
 יתרו וישמעמרשת

 דבר. כצדו, כתובה שהיא וכא, שמע עמלק מלחמת וכא, שמע שמועה מהוישמע.
 תורה שנתנה שכשעה ובא, שמע תורה מתן אומר, המודעי אלעזר ר' יהושע.ר'

 באותה כבוד. אומר כלו 0ובהיכלו שנאמר בהיכליהם, האדמה מלכי כל וסו לישראל ט כטתהלים
 המקום שמא בלעם לו, אמרו הרשע, בלעם אצל העולם אומות מלכי כל נתקבצושעה

 אמר לעולם. מלך ה' וישב ישב למבול 0ה' שנא' המכול, לדור שעשה כמו לני עושה ישם
 מי 0כי שנא' לעולם, מבול מביא שאינו לנח הקב"ה נשבע כבר שבעולם, שוטים להם, ט נדישעיה

 מיום של מכול שמא לו, אמרו הארץ. על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאתנח
 מבול ולא אש של מבול לא מביא אינו להם, אמר מביא. אש של מבול מביא,אינו

 ששמעו כיון יתן, לעמו עוז 0ה' שנא' ולידידיו, לעמו הקב"ה נותן תורה אלא מ"מ, של יא כטתהלים
 והלכו ופנו בשלום, עמו את יברך 0ה' כך, אחר ואמרו כולם ענו הזה, הדבר מפיו כולםשם

 מוף ים שנק-ע שבשצה ובא, שמע סוף ים קריעת אומר, אליעזר רבי למקומו.איש
 רחב אמרה וכן האמורי. מלכי כל כשמוע חויהי שנא' מופו, ועד העולם מסוף נושמע א היהושע

 מ ובא[ ן מדין( כהן נ' )אב יתרו וישמע אטכמק 1)א(
 שניתנה שבשעה( )א בשעה אומר יהושע ר' ובא אכ ןח'

 בצדו[ וכו' מלחמת ן מלחמת אומר יהושע ר' ובא כ:ובו/
 ן ר'4יעזר ט ה'-2 מ ר'יהושע[ דברי ן שכתובה מ ן ח'כ

 ן ח' טס לישרנו[ -3 שבשעתמת1תורה מ ן ח' ומ-המודעין
 ן ח' אטבם נהכנסוןמלכי[ אכמ 4 - תבל אכמ אדמה,ט

 ן ואמרו חלט אמס אצלןהרשע[ ח'( )אט להם ובאואטכ
 כשעשה לגו עושה הזה המעשה שמא ד ן ח' טמגלעכם[

 א ן כשם ט מרה מ 5 - מא מ המיש ן שעשק כמו)ל
 [ י אטכס לעקם[ וכף אשב ן ממל של שוח כ ןכמה
 ן ח' א לנח[ ן המקום אכ הב-ה, :ם ן ח' מ לנח[ הקב-ה6
 וגר לי אנזכ וכף-.7 אמרו זאתלי נח מי מעבור שרמ
 אכ ן ח' א שמא[ [ אמר וק 8 - אמר( )וט אמרו ח'()כ

 שמביא ס'רכג חיב תשב"ץ עיין וכו'. שמועה מה 1)א(
 דבר דהכתוב ומתרץ שמע מה בכתוב מפורש שהריהקושיא
 הענינים אלא הפרטים כל שמע שלא ספק ובלא כללדרך
 אחד וכל הענינים אלו מה שואל זה ועל מפורסמיםהיותר
 ויק"ר ע"ב, עב מגילה ירושלמי ועיין סברתו. לפימפרש
 פס"ר טז, פסוק פ'ד שהש"ר ס'ב, פ'יג במד"ר ס'ו,פ'ט
 עוד ועיין ורמב"ן. וראב"ע רש"י לו, בראשית ילקוטפ'ה,
 ומ"א: לג:, דף והזהיר ס'ג, כאן ותנחומא ס'ו. פ'כזשמ"ר

 ספרי ופ'ה, פ"א דבחדש מס' לקמן וכו" שנהנה שבשעה2
 שופטים ילקוט רט(, )רף ב לג שם מ"ת שמג, פיס'דברים
 שירה: ואמרו הגמרא ע-ם הוסיף בא"צ בהיכליהם' 3מח:
 כבר שבעולם שוטים להם אמר מגיה: בא"צ וכו'. שנ'5

 למבול ה' שנ' לעולם מבול מביא שאינו לנח הקב-הנשבע
 במכילתא גם הוא וכלפנינו וא-צ וגו' נח מי כי ואומ'ישב

 המודעי. ר"א דעת משמיט בפ"ז אליעזר. ר' 11דרשב-י:
 שלד דף אבל בקצרה, הדעות שלש כולל שכה דףובש-ס

 הוא מביא אגל מ מביא, ח,( )א הוא אש של מבולאבל
 תורהן נותן אלא ח'ןמ א של[ מים"'אש-9 ח'ןאטכמ מ ולאןלא[ מביא אש של מבול לא ק וכו'[ אשמינו שלמבול

 וכו' איש הלכו מ ענוותם[ ן מפיו הזה הדבר סאת ן ח' אכמ בולמן וכיון-10 מ ן ח' אטכס ולידידיו[ ן ח' אטמםהקב"ה[

 ר' אטכ 11 - וענו ג' ק בשנוס[ ן למקומו איש איש והלכו כולן נסו ט למקומו, איש איש להם( )א כולם והלכו כולם פנוא:

 אומרת, רחב אטכ ן וגו' האמורי 1!ט 12 - שמעי לישרנו ח'( סוף ים )ט סוף ים שנקרע אט:מ ן המודעי לעזר( )כליעזר
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 י-יא ב שם בצאתכם מפתכם טף ים מי את 71 הוביש אשר את שמענו סכי יהושע, לשלוחיהותה
 הוונה רחב אמרו, מפניכם, באיש רוח עוד קמה ולא לבבנו וימם ונשמע וגויממצרים

 וגתה, במדבר ישראל שהיו שנה מ' וכל ממצרים, ישרף כשיצאו היתה שנים עשרבת
 דברים בשלשה חטאתי, דברים בשלשה רבש"ע, אומרת: והיא נתגיירה, שנה נ'לסוף
 ש שם החומה בקיר ביתה כי החלון בעד בחבל סותורידם שנ' בחומה, בחלון בחבל לי,מחול

 יושבת. היאובחומה
 פורטל, חבר, רעואל, חובב, יתרו, יתר, לו: נקראו שמות שבעה יתרו.וישמע

 חביב שהיה חובב, טובים, במעשים שיתר יתרו, בתורה. אחת פרשה שהותיר יתר,זי,
 שנפטר פוטיאל, למקום, כחבר שנעשה חבר, למקום. כריע שהיה רעואל,למקום.
 היו לא מתחלה יתרו, וישמע ד"א - תורה. לו וקנה לשמים שקנא קני, זרה,מעבודה
 יח ד ששת טובים מעשים וכשעשה חותנו, יתר אל וישב משה שילך שנאמר יתר, אלא לוקוראין

 אלא אותו קוראין היו לא שמתחלה באברהם, מוצא אתה וכן אחת* אות לוהוסיפו
 ארזנה וכן אברהם. שמו ונקרא אחת, אות לו הומיפו טובים מעשים וכשעשהאברם,
 לה הוסיפו טובים מעשים וכשעשתה שרי, אותה קוראין היו שמתחלתה בשרה,מוצא
 קוראין היו קכשמתחלה כיהושע, מוצא אתה וכן שרה. שמה ונקראת כדולה אחתאות
 ש יג במדבר מויקרא שנא' יהושע,(4 ונקרא אחת אות לו הוסיפו טובים מעשים וכשעשה הושע,אותו

 שמתחלה מעפרון, ללמד לך יש מהם; שפחתו אחרים ויש יהושע. נון בן להושעמשה

 כאן דנוסף מה חטאתה 4 כשלימות: המכילתא כלמעתיק
 גרס לא קטז: זבחים רש-י וכן נוסחאות בשאר ליתאבדפ"ר
 בשם שם מביא ורש"י דרשב"י במנילתא לירא וכןוקדה

 הוא זה וכעין וחלון ופשתים בחבל ימחל בשלשההמכילתא
 יהושע ובילקוט דרשב"י המכילתא גירס' ועיין שם'בגמרא
 בשלשה שם בז"ף ומגיה כאן הישנה כגירסא גורס טרמז

 בנדה לי מחול בשלשה ובחומה, בחלון בחבל לפניךחטאתי
 חטאתי דבשלשה אחד פירוש מביא ובא-א ובהדלקה,בחלה
 וכן ליתא, בפ"ז חבר. 7 וא"נ: ובבטן בירך בעיןהיינו
 תנחומא וכן ששה, ומונה שמות המשה ושט שכו דףש"ט
 רעואל במקום אבל ליתא, כאן ומיח וכי"מ ס"א ימותב'

 עצמו בפני לשם בן ומונים רעואל בן ומ"ח בכי"מאיתא
 נתערבו לח שופטים ובילקוט דרשב"י נמכילתא הואוכן
 ס"ת רכז ושמ"ר סיד בתנחומא שהותיר. 8 הנסחאות:ב'

 ונכה לג: דף והזהיר ובס' דרשב"י במכילתא הוא וכןשיהר,
 וכו' פרשה שיתר וגורס מגיה בם-ע וכן דינין, פרשתליתר

 שנאהב בפ-ז וכה רעואל 9 טובית: במעשיםשהותיר
 שנעשה מלב פ"א שם-ר וכן לישראל, ריע ונעשהלמקום

 מע"ז אל שפלטו פוטיאל בפ"ז וכו'. וכנפטר - לאל:ריי
 בבא הימנה, ונפטר זרה עבודה באלילי שפטפטובש-ט
 ד"ת לו וקנה בש"ט וכוי וקנה 10 שמות: ת-י קט:,בחרא
 במדבר וספרי דרשב"י מכילתא זה כל ועיין עוה"ב.וחיי
 לומר צידד ובמ"ע בה"מ' בכתב, ר"ל גדולה' 15 עב:דף

 וגו' ה' מ ן ונשמע וגו' ה' אט ן ח' כ כי[ 1 - אמרה רחבמ
 וגו'( נ' )א לבבנו אכ 2 - ונשמע ואומר סוף כ ןאמרו
 וילקוט אבס הזונה[ רחב ן אמרו וגו' חח ט ן בתאמרו
 ן שיצאו נשעה אטכס ן רחב היתה בו ח'-3 סח רמזיהושע
 אטם ן במדבר יש' שהיו שנה מ כל וזנתה  יהושע:ילקוט
 שנה חמשים לסוף אטמ 4 - זינתה כס ן שגה מ אוהןוכל

 הב"ה, )ט הקב"ה לפגי אטכס ן אמרה היא ט ןנתגיירה
 יהושע: ילקוט דברים[ ן אלו וברים טס ן רבש"ע הק'(א
 הדלקה חלה נדה ג' ד שחטאתי, מ לפניך, נ' ם חטאתי[ ןח'
 ובשלשה אב ן ובהדלקה בחלה בנדה יהושע: ילקוטוכן
 ילקוט דבריסן ן אלו נ' ט באלו, מ דברים[ בשלשה ןימחל
- ח'יהושע  ן ובחומה אטכמ ן ובחלון מ ן ימחל מ 5 
 כ יושבתן וכר כי ן וגו' בחבל א ן ח' ק יושבת[ וכו'שכ'
 בחומת יושבת היא ובחומה כך ובשביל החומה מ ןח'

 וכו' וישמע ן יתרו וישמע ד"א כ 7 - עדן בגןהצדיקים
 חבר ז'ןטכ ב שבע, קסז[ד רמז ט גע'הס'[ ש'הלתורה
- ח' אבתק חברן ן רעואל בן אכמק ןחובב  פרשה 8 
 חבר טובים אט ן שהותיר אכמפש ן ח' ם שייתר[וכו'

 למקום( 9 - שהוא חביבןטכ שנעשה  למקוסןפששנתחבר
 1 רעואל המקום( לפני )מ למקום כבן שהוא בן מ כ םא

 ן וקונה א ן למקום שקנה ט ן ח' מ לשמים[ שקנא 10 - ח' אטכמק 2-כמקום[ וכו' חבר ן לאל  מש ן ריע ש ן שהואאטכמ
 א ח'-12 מ משה[ אלאןוילך אותו אטכמ בתחלה-11 וט ח' טמ יתרו[ התורהןוישמע את ןאטכמ ח' שקנהןלו[ממ
 ן ח' אמא שמו[ ן הוסיפו טובים במעשים וכשהוסיף מ שבהחלה-13 אבינו באברהם ט ן יתרו ח'( )אט שמו ונקרא אחתמב
 גדולה[ 15 - לו וק וגו'ן א ח', ט גדולה[ וגר וכשעשתה ן שרי ח'( )אט נקראת שמתהלה אכט ן ח' מ שרה[ וכו' שמתחלתה14
 יהושען וכו' שנ' ן ח' אט שנ'[ 16 - וגו' שמתחלה א ח', דטמ המוסגר ן ח' אכט שמהן [ ח' ל שרה[ שמה ונקראת ן ח'כ
 ח'( )א אות מהם שמנעו הש אכ מהן, אחת אות שגרעו ויש מ מהם, שמנעו אחרים ויש ח'ןם א יהושע[ נון בן ח'-17מ
 בדמה מלא עפרון כתוב היה בתחלה עפרון מ ן מעפרן א עפרון, מן ט ן מעפרון לזמר לך כ ן ח' מ ללמדן לך יש ן לךיש
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 שנאמר משמי, אחת אות פחתו אברהם מיד הכסף וכששקל עפרון, אותו קוראיןהיו
 ארזית וכן כתיב. עפרן הכסף את לעפרן אברהם וישקלל עפרון % אברהם 0וישכמע טז בגבראש'

 אות לו פחתו מעשה, לאותו וכשבא יהונדב, אותו קוראין היו שמתחלה ביונדב,מוצא
 אל חכמים, אמרו מכאן מעשיך. ה' פרץ לרשע ובהתחברך שנאמר יונדב, ונקרא אחת לז כדה"ב

 לתורה. לקרבו אפילו לרשע אדםיתחבר
 בן כרשום בן 0ויהונתן שנאמר כענין היה, כומר אומר, יהושע רבי 1 מדיןכהן ל יחשופטים

 שר אומר, המורעי אלעזר רכי הארץ. גלות יום עד הדני לשבט כהנים היו וכמומנשה
 היו. כהנים דוד 0ובני שנאמר כענין היה יח חש"ב
 אל וישב משה 0וילך שנאמר בחמיו, מתכבד משה היה מהחלה משה,חותן דיחשמית

 משה. חותן אני להם אמר טיבך, מה לו, אמרו בו, מתכבד חמיו עכשיו חתנו.יהר
 כישראל משה שקל עמו. ולישראל למשה אלהים עשה אשר כלאת

וישרי
 ממצרים, ישרי את ה' הוציא כי - כרב. ותלמיד כתלמיד רב שקל כמשה,

 לישראל. ב"ה הקדוש שעשה וגבורות הנמים כל כנגד מצרים יציאת ששקולהמכיר
 יהושע רבי שלוחיה. אחר משה אשת צפורה את משה חותן יתרוויקח

 האמור שלוח מה שילוח, להלן ונאמר שלוח כאן נאמר בכם. ממנו שנפטרה אחראומר,
 שכשעה כמאמר, ממנו שנפטרה מאחר אומר, המודעי לעזר ר' גט. כאן אף גט,להלן

 0ועתה שנאמר ממצרים, ישרק בני עמי את הוצא לך למשה, הוא ברוך הקרוש שאמר י גשם
 למצרים, מוליכם והיה בניד ושני אשתו נטל שיה באותה פרעה, אל ואשלחךלכה

 כסף שקל מאות ארבע ארץ שנ' אבינו אברהם עם ארץשל
 א ; ן וכו' וישמע שנ' אחת אות ממנו מנעו לסוחרעובר
 אחת אות ממנו מנעו ארץ של דמה ומשנטל ט ןעפרן
 ישראל ארץ של דמה ומשנשקל אב שנ', )[( עפרתונקרא

 מאוה( ארבע ארץ שנ' )כ אביט אברהם( מן )אמאברהם
 מ ן לעפרון וק 2 - שנ' עפרן ונקרא אחת אות ממגומנעו
 וישקול ן עפרן כ ן לעפרן אברהם וישקול החתי עפרוןאל
 ן לעפרון אט 1 ח' אטם הכסףן את ן ח' כ הכסף[וכו'
 נקרא שמתחלה ט ן ביהונדב כ 3 - ח' אטמם כתיבןעפרן
 1 ליהוא וכשנתחבר מ ן המעשה כ ן שבא וכיר כ ןיהונדב
 שנ' 4 ן אחת אות ממנו חסרו( כ מנעו, )אט גרעואטכס
 במקרא: ן כלפנינו יהושע ילקוט אבל ח' אט מעשיך[וגו'

 כ אפילון אמר-5 חלט ר וכין אהויה,פרץ עםבההחברך
 במק': ח', כ ובניו[ ן וגו' מנשה אטמ לקרבן-7 טכ ןח'
 ן ח' כ הארץ[ וכו' לשבט ן ומכדר"ש פש וכ"ה וגניו,הוא

 שם: ורש"י ס'ז פ'נח ב"ר עפרן. 2 גדולה: שלדצ-ל
 )מלכים ליונדבבןרכב דהכוונה כתב בבה"מ וכו'.3ביונדב

 ובמכ' במ"ח הוא וכן ו(, לה )ירמיה יונדב ונקרא סו( יב'
 באור"נ אבל מ'ז פ'א לאבות אבות במגן פירש וכןדרשב"י

 ההשערה )ועיין אמנון ריע יונדב על דקאי מפרש ס"טג'א
 הבין וכן לחז"ל(. המסורה בין גוסחא חלוף כאן שישבמ"מ
 בש-ט הוא וכן קמט. ושמואל ג רמז יהושע עייןהילקוט

 כא., סנהדרין ועיין בק?ור' רק הענין מביא ובפ"ז שכודף
 יתחבר אל 4 שהאריך: ע"ב עב דף עולם נתיבותובספר
 דרשב"י מכילתא פ"ז, היה כהנים 8 מ'ז: פ"א אבותיכו/

 שלה דף אבל המודעי ר"א דעת השמיט שכו דףובש"ט
 וכן יהושע* ר' כדעת סותם ס"ה ב' ובתנחומאמביאת,
 ראש הדעות ב' מרכיב לד: והזהיר ובס' ט'לב ס"אשמ"ר
 : המודעי כר"א תרגמו ויונתן ואונקל' היה, לע"ז וכומרבלוי
 שכו, דף ש"ט גי' וב-נ ורש"י ת"ז גי' וכן בו. מתכבד10

 שנתן מוסיף בא"צ אלהים. ;1 דףעה: במדבר ספריועיין
 מכי'דרשב"י, כרב' 12 מבואר: אינו וטעמו לישראלתורה
 פ'א: ריש דשירה מסכתא לעיל ועיין רש-ה ש"ט,פ-ז,
 להלן' 15 רש"י: שכו, ש-ט פ"ז, מכדרשב"י, לישראל.13

 ן חמיו מכבד ק ן שנ' לחמיו מכבד היה אט? ן בתהלה מ9
 אטפש וגו'-10 א ח', טכ וכו'חתנו[ ח'ןאל מ משה[וילך

 שקולן ה' טעשה המלך-11 חותן מ ן אנכי אטב ן ח' דפ אומרןלהם[ אמ'ןין אומר,א ד מכבדוןאמרו[ אוטכקועכשיון
 אטש ן שקול אטכ ח'-12 בו כרבן וכו' שקל ן בישראל".במשה כ ן שקול אטכס ן ח' מ עמון ן וגו' למשה ה' וגו',א אלהיםכ

 את ה' הוציא כי ג' מ ממצרים[ ן ח' מ ה'[ ן וכו' כי כנגוד( )כ כנגד אכ ן התלמיד( )אכ תלמיד ושקול אטכ ן בתלמיד כ ןהרב
 ן למשה הקב"ה כ ן הב"ה ק ן המקום להם שעשה מ לישרו, להם המקום שעשה ט ן נימין כ נסים, אספק 13 - ממצריםיש'
 חיבנו שפטרה ט ן מאתר אטכ 15 - ח' מ אומר[ ר"י ן ח' כ שלוחיה[ אחר ן וגו' ?פורה אט ן ח' מ משה[ אשת וכו' ויקח14
- ח' מ האמור[ שלוח ןגגט  ן בסמוך ג'פ וכן ביו"ד שילוח כ שלוח[ ן כאן האמור שלוח אף אטכ ן בגט . . ' גגט מ 16 
 ן הוצא המקום לו שאמר מ 17 ח'- ט מה"ד[ עד שבשעה ן הימנו טכ ן שפטרה אכש ן אחר מ ן אליעזר ור' כ ן גט ר"לכאן[
 אל ן לך אכ נא, נ' וק למה[ 18 - ח' ד ועתה[ ן ח' אכמ בני[ עמי ן והוציא ל והוצא, אכ ן הקב"ה לו שאמר כ ן המקוםא

 מוליכם והיה ן עמו ובניו מ ן ח' מ שעה[ באותה ן בניו ושתי אשתו ונטף בא וגו' פרעה א ן וגו' והוצא פרעה מ ן ח' כפרעה[
 ן ח' אכמלמצרים[
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 כ ד שם באותה מצרים. ארצה וישב החמור על וירכיכם בניו ואת אשתו את משה וניקדועוב'

 כ: שם היכן משה א"ל ונשקו. וחבקו משה לקראת יצא משה. לקראת 0לך לאהרן, נאמרשעה

 וכי. אשתי לו אמר עמך, אלו ונשים טף מה א"ל במדין. לו אמר הללו, השנים כלהיית
 הלכה שעה ובאותה אביך. לבית לכי לצפירה, אמר שעה באותה באלו. גםנצטער ועכשיי מצטערים אנו הראשינים על איל למצרים; לו אמר מוליכם, אתה ולאן לו,אמר
 שלוחיה. אחר נאמר לכך בניה, שני ונטלה אביהלכיח

 אמעור ר' ודאי. לו היתה ארץנכריה אומר, ר'יהושע נכריה, וגו' בניה שניואת
 עבודה עובדי העולם וכל הואיל משה, אמר יה,(4 הינכר נכריה בארץ אומר,המודעי
 צפורה לי תז ליתרו, משה שאמר שכשעה הצולם. והיה שאמר למי אעביד אניורה,
 לאשה, לך נותנה ואני לך שאומר זה דבר עליך קבל יתרו, לו אמר לאשה,כתך

 אס-
 שמים, לשם ואילך מכאן ורה, לעבודה יהיה תחלה לך שיהיה בן לו אמר מהו,לו

 כא ב שם שבועה, לשון אלא אלה אין משה. 0ויואל שנ' לו, וישבע לי, השבע לו אמר עליו.וקבל

 גי"ד ךן הקדים לפיכך ככרים. וקח הואל נעמן 0ויאמר וכתיב לאמר, העם את שאול מיואלשנ'
 וגף. וירף וגו' בנה ערלת את ותכרות צר צפורה ותקח מיד משה, את להרוגהמלאך

 כה ט יכמיה ערלים הגוים כל ~כי שנ' רשעים, בה שנתגנו ערלה מאומה אומר, עזריה בן אלעזרר'

 בריתוה עשרה ששלש מילה גדילה אומר, ישמעאל ר' לב, ערלי ישראל נבינויכל
 שחרבין החמורה השבת את שדוחה מילה גדולה אומר, הגלילי יום. ר' עליה.נכרתו
 שעה. מלא עליה למשה נתלה שלא מילה בדולה אומר, קרהא בן יהושע ר' כרח,עליה
 וכיוהיו שכל מילה גדולה אומר, רבי הננעים. את שדוחה מילה גדולה אומר, נחמ.הר'
 ישראל בני עם. את היצא לך המקום לו כשאמר דחקו, בשעת לו עמדו לא משה ,ש

 מביא ואתה פ=ז וכן האחרונים שורה מביא אתהעכשיו דרשב"י מכי' וכן בח"ג עיין וכו'. נצטער 5 : ג כדדברים
 שלוחיה. 6 ס'ד: פ'ד שמ"ר ועיין במצרים. להכניסםאחרים

 ואונקלוס כלפגינו ובפ-ז ור"א ר"י שיטת הפוכהבמכדרשב"י
 מ"א ועיין ר"א כדעת ויונהן יהרשע ר' בשיטת דתפסנראה
 ר"י שיטת שהביא דאחר הבנתי לא שכו דף הש"טולשון
 מתן לה ופרע במאחר הימנו ופטרה ששלחה נמי איכתב

 דף אבל ר"א, דברי כן פירש טעם מאיזה אדע ולאמוהרה
 ראיתי במ"ע וגם פירוש. בלי המודעי ר"א דעת מביאשלה
 הפירוש והרי במאמר שפטרה לשון לו נתברר דלאשכתב
 ר-ל ודאי. 7 רש"י: ועיין בלבד, בדבור שפטרהפשוט

 מכיל' ועיין כדרכו. נוטריקון דורש יה' נכר 8כמשמעו:
 המורעי ר"א דעת השמיט שכז דף ובש"ט פ"ז,דרשב"י,

 דהיינו נראה תחלה. לך שיהיה 11 מביאה: שלה דףאבל
 שהביא ומה מ"א ועיין כד ד שמות ת-י עיין מל, שלאאוהו
 ח"ה רדב"ז תשובות כן גם ועיין בזה דעות חלוקיהמו"ל

 ומ"ת פי'כז דברים ספרי ובו" אלה אין 12 קמח: אלפיםב'
 ס'לג פ"א שמ"ר טז., ערכין סה', נדרים )דףטז(, כד גשם

 עשרה ששלש 16 פג: דף מ'יז תדב"א ס'יב. שמותהגחומא
 בראשית בפרשה נאמרו בריתות עשרה דשלשבריתות'
 רבי 19 סיח: פ'ה שמ"ר וכו'. נתלה שלא 18 יז:מסוק
 יא ג פרק דנדרים המשנה פי על מגיה בא-צ וכו'.אומר

 אב ן אמר ד וגו'-2 אס ח', כ מצרימן וכו' וירכיבם1
 יצא קעג: רמז וילקו' אכמ ן וגו'( נ' )א המדברה משהמ

 מחבקו( )ט ומחבקו מגפפו( והיה )אטם ומגפפולקראתו
 כל מ --3 איכן אחיןא משה טס משה, אחי כומנשקון

 - מקומה ח', א מה[ , ח' טס א"לן ן א"ל הימיםאותן
 ד לו[ אמר ן להיכן ט ן ולהיכן אכמ ן ח' דם לו[ אמר4
 )ט עלינו הבאת אטב אלו, את עלינו מביא אתה מ ןח'
 לכי משה לה אמר אטכס 5 - אלו ק ן האחרונים אתח'(
 והלכה בניה שני נטלה מפ אביהן וכו' וגאותה ן באותהק
 גר נ' מ וכו'[ 7ואת - ח' ט וכו'בניהן שעה ובאותה ן לכךלה

 ן ח' דם ארץן ן נכריה בארץ בניה טכ ן נכריה בארץהייתי
 בארץ ליעזר-8 ר' כק ן אומר ליעזר ר' מ ן ח' כודאי[
 כאילו כולו העולם אכמ [ כ רק המוסגר ן ח' מגבריה[
 למי אטע 9 - ע"ז עובדים כולו ט ן ע"ז עובד ח'()אם
 ן צפורה נשרץ אטב ן תנה אב ן מי לפני ד ן אעבודאני
 ן לך אומר שאני אחד דבר אטכמ ן ח' אכמ יתרו[10

[ra~RL1ח'ןט מ לון מההוא-11 משה לו ח'ןט מ 
 מ ן ולהלן א ן ומכאן אב ן ח' כ זרה[ ן ח' ד לךן ןהבן

1"

16

20

 מ ונשבע, א ן קמט שמות בילקוט איתא אבל ח' רט ומין ן השבעה מ 12 - קיגל מ ן לשום כ ן לשמים ולהלןמכאן
 ח, אכמ לשון[ [ ח' א אלה[ ן ואין טכס ן ח' כ לו ן והשבע כנשבע,

-  ויאמר ן וכן א וכתיב[ ן וגו' א ח'. טכס לאמר[ 13 
 מידןמ טח'-14 צר[ וכו' לפיכך ולפיכךן אכמ וגוע ככרים נכרייםןא כ כסףן ככרים קחןט ח'ןבמקרא: אכמנעמן[

 ן הערלה מ ן אליעזר ר' כ ן פא רמז לך לך ועיין ח', ט וכו'[ ר'אלעזר ממע-15 וירף ואומר צור כ ן ממנו וירף צר אט ןח'
 זכיותיו שכל מילה כ -18 חמורה שבתןאכמ שדוחה מ ימין ור' כ כריתות-17 כ ח'[ אכמ וכף[ וכל ח'-16 מ ח':כי[ מבהן
 יש' את להוציא הולך היה מ וכוח כשאמר ן ח' מ לון ח'-20 א מילה[ ח'-19 א עליה[ ן זכות ג' אר נתלה[ ן וכו' משהשל

 - שנתעצל ועל ממצרים יש' את( נ' )א להוציא הלך אב שנתרשל, ועלממצרים
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 במלוק בדרך ויהי שנ' להרגו, המלאך בקש אחת, שעה במע'ה שנתעצל ועלממצרים,
 ויצא ימול אמר, אלא אחת, שעה במילה שנתעצל צדיק לאותו ושלום חם אומר, יומיר'
 ממצרימו ישראל עמי את והוציא לך לו אמר המקום וימול, ישהה נפשות, מכנתהרי
 במלון בדרך ויהי שנ' להרנו, המקום בקש לכך המילה, קודם בלינה שנתרשל עלאלא
 שנאמר לתינוק, אלא משה את להרוג המלאך בקש לא אוכר, גמליאל בן שמעון ר'וכויי
 תינוק. אומר הוי משה, או תינוק חתן, קרוי מי וראה צא אמרת לי, אתה דמים חתןכי

 יהושע ר' פרעה. מחרב ויצילני בעזרי אבי אלהי כי אליעור האחדושם
 ושופט שר לאיש שמך מי דחן, לו שאמר שעה באותה המקום, הצילו אימתיאומר,
 וכפתוהו לבימה והעלוהו משה חת תפשו אמר, הזה. הדבר את פרעה וישמע וכו'עלינו
 תפסו משה. של כדמותו להם ונדמה מלאך ירד שעה באותה צוארו, על הסייףוהמחו
 עשאן משה,(4 את שתפשו אדם בני אומר, אליעזר יצרי משה. את והניחו המלאךאת

 ולא משה הוא היכן לאלמים אומרים והיו ומומיב, חרשים אלמים כתים כתיםהמקום
 0ויאמר שנאמר כענין רואין, היו ולא ולמומין שומעין, היו ולא ולמכעסים כ1דברימ, דין יא דשמות

 כעורי. אבי אלהי כי נאמר לכך וע', אלם ישום מי או לאדם פה שם מי אליוה'
 ואשתךושני נאמר כבר והלא משה, אל ואשתו ובניו משה חתן יהרוויבא

 משה של במו משה. אל ואשתו ובניו ת"ל אחר, ממקום בניה שהיו שומעני עמה,בניה
 אחר, ממקום בניה היו ולאהיו

 עליו מתמיה הכתיב הרי האלהים. הר שם חונה הוא אשר המדבראל
 לכך כלום, בו ואין ותוהו ציה למדבר לצאת ובקש עולם של כבודו בתוך שרוישהיה
 האלהים. הר שם חונה הוא אשר המדבר אלנאמר

 עמה בניה ושני ואשתך אליך בא יתרו חותנך אני משה אלויאמר

- ח' מ במלון[ וכף שג'1  ן ח' מ אחת[ שעה ן הצדיק כ 2 
 לך לי מ 3 - או' א ן ק-ו משה דרש ר ח', אכאמרן
 ן מצרים מארץ ישראל את יהוצא אב ן ישראל אתהוצא
 ן שנתעסק ח'( )ע[ ע"י לס ן ח' ד על[ 4 - הוצאל

 אכ ן לכך תחלה בליגה מ ן ונמחק גמילה נ' כשנתרשל[
 ן המלאך אכ ח', מ המקום[ ן בקש נאמר לכך כ ןלמילה
 כלמשה ן ח' א משהן את ן ח' אכש אכח'-5וגו'[שנ'[
 אמרתצאוראה[ ן ח' כ לי[ אתה התישק-6 אלא מ ןאלא
 ן התינוק או ח'( )כ משה אכמ ן דמים חתן קראו כ ן ח'מ
 עד ושם ן שם וק 7 - התינוק זה אומר מ ן התינוקאכ

 כ פרעה[ וכו' כי ן ח' מ בעזרי[ וכו' ושם ן ח' טמה"ד[
 ן ח' מ וחן וא' שר ן בשעה אכמ 8 - וא' אח',
 אמ'. ק ן ח' מ הזה[ ן ח' כ וגו'[ עלינו ן ח' א עלינו[9

 ירד צוארו על הסייף והכהו ובהפהו והעלהו מ ן אמשאכ
 שעהן באותה הסייףן את א ן אף ג' כ והניחו[ 10 -המלאך
 ן ח' כ בפ'א[ את 11 ן בדמותו לש ן המלאך אכ ן ח'אכש

- ח' דהמוסגר  אכ ן ח, א כתים[ כתים ן הקב"ה כ 12 

 עד תמים נברא לא אבינו שאברהם מילה גדולה אומררבי
 בן יהושע רבי אמר תמים' והיה לפני התהלך ששמרשמל
 וכן וכר זכיותיו וכל מילה גדולה כמה וראה באקרחה
 וכיזמיו שכל מילה גדולה אומר ריב-ב כאן מעתיקבפ"ז
 כי-מ בגירסת תפסתי וכו'. אמר 2 השמים: והשארוכו'
 ובירוש' רבי( בשם קושם אמר כך אלא לא:, נדרים הואוכן
 בא-צ שכהרשל. 4 ואומר: בעצמו דן שהיה אלא ע-בלח

 מה מפני אלא לח.. שם ובבלי בם-ח וב-ה שנתעסקמגיה
 כלפנינו בירושלמי אבל במלון שנתעסק מפני משהנענש
 בנסמן זה כל עיין וכר' שנ' - בלינה: שנתעצל ע-יאלא
 ס'ח: פ'ה רבה ובשמות ה'ד פ'ב נדרים ובתוספתאלעיל

 אימתי 8 שלה: דף ש-ט לב., בבלי ע"ב, לח ירוש' תימק'6
 דצ-ל נראה וכו'. אמר 9 : שבז דף וש-ט T~b וכו'.הצילו

 11 וכו': תפשו אומר המודעי אלעזר ר' דרשב"יכבמכילתא
 בשנויים ע"א יג ברכות ובירוש' שם, ש"ט יכו" אליעזרר'

 ע-ג, מב זרה עבודה ירוש' ועיין וריב-ל. קפרא_ ברבשם
 ודב-ר ס'לא, פ"א ושמ"ר ד, ושוח-ט ד' פסוק פ'זושהש-ר

 וכו'. שומעני 6; ורש-י: ס'י, שמות ותנחומא ס'כט,פ'ב
 וכן כאן מיותר אלהים. וכו' אשר 18 עכז: דף ש"ספ-ז,
 ורש"י: שם וש-ט פ"ז וכו" כבודו 19 :בסוף

 1 אומר חיה מ 1 "' א ש'יד[ וגו' וכו' והיו ן חרשים מומים מ ן כפול ק חרשים[ ן סומין עשאן חרישיז עשאן אילמיןעמאן
- ח' כס אליו( 1-ה' ויאמר ן משה אל ה' ל ן לסומים לחרשים למ 13 ח'- מהוא[  וגו'( ומ' או 1 ח' מ נעורי[ וט' או 14 

 ן ובניו נאמר לכך א ן אני שומע טכ ן גניו וק 16 - ח' ך ואשתךן ן ח' אטב משה[ אל ן ח' מ משה[ וכו' ובניו 15 - ה'כ
- ח' טכ בפ,ב[ ח'ןהיו מ היו[ ח'-17 מ משהן ח'ןאל א אחרן וכו'אל  האלהיסן ח'ןהר אכפש וכו'האלהים[ אשר 18 
- ח' מ וכו'[ כלוםןלכך בו שאין תוהו ח'( )אטכ מקום המדבר אל טכמפש עולמןאח'ן ה'-19 הרי[,מ וגו'ן tarnט  

 מ עמה[ וכו' ח'ןואשתך טכ עמהן וכו' ןבא וגו' חדל וק אליךן וגו'ןבא ח'1אמשה וק אל[ ח'-21 אטכ וכוץ20אשר
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 ואמר שליח כיד לו שלח אומר, המודעי אלעזר ר' באכרת; לו כתב אומר: יהושער'
 לכך בניך, בכין עשה לאו, ואם אשתך בנין עשה בכיני, עושה אתה אין ואם בגיני, עשהלו,

 והיה שאמרתי הוא אני אני, למשה נאמר אומר: אליעור ר' וגוע משה אל ויאמרנאמר
 3ג 3ג יימיה אלה* ולא ה' נאם אני מקרוב 0האלוה שנאמר המרחק, ולא המקרב הוא אניהעולם,

 להתמיר אצלך אדם כשיבא אהה, אף רהקתיו, ולא יתרו את שקרבתי הוא אנימרחוק.
 שיהא לטד, אתה מכאן תרהיקהו. ולא קרבהו אתה אף שמ"מ, לשום אלא באואינו
 לעולם. ודחפו לכחזי אלישע שעשה כשם ולא מקרב, וימין בשמאל דוחהאדם

 מוקני ושבעים ואביהוא נדב אהרן משה יצא אמרו, חתנו. לקראת משהויצא
 עמהם. יצאת שכינה אף אומרים, ויש ישראל,(4 כל יכואחריהםישראל

 אומר: כשהוא ימי, נשק מ. או למי, השהחוה מי יודע, איני לו. וישקוישתחו
 ג יב ימטר מאד, עניו משה מוהאיש שנא' משה, הלא איש, קרוי מי לשלום, לרעהו אישוישאלו

 מוכן האדם שיהא אמרו מכאן לחמיו, משה אלא נשק ולא השתחוה לא אומר,הוי
 המדרש. בית זה האהלה, ויבאו - חמיו.לכבוד

 ה'. עשה אשר כל את -- לתירה. לקרבו למושכו לחותנו, משהויספר

 הים, על מצאתם, אשר - במצרים, התלאה, כל את - ישראל* לעמו הורהשנתן
 הכל. מן המקוס הצילם ה', ויצילם - עמלק. מלחמת זו בדרך,-

 שיטתם ס'ו ותנחומא ס'ב פ'כז ובשמ"ר ש"ט, פ"ז שליח'1
 ורש"י ל(, )דף פ'ו תדב"א ועיין במכדרשב"י, וכ-ההפוכה
 ותנחומא רבה וכ"ה אשתך. בגין עשה 2 ; ורמב"ןוראב"ע

 צא בגיני יוצא אתה אין סובכם רש"י לשון אבל וש"טפ"ז
 בגין צא אשתך בגין יוצא שמהדה אע ואם אשתךבגין
 קאי משה אל דויאמר דרש וכו'. אליעזר ר' 3 בניה:שני
 וכו' שאמרתי הוא אני וכו' אני למשה שאמר הקב-העל

 ואפש' אמר הב"ה ווי-נ וא"א בא"צ הגיה נאמרובמקום
 והזהיר בספר הוא כאשר למשה נאמר הגבורה מפידצ"ל
 מביא דףשכח ובש"ט ורבה, ותנחומא מכדרשב"י ע"אדףלה
 חותנו לקראת משה ויצא הכתוב על אליעזר ר' שלמאמרו
 ואל קרבהו מסיים ורבה שם ובתגחומא בפ"ז בקצור,וכו'

 ובו" מכאן 6 חותנו: לקראת משה ויצא מידתרחיקהו
 שכח, דף ש"ט פ"ז, מז., סוטה קו., סנהדריןמכדרשב-י,

 וי-4ן 9 וא"צ: לעולם, במקום ידים בשתי מגיהובא-צ
 מי 11 רש"י: ועיין ארון, אף וי"א איתא מכדרשב"יוכו'.
 נוהג להיות אדם שחייב מיכן פ-1, מכאן. 12 מ"א:וכו'.
 ורש-י: מכררשב"י ועיין שכח, דף ש-ט ובז חמיו,בכבוד

 פ-ז מכדרשב"י, ועיין הידיעה, בה-א מדכתיב המדרש.13
 פ-ז, לתורה' 14 אולפנא: בית למשכן ואתו ת"י וכןוש-ט,
 מצרים ביציאת מגיה בא-צ תורה. שנתן 15 רש"י:ש-ט,

 דהדרש בכאן חסרון דאיזה דנראה להעיר ישובראשונה
 כל את בתחלה דורש ובמכדרשב"י ישראל, אודח עלקאי
 ומצרים כמצרים פרעת שקול ולמצרים לפרעה ה' עשהאשר

 תורה של שזוללותיה מכאן פ-ז ולשון כפרעה.שקולין
 לומר ורצה עצמו דברי דהם ונראה מפרטותיה יותרמרובין
 במלות מרומז וזה המארעות כל בפרטות ספרה לאדהתורה

 ישראל ברודת על אמלות קאי שנתן הדרש ועב-פ כל.את
 אע"ג כי"מ דבגירסת ונראה לפקפק יש הגירסא בעקראבל
 המכי' ולשון העקרית לגי' זכר נשאר הבנה משוללתדהיא

 טוב ובשכל בישראל, עמי שתדע ישראל אודות עלדרשב-י
 אודת על ולמצרים לפרעה עשה אשר כל את איתאדףשכח
 לשער נוכל זה ומכל ישר4 של לישועתן שיודה כדיישר4
 מגיה במכדרשב"י ובד"ה בדל-ת תודה צ"ל תורה במקוםכי
 : באור צריך עצמו זה לשון אבל בישראל עמי שתודהכדי
 רש"י: מ"א, פ"ז, ת"ק וכן מכדרשב"י, הכל.16

 ן אשתך בגין עשה לאו ואם מ אמר-2 מ לעזרן1כור'
 בגין עושה את אין ואם בניך בגין ם [ צא ד בפ'א[עשה
 בגין ששה 4שר, אין ואם אכ אשתך, בגין עשהבניך
 ח'- ט וגו'[ וכו' לכך ן בניה ד ן בניך בגין עשהאשתך

 חותנך אני משה אכ ן עמה בניה ושנ- ואשתך נאמר מ3
 הוא[ ן ח' ולמ בן בפ' אני ן אליעזר ור' ? ן ח'( )איתרו
 ן ח' ד הוא[ ן העולם את שבראתי מ 4 - שאמר ט ן ח'ק

 אמש האלי, וק האלוה[ ן ורבה י וכ"ה האלהי,במקרא:
 מרחוק[ וכו' נאם ן וגו' ו-ה' א ן באו נ' ק מקרובן ןהאלהים
 מ ן ח' א- הוא[ האלהים-5 מד אלי, אלהי[.-ק ן ח'בם
 מ ן מבא מףןד טך[אטכ עבין*-[עי

 ן אעו אדב 6 -= ח' ? להתמירן ן קרבהו לשמיםלהתמיר
 ן הרחקתו ט ן ואל אטם ן ואף א ן ואת כ אף[ ן לשםהכל
 7.אכ - מקרבת וימין דוחה שמאל ותהא מ וכו'[מכאן
 ן שדחפו אטם ן לא אט ן בימין וקרב ט בימין,ומקרב
 זקנים, מ , יאהרן אטב ן ח' ד בפ'ב[ משה 8 - העילם מזכ
 כ אומרים[ ויש ן ח' ארב המוסגר 9 - ישראל זקנים

 - יצתה ט יצא, א יוצאת, כ ח', מ יצאת[ ן אומ'וישראל
 הרי מ ח', אכ אומרן כשהוא ן ח' מ אי[ וכו' יודע איני10
 משהן זה אומר הוי טס ן ח' ר לשלום[ אומר-11הוא
 אומר לא-12 הוי הלא כ לאן הרי ח'ןא ד מאד[עניו
 ן ח' מ אמרו[ ן לחמיו והשתחוה נשק משה אומר מ ן ח'ט
 ן חמיו בכבוד נוהג אום אטכס ן למד אתה ט למדנו,אכ
 מ ישראל[ וכו' את ן ולקרבו ארפ ן וגף נ' א לחותנו[14
 שתורה אכ וכו'[ שנתן 15 - וגו' נ' א ה'[ ן ח' כ עשה[ ןח'

 מצאתם אשר ד וכו'[ במצרים ן ישראל בעמו( )אכעמך
 ן ח' ט במצרים[ ן הים על מ הים. על מצאתם אשרבדרך
 מכולם,טקמכל אכש ן ח' המקום[מ ן ח' דה'[מ זהן כ16
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 מדבר, הכתוב המן בטובת אומר: יהושע ר' וגו'* הטובה כל על יתרוויחד
 דנים, פעם כשר, פעם הפת, פעם בו פועמין אנו המקים, לנו שנתן הזה הטן לו:אמרו
 כל על הטובה, כל הטובה, טובה, שנאמר שבעולם, המטעמים כל טעם חגבים,פעם

 הזה הכאר לו: אמרו מדבר; הכתוב הבאר בטובת אומר: המודעי אלעזר ר'הטובה.
 6 דבש, פעם חלכ, פעם חדש, תן טעם ישן, יין פעם בו טועמין אנו המקום, לנושנתן

 הטובה. כל על הטובה, כל הטובה, טובה, שנאמר שכעולם, הממתקים כלפעם
 לנו ליתן המקום עתיד לו: אמרו מדברי הכתוב ישראל ארץ כמוכת אומר: אליעזרר'
 וכהונה חדש, ועולם דוד, בית ומלכות הבא, והעולם ישראל, ארץ טובורג מדותשש
 ואמר: פתח ונמיר הטובה, כל על הטובה, כל הפוכה, פובה, נאמר: לכךולויה.
10 ה'41ברוך

 שהרי מדבר, הכתוב ישראל בכנות פפים, ר' אמר וגו'. ה' ברוך יתרוויאמר
 וכרך יתרו שכא עד למקום, לברך מהם אחד עמד ולא אדם בני רבוא ששים שםיש

 ה'* ברוך יתרו ויאמר שנא'למקום,
 ההוא,שנאמר הגדול התנין מיד פרעה. ומיד מצרים מיד אתכם הצילאשר

 16 יד מתחת - עשיתיני. ואני יאורי לי אמר אשר יאוריו ונתוך הרובץ הגדול 0התמן בן ג כסיאק4
 מצרים. של ההוא שעבוד מתחתמצרים,

 נדור כי בדבר לו הודה לא עכשיו עד האלהים, מכל ה' גדול כי ידעתיעתה
 ועכשיו וממוגרת, מוגית שהיתה ממצרים לברוח יכול עבד היה לא מתחלה אמר,ה',

 הקהים, מכל ת"ל ומה ה', גדול כי נאמר לכך ממצרים, אדם בר ריבוא ששיםהוציא
 20 מכל שנאמר ועבדה, עליה חזר שלא העולם, בכל ורה עבודה יתרו הניח לאאמרו:

 ן לו אמ' א ח'.ן כמק וגו'[ ן ח, אדכ הטובה[ כל על1
 מפת מןזה1אטכ,פתן מ א"לן 2ט - הנאה מהמן[
 ן הטעמים כ מטעמים, מ 3 - כל וטעם וחגבים ודגיםבשר

 טובה טובה מ וכו'[ טובה ן ד רק שנ'[ ן ח' משבעולם[
 אומר[ 4 - ח' ט בפ'א[ הטובה ן וכו' אלעזר רבי בלעל
 אמ', א ן הזו א ח', ד הנאהןהזה[ כס בפ'א[ ח'ןהבארכ

 חרש... ןכ: לו ח'ןא מ המקום[ לנו שנתן 5מאמר-
 וכל ודבש חלב טעם גו ן בכולן וכן טעם, אטב ןישן

 - ח' ט בפיד[ טעם ן המתוקים ק המתקים. א ןהממתקים
 ר' טס 7 - טובת ק טובה[ ן ח' מ הטובה[ וכו' שד6

 א ן ליתן עתיד המקום לו אמרו מ ן ח' ט או'ן ןאלעזר
 4ן-ע-( ט ןאמ'

-  הבא אטכס ן ח' מ טובות[ 8 
 )מ ולויה כהונה דוד בית ומלכות חדש ועולם( )כוהעולם
 ן הכל על שטובה טובה שנ' מ וכו'[ לכך 9 - ולויה(וכהונה
 ן ח' ט הטובה[ כל על ן הטובה וכל וק ן ח' ם הטובה[כל

 דעת ומשמיט שבט, דף ש"ט פ"ז, מכדרשב"י, וכו'. לכך9
 ומפרש טובות מתנות חמש וג' מביאור שלה דף אבלר"א

 ור"א ר"י דעת הרכיב לת"י חדש. עולם היינודהעוה'.ב
 ולעיל רש"י ועיין ובירא, מנא להון דיהב ומתרגםהמודעי

 מ-ח. גיר' ועיין מוחק, בא"צ שם. יש 12 פ'ד: דויסעמס'
 שבא עד - שהרי: או שם יש וצ-ל הן נוסחאות ב'ואולי
 שכט: דף ש"ט פ"ז, מ"א, צד., סנהדרין מכדרשב"י.וכו'.
 "wlnr. 14 וא"צ. מוחק, צדק באיפת אתכם. וכו' שנ'13

 ש"ט פ-ז, ועיין במכדרשב"י. גם איתא אבל מוחקבא-צ
 רש-י פי על מגיה בא-צ בדבר. 17 רש"י: ת"י, שכט,דף

 ולעיל לקמן ועיין ביותר, ועכשיו לשעבר הייתימכירו
 ש-ס ועיין ופ"ז דרשב"י במכ' גם הוא כן אבל פ'ובשלח
 שכט דף ובש"ט מכדרשב"י וכו'. מתחלה 18 שכט:דף

 מצרים יד מתחת העם את הציל אשר הכתוב על זהמביא
 מצרים מיד אתכם הציל אשר נאמר כבר והלא ת"ל מהוז"ל
 מתהת כולו העם את הוציא ועכשיו וכו' מתחלה אמראלא
 וכו'. הניח לא 20 בידם: למחות יכולין היו ולא מצריםיד

 פ"ז, לד:, והזהיר ס"ה, ב תנחומא ס'ז, תנחומאמכדרשב"י,

- ה' א בה'[ ברוך 10 - ואומר וק 1 מכהמוסגר  ש פפייס, ר א ן ח' אכמ וא'[ ן ח' ט שיג[ יתרו וכו' ויאמר 11 
- ח' מ מצרים[ וכו' למקום ובירךן שישןאכמ אכ ח'-12 מ ח'ןשהרט מרפפוסןישראל[  כ מצרים[ וכו' אשר 14 

 [ 4עקם4ש נ' כ אלא, פרעה מיד לא נ' ט פרעהן ן פרעה מיד אתכם מ ן פרעה מיד כס ן פרעה מיד 1ה' אכ ןה'
 בתוך ן ה' מ וכו'ן הרובץ ן ת' מ ט[ 15 - ה' ל הגדולן וט' ההוא ן ח' וק בו[ שנ' ההוא ן ח' אט עשיתינין וכו'ההוא
 האלהים[ וכו' כי 17 - ח' ט ההוא[ ן ההוא משענוד מ 16 - ח' כמ עשיתיני[ וכו' אשר ן ב"י בר"ת: מקוצר ב וכו'[יאוריו
 יכול מ ן בחתלה כ ן אמ' בו מכדרשב"י, וכ"ה אמרו, אדכ ח'-18 ומכדרשב-י אכמפ לו[ ן ח' ט דה'[ וכו' מכל ן ח,אכמ
 ן המקום( )ט הקב"ה הוציא טכ 19 - כן גורס שהיה נראה רש"י אבל ח', ומכדרשב"י אטכמש ומסוגרת[ וכו' שהיתה ןעבד
- ח' ט הס'[ בע' ש"ג מתחת וכו' מכל ן א רק ת"ל[ ומה ן ח' מ ת"ק וכו'לכך  נ' כ ח', מ העולמן בכל ן בעולם א 20 
4 ח' מ האלהימן מכל שנ' ן לעבדה פ ן עבדה ולא עליה עבר שלא ד ןכולו  
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195 א פרשה ולערפן דעמלקמסכתא

 5י ה מ"ב הארץ בכל אלהים אין כי ידעתי נא 0הנה שנא' ממנו, יותר בדבר הורה ונעמןהאלהים.
 י" ב והישע כמעל בשמים אלהים הוא אלהיכם ה' 0כי אומרת, הוונה רחב וכן בישראל. אםכי
 מתחת*  הארץועל

 ביותר ועכשיו לשעבר הייתי מכירו אמר: עליהם. ודו אשר בדברכי

 מהם נפרע ברבר בו ישראל, את לאבד מצרים שחטבו שבמה בעולם,  שמומיותרי
 עליהם. ודו אשר בדבר כי שנאמרהמקום,

 עליו, מתמיה הכתוב הרי לאלהים. וזבחים עולה משה חותן יתרוויקח
 מביא הוא עכשיו שלו, זרה לעבירה ומשתחוה ומנסך ומקטר ומובח עובד שהיהאדם
 לאלהים. חכח.םעולה

 האלהים. לפני משה תחן עם לחם לאכל ישראל וקני וכל אהרןויבא
 ועכשיו דותנו, לקראת משה ויצא שנא' לקראתו, .צא מתחלה והלא הלך, להיכןומשה
 אבינו. מאברהם למר, מהיכן עליהם. ומשמש עומד שהיה מלמד אלא הלך,להיכן
 כל היו לחכמים, סעודה גמליאל רבן כשע"ה ואמר, יצחק ר' דרש הזה הדבראמרו:
 כדי אנו אין החכמ.ם: אמרו ושמשן, גמליאל רבן עמד אצלו; ממובים ישראלחכמי

 שמש גמ:יאל מרבן שגדול שמצינו שישמש, לו הניח. יהושע: ר' להן אמרשישמשנון
 מלאכי שש.מש העולם, גדול אבינו אברהם להם: אמר וה, וה אי לו, אמרו הבריותיאת

 שיטמש כמליל רבן ורה, עבודה עובדי ערביים אדם בני שהם בהן סבור והיההשרה,
 מצינו שישמש, לו הניחו צדוק: ר' להן אמר וכמה* כמה אחת על תורה, לומדיחכמים
 להם: אמר זה, וה אי לו: אמרו הכריותי את ששימש ומאכרהמ גמליאל מרכןנדול

 ולא רצון, חי לכל ומשביע צרכן כרי העולם באי לכל מזון מספיק שצה שבאלשכינה,

 הודה מגיה ובא"צ כצ"ל, הודה. 1 רש"י: שגט, דףש"ט
 ועיין וש"ט. מכדרשב"י הוא וכן בח"ג ועיין ביותר'אותן
 שמו4 אגדת רכס, מלכים י. יהושע ילקוט פכח, פ'בדב"ר
 מקירו 4 למה: ידעתי ולא מוחק בא"צ אומרת. 2 ס'ו:פ'ט
 וכן הנוסחאות בכל איתא אבל מוחק בא"צ בעולם.וכו'

 דהועתק סובר ובמ-ע פיו, בשלח לעיל ועייןמכדרשב"י,
 ש"ט פ"ז, מכררשב-י, וכו" שחשבו שבמה 5 לכאן:משם
 ת"י, רש"י, ס"ה, ב תנחומא ס'ז, תנחומא ושלה, שלרף

 מכדרשב"י, עכשיו. 8 מוחק: בא"צ שנא'. 6 לה:והזהיר
 פ"ז. דרשב"-, מב-ל' ומשת* עומד 12 של: דף ש"טפ"ז,
 מגיה בא"צ יצחק. ר' 13 לה.: והזהיר רש-י, ת-י.ש"ט,
 וכן כלפנינו, בפ"ז אבל דרשב"י. במכי' הוא וכן צדוק,ר'
~oa:היה: והוא גורס בא"צ והיה. 17 והזהיר 

 ומשמשן משה עומד שהיה כ ן ח' אם עליהם[ [ ח'אככ

 אכ ן נודע אב יודע, ד יהושע. ילקוט וכן מ, הודה[1
 הוא[ ן וגו' אלהיכם א ן אמרה מ ן ח' מ הזונה[ 2 -הימנו
- ח' בו וכמן ממעל ן האלהים ד ן וע' נ'כ  הארץ ועל 3 

 ר ן ח' אדמכ אמר[ ן ח' מ עליהם[ 4 - - ח' כמתחת[
 שבמחשבה אטב ן ח' מ בעולם[ שמו שנתגדל 5 -היה

 ן ח' ט שנ'[ וכו' בו ן מצריים טכ ן שחשב( )טשחשבו
 לאלהים[ 7 - ח' מ עליהם[ וכו' המקום ח'-6 ךבדבר[
 ר ן עומד שהיה ? ן שהוא א 8 - ח' רט הרי[ ן ררק

 ומנסך ן ומקטיר : ן וזובח ט מזבח, א ן ומנסך ע"זעובד
 - ח' א הוא[ ן ועכשיו ט ן ח' כס שלו[ ן ח' מומשתחוה[

 - וגו' א ח', טכס האלהים[ וכו' לאכל 10 - לה' אכ9
 אלאן 12 - ח' ד ועכשיו[ ן ח' מ הלךן וכו' ועכשיו11
 - למד אהה כ [ וממי א ממי, בס ן ח' ט מה"ד[ עדמהיכן

10

15

20

 - מסובין( )א מטובים יושבין חכמים( )א החכמים כל שכשעשה,אכ אכ וכשעשה, ח"מ אכ ח'[ואמר[ מ ואפר[ וכו' אמרו13
 ן ח' מ לו[ גמלי4, רבן שישמשנו אכ 15 - כדאין בדיז[ט אינו אכף ח', אדב החכמים[ ומשמשןן עומד גמליו רבן והיה מ14

 שרבן ששימש גדול כ וכו', אמרו הבריות( את ששימש )א גמליאל מרבן גדול אמ וכו'[ שגדל ן מצינו וישמשאכמ
 את אכ ן היה נ' מ העולמן 1 זה נ' א? ח', מ להמן ן הוא א ח', מ בפ'ב[ זה ן ח' אף לו[ 16 - הבריות את ששימשגמליאל

 כמה אחת על כס וכו'[ ע"זןרבן עובדי אדם בני שהן ערמים שהיו כ ן ח' מ אות[ בני [ א דק שהיה[בהן[ ד 17 -מלאכי
 ר' ד 18 - תורה בני החכמים( את מ חכמים, את )א חכמים שישמש( גמליאל שרבן כ ח'. )א גמליאל רבן שישמשוכמה

 זה ואיזה הבריות מ ן אבינו נ' א? ומאברהם[ ן גמליאל ומרבן מאברהם גדול מ 19 - ח' דטמ שישמש[ לו הניחו ןיצחק
 א שכינה[ 20 - להן כ ריוהכמ[ ן הגח איזה א ן וכו' ולא מחסורה די וגויה גויה ולכל צורכי ואחד אהד לכל שנוהןהמשם
 - וכו' ולא מחסורה כדי וגויה גויה ולכל צורכו ואחד אהד לכל נותן אכ שבכל[ ן שבשמים המקום כ ה,הקב
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 א-ב פרשה ירקתן רעמלקמסכתא196

 גמליך רבן זרה עכורה עובדי הרשעים אף אלא בלבד, והצדיקים הכשרים אדםלבני
 תורה. ובני חכמים שישמש וכמה כמה אחתעל

 שכל מלמד א4א האלהים, לפף ת"ל מה ישראל. וקני וכל אהרןתבא
 nrtw. פף מקבל כאלו חברו פףהמקבל

 בפרשה
 מן -- הכפורם. יום ח ממחר העם, את לשפוט משה וישב ממחרתתהי
 הדיינין א.ן והלא ישראם, את דן משה היה הערב עד הכקר מן וכי הערב. עדהבקר
 שמיציא מי שכל מלמד אלא הערב, עד הבקר מן ת"ל ומה מעודה, ומן ער אלאדנין
 וגו'. בקר ויהי ערב ויהי כתיב, בראשית וכמעשה הערב, עד הבקר מן הכא,כתיב בראשיתי במעשה הקב"ה עם שותף היה כאלו הכתיב עליו מעלה לחמתו, אמתדין

 עומדיזעליו; והכל כסאו על יושב כמלך שהיה ראהו ראה, מה משה. חתןוירא
 לכדך. יושב אתה מרוע לעם עושה אתה אשר הזה הדבר מה לו:אמר

 רבן את עכו כפר איש יהודה שאל הזה הדבר אמרו: וכו'. לחתנו משה אמר יו
 לו: יכאמ' יאמר מה לאו אם לו, אמר הצם. אלי יבא כי לומר: משה ראה מהכמליאל,
 אמר. יפה קהים, לדרוש אומר, כשהוא לו:(4 אמר אלהים; לדרוש הצם יבא כייאמר:

 זה איש, בין ושפטתי - לטהרה. טומאה בין אלי, בא דבר להם יהיהבי
 מיה וה נפטרין ששניהם פשרה, בו שיש הדין וה רעהו, בין - פשרה, בו שאיןהדין

 מדרשות, אלו חקים תורותיו. ואת האלהים חוקי את והודעתי -כרעים,

 אלא אכמ ן בלבד כשרים אכ ן ח' מ והצדיקיסן הכשרים1
 עובדי אדם( ולבני נ' )אכ רשעים אדם לבני ח'( ):מאף
 כ ח'. )א גמליאל רבן שישמש וכמה כמה אחת עלע"ז
 ן תורה בני החכמים( את )מ חכמים שישמש( גמליאלרבן
 מ אלאן ן ומה אכ ן וגו' יש' א ן ח' ג: ת"ל[ וכו' ויבא3
 ד חברך ן המקביל ס 4 .- שיקבל מי שכל כ כל, ד ןח'

 כמקביו אנש כמקבע 1 ןחכמים
 ן ח' אס ממחרתן וכר ץשב 5 -- ד פרשה אכה(
 בם מצק נע ן ממחרת וגו' ימשה ן ח' כ העם[ וכרוישב
 יש2 אט וכ4 )ב וכי וגר העם את לשפוט משהתשב
6 וכי נ.וגו'( לשפוט)אמשה -  ן ה' ט משה[ ן ועד אכש 
 "ייינין אכ ן יושבין כ, ן בדין( )ם ודן יושב משהאכמ
 ן הסעודה כ ן ח. ט גמזן ן על וק 7 - אלא דניןאינן
 לאמיתו- דין המוציא שכל מ ן ח' ט אלאן ן ועדאטב

 ל הכתוב[ ן עליו מעלין אכמ ן לאמיתו הדין את אטכ8
 א הקב"ה[ עם ן היה שותף כ ן נעשה מ ח,, אט היה[ [ח'
 בקר כאן נאמר מ ן כאן אטכ 9 - להקב"ה ט ח',טכ
 ט ן ועד אט? ן בקר ויהי ערב ויהי להלן ונאמרוערב
 ן וכו' ויהי אומר הוא ולהלן אטכ וכו'ן ובמעשה ןערב

 קדושין ל(, )דף י יא מ"ת פ'לח, דברים ספרי תורה. ובני2
 ערובין בירוש' הוא וכן הנוסחאות. רוב אחר נמשכתיחברו. פני 4 לה: דף והזהיר של, דף ש"ט ש"ז. מכדרשב"י,לב:,
 תלמידי פני המקבל של דף בש"ט אבל פ"ז וכן ע"ב'כב

 סד. ברכות ועיין חכם. פני המקבל לה. דף והזהיר וכןחכמים,
 זה. מאמר נשמט ובמכדרשב"יורש"י
 מתן קודם דאמר למאן אפילו הכפוריכם. יוכנו 5 ( ב)
 היה תורה מתן לאחר ע"כ כאן שמסופר מה יתרו באתורה
 יובא אין תורה וממחן אלהים חקי את והודעתי כתיבדהא
 ממחרתו שיהיה הכוונה ואין הכפורים יום לאחר אלאפנוי
 ת"י, של, דף ש"ט מכדרשב"י, ועיין כן. לאתר אלאממש
 וב-ה נעשה, מגיה בא-צ היה. 8 : ורא"ם רשב"ם,רמב"ןרש"י,
 ורש"י: שם וש"ט פ"ז י', שבת מכדרשב"י, ועייןבמ"ח.

 וראב-ע: רש"י טוב. שכל זוטרתי, פסיקתא וכו" כמלך10
 לדרוש שסיים דמאחר ומהדר גאוה כלשון שזה וכו'. מה13

 דאין פירש ובזי"נ ז"ר. בהקב"ה, הגדולה תלה הריאלהים
 לא ביאתם תכלית מתרץ זה ועל השאלה מעניןהתשובה
 שיעמדו הדין ומן הלהים את לדרוש לצרכם אם כילכבודו
 יותר מסכמת שבפנים והגירסא רבו. לפני כתלמידלפניו

 סתום: הלשון שם וגם דרשב"י מכיל' ועיין הז"ר,לפירוש
 מדרשוה. - שלא: דף ש-ט פ"ז מכדרשב"י, כרעים.17

 וא"נ בלב נתקקין שהן המדרשות פ"ז ולשון שלא, דףש"ט

 וגו' משה ט המלך, משה כ ן כמלך וגו' חתן א ן כמלך עליך נצב העם וכל מ וכי,[ וירא 10 - אחד יום אטכ ה', מ1ג1'[
 ח'( )מ להן עושה )כאח( אתה כך אטכמ וכוך אמר ח'-11 אטכס ח'ןעליון אכמ כסאו[ יושבןעל שהואכמלךןאטכ

- וגו'( נ' א לבדך, יושב אתה מדוע ג' )אטכלישראל  וגו'( ן וכו' אט לו אמר אלהים לדרוש העם א' יבא כי לחתנו כ 12 
 דבר[ אכ-15 המוסגר אומרן כשהוא ך א לו[ ליחן אמר ט ן להים לדרוש העם ריהודה-13אט מ ן שימשל ןטמח'

 ן ך מ י 16 - מן וק [ ך מ א"א מן ן מר דבר א [ ר כ בק [ ךט
 - י א הפסען ממד ך ארטכ פשרי

 -- ח' אכ תלוקט מת [ ך דם חיש ס' מת 1 =ה ה מעה אטכמ17
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 עריות אלו חקים אומר, המודעי אלעור ר' יהושען ר' דברי ההוראות, אלווהתורות
 ' יחייקרא ההוריות. אלו והתורות התועבות, מחקות עשות 0לבלתישנאמר

 אומר, יהושע ר' תבול. נבול הדבר טוב לא אליו משה חותןויאמר
 כבאנה אותך ויקנטרו אותך ינבלר אומר, המודעי אלעזר ר' אותךן וינשרו אותךיהללו

 לר ישעיה משה. וה אתה, אתה. גם - מתאנה. וכנוכלת מגפן עלה 0כנכול שנ' נוכלות שעליה וי5

 אלעור ר' יהושע; ר' דברי זקנים, שבעים אלו עמך, אשר הוה העם אהרן. והגם,
 עמך אשר הוה העם ואביהוא, נדב זה, גם אהרן. וה כם, משה. זה אתה, אומר:המודעי
 זקרם. שבעיםאלו

 שלשד שנים לחה כשהיא וו, בקורה הסתכל לו: אמר הדבר. ממך כבדכי
 בה לעמוד יכולין תחתיה נכנםין חמשה ארבעה בה, לעמוד יכילין יאין תחת.ה נכנמין10

 לבדך. עשוהו תוכל לא הדבר מך מ כבדכי
 צ4 עמך, ~ה.ם ויהי איעצך לך. ייטב תשמעני אם איעצך, בקולי שמעועתה

 והבאה - דברות. מלא ככלי להם היה וכו', לעם אתה היה - בגבורה.והמלך
 בהם, ותרצה תביא שומע שאתה דברים הדברים, אתאתה

 דברי ההוריות, אלו והתורות, מדרשות. אלו החוקים, ארז אתהםוהזהרת15

 ח פרק ובסוף בחקותי ריש ועיין מדה מענין חק מפרשאלא
 א וים לב יא שם תנאים ומדרש ופ'נט, פ'נח דבריםוספרי
 ע"ש אחר. באופן הפלוגתא נשנית ובמכדרשב"י מז()דף
 דאף כתב ובמ.ס למעשה. הלכה דר"ל נראה ההוראות'1

 נראה כאן אבל התוריים במעשים הודעה כל כוללדהוראה
 מצות זה החקים מ"א: ועיין והיתר. איסור עלדהכוונה
 אדם התורה זאת שנ' והיתר איסור אלו התורות ואתשבת
 ולעיל והזהרת ד"ה לקמן עיין עריות. באהל: ימותכי
 יהושע ר' בדברי להפך צ"ל וינשרו. 4 פ"א: דויסעמס'

 )או וינשרו המודעי ר"א וברברי ויקנתרו( )אוויקנטרו
 הגיה וכן דרשב-י, במכילתא הוא וכן מ"ח,, כגיר'וינתרו
 )ט"מ ילעו יהושע ר' בדברי כאן גם שמגיה אלאבא"צ
 4א וא"נ יהללו במקום ומ"ת הילקוט כגירסת ילאו(במקום
 מענין גבול ופירש במכדרשב"י הוא וכן הדפוס כגי'הנכון
 כך, הכוונה יקללו הגירסא לפי וגם כבודו, שיחללונבלה
 שנאמר 5 המודעי: ר-א שיטת פי על כדרכו תרגםויונתן
 דהנוסחאורע שתי להרכיב דצריך אפשר כח-ג, עייןוכו'.

 שלא: דף וש"ט ז פ ועיין ל. א מישעיה כן גס היתהוהראיה
 ואביהוא. נדב זה גם 7 גס: מלת מוחק בא"א אתה. גם-
 אלא שלא דף ובש"ט במכדרשב"י היא וכן מ בכי הואכן

 גפ זקנים שבעים אלו עמך אשר הזה העם החלההמביא
 מגיה ובא"צ במכדרשב"י, הוא כאשר ואביהוא נדבלרבות
 המודעי ר"א ובדברי זקנים שבעים זה וגם י ר בדבריוגורס
 שבעים לרבות העם גם הפ"ז ולשון וא"צ בונים הואכאשר
 הוא וכן משמיט המודעי ר"א ודעת יהושע ר' דבריזקנים
 חור גם שמזכיר רש-י ועיין כר"א יונתן ותרגום גחיי ר'כפ'
 כי נאמר לכך צ"ל וכו'. כבד כי 9 ס: הרא עליוותמה
 וש"ט ופ"ז בח-ג ועיין במכדרשב"י הוא כאשר וכו'כבד
 אלא עצמו מצר קשה הענין אין כי הדבר ופירוש שלאדף

 לחה עדיין כשהיא דהקורה פ' ובמ-ע מ"ט- משה. שלמצדו
 אם בגבורה. 13 סדרים: בלי פרוע שעדיין לעם משלהוא

 ארלעיל ולא למטה מוסב איעצך מלת כי לזה מסכיםהמקום
 רש"י ועיין זי"נ. בקולי, ושמע איעצך לומר לו היהדאל"כ
 לעצורינו: הקב"ה שיסכים עמך אלהים ויהי ומ"א:ורא"ם

 ותרצה מ"ח גירסת הוא וכן אותן, מגיה בא"צ בהם.14

 ן ההוריות אטכס ן תורותיו ואת ותורותיו,ל ק ותורות, א1
 התועבות[ 2 - ח' טס המודעי[ , ח' א ההוריותן וכו'דברי
 טמ הדבר[ וכו' ויאמר 3 - והתורה וק ותורות, ל ן ח'ך
 ר' אתה גם תבול ט ו וגו' א ח', כ הדברן טוב לא ןה'

 א 4 - וכו' כנבול שנ' נובלת כ וכו'[ יהושע ר' ןיהודה
 אותך וינשאו( )מ וינשרו אתך( )מ אותך ילאו טמ ןיקללו
 ן ח' ק ינבלו[ ן ח' ט המודעי[ [ אליעזר ר' יק ן אתך()מ
 ן וינקטרו ק וינתרו, מ ויקנתרו, אט ויקנטרו[ ן אתךמ

- ח' מאותך[  שנ' ך ן ח' מ שנ'[ ן נושרות מ [ זה מ 5 

 וכנובלת ן מתאנה וכנבולת שנ' ט ן וכלה ק ן עליה נובלתכלה
 הזה[ [ וגם ח'-6ט (טכ אתה[ ן וגו' א ח', דממתאנה[

 דברי [ סנהדרין ט ן זה אר אלון ן ח' ד עמךן אשר ן ח'ט
 חין כ בפ'ב[ אתהןזה גם אומר ט ח'-7 נו זקניסןוכו'
 זה עמך אשר הזה העם אהרן א ן ח' דט בפ'ב[ זהגם

 אומר המודעי אלעזר ר' יהושע, ר' דברי זקניםשבעים
 אשר ן ח' א?כ הזק וכוץ נדב אהרן וה גם משה זהאתה
- ח' דעמך[  וגו', נ' א ח', מ הדבר[ 9 - הזקנים כ 8 
 - ושלשה טמ שלשה, או א ן שהיא מפ [ לעשותו נ'ב
 ן ממך כבד כי נ' כ בהן ן אין מ ואינן, ט אינן, אכ10
 , אכ וכוץ כי ויכולין-11 ד ן וחמשה מפ ן יכולין איןמ
 עתה במק': וכן ל וגו'ן בקולי א וכו'[טח'-2נ לאח"ן
 לךן ייטב ן ייטיב אפ ן ח' טכס איעצך[ ן במכדר"שוב-ה
 ?כס וגו'[ 1 המלך אטכס -13 ח'  טמ?ש איעצךן ןקח'
 ט' דבורות, אכ ן בושה נ' א מלא[ ן ח' א להמן ןח'

 מ ח', פ דברים[ ן ח' ט אתהן 14 - דבירות שדבורים,
 ותגין תרצה 2 וכו'[ תביא 1 תבא אמש ח', פ תביא[ ןדברי
 אתי י פש, גם כ-ה בהמן ןלהם

 החקים' :: 15 - לפניו

 [ ושרות ק ן המדרשות מ ן חקים כ אלון ן אלו החקיםוגו'
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 ד( יחהקרא
 מחוקות עשות לבלתי שנאמר עריות, אלו חוקים אומר: המודעי אלעור רי יהדשען ן4י

 ההוראות. אלו והתורותהתועבות,
 אשר המעשה ואת  תורהן הלמוד זה בה, ילכו הררך את להםוהודעת

 הודע להם, והודעת אומר: המורעי אלעיר רי יהושען רי דברי הטוב, מעשה זהיעשון,
 כמילור: זו בה, מתיםע קבורת וו ילכו, חולים; בקור וה הררך, את חייהמן ביתלהם

 הדין. משורת לפנים וה יעשון, אשר הריז1 שורת זו המעשה, ואתכמדימן
 בעלי עשירים אלו חיל, אנשי כנבואה. להם תחזה העם, מכל תחזהואתה

 אבטחה. בעלי אלו אמת אנשי בדיז. המקום מן יריא-ם שהם אלו אלהים, יראיממין,
 המורעי אלעור ר' יה'שע; ר' דברי בדין, ממון לקבל שונאים שהם אלו בצע,שונאי
 בה שאווין זו כמהוית באספקיריא, להם תחזה אתה העם, מכל ואתה.תחזהאומר:

 בדין. פשרה שעושין אלו אלהים, יראי אבטחה, בעלי אלו חיי(, אנשיו-מ-רכיכם.
 עצמם, ממון ששונאים אלו בצע, שונאי ודביריו. דוטא בן חנ-נא ר' כבון אמת,אנשי
 אחרים. ממון וחומר קל שונאין, עצמם ממוןואם.

 עשרות, ושרי כמשים שרי מאות שרי אלפים שרי עליהםושמת
 שרי אלף; ישר שנים חמשים, שרי אלפים; ששת מאות, שרי מאדה; שש אלפים,שרי

 ן יהודה ר' מ 1 ~- ח' ט ההוראות[ וכר דברי ן הוראותי.
 ן הוריות כ ן התורות מ וגו'-2 עשות מ ן ח' רהמודעי[

 ילכו אשר אטע ן ה' ד בהן ילכו ן ח' מ להט[ )שדעת3
4 תורה ת"ל זו[מזה וךבה -  ר' ר'יהודה[וק מ 

 להן הודע להן הודעת כ ן ח' פש להם[ והודעת ןאיועזר
 ילכון אשר זון ואת[דמ ט ח'[ אכמ בית[חייהן-5
 ההחפן[כ 6ישית ן מ-הירטכן:טכ?ק
ף ט אשר ןמשית  ן צה ט 7 -- לפת א [ י אדא מ[ [ 
ך דלס[  ן שטחה אסכל 8 תע4- אדטכ ן נשאה ט ן 
 ששתאץממע ממתםןא ששתאעןמ ך[טמ מ9א*ן
 ן ח' ד להם[ וכו' אתה ח"ן מ העפן מכל בדץ--10עצמן
 ן באספקלראר באיתפקלריא.ל א בספקלריא, חלט מאתהן
 ן למלכים מאירה שהיא זו כמחזית מ שמחזין. זו במחזיתט
 שהן אב ן ח' מ אלון ן הבטחה אטכלמ י מלכים אטכ11

 ט ן אם מ ן שונאים שהן אטב ן ח' ד אלו[ 12 -עושין
 שרי 14 - חבריהם אמכם ן שונאין הן מ ן שונאיםממונם
 ן וכו' מאות שש אלמים אטכס ן ח' ט עשרות[ וכו'סים
 חמשים- שרי מאות ישריל

 ומשמע להם, הגירסא ובכמדרשב"י ערכם. פי' לפניו,אותן
 גם הוא וכבפנים הילקוט גירסת ועיין העם. לפנידהכוונה

 מכדרשב-י עיין ההוראות. 2 וצ"ע: שלב, דף וש"טפ"ז
 סותמת ובפ"ז ושלה, שלב דף וש-ט והודעתי, ד-הולעיל
 את 5 טעמו: יודע ואיני כר"י, ולעיל המודעי כר"אכאן

 וכו'-והדרך
 צט: קמא דבבא הגמרא פי על מגיה בא-צ

 בקור :ה ילכו חסדים, גמילות 11 הדרך את ל: מציעאובבא
 ויונתן כאן, במכדרשב-י וכ"ה מתים. קבורת זו בהחולית.
 להגירסא ראיה ומתרגומו המידעי ר"א דעת פי עלתרגם

 קבורה דילכו טעם ונותן שלה דף בש"ט הוא וכןשבפנים.
 בית ולענין עולמו, בית אל אדם הולך כי שנא' לפימתים
 בבבא אבל תורה תלמוד קמא בבבא רפ"י פירשחייהם
 ותהודק תרגם יונתן אבל בו, להתפרנס אומנות פירשמציעא
 מפרש ובש"ט כנישתהון, בבית דייצלון צלותא יתלהון

 ולהראות מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שילכו זמניםהודיעם
 דף ובש"ט ומ"א, פ"ז ועיין יבחר. אשר במקום ה' פניאת
 כתיב מדלא בנבואה. 7 יהושע: ר' דעת בקצרה נקטשלב
 שלב: וש-ט ומ-א בחיי ר' עיין תראה. או תבחר בג-ןל"א
 בן חנינא ר' כגון הבטחה בעלי שלב דף בש.'ט אבטחה'8

 וא"ב ע"כ הבא עולם בני שהם הם שמובטחים וחבריודוסא
 מסופק אבטחה בענין פירושו וגם ור"א ר"י דברימערב
 דברים בה שרואים וכו'. שחוזין 10 כלפנינו: שלה דףאבל

 כלי עיר בלי בלבד עין בראיית לראותן יכוליםשאינם
 סורק חמלכים שבוחנין כעין פירש נחיי ור' מ"פ.הבטה,

 מה אחד יבא שלא כדי פשרה. שעושיז 11 וא'ג: מלכים במקום חממים מגיה ובא"ב ש"י- _ועיין ובטימנין, הפרצוף בחכמתממוניהן
 דיין לשון דאלהים יהושע בר' הדבי. בעקר צאן גם דדורש ונראה במשמעות זה אין אבל ש"י. הדין. נ'מר אן שבועהלידי
 הוא וכן הממון אחר להוטים שאינם וכו" ששונאים 12 פשרה: לעשות משתדלין הדין את שיראים דמשום הכוונה לדעתואבל
 ממונא מינו: רמפקיין דיינא דאמרי:ןכל כההיא בדין ממונם את ששונאים רש"י לשון אבל חסים. אינם בממונם שאפילובס-א
 דמאחר זו הגהה ביסוד לפקפק יש אבל בדין, עצמן ממון ששונאים בא"ע הגיה זה מי דעל ונראה כ. ע הוא, דיינא לאובדינא
 יהושע ר' בדברי כן גורס !היה בצע שונאי לענין ר"י נדברי אחרת גי' לו דהיתה נראה דר"י אליבא הפסוק כל מפרשדרש-י
 שונאין בצע  שונאי ס.נ התנחומא ולשון יהושע. ר' דברי בדין ממון ששונאין אלו בצע ושונאי גורס בפ"1 שכן זו להשערהוראיה
 יותר והלשון ע"כ. דיינו. אני כהוגן כרמי את קוצץ אפילו גדיש שורף אתה אפילו אומר יהא אחרים של ממון כ-ש עצמןממון
 סמ"ג ועיין דנו, אני וכו' גדיש.' שורף אפילו אומרים והיו( )ונ"ל יהיו איתא ושם הילמדנו, בשם כן זה שהביא ברמב-ןמחוקן
 אס אף הרשע את ולהרשיע הצדיק את להצדיק מתיירא שאינו פשוטה והכוונה ט"מ אלא דאינו ונראה הת-כ בשם צזעשין
 הכסף ברבוי אוהב שאינו רק מזה מדברת דאינה נראה המכ' אבל גדישו. את ישרוף בדין המתחייב כי נזק זה ידי על לייגיע
 פ"ז ועיין ח( )דף סו א דברים ומ"ת ז, פ'ב סנהדרין על רמב-ם ועיין הסמ'.ג. שהביא הלשון מן מוכח וכן הרמב"ן, פי'כאשר
 כ?ע שונאי תרגם ובאונקלים ישראל' דיגי לדון ועוסקין עסקיהן שמניחין עצמן ממון ששונאין מפרש שעב דף טובובשכל
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 מאות* ושש אלפים ושמינה רבוא שבע ישראל, שרי כל נמצאו אלף* ששיםעשרות,
 ממלאכתם בטילים שהם אדם בני אומר: יהושע רי עת* בכל העם ארז ושפטו-

 בפילין שהם אדם בני אומר: המודעי אלעזר ר' עת. בכל העם את דניןושיהיו
 עת. בכל העם את דנין יהיו בתורה ועומקיםממלאכתם(4

 יברים אליך, יביאו גדולים דברים אליך. יביאו הגדול הדבר כלוהיה5
 יביאו כדולים אדם בני של דברים אלא אינו או כן אומר אתה הם. ישפוטוקטנים
 יביאון הקשה הדבר את אומר כשהוא הם, ישפוטו קטנים אדם בני של ודבריםאליך
 אתך ונשאו מדבר: הכתוב גדולים בדברים אלא ארם, בבני מדבר אינו הא משה,אל

 מעלך.והקל
 אלוהיים -וצוך בגבורה, והמלך צא וגו', תעשה הוה הדבר ארזאם10

 כל וכם לעמוד. יכול אתה אי לאו ואם עמוד, ויכלת לך מודה אם עמור,ויכלת
 בשלום, יבא מקומו על ישראל, מוקני איש ושבעים ואביהוא נדב אהרן וגו', הוההעם

 חיתם לו אמר אשר כל אמר, אשר כל ויעש ודאי חותנו. לקול משהוישמע
 אשר כל ויעש ודאי חותנו, לקול משה וישמע אומר: המודעי אלעור ר' יהושען ר'דברי

 אלהים. לו אמר16
 אלעור ר' עולמן של בכבודו שלחו אומר: יהושע ר' תוהנו, את משהוישלח

 לא י במדבר נא 0אל שנא' למד, אהה לו שנתן תשובה שמתיך רבות; מתנות לו נתן אימר:המודעי

 שיקרא מלת שהוסיף אלא ת"י וכן ממון, לקבלאיסנן
 כמו הלואה או מתנה אלא ממש שוחד הפירוש ן דאונראה
 מלת גרס דלא המכדרשב-י מן משמע וכן הרמב-ן.שפירש
 יח., סנהדרין מאות. ושש 1 יהושע: ר' בדברי אףבדין
 ע"ג, יט שם וירושלמי נמצאו. ד"ה שם בתוספותועיין

 שלב, דף ש"ט פ"ז, מכדרשב"י, ס.ו, משפטיםותנחימא
 ורא"ם: כאן ראב"ע ט, דף שם מ"ת פיטו, דבריםספרי

 הוא וכן כי"מ, פי על הוספתי המוסגר וכו'. דנין יהיו3
 אלא הפ"ז גירסת נראה וכן שלג דף וש"ט דרשב-יבמכי'

 סנהדרין וכו'. גדולים דברים 5 ראה"מ: דעתשהשמיט
 דאינו ואפשר מ"ע. צווי, והקל ואין המקרא סרסכלומר וכו'- ונשאו 8 שלג: דף ש"ט פ"ז, מכדרשב"י. יח:,טז.
 בעל של ודרכו בכי"מ. הוא כאשר להיות וצריך ט"מאלא

 עליהם כשאין אף הכתובים המשך לפעמים להביאהמכילהא
 ורש"י: ת"י פ"ז, וכו'. איש ושבעים 12 מ"מ: ועייןמדיש,

 גדול בכבוד וכו'. בכבודו 16 דףשלג: פ"ז.ש"ט קהים.15
 ללותו משה עם הלכה שכינה דאף ל דם ואפשר אותוילווה
 בילקוט וי-נ' פגיו, לקבל הלכה השכינה דאף דלעילור"א
 חולק ור"א תורה במתן יהיה שלא בז"ר ופירש מכבודוג'

 ג' שלד דף וש"ט ובפ"ז בא תורה מתן דאחר דס"למשום
 הכוונה בכבודו הגירסא לפי דאף ונראה עולם שללכבודו

 יתרו שהיה המדבר 4וע-[ בד"ה לעיל שאמר וכמו הואכן
 פי' במדבר ובספרי חזר. כך ומפני עולם של בכבודושרוי
 לדר"י ודר"א לדר"א דר"י המאמרים הפך ובא"צ דףעועט
 לבתו שלוחים ויתנה מלשון וישלח ופירש וכו'. מהנות17

 בפ'אחרשלוחיה שכז דף ש"ט ועייז מ-ע. טז(. ט א'למלכים
 כרחך על 4א לגמרי שלחו שלא למד. אתה -ודףשלוופ-ז:

 מן מוכח איך אדע ולא מ"ע. מתנות, לו שנתןוישלח
 דמביא לעיל כפירושנו ונראה לגמרי שלחו שלאהתשובה

 אלא עולם של בכבודו שרוי שהיה מפני תזר שלזו ליהר
 לגר תועלת שאין ולא' כו'ינו,ו ננד לגיר שהלך ומורש)
 דבמכילתא לפקפק יש הגי'רסא בעקר אבל ולבנה החמה ןי:
 אף ומגייר הולך הריני לו אמר ימת מתנ.ת )גרס סב-י-.

 ן ישמונת אכ ן שבעת כ ן דייני אטכס ן עפים אב אלף[1
 - בדלים ד ובטלין. מ ן ח' א: שהם[ ן bYn כ אדם[2
 וכו' אלעזר ר' ן והיו א ן שדתן 2 ן ח' דם המוסגר3

 געל מ וקוהיון בד-תן אכמ ועסוקיןן א ח'-4 טעת[
 כ ן וגו' א ח', כס פיך[ יביאו ן ח' מ כל[ 5 - יהיועת
 ן יביאו 4יך ד ן כיבאו גפ'בן יביאו ן ח' נ 4יךבפ'א[ ןיבאו
 וכן ישפטו ם 6 - ישפטו הקטנים הדברים כ ן ודבריםא2
 ן הגדולים ד ן גדול של דבר מ ן ח' ב או[ ן ח' ל כזן ןבס'
 ד ן הקטנים ך ן ח' כ אדם[ ן קטנים של מ 7 ן יבואוט

 ן ח' כ משה[ אל 8 - הא אליך יביאו ט ן והדבראומר
 הכתוב גדולים בדברים אומר הוי מ וכו'ן הא ן ח' דהא[
 ן מעליך והקל אתך ונשא ד ן ח' אטב גדולים[ ןמדבר

 ח'- טס וכו'[ והקל 9 - אתך ונשאו מעליך והקלבמקרא:
 אמכמפ וגו'[ ן ח' ט תעשה[ ן ח' מ תעשה[ וכו' אם10

 וצוך [ המלך אכמפ ן עמוד( ויכלת נ' )מ אלהיםוצוך
 וכו'ן אהרן הזה העם כל את לך א ח'-וי מ עמודןוכו'
 לעמוד מ ן אין סב ן לעמוד יכול אתה ככמ עמוד[ויכלת
 מזקני, )א זקנים ושבעים אכמ [ ח' טכס וגו'[בו-12

 מ בשלום[ וכו' על ן ח' ט בשלום[ וכו' ושבעים ן זקני(כ
 ר' וכו' לקול 13 - לשלום וק ן ח' ר מקומט על ןח'

 ן חותנו לקול משה וישמע נ' כ חוהנו[ ן ר טיהושען
 בפ'ב[ אמר אשר כל ן ח' אכ הס'[ בש' ודאי וכו'ויעש
 רעש וירא משה ק ן יהודה ר' ם 14 - חמיו מ ן ח'מ
 וק ן ויראה ק ן ח' דמ ודאי ן ח' ט משה[ ן וכו'ככל
 ן וגו' חורנו א 16 - האלצים אכ [ ח' ס לו[ 15 -ככל
 חוי!. 7: - י' כבוו ק ויבוזו, כ מכבודו, %ש , ד'לז,וינ':
 - וכו' אל ו-אמר טכ ן ח' י: :'ן 1 ! .," .ללוו
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 אל לדבריך, הודה והמקים יפה ועצה טובה עצה לנו נחת אתה לו, אמר אוהנו.תענוב
 בין מהנה הנר מה וכי החושך, במקום אלא מהנה הנר כלום לו, אמר אותנו. תעוובנא

 הולך הרני אלא ב"ניכם; הנר יעשה מה לבנה, אחיך ואהרן חמה, אתה ולבנה,חסה
 השבינה. כנפי החת ואקרכם תורה לתלמוד ואב-אם מדינתי כני לכל ואכיירלארצי

 וישב וילך ואימר התמרים. מעיר עלו משה חותן קני 0ובני ת"ל עשה, ולא שהלך יכנדל טז אשפננם
 תקר- אל ויכמה, תמורן ועמכם ?ם אתם כי 0אמנם שנ' חכמה, אלא ?מ ואין קיימי אוץ כ יבאיוב

 חכמתו אכרה חכם מת מתק--מת, חכמתו מתקיים שחכם זמן כל תומת, אלאתמות
  יעבץ יושבי אצל להם וישבו הלכו עמי. חכמתו אבדה נתן רבי משמת מציגי, וכןעמו.

 יעבץ יושבי מופרים 0ומשפחת שנאמר היו, יעבץ תלמידי והלא זיין, ישונץ יישבי ךכ". נה בדה"א
 שהיו רהרעתיבם, רכב, בית אבי מחמת הכאים הקנים המה מוכהים שמעת.םתרעת.ם
 שישבו QIW על סוכתים, במינה תורה הרועת קול ששמעו שמכתיבם, ונענים;מתריעים

 אביס* יונדב צונו אשר ככל דנ?ש ונשמע ים באה 0דנשב שנ, *טוכן.י להירמיה
 הקדשים מקדשי קול בה ויצאת מים, שותה מבני קרבן שהקריב באהדמעשה

 אימר נתן ר' - דו. בשעה קרבנותיהם יקבל הוא במדבר קרבנותיהם שקבל מיואמרה:
 שנכרתה שהברית דוד, ?ם שנכרתה מהברית רככ בן יונדב עם שנכוותה הכריתכדול

 0ופקדתי לאו ואם בריתי, בניך ישמרו ראם שנאמר תנאי, על אלא נ-רתה לא דדך ?כן א שתלים
 שנ' תנאי, על עמו נכרתה לא רככ, בן יונדב עם שנכרהה הברית אבל פשעם;בשבם

 לפני עומר רכב בן ליונדב איש יכרת לא ישראל אלהי צבאית ה' יאמר כה 0לכ:ן יט להירמיה
 והימ.ם.כל

 ן משה נ' א לו[ ן ח' כ הס'ן בש' אותנו וכו' אמר1
 וכי ר 1 חשך ד 2 - ויפה והוגנת טובה מ ן ח' מאתה[
 כ ן ללבנה אטכ 3 - חמה במקום מ ן חמה נהניןמהנר
1 אטכס איה 1 משה מ ד א חמק ן חמה משהאתה  1 
 ן ~מה חמה מן אט2 ן ר מ המ[ ן אעשה מ ן למה "א
 ן ומגער אט?מ ן לכל וממד ר 2 לארצנו אנה_4 הריאב
 לתורה ואקרבם משפחתי בם את מ וכר[ לכל ן כלאטב
 ן ג:ואקרבם ן שאביאם א2 ן רח' תורהן תחתן שיכנסוכדי

 היא: נפשה באפי מלתא ולפ"ז וכר שמתשעה מדעתיבם
 ולבנה: חמה במקום מהנה וכי גורס בא"צ וכו'. וכי1
 מ"מ: כאן, האמור כלומר עם. ואין 6 ת"י: עיין ואגייר.4
 דסוף המשנה פי על זכאי בן יוחנן ר' מגיה בא"צ נתך ר'8

 ילקיט ועיין המכמה. זיו בטל  וכאי בן ר'יוחנן משמתסוטה
  ונראה  מובן  אינו וכו'. וכי 9 תתקו: ואיוב  לחליפטים
 וגו' יעבץ יושבי וכי יעבץ וכו' ומשפחות שנ' להיותויצריך

 כאן: ופ"ז שופטים וילקוט ח המ גיר' ועיין יעבץ,תלמידי
 עג: דף במדבר וספרי מכדרשב"י עיין וכו'. סוכתים10
 שכג: וירמיה לח שופטים ילקוט הימים. כל17

 אומר הוא הרי אפם 5 - השמים א שכינה, מ ן לתחתכ
 ח', מ התמרים[ מעיר עלו ן ובני הוא או' הוי מובני,

 עם א ן חכמים ha.h4 תתקו: איוב ילקוט אין, אט ן כשעם מ ח', א r~ha] ן וכתיב מ ח'. א"כ ואומר[ ן וגו'אמש
 ן חכמה תומת אכ ח'-7 ט המסכתא[ סוף עד וכו' תקרי אל ן איתא איוב אבל שופטים ילקוט וכן ח' מ תומת[ וכו' אל ןוגו'
 שנ' אצל מ [ לו כ ן שמת א [ בסמוך וכן ח' מ עמו[ 8 - החכם כ ן קיימת א ן עמה מתקיימת כ ן קיים א ן קיים והחכםכ

 ן ריק( מקום שנ' ומלת אצל )ובין וכו' מתריעים שהיו תרעתים היו יעבץ תלמידי אלא היו יעבץ יושבי וכי יושביממשפחת
 ן בס' וכן שוכחים ל ן ח' אכמ רכבן וכו' תרעתים ח'-10 כ וגו'[ ן ומשפחת ממשפחות,.ק כ משפחות, מ ן אלא 2 והלא[9
 ן יושבים שהיו אכ ן שם על כל יושבין, ישראל שהיו שם על מ ח', א שום[ על ן בסיני תרועה אכמ ן כל כ קולן11
 ממני עלי קרבן שאמר באחד מ ן שאמר א שהקריב[ 13 - כל אכ ן וגו' ד אבינו[ וכו' ככל ן ונעשה יק ן ח' מ באהלים[12

 ן היום מים מ 1 היום מים שותה( אם בני מן ט שותה, )א נשתה מבני קרבן שאמר באחד שכג: ירמיה וילקוט אכ מים,שותי
 במדבר ו קרבנותיהם כ ן קרבנותיכם את( נ' )א שקבל אטם ן ואמר מ 14 - קדש( )מ קדשי מבית אכמ ן ויצתה א יצאת,מ

 אט 15 - ר"ג שופטים: ילקוט אבל יונתן, ר' טכ 1 הזאת א 1 שעה דב ן קרבנותיכם ט2 קרבנכם, מ ן ח' א קרבנותיהם[וכו'
 ברית שאותו ט וכו'ן שהברית ן ח' דוד[ וכו' שהברית ן ח' מ רכב[ בן ן יהונדב אל ו בסמוך וכן שהברית( נ' )א שנכרתכמ
 א 7נ - דרכם את בניך כ וגו', נ' א וגו', מ בריתין בניך ן עמו נכרת אכ 16 - שנכרת ט2 ן אלא עמו נכרת לא דודשל

 דטמ ישראל[ אלהי ן ח' ט צבאות[ ן ח' מ לכן[ 18 - ח' ס על[ ן נכרת אטכמ ן ח' מ רכב[ בן ן שנכרת אב ן וגו'פשעם
- ח' מ וכו'[ בן ן ליהונדב כל ןי  
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 חוץ דוד, בית ומלכות המקדש ובית ישראל ארץ תנאי: ?ל נתנו דבריםשלשה
 יז יא יניית 0השמרו שנאמר מנין, ישראל ארץ תנאי. על בתנו שלא אהרן של ובריתו תורהמטפר

 יב ו מ"א אשר הוה 0והכית שנ' מנין, המקדש ובית בכם. ה' אף וחרה וגו' לפככם יפתה פןלכם

 בהם ללכת מצותי כל את ושמרת תעשה משפטי ואת בחקתי תלך אם בונהאתה
 ח ט שם יהיה הזה חוהבית לאו ואם וגו'; אביך דוד אל דברתי אשר אתך בריתי אתוהקימותי

 יב קלב תלים בריתי כניך ישמרו 0אם ת"ל מנין, דוד בית ומלכות ושרק. ישם עליו ?יבר כלעליון

 על ניתן שלא הורה למפר ומנין פשעם, בשכת 0ופקדתי לאו, ואם אלמדם; ווועדותי
 ד יג דביים תנאי, על כתן שלא אהרן של לבריתו ומנין מורשה. משה לנו צוה 0תורה שנ'תנאי,

 ~ן"יט ומנין עולם. כהונת ברית אחריו ולזרעו לו 0והיתה ואומר הוא, ?ולם מלח 0בריתומנ'
 גה ב יה"א בית אצי מחמת הבאים הקמם 0המה שנ' יתרו, של בניו מבני שהם רכב בן יונדבלבני

 - י א' שם לאמר ישראל לאלהי יעבץ 0ויקרא שנא' סכמה, בקש וי?כץ הרב את בקשו הםרכב,
 ויבא עצבי לכלתי מרעה ועשית עם* ידך והיתה נבולי את והרבית תברכני ברךנשכם
 גבולי, את והרבית תורה; בתלמוד תסתכני, כרך אם שאל. אשר אתקהים

 לבלתי כמותק רעים לי מרעה,שתילשה והשית משנתין את אשכח שלא עמי, ידרוהשה בתלמ.דימ"
 מלמר שאל, אשר את אלה"ם ויבא כתורה; מלעסוק הרע יצר יעציבני שלא?צבי,
 " כט משיי עיני מאיר נפכשו תככים ואיש 0רש שנאמר ששאלו, מה נתז ולהם ששאל מה לושנתן
 ב כב שכם את שש.מש תלמיד כיצר, הא - ה'. כלם עושה נפכשו ורש 0עשיר ואומר ה',שניהם

  עולמן היי קינה וזה עולם חיי קונה זה ה', שניהם עיני מאיר להשנותו, רוצה והרבהרב
 שעשה מי דה', כלם עושה להשנותו, רוצה אינו והרב הרב את ששימש הלסידאבל
 חכם, יעשהו מוף טפש לוה שעשה ומי טפש יעשהו סוף חכםזה

 הכית ובעם הכית לבעל ידו שפשט עני כיצד צדקה: בנותני מוצא אתה בוכיוצא
 הכית בעט ואין הבית לבעל ירו שפשט עני אכל ד-'; שניהם עינ. מאיר לו, ניתןרוצה
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 חוץ - קמד: וספרי תתקנס דברים ילקוט וכו'. שלשה1
 על נתנו לא אהרן של ובריתו תורה אבל מגיה בא"בובו"
 גירסתמ"ח: ועיין תלמידים. מגיה בא"צ חכמה. 11תנאי:

 נאמר בו כיוצא הגמרא פי על מגיה בא"צ וכו'. ולהם16
 וש-נ: רףעג, ספריבמדבר דדשלו. ש"ט פ"ז, ועייז וכו'רש
 בע' ש'ב אותו שיענו עד מכאן מוחק צ בא. וכו'. כיוצא21
 : ריי ברברי וגורסוהס'

 בכסן וכו' וגו' 3 - ת"ל כס 2 - הן אלו ג' נ תנאי[1
 ן ת"ל אכמ ן בית אכמ ן ח' כ בכם[ ן ח' כ וגפן ן ח'מ

 אם 1 לאו ואם וגו' בחקתי א ח'-4 ד הזק הביתןבמק':
 במק': בריתי[ 5 - ח' כ וגו'[ וכו' ואת ן וגו' מ וגו'[וכו'

 יושביה על )לשממה( לשמה הארץ והיתה לאו ר ןדברי
 טס וישרוק, כ 6 - ח' מ עליו[ וכו' והבית ן יג[ ז]מיכה
 אתלל ד ת"לן מלכותןאכק אט ן וגו' ושרק ואישרוק
- וגו' אם אלמדם[ וכו' בריתי ן וגו' בריתיח'(  פשעם[ 7 

 ואומרן [ היא ד וגו', א ח', " הוא[ ניתן-9 וגו'[אמ אמ ח', כ מורשה[ ניתנה-8 ד [ בוגו'מוגו',א
- 

 וכו' אחריו ן ח'
 ן הדבר כ הרב[ רה'-11 ביתן ן רכב[כח' מחמתוכו' ן שהוא כ ן יהונדב א 10 וגו'- א ח', ב בריתכהונתעולם[ ן ח' .עולם[
 בתלמודן וכו' והרבית ן וגו' תברכני א 12 - לאמר ה' 4 יעבץ מ ן לתלמידו מ חכמתן 1 לחכמה אב ן חכמה לתלמידיםק.בקש

- ח' כ בתלמידים[ 1 גבול מ ן ח' וק את[ 1 בתורה מ 13 - ח' : תברכני[ וכו' והרבית ן ח'מ  ן עמדי ט ן חכך מ ירךן 14 
 ידך והיווה בתלמידים גחלי את והרבית תורה בתלמוד תברכני ברך אם עצבי לבלתי מרעה לי ועשית בטעות: כאן נ' כעמי[

 ויבאןאכ מלשנות הרע יצר ישגחו מ שתעשית,משתתז-15 כ לין נ' א ליןמרעהן נ' דב ח'ןועשית[ אכמעמיןאת[
 ולמה ד ן לו ששאל מה שנתן ן 16 - ששאל מה נתן לו מ וכו'[ מלמד ן ח' א מלמדן ן ח' כ אתן ן ויאמר כ ויבא[ ןבתורתך

 אכמ ן משמש תלמיד צד באיזה ב 18 - וכתיב אב ן ח' מ המן בש' דה' וכו' ואומר 17 - ח' מ נתן[ ן ששאל מה לונתן
 ך לזה[ ן טפש לעשות( )א לעשותו טופו אבמ ן לזה אבס 20 - שג-הם עושה 'ק 19 - בס' וכן העולם כ ן קנה ...קנה

 כיבו, והרו א ן ח' א מוצאן אתה ן אומר כמ מוצא[ ן בדבר כיוצא כ 21 - לעשותו סופו אב ן אותו עושה סופו מ ןתלמיר
 כלם עושה כלום לו ליתן רוצה אינו הבית ובעל צדקה לקבל הבית לבעל ידו פושט העני ד ן ח' מ כיעדן ן צד באיזה דהרוכ
 ן וכו' רוצה אינו וב"ה א ן וכו' עושה לו לתת רוצה ואינו לב-ה מ ן ח' מ רח'[ 22 - נותן וב"ח מ ןדה'
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 ב פרשה ייבואך דטמלקמסכתא202

 שיער מוף זה שהעשיר ומי שיעשרנו, סוף זה שהעני מי ד-,'. כלם עושה לו, ליתןרוצה
 אם לאמר ישרא. לאלהי יעבץ ויקרא אוכר, הוא הרי אומר, הנשיא רייהודה -אותו.
 ארז והרבית ורביהן בפריה תברכני, ברך אם וכו'ן כבולי אוה והרבית הברכניברך
 לא לי, שנתת חיים מרעה, ועשית ובמהז1 במשא ימי, ירך והיתה ובבנוהן בבניםנבולי
 אם הא עצבי, רכלתי הראשו מיחוש ולא עינים מיחוש ולא מיעים הולי לא בהםיהיה
 לו נתן שאל, אשר את אלהים ויבא לשאולן מימי כבן יורד הרני כן, לי עושה אתהאין
 ששאל.מה

 בשעה שנייה, בשנה %א הללו שיעורים כל נאמרו לא אומר, נמלי% בן חניכארבי

 אבותם. לבית באותות הגלו על 0איש שנ' ישרי, על מכטיוטינומ להעמיד משה שבקש גבמ"י
 דעמלק מסכתאהסלת

 מי מ וכו'[ עניןמי לזה שעשה מי ח'ןאכ כ1דה'[
 עושה לזה שעשה ומי עני אותו עושה לזה עשירושעשאו
 עשיר לזה  וו91,ן ומי עשיר לעשותו סופו אכ ן עשיראותו
 והריןא ח'ןכ מ אומט הוא הרי 2 עני- לעשותוסופו
 וגו'[ 3 - בפריה הברכני ברך אם ח'( )מ וט' יעבץכס
 א ן ומתן משא זה עמדי חנך? מ ן והיית כ 4 - ח'מ

 ן בהם מ לי[ ן לי נ' כ ועשית[ ן משא זה א ן עמך א ןצגות
 אכמ ן ח' מ עינים[ מיחוש ולא ן ח' מ לא[ 5 - נילאכ

 -כף ר"י נתן ר' משנת זו כאן מסיים בגמרא אותה שיעני1
 המלך נעצב מתורגם שכן בנסיסי מגיה בא"א סיסי. כבן6
 איתא דרשב"י ובמכילהא ברדה. על מלכא נסים אית בנועל

 לא( דף פ'ו סוף תדב"א טז', תמורה זה כל ועייןבגסיסות.
 הזה הענין כל גרס שלד דף .ט בש וכו'. לא 7 שם:וספרי
 כלפנינו: דרשב-י ומכי' בפ"ז אבל ובו, בשנה ונאמרחזר
 ובפ.1 דרשב"י המכילתא וגירסת 'ג בת עיין מכסיוטינוט.9

 דגלים, היינו דמסיוטניות בש"ס פירש וכן דגלים,להעמיד
 :Lellnwbrler KrauB ,[[ .5 323 .טועיין3,8

 ן דה' אכ ן ברסיסי מ בנסיסי, ק 6 - אין אם מ ןראש
 ח' וקאח[

- 
 נאמ' לא נ' כ הללו[ ן אלו מ ן השעורים א ן ח' מ כל[ ן למה אכ לא[ ן אומר נחמיה ר' מ ן חנניה ר' אכ 8
 ן ח' מ בפ'בן על ן מטכסטת מ מכסיוטונות, אמו ח', כ מכסיוטינוס[ ן ח' מ בשעה[ ן השנייה אכ9

 10 - וגו' נ' א ח', מ אבותם[לבית
- 

 קמיהא, פרשתא דבירי מסכתא א ן ר,כמ
 וישמע דפ' מסכתא ק שישמע, מסכתא ול חצירי? מסכתאכ
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