה כגון ר' חנינא בן
דוסא וחבריו שמובטחים הם שהםבניעולם הבא ע"כ וא"ב
ממונם שונאיםן מ הן שונאיןן אמכם חבריהם 14-
י
ר
ש
מערב דברי ר"י ור"א וגם פירושו בענין אבטחה מסופק
סים וכו'עשרות] ט ח'ן אטכס אלמים שש מאות וכו'ן
אבל דף שלה כלפנינו 10 :שחוזין וכו' .שרואים בה דברים
לישרי מאות שרי חמשים-
י
שאינם יכולים לראותן בראיית עין בלבד בליעיר כל
הבטה ,מ"פ .ור'נחיי פירש כעין שבוחנין חמלכים סורק
ובא"במגיה חממים במקום מלכים וא'ג11 :שעושיזפשרה .כדי שלא יבא אחד מה
ממוניהןבחכמתהפרצוףובטימנין
_.,ועייןש"י-
ן זה במשמעות ונראה דדורש גםצאן בעקרהדבי .בר' יהושע דאלהים לשוןדיין
לידי שבועה אן נ'מרהדין.ש"י אבלאי
אבל לדעתו הכוונה דמשום שיראים את הדין משתדלין לעשות פשרה 12 :ששונאים וכו" שאינם להוטים אחר הממון וכן הוא
בס-א שאפילו בממונם אינם חסים .אבל לשוןרש"י ששונאים את ממונם בדין כההיא דאמרי:ןכל דיינא רמפקייןמינו :ממונא
בדינא לאו דיינא הוא ,ע כ .ונראה דעלמי זה הגיה בא"ע ששונאים ממון עצמן בדין ,אבל יש לפקפק ביסוד הגהה זו דמאחר
דרש-י מפרש כל הפסוק אליבא דר"י נראה דהיתה לו גי' אחרת נדברי ר"ילענין שונאי בצע !היה גורס כן בדברי ר'יהושע
וראיה להשערהזו שכן בפ" 1גורס ושונאי בצע אלו ששונאיןממוןבדיןדברי ר'יהושע .ולשון התנחומא ס.נ שונאיבצע שונאין
ממון עצמן כ-ש ממון של אחרים יהא אומר אפילו אתה שורף גדיש אפילו קוצץ אתכרמי כהוגן אנידיינו.ע"כ .והלשוןיותר
מחוקן ברמב-ן שהביא זה כן בשם הילמדנו ,ושם איתא יהיו (ונ"ל והיו) אומרים אפילו שורףגדיש '.וכו'אני דנו,ועיין סמ"ג
עשין צז בשם הת-כ ונראה דאינו אלא ט"מ והכוונה פשוטה שאינו מתיירא להצדיק את הצדיק ולהרשיע את הרשע אף אס
י עלידי זה נזקכי המתחייבבדין ישרוף אתגדישו .אבל המכ' נראה דאינה מדברת מזה רקשאינו אוהב ברבוי הכסף
יגיע
ן פ"ז
כאשר
לפי' הרמב"ן ,וכן מוכח מן הלשון שהביא הסמ'.ג.ועיין רמב-ם על סנהדרין פ'ב ז ,ומ"ת דברים א סו (דףח)ועיי
ובשכל טוב דף שעב מפרש ששונאין ממון עצמן שמניחין עסקיהן ועוסקין לדון דיגי ישראל' ובאונקלים תרגם שונאי כ?ע

י
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עשרות ,ששים אלף* נמצאו כלשריישראל ,שבע רבוא ושמינה אלפים ושש מאות*
 -ושפטו ארז העם בכל עת* רייהושע אומר:בניאדם שהםבטילים ממלאכתם

ושיהיו דנין את העם בכל עת .ר' אלעזר המודעי אומר:בני אדם שהם בפילין
ממלאכתם)4ועומקים בתורהיהיודנין את העם בכלעת.
5

והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך .דבריםגדוליםיביאואליך,יברים

10

והקלמעלך.
אם ארז הדבר הוה תעשה וגו' ,צא והמלך בגבורה- ,וצוךאלוהיים
ויכלת עמור ,אם מודהלךויכלת עמוד ,ואם לאו אי אתה יכול לעמוד .וכם כל

16

קטנים ישפוטוהם .אתה אומרכן אואינו אלא דברים של בני אדם כדולים יביאו
אליך ודברים שלבני אדם קטניםישפוטו הם ,כשהוא אומר את הדבר הקשהיביאון
אל משה ,האאינו מדברבבני ארם ,אלא בדבריםגדולים הכתוב מדבר:ונשאו אתך

העם הוהוגו' ,אהרן נדב ואביהוא ושבעים אישמוקני ישראל ,עלמקומויבא בשלום,
וישמע משה לקולחותנו .ודאיויעש כל אשר אמר ,כל אשר אמרלוחיתם
דברי ר'יהושען ר'אלעור המודעי אומר :וישמע משהלקול חותנו ,ודאיויעש כל אשר
אמרלו אלהים.
,
ו
נ
ה
ו
ת
'
ר
'
ר
וישלח משה את
יהושע אומר :שלחו בכבודו של עולמן אלעור
ו מתנות רבות;שמתיך תשובה שנתן לו אהה למד ,שנא' 0אל נא במדברי לא
המודעיאימר:נתןל
יסנן לקבלא ממון ,וכן ת"י אלא שהוסיף מלת שיקרא
ונראה דאן הפירוש שוחד ממש אלא מתנה או הלואה כמו
שפירש הרמב-ן .וכן משמע מן המכדרשב-י דלא גרס מלת
בדין אף בדברי ר' יהושע 1 :ושש מאות .סנהדריןיח,.
ועיין בתוספות שם ד"ה נמצאו .וירושלמי שם יט ע"ג,
ותנחימא משפטים ס.ו ,מכדרשב"י ,פ"ז ,ש"ט דף שלב,
ספרי דברים פיטו ,מ"ת שם דף ט ,ראב"ע כאן ורא"ם:
 3יהיו דנין וכו' .המוסגר הוספתי עלפי כי"מ,וכן הוא
במכי' דרשב-י וש"ט דף שלג וכן נראה גירסת הפ"ז אלא
שהשמיט דעת ראה"מ 5 :דברים גדוליםוכו' .סנהדרין
טז.יח ,:מכדרשב"י .פ"ז ,ש"ט דף שלג 8 :ונשאו
כלומר סרס המקראואין והקל צווי ,מ"ע .ואפשר דואכיונ'ו
אלא ט"מ וצריך להיות כאשר הוא בכי"מ .ודרכו של בעל

המכילהא להביא לפעמים המשךהכתובים אףכשאיןעליהם
מדיש,ועיין מ"מ12 :ושבעים אישוכו' .פ"ז ,ת"י ורש"י:
15קהים .פ"ז.ש"ט דףשלג 16 :בכבודו וכו' .בכבוד גדול
ילווה אותו ואפשר דם ל דאף שכינה הלכה עם משהללותו
ור"אדלעיל דאף השכינה הלכה לקבל פגיו ,וי-נ' בילקוט
ג' מכבודו ופירש בז"ר שלאיהיה במתן תורה ור"א חולק
משום דס"ל דאחר מתן תורה בא ובפ"ז וש"ט דף שלד ג'
לכבודו של עולם ונראה דאף לפי הגירסא בכבודו הכוונה
כן הוא וכמו שאמרלעיל בד"ה 4וע ]-המדבר שהיה יתרו
שרוי בכבודו של עולם ומפני כךחזר .ובספרי במדברפי'
עט דףעו ובא"צ הפךהמאמרים דר"י לדר"א ודר"אלדר"י
 17מהנות וכו' .ופירש וישלח מלשון ויתנה שלוחים לבתו
למלכים א' ט טז) .מ-ע.ועייז ש"ט דףשכז בפ'אחרשלוחיה
ודףשלוופ-ז - :אתה למד .שלא שלחו לגמרי 4א על כרחך
וישלח שנתן לו מתנות ,מ"ע .ולא אדע איך מוכח מן
התשובה שלא שלחו לגמרי ונראה כפירושנולעיל דמביא
רליה שלזו תזר מפני שהיה שרוי בכבודו של עולם אלא
( ומורש שהלך לגיר ננדכו'ינו,ו ולא' שאין תועלת לגר
י
:ן החמה ולבנה אבל בעקר הגי'רסא יש לפקפק דבמכילתא
(גרס מתנ.ת ימת אמר לו הריני הולךומגייר אף
 .-סב-י

 1אלף] אבעפיםן אטכסדיינין כ שבעתן אכ ישמונתן
 2אדם] כ bYnן שהם] א :ח'ן מ ובטלין .ד בדלים -
 3המוסגר דם ח'ן  2שדתןן א והיון ר' אלעזר וכו'
עת] ט ח' 4-א ועסוקיןן אכמ בד-תןוקוהיון מ געל
עתיהיו  5 -כל] מ ח'ןיביאופיך] כס ח' ,א וגו'ן כ
יבאון 4יךבפ'א] נ ח'ןיביאוגפ'בןכיבאון ד4יךיביאון
א2ודבריםן כהדבריםהקטניםישפטו  6 -ם ישפטו וכן
בס'ןכזן ל ח'ןאו] ב ח'ן מ דבר של גדולן ד הגדוליםן
ט יבואו ן  7מ של קטניםן אדם] כ ח'ן ך הקטניםן ד
אומר והדברן ט יביאואליך הא  8 -אל משה] כ ח'ן
הא] ד ח'ן הא וכו'ן מהוי אומר בדברים גדולים הכתוב
מדברן גדולים] אטב ח'ן ד ונשא אתך והקלמעליךן
במקרא :והקלמעליךונשאו אתך  9 -והקל וכו'] טס ח'-
 10אם וכו' תעשה] מ ח'ן תעשה] ט ח'ןוגו'] אמכמפ
וצוך אלהים (מ נ' ויכלת עמוד)ן אכמפ המלך]וצוך
וכו' עמודן
א לך את כל העם הזה אהרןוכו'ן
ככמ-וי
ויכלתעמוד]מ ח'
אתה יכול לעמודן סבאיןן מ לעמוד
בו 12-וגו'] טכס ח'] אכמ ושבעים זקנים (א מזקני,
כ זקני)ן ושבעיםוכו'בשלום] ט ח'ןעל וכו' בשלום] מ
ח'ןעל מקומט ר ח'ן וק לשלום  13 -לקול וכו' ר'
יהושען ט רן חוהנו] כ נ' וישמע משה לקול חותנון
ויעש וכו' ודאי בש' הס'] אכ ח' ן כל אשר אמר בפ'ב]
מ ח'ן מ חמיו  14 -ם ר' יהודהן ק משה וירא רעש
ככל וכו'ן משה] ט ח'ן ודאי דמ ח'ן ק ויראהן וק
ככל  15 -לו] ס ח'] אכ האלצים  16 -א חורנו וגו'ן
ינ' :ד'לז,ו %ש מכבודו ,כ ויבוזו ,ק כבווי'  :7חוי!.
לוו ':1 !",.ןי
 :ח'ן טכ ו-אמר אל וכו' -

ל
.

,
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תענובאוהנו .אמרלו ,אתה נחתלנו עצה טובה ועצה יפהוהמקיםהודהלדבריך ,אל
נא תעוובאותנו .אמרלו ,כלום הנר מהנה אלא במקום החושך,וכי מה הנר מהנהבין
חסה ולבנה ,אתה חמה ,ואהרן אחיך לבנה ,מה יעשה הנר ב"ניכם; אלא הרני הולך
לארצי ואכייר לכלכני מדינתי ואב-אם לתלמוד תורה ואקרכם החת כנפי השבינה.
שפננם א טזיכנדל שהלך ולא עשה ,ת"ל0ובניקניחותן משהעלו מעיר התמרים .ואימרוילך וישב
איוביב כ אוץ קיימי ואין ?מ אלא חכמה ,שנ' 0אמנם כי אתם ?ם ועמכם תמורןויכמה ,אל תקר-
תמות אלא תומת ,כלזמן שחכם מתקיים חכמתו מתק--מת ,מת חכם אכרה חכמתו
עמו .וכןמציגי ,משמתרבינתן אבדה חכמתועמי .הלכו וישבו להם אצליושבייעבץ
דה"א ב נה ךכ".יישביישונץזיין ,והלא תלמידייעבץהיו ,שנאמר 0ומשפחת מופרים יושבייעבץ
תרעת.ם שמעת.ם מוכהים המה הקנים הכאים מחמת אביבית רכב ,רהרעתיבם ,שהיו
מתריעים ונענים; שמכתיבם ,ששמעו קול הרועת תורה במינה סוכתים ,על  QIWשישבו
ירמיה לה *טוכן.י שנ0 ,דנשב באה ים ונשמע דנ?ש ככל אשרצונו יונדב אביס*
מעשה באהד שהקריב קרבןמבני שותה מים ,ויצאת בה קול מקדשי הקדשים
ואמרה:מי שקבל קרבנותיהם במדבר הוא יקבל קרבנותיהם בשעהדו- .ר'נתןאימר
כדול הכרית שנכוותה עם יונדבבן רככ מהברית שנכרתה ?ם דוד ,שהברית שנכרתה
תלים א ?כן דדך לא נ-רתה אלאעל תנאי ,שנאמר ראם ישמרובניךבריתי ,ואם לאו 0ופקדתי
בשבם פשעם; אבל הברית שנכרהה עם יונדבבן רככ ,לא נכרתה עמו על תנאי ,שנ'
ירמיה להיט 0לכ:ן כהיאמר ה'צבאית אלהי ישראל לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומר לפני
כלוהימ.ם.

ש

בם מדעתי שמתשעה וכר ולפ"ז מלתא באפי נפשה היא:
 1וכי וכו' .בא"צ גורס וכי מהנה במקום חמה ולבנה:
ן ת"י 6 :ואין עם .כלומר האמור כאן ,מ"מ:
4ואגייר.עיי
 8ר' נתך בא"צ מגיה ר'יוחנןבןזכאיעלפי המשנה דסוף
סוטה משמתר'יוחנןבןוכאי בטלזיו המכמה .ועייןילקיט
ליפטים לח ואיוב תתקו9 :וכיוכו' .אינו מובן ונראה
ויצריך להיות שנ' ומשפחות וכו'יעבץוכייושבי יעבץ וגו'
תלמידי יעבץ,ועיין גיר' המ ח וילקוט שופטים ופ"ז כאן:
 10סוכתים וכו' .עיין מכדרשב"י וספרי במדבר דף עג:
 17כל הימים .ילקוט שופטים לח וירמיה שכג:

 1אמר וכו'אותנו בש' הס'ן כ ח' ן לו] א נ' משהן
אתה] מ ח'ן מ טובה והוגנתויפה  2 -ד חשך 1רוכי
מהנרנהנין חמהן מ במקום חמה  3 -אטכ ללבנהן כ
אתה משה חמהן חמק א ד מ משה1איה אטכס 11
א למהן מ אעשהן המ] מ רן אט 2מן חמה ~מהן
"
אבהרי אנה_4לארצנו  2ר וממדלכלן אט?מ ומגערן
אטב כלן לכל וכר] מ את בם משפחתי ואקרבם לתורה
כדישיכנסו תחתן תורהן רח'ן א 2שאביאםן ג:ואקרבםן
כ לתחתן מ שכינה ,א השמים  5 -אפם הרי הוא אומר
י או' הואובני ן עלו מעיר התמרים] מ ח',
ובני ,מ
 hחכמיםן א עם
אמש וגו'הון ואומר] א"כ ח' .מ וכתיבן  [r~haא ח' ,מ כשעםן אט אין ,ילקוט איוב תתקוa.h4:
וגו'ן אל וכו' תומת] מ ח' וכן ילקוט שופטים אבל איוב איתאן אל תקרי וכו' עד סוף המסכתא] ט ח' 7-אכ תומת חכמהן
כ והחכםקייםן אקייםן כ מתקיימת עמהן א קיימתן כ החכם  8 -עמו] מ ח' וכן בסמוך] א שמתן כ לו] מ אצל שנ'
ממשפחת יושביוכי יושבי יעבץ היו אלא תלמידי יעבץ היו תרעתים שהיו מתריעים וכו' (ובין אצל ומלת שנ' מקום ריק)ן
 9והלא]  2אלאן מ משפחות ,כ ממשפחות.,ק ומשפחתןוגו'] כ ח' 10-תרעתים וכו' רכבן אכמ ח'ן ל שוכחים וכן בס'ן
 11קולן כ כלן אכמ תרועהבסינין על שום] א ח' ,מ על שם שהיו ישראל יושבין ,כל על שםן אכ שהיו יושביםן
 12באהלים] מ ח'ן יק ונעשהן ככל וכו' אבינו] ד וגו'ן אכ כל  13 -שהקריב] א שאמרן מ באחד שאמר קרבןעלי ממני
שותי מים ,אכ וילקוטירמיה שכג :באחד שאמר קרבן מבני נשתה (א שותה ,ט מןבני אם שותה) מים היום 1מ מים היוםן
מ יצאת ,א ויצתהן אכמ מבית קדשי (מ קדש)  14 -מ ואמרן אטם שקבל (א נ' את) קרבנותיכםן כ קרבנותיהםו במדבר
וכו'קרבנותיהם] א ח'ן מ קרבנכם ,ט 2קרבנותיכםן דב שעה 1א הזאת 1טכ ר'יונתן ,אבל ילקוט שופטים :ר"ג  15 -אט
כמ שנכרת (א נ' שהברית) וכן בסמוךו אל יהונדבןבן רכב] מ ח'ן שהבריתוכו'דוד] ח'ן שהבריתוכו'ן ט שאותו ברית
של דוד לא נכרת עמו אלאן ט 2שנכרת  16 -אכ נכרת עמוןבניךבריתין מ וגו' ,א נ' וגו' ,כ בניך את דרכם 7 -נ א
פשעם וגו'ן אב שנכרתןבן רכב] מ ח'ן אטכמ נכרתןעל] ס ח'  18 -לכן] מ ח'ן צבאות] ט ח'ן אלהי ישראל] דטמ
ן כל ליהונדבןבן וכו'] מ ח'
-

י
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שלשה דבריםנתנו ?ל תנאי :ארץ ישראל ובית המקדש ומלכות ביתדוד ,חוץ
תיאיז
מטפר תורהובריתו שלאהרן שלאבתנו עלתנאי .ארץ ישראלמנין ,שנאמר 0השמרויניי
 ,שנ'0והכית הוה אשר מ"אויב
לכםפן יפתה לפככםוגו' וחרה אף ה'בכם .ובית המקדשמנין
אתה בונה אם תלך בחקתי ואת משפטי תעשה ושמרת את כל מצותי ללכת בהם
ה שם ט ח
והקימותי אתבריתי אתך אשר דברתי אל דוד אביךוגו'; ואם לאו חוהבית הזהיהי
עליון כל?יברעליו ישם ושרק .ומלכותבית דודמנין ,ת"ל 0אם ישמרוכניך בריתי תלים קלב יב
ועדותיוו אלמדם; ואם לאו0 ,ופקדתי בשכת פשעם ,ומנין למפר הורה שלאניתן על
תנאי ,שנ' 0תורה צוהלנו משה מורשה .ומנין לבריתו של אהרן שלאכתן עלתנאי ,דבייםי
גד
ומנ' 0ברית מלח ?ולם הוא ,ואומר 0והיתהלו ולזרעו אחריו ברית כהונתעולם .ומנין~ן"יט
ו של יתרו ,שנ' 0המה הקמם הבאים מחמת אצי בית יה"א ב גה
לבנייונדבבן רכב שהם מבניבני
'
א
שם
רכב ,הם בקשו את הרבוי?כץ בקש סכמה ,שנא'0ויקראיעבץלאלהי ישראל לאמר י-
נשכם ברך תברכני והרבית אתנבולי והיתהידך עם* ועשית מרעהלכלתי עצביויבא
קהים את אשרשאל .אם כרךתסתכני ,בתלמוד תורה; והרבית אתגבולי,
"
מ
י
ד
.
מ
ל
ת
ב
והשהידרעמי ,שלא אשכח את משנתין והשית מרעה,שתילשהלי רעים כמותקלבלתי
?צבי ,שלאיעציבני יצר הרע מלעסוק כתורה; ויבא אלה"ם את אשר שאל ,מלמר
שנתןלו מה ששאל ולהםנתז מה ששאלו ,שנאמר 0רש ואיש תככים נפכשו מאירעינימשיי כט"
 - .הא כיצר ,תלמיד שש.מש את שכם כב ב
שניהם ה' ,ואומר 0עשיר ורשנפכשו עושה כלםה'
הרב והרב רוצה להשנותו,מאירעיני שניהם ה' ,זה קונהחיי עולםוזהקינההיי עולמן
אבל הלסיד ששימש את הרב והרבאינו רוצה להשנותו ,עושה כלם דה' ,מי שעשה
זה חכם סוףיעשהו טפשומי שעשה לוה טפש מוףיעשהו חכם,
כיוצא בו אתה מוצאבנותני צדקה :כיצדעני שפשטידו לבעלהכית ובעםהכית
רוצהניתןלו ,מאירעינ .שניהם ד ;'-אכלעני שפשטירו לבעל הביתואין בעט הכית
 1שלשה וכו' .ילקוט דברים תתקנס וספרי קמד - :חוץ
 1תנאי] נ ג' אלוהן  2 -כס ת"ל  3 -וגו' וכו' בכסן
ל
ובו" בא"ב מגיה אבל תורה ובריתו של אהרן לא נתנו ע
'
ח
'
ח
'
ח
ן
ן
פ
ג
ו
ן
ן
]
ם
כ
ב
ת
י
ב
ן
מ
כ
אכמ ת"לן
כ אכמ
תנאי 11 :חכמה .בא"צ מגיה תלמידים.ועיין גירסתמ"ח:
במק' :הביתן הזק ד ח' 4-א בחקתי וגו' ואם לאו 1אם
 16ולהם וכו' .בא"צ מגיה עלפי הגמרא כיוצא בו נאמר
וכו' וגו'] מ וגו'ן ואת וכו' וגו'] כ ח' 5 -בריתי] במק':
רש וכו'ועייזפ"ז ,ש"ט דדשלו .ספריבמדבררףעג ,וש-נ:
 21כיוצא וכו' .בא .צ מוחק מכאן עד שיענו אותו ש'ב בע'
דברין ר לאו והיתה הארץ לשמה (לשממה) על יושביה
הס' וגורסו ברבריריי:
[מיכה זיג]ן והבית וכו' עליו] מ ח'  6 -כ וישרוק ,טס
ק
ו
ר
ש
י
'
ו
ג
ו
ושרק
ן
ת"לן
וא
אט
מלכותןאכק
ד
אתלל
ח')בריתי וגו'ןבריתיוכו'אלמדם] אם וגו'  7 -פשעם]
מוגו',א בוגו'] ד ניתנה 8-מורשה] כ ח' ,אמ וגו']אמ ניתן 9-הוא] ח' ,א וגו' ,דהיא] ואומרן ח'ן אחריו וכו'
עולם]  .ח'ן בריתכהונתעולם] ב ח' ,א וגו' 10 -א יהונדבן כ שהואן מחמתוכו' רכב]כח'ןביתן
רה' 11-הרב] כ הדברן
ק.בקשלתלמידים חכמהן אב לחכמה 1חכמתן מ לתלמידון מיעבץ  4ה' לאמר  12 -א תברכני וגו'ן והרבית וכו' בתלמודן
מ ח'ן והרבית וכו' תברכני]  :ח'  13 -מ בתורה 1את] וק ח'ן מ גבול1בתלמידים] כ ח'  14 -ירךן מ חכךן ט עמדין
עמי] כנ' כאן בטעות :ועשיתלי מרעה לבלתיעצבי אם ברך תברכני בתלמוד תורה והרבית את גחלי בתלמידים והיווהידך
עמיןאת] אכמ ח'ןועשית] דב נ' ליןמרעהן א נ'לין כ שתעשית,משתתז 15-מ ישגחויצר הרע מלשנות ויבאןאכ
בתורתךןויבא] כ ויאמרן אתן כ ח'ן מלמדן א ח'ן מלמד וכו'] מ לו נתן מה ששאל  16 -ן שנתן מה ששאל לון ד ולמה
נתן לו מה ששאלןנתן] מ ח'  17 -ואומר וכו' דה' בש' המן מ ח'ן אב וכתיב  18 -ב באיזה צד תלמיד משמשן אכמ
קנה..
 .קנהן כ העולם וכן בס' ' 19 -ק עושה שג-הם  20 -אבס לזהן אבמ טופו לעשותו (א לעשות) טפשן לזה] ך
תלמירן מ סופו עושה אותון אב סופו לעשותו  21 -כ כיוצא בדברן מוצא] כמ אומרן אתה מוצאן א ח'ן א והרוכיבו,
כ דהרו באיזה צדןכיעדן מ ח'ן דהעני פושטידו לבעלהבית לקבל צדקה ובעל הביתאינו רוצהליתןלו כלוםעושה כלם
דה'ן מ וב"ח נותן  22 -רח'] מ ח'ן מ לב-ה ואינו רוצה לתת לו עושה וכו'ן א וב"ה אינו רוצה וכו'ן
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רוצהליתןלו ,עושה כלםד.',-מישהעניזה סוף שיעשרנו,ומישהעשירזהמוף שיער
לאמר אם
אותו - .רייהודההנשיא אומר ,הרי הוא אוכר,ויקראיעבץלאלהי
ברך הברכני והרבית אוהכבוליוכו'ן אם ברך תברכני ,בפריה ורביהן והרבית ארז
נבולי בבנים ובבנוהןוהיתהירךימי
 ,במשאובמהז1ועשית מרעה,חיים שנתתלי ,לא
יהיה בהם לאהולי מיעים ולא מיחושעיניםולאמיחוש הראשו רכלתיעצבי ,הא אם
אין אתה עושהליכן,הרנייורדכבןמימי לשאולןויבא אלהים את אשר שאל,נתןלו
מה ששאל.
רבי חניכאבן נמלי %אומר ,לאנאמרוכלשיעוריםהללו %א בשנה שנייה ,בשעה
מ"י גב שבקש משה להעמיד מכטיוטינומ עלישרי ,שנ' 0אישעלהגלו באותותלביתאבותם.

ישרא.

הסלת מסכתא דעמלק

אותה בגמראמסיים כאןזו משנת ר'נתן ר"י-כף
1שיעני
 6כבןסיסי .בא"אמגיה בנסיסי שכן מתורגם נעצב המלך
על בנו איתנסים מלכאעלברדה .ובמכילהא דרשב"י איתא
בגסיסות.ועיין כל זה תמורה טז' ,תדב"א סוף פ'ו דףלא)
וספרי שם 7 :לאוכו' .בש .ט דףשלד גרס כלהענין הזה
חזר ונאמר בשנהובו ,אבל בפ"ז ומכי' דרשב-י כלפנינו:
9מכסיוטינוט.עיין בת 'ג וגירסת המכילתא דרשב"י ובפ1.
להעמיד דגלים ,וכן פירש בש"ס דמסיוטניותהיינו דגלים,
B u a r K
ועיין. 3,8ט Lellnwbrler ]], 5. 323

1דה'] כ ח'ןאכמי שעשה לזה עניןמי וכו'] מ מי
ושעשאו עשיר לזה עושה אותועני ומי שעשה לזה עושה
אותועשירן אכ סופולעשותועשירומי וו,91ןלזהעשיר
סופו לעשותועני2 -הרי הוא אומט מ ח'ןכ והריןא
כס יעבץ וט' (מ ח') אם ברך הברכני בפריה 3 -וגו']
מ ח'  4 -כוהייתן מ חנך?עמדי זה משא ומתןן א
צגותן א עמךן א זה משאןועשית]כ נ'ליןלי] מ בהםן
כנילא  5 -לא] מ ח'ןולא מיחושעינים] מ ח'ן אכמ
ראשן מ אם אין  6 -ק בנסיסי ,מ ברסיסין אכ דה'ן
אח] וק ח'  8אכ ר' חנניהן מ ר' נחמיה אומרןלא] אכ למהן כל] מ ח'ן א השעוריםן מ אלוןהללו] כ נ' לא נאמ'
 9אכהשנייהן בשעה] מ ח'ןמכסיוטינוס] כ ח' ,אמומכסיוטונות ,מ מטכסטתןעל בפ'בן מ ח'ןלבית אבותם] מ ח' ,א נ' וגו'  10 -ר,כמן א מסכתאדבירי פרשתא קמיהא,
מסכתא שישמע ,ק מסכתא דפ' וישמע
כ מסכתאחצירי? ול
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