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 אפרשה

 חדשים שמונים מגיד מצרים. מארץ ישראל בני לצאת השלישיבחרש
 מארץ לצאתם השנית בשנה ת"ל מרז,  שנים  חרטיימ, אלא לי א.ן מצרים,ליציאת
 לח במדברני בני לצאת הארבעים 0בשנת ת"ל מנין, אחר בפרק הפרק, באותו אלא לי איןמצרימן

 א ו מ"א סויהי ת"ל מנין, לארץ משנכנסו לארץ, נכנסו שנא עד אלו כל מצרים, מארץישראל

 שלא עד אלו כל מצרים. מארץ ישראל בני לצאת שנה מאות וארבע שנהבשמונים
 א ח יה"ב אשר שנה עשרים מקץ 0ויהי ת"ל לבניינו,(4 יכשמונ.ן מנין הכית משנבנה הכית,נבנה

 א מ יחזקאל הוכתה אשר 0אחר שנ' לחורבנו, ימנו לבנינו, למנות רצו לא ה', בית את שלמהבנה

 א ב ינשו נצר נבוכד למלכות שתים 0בשנת שנ' לאחריה, ימנו לעצמם, למנות רצו ע(אהעיר.

 שתיזרנה לא 0אם ואומר המלך; לדריוש שתים בשנת יובששי ואומר חלומוה; נצר נבוכיהלם
 מ כח יבריח אויביך. את ועבדת אלהיך ה' את עבדת לא אשר 0תחת ואימר בנשים; היפה לךתדעי

 שעורים מלקטת אחת ריבה ראה יהודה; למעון עולה זכאי בן יוחנן רבן היהכבר
 לו, אמרו היא, מה זו ריבה רא-תם זכאי, בן יוחנן רבן להם אמר המום, גללימתחת
 בן יוחנן רבי להם אמר אחד. ערבי פרש של לו, אמרו הוא, מ* של וה מוםעברית,
 הייתי  ולא  אותו קירא והייתי  הוה, הפסיק על מצטער הייתי ימי כל לתלמידיו,זכאי
 אתם הרי לשמים, להשתעבד רציתם לא בנשים. היפה לך תדעי לא אם הוא. מהיודע

 אתם הרי לגולגולת, בקע  לשמים  לסוקר רציתם לא ערביים; גוים לפכומימשועבדים
 והרחובות הדרכים לתקן רצ.תם לא ; אויביכם במלכות שקלים עשר חמשהשוקלים

 מ"ח: גירסת פי על הוספתי לבניינו. שמונין 6)א(
 השנה ראש ביר~ש' וכ"ה זכו. לא מזיה בא-צ רצו. לא7

 שלז: דף ש"ט היטבן, ]ע"ש ח פסוק פ"א זוטאשהש"ר
 ילקוט שלז, דף ש"ט פ"ז, דרשב"י. מכיל' וכו'. ועבדת24

 וכו'. מלוקטת 11 וש"ג: מא, דף במדבר ספרי קפא,מלכים

 ירוש' פיה, סוף כתובות תוספתא משה, סוף דבריםספרי
 פרק פס"ר ס'מח, פ"א איכ-ר וסז'. סו: בבלי פ'ה. סוףשם

 בא"צ בנשים' 15 ופז: פיו נ"א אדר-נ קא, דףכס-ל

 מצרים[ מארץ ן ח' טכ מצרימן וכו' לצאת 1)א(
 א ן שנה ד 2 - ח' מלכים ילקוט חדשים[ ן וגו' א ח',מ

 הפרק[ 3 - ח' -טס מצרים[ מארץ לצאתם ן ממצ'לצאתם
 - וגו' ד ח', מ מצרימן וכו' לצאת 1 פרק מ ן פרקד
 א ן ישראל נכנסו אטב ן וגו' א ח", ט מצריף מארץ4

 כמול כ ששן 5 - ישראל( משנכנסו( )אט ומשנכנסוטכ
 ן ממצרים וק מצרים[ ן וגו' שנה ט ן שגה מאותוארבע
 ט ן ח' מ נבנהן וגו'-6 נ' אט ח', מ מצריף וכו'לצאת

 ן המלך בית ואת דה' בית את הבתים שני את שלמה א ן וגו' שלמה ט 7 - שנה ארבעים דט [ מ רק לבניינו[ שמונין ןבית
 ן למניינו א לבנינון לבנות ט למנות[ ח' כ העיר[ וכו' לא ילק'מלכים ה וב בית, את במק': וגו'(, נ' )כ הבית את ח'ןבמ דאת[
 )אט בששי שנאמר אט:מ ן עצמן ט ן לחורבנו ימנו למניינו נ' א למנות[ 8 - במדבר וספרי נוסחאות ברוב וכ"ה אחרי,ד
 במקרא: ן לבוכדנצר( מלכות א וגו', חלומות נבוכדנצר חלם נ' )כ נבוכדנצר למלכות שתים בשנת לדריוש שתים בשנתח'(

 א 0נ - ואם אימריוק הוא ובז ח'[אטב מ ו[ ש' הס' בע' תורה וכו' ח'וואומר המלך[.א.כמ וכו' ואומרובשנת-9
 - ר ט אלהיך[ דה' את 1 אויביך את ועבדת אלחיך דה' את עבדת לא אשר וגו' ועבדת וגו' עבדת 2 ן ח' כ לא[ 1 וגףבנשים

 שהיא( )" שהיית אטע ן רבייה 2 ן וראה א ח', כ ראה[ ן דיהודה למאוס א ביהודה, לרועים( )או למעים כ ן וכבר ט11
 כ 13 - הוא מי זו תינוקת לתלמידיו זכאי כ וכו', ריבה לתלמידיו זכאי אט 1 הצאן גלילי כ הצאן. גללי אט 12 -מלקסת
 ומר, הייתי ולא הפסוק זה קורא הייתי כ 15 - ימי כל לתלמידיו ליה אמר ט ן הוא עכבי אטכ ן ח' זל  שלן ן היאעברית

 ר לפגומיו 6נ - וע' בנשים א ן וע' לך טכ ן ואם כ 14 - ח' א אותו[ קורא והייתי [ וכו' ולא הזה הפסוק קורא הייתיט
 ן משקלים כ 17 - שקליכם נ' נוכ לשקול[ ן שמים שיקלי לשקול מלכים: wlpi'1 אב ן ח ר ערבייסן ן לפני מלכים:וילקוט

 - הבחירה לבית לעולים( מלכים וילקוט )א העולים הרחובות ואת הדרכים את אטכ ן אויביהםכ
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 וכן מלכים. לכרכי לעולי הכורגנין ואת הבורגםין את מתקנין אתם הרי רגלים,לעולי
 בשנאהן אויביך ארן ועבדת באהבה, אלהיך ה' ארז עברת לא אשר תחת אומר:הוא
  ובצמאן ברעב אויביך ארן ועבדת בשובע, אלו-יך ו-' ארז עבדת לא אשרהחת
 אשר תחת בעירום; אויביך את ועבדת מלובש, אלהיך ה' אח עבדת לא אשרריתחת
 כל, בחומר מהו כלן(4 בחומר אויביך את ועבדת כל, מרוב אלהיך בה' את עבדתלא

 תורה. מתלמוד המרים שיהו כל, ובחומר ד"א - מהם. דעתשניטלה
 השליש. בחדש נאמר לכך היה, חדש ראש מיני. מדבר באו הזהביום

 מצרים. מארץ ישראל בנילצאת
 ממעות בפרשת נאמר כבר והלא מיני. מדבר ויבואו מרפידיםויסעו

 הקיש מבי; מדנ"א ויבאך נןריפ1ידייב2 ויגועך רז"ל דמה מיני, ממדבר ויהנו נמר4נ~יוחיב( 0ויכמ17ך סו לגבמדבר
 נם-עתם אף בתשובה, מים למדבר ביאתם מה מיני, למדבר לביאתם מרפידיםנסיעתן

 מה מרפידים, לנסיעתם סיני מדבר ביאתם הקיש אחר דבר - בתש.בה.מרפידים
 ביאתכם אף ונתקבלו, תשובה עשו קלה ולשעה למקום מכעימין מרפידיםנמיעחם
 ונתקבלו. תשובה עשו קלה ולשעה למקום מכעימין היו מינימדבר

 אצנך ואחלצך קראת 0בצרה אומר הוא הרי הכלילי, יומי ב"ר אלעזר רביאמר ח פאתילים
 מאותה העולם, כל את עליך ומרעים עליך ומגין עונך שהייהי משעה אבחנך, רעםבכתר
 מריבה. במי לעשות עתיד שאתה מה לפני גלוי היהשעה

 ן הבורגסין ואת הבורגנין את א ן ח' ם הבורגסיז[ את1
 ן הבורגמין ד הבורגנות, את מלכים: ילקוט ן את טואת[
 ט כרמי. ל לכרמי, יק ן והעולילה מלכים: וילקוטאטב
 עבדת לא אכ 2 - הולכים לצורכי מלכיס: ילקוט ןלשלחן
 באהבה עבדת לא אשר תחת ט וכו'[ וע' את ן ועבדתוגו'

 במונע ענדת לא אשר החת שנ' כמה אאביך אחוענדה
 אלהיך ה' את עבדת לא אשר תחת אויביך ועבדת כובו.,

 כ אויביךן את ן וכו' בשנאה אייביך את ועבדתבשמחה
 ן ח' מלכים: וילק' א ובצמא[ וכף תחת 3 - אלהיך ה'את

- ח' כובצמא[  ש"ג מלבים, וילקוט אב המוסגר 4 
 ילקוט אלהיך[ 1 בס' וכן ח' כ אשרן ו כל ובחוסרבעירום
 את 5 - אלהיך וה' כ אויביך[ ן בלבוש כ ן ח'מלכים:
 כלן בחוסר מהו ן מאי ד: ן ח' כ כל[ מרוב ן ח' כרח'[
6 ח'ט -  שיהיו ן כל מאי ד ן בחוסר אכ ן דעת כ 

 ן שהן א שהיו, כ בתלמוד, חסרים וכו' ט מתלמוד[חסרים
 ן ח' מ סינין הזה,מדבר ההוא א תורה-7 בתלמודאמכ
 וכוח לצאת 8 ח'- נם מצרים[ וכו' לכך 1 השלישי חדשמ
 מרפידים[ ויסעו 9 הזה- נ'ביום ר ח', א וכוח בני [ ח'כ

 וכו' הבורגסין 1 ד"א: גויותיך אלא גדיותיך א-תמוסיף
 יון מלשון ובוריס ה פסוק פ"א זוטא שהש"ר בח"ג,עיין
 ערך השלם ערוך עיין בורגנין. לו וקרוב מגדל, :%מזק
 עיין מת"ת. Lehnw~rter : :Krau 6 ,ו[ .5 143ברגן,
 הזה, ביום להשלים צריך מצרים' 8 קפא: מלליםילקוט
 ת"י, שלז. דף ש"ט פ"ז, פו:, שבת מכדרשב"י,ועיין

 דרשב"י, במכילתא הוא וכן וכו'. מסעות בפרשת 9 :ראב"ע
 והא"א דהרא"ם אף רש-י גירסת כאן גם היתה שכןונראה
 הילקוט כגירסת גורס שלז דף בש"ט אבל להפךכתבו

 הגירסא לפי דגם תראה ובמ"ע. בא-צ החזיק זוובגירסא
 וה"ק סיני מדבר באו הכתוב מכח הקושיא עקרשבפנים

 כבר שהרי לצורך ,שלא וכו' מרפידים ויסעו הפסוק כלהרי
 סדר ללמדנו דבא לומר תמצא ואם סיני מדבר באוכתיב
 והרמב"ן מסעות. בפרשת מפורש זה והלא וחנייתןנסיעתן
 הקיש: 4~2-ן4ש מגיה בא-צ הקיש. 10 אחר: באופןפירש

 למחוק לי נראה ונתקבלו. וכו' ולשעה 13 פ"ז: בתשובה.11
 ונתקבלו, ברפידים תשובה דעשו שמעינן דמהיכא 14מלות
 וממקוכם. 14 כלפנינו: שלז בש"ט אבל מכדרשב"יעיין
 סיני במדבר חנייתן אף המכדרשב"י לשון אבל מ"עבעגל,
 ילקוט מריבה' 17 בקרבנו: ו-;' היש ומריבה מסהבני

 ו-וו-עק-ם4ע:תהלים

 ביום נאמר טש ן מפורש א מפרש, כ נאמר ן לומר תלמוד מה נ' ש סינין ן וגו' ויבואו א ן ח' כ מינין מדבר ויבואו ן רש
 באו ת-ל ד ן ויבאו ת"ל מ ן מדבר מ וכו', ר וכו'[ ויחני ן הקיש סיני מדבר ויבאו מרפידים א 10 - אלא סיני מדבר באוהזה

 ן למקום הכעיסו ם 13 - ח' : בפ'ב[ מרסידים 12 - לנסיעה ט ן למדבר . ן מדבר ט בפ'א[ למדבר 11 - מקיש מ ןמדבר
 דרש תחלא: תהלים ילקוט 15 - למקום הכעיסו ט ן המקר את מ ן ח' א: היו[ ן למדבר אכמ 14 - לשעה ד ן המקוםמ

 ן ח' כ אומר[ ן אומר ריה"ג של בנו אלעזר רבו מ אליעזר, ר' ל אומר, יה"ג ב"ר אליעזר( ר' )ט אלעזר ר' אטכ ןריה"ג
 עונה מ ן עוניך ט ן ימיגין עיניך כ ן סלה מריבה מי על אבחנך אב ן משעה רעם : 16 - ח' אככב ואחלצךן וכו'בצרה
 שאתה מי כ ן ח' מ גלוין ן ה' ד היה[ ן יכו. קורא את היה שעה ט 17 - ח' נ. כל[ ן ומרפס ד ומרעים[ ' ומגן וק ןאותך
 : ) מריבה מי על אכ ןעומד

 ג-

 - סלה(
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 ואס בסתר קורא ארתית רעם, במתר אענך אומר, היא הרי אומר: שאולאבא
 העולס* כל את עליך ומרעים בנלויאצנך

 כה כ שמות ראה ישראל, בני את אלהים שירא אומר, הוא הרי אומר: לקיש בן יהודהרבי

 והם תשובה שעשו בהם ידע אלהים, וידע זה; את זה ראו לא והם תשובה שעשובהם
 כוה. וה ידעולא

 0וירא אומר הוא הרי דורממקית, בן יוסי אבא משום אומר יומי ב"ר אלעורר'
 כך וכל לנאץ. עתידין שהם אלהים, וידע להכעיס. עתידין שהם ישראל, בני אתאלהים
 הקשה. בה התשובה מכחלמה,

 ט סג שז 0ויאמר צר, לו צרתם 0בכל אומר הוא הרי יום*, כן אךעור רבי דרש בוכיוצא

 כלוי אך, רנ"ל לשקר, שיתידין לפניו ג(וי היה לא וכי ישקרו, לא בנים המה עמיאך
 אדם ככני הושיען לא אלא למושיע, להם ויהי ת"ל ומה לשקר. עתידין שהן לפניוהיה
 אומר הוא וכן עולמית. בו לבגוד עתידין שאינם .אדם ככני אלא להכעים, עתידיןשהם

 תהלימעח פי על ואף בבריתו, נאמנו ולא עמו נכין לא ולבם לו יכובו ובלשונם בפיהםשיפתיהי

 י :4ע"ה"1 לעשות לתשרכה אננקי ושב וגו', הוה העם לב 0השמן ואומר יכפר,עוזן רחום יהואכן
 לו, ורפאשלה

 בארץ נהנה שאלו הפקר, במקים פרהמייא דימום תורה נתנה במדבר*ויחנו
 דימום במדבר נתנה לפיכך בה, חלק להם אין העולם לאומות אומרים היוישראל,
 0:יהי ת"ל כלייה, נתנה יכול ויקבל. יבא לקבל הרוצה וכל הפקר, במקוםפרהמייא
 לא יכול ; וכרק"ם קולות י'ויהי ת"ל בשתיקה, נתנה יכול הבקר; בהיות השלישיביום
 ד כט ם תהל בהדר. דה' קול "ואומר הקולות. ארז רואים העם 0וכל ת"ל הקולות, ארז שומעיןהיו

 במקומו ות-י יט דף ש"ט בזה. זה 5 שם: ילקוט העולם.2
 ועיין יג. פסוק פ'ב שהש"ר פ'טו, וריש ס'לו פ"אשמ"ר
 בא"צ וכו'. שהם 7 קעא: דף 1 1 וארא דרשב"ימכילתא
 ובא"צ וזי"ג. א"א מיותר; בה. 8 לפניו: וידוע נלוימגיה
 השבועה מפני להגיה סמר ובוי"נ השבועה, מפנימגיה
 בא"צ וכו'. וכי 10 ס'ב: ופג פ'לו פ"א שמ"רהקשה,
 אעפ"כ היה גלוי אך ת"ל וכו' לפניו גלוי היה שלאיכול
 לקמן וכו'. ויפתוהו 13 וכו': הושיעם לא למושיע להםויהי

 כלומר וכו'. אננקי 14 דףקעד: ע"מ שוח"ט פ'יג.משתטיס
 אלא מובן אינו המאמר וכל שלה את עושה בע"כהתשובה

 וכו'. דימוס 16 ואקספארד: כי"מ גירסת פיעל
 דפרהסיא שיער והמו"ל ' שלז. דף וש"ט פ"ז יא, דףפ'ב רזדבג4י

 הובא ואח"כ דימוס מלת לבאר גליון 4א אינו הפקרבמקום
 לפרש שרוצה כמו ולא אחד ענין דהם נראה ועכ"פפנימה
 בילקוט הוא וכן אומות, מגיה בא"צ לאומות' 17במ"ע:
 כגרסתנו: מוכח דרשם-י המכילתא מן אבלתהלים

 ן ח' ב אומר[ ן תהלים ילקוט וכן ח', מ אומרן הוא הרי1
 מ כל[ ן ח' ד עליך[ 2 - וגו' נ, א ח', ד רעם[בסתר
 יש' ט [ ח' מ אומר[ הוא הרי ן ח' ט לקייק בן 3 -ח'
 ישראל וכו' ,אה ן ראה( 1א נראה אלהים אכ ראה[ ןוגו'
[r'e4 - ח' ט ]ן ידע אלהים אב ידען ן ידעו כ ראו 
 אליעזר ר' ד 6 - זה את זה כ 5 - ולא ד לאןוהם
 וירא ן דרמסקית בן יוסף כ ן הגלילי נ' כ יוסי[ ןאומר
 - שהן אלהים וידע אומר מ ן ח' כ ש"ט[ אומרוכו'
 גלוי כ: וכו'[ onv ן א רק אלהימן וידע וכף ישראל7

 אלהים וידע כן אע"פ להכעיס ט ן וכו' שהן לפניווידוע
 בה 8 - הקשה בא ק ן ח' ט הקשה[ וכו' וכל ן כךוכל
 - בשעתה נ' ד הקשה[ ן ח' מ ש'יגן הס' בעמ' וגו'וכו'
 יה"ג. בר' אליעזר ר' ט ן ר'אליעזר ד ן בדבר כיוצא ט9
 ויאמר, צר,ואומר כ [ אט רק אומר[ הוא הרי ן יוסי כירא
 ן וגו' ט ח', ד ישקרון לא בנים ויאמר-10 וגו' צראט

ט

10

15

20

 ן לבם ואומר ולבסןכ וגו' בפיהם א 13 - שאין ם ואהי-12 ןוק ח' ד ושקרן עתידין שהן לפניו 11 - עתידין שהןכב
 נתנה ן ניתנה כ ושב-16 ד ח', ט שלהן אינקי-15 כ אני, ט ח', ד אבקי[ ח'-14 אב בבריתין נאמנו ח'[ולא ט וכתןולבס
 אומות תש"י: תהלים ילקוט ן כמוהכם אומרים אכ 17 - הורה ניתנה אכ ן בפרהסיא א 1 ח, א דימוס[ ן ח' ט הפקרןוכו'
- ת' ר במרבר[ ן תורה( נ, )א אלא אטב לפיכך[ ן לכם אט ן שאין בו ן לכם מה: ישעיה המכיריילקוט  ן ופרהסיא המכירי: 18 
 אטכ ן השומעין היו ם 20 ח'- כ הבקרן בהיות 19 - כהי ינ' ביום ת-ל כ ן ח' מכירי: הבקר[ וכו' יכול ן כל ומכירי:אטכ
 ארזים שובר 1-ש' קול בהדר דה' קול בכח בה' קול כוכ ן בלעם אמר בכח דה' המגירי: ן ח' אטכ ואומר[ וכו' העם וכל ןהקול
 בלעם אמר וגו'( ג' )א ישב למבול דה' ח'( )א אילות יחולל ד-ז' קול ח'( )א מדב' יחיל 1-ה' קול אש להבות חוצב ז-ה'קול
 - וכו' בהדר ד ן 9ז דז עליו( נ, )א העומדים לכל הרשע( נ,)א
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 א פרשה יךצר*ן דכחדשמסכתא206

 יברך ה' ואמרו כולם ופתחו יתן, לעמו עוו 0ה' עליו העומדים לכל הרשע בלעם אמר י כטשם
 בשלום. ישראל עמואת

 כשנחתיה וגי, השך ארץ במקום דברת. בכתר 0לא אימר הדא המי . אדכןך4: יוכמיו*' יט מהישיה
 אמרתי ולא אפלה; במקים ולא חושך ארץ במקום ולא במתר, נחתיה לא בתחלה,אני

 ה' 0אמ אומר הוא וכן פנגום; נתתיה לא בקשוני, תוהו אלא נותנה; אני לאלו יעקב, לורעשם
 שכרן, מתן לכם הקדמתי המצות לכם נתתי שלא עד כבר מישרים, מגיד צדקרובר
 כרכתי את 0וצויתי וכתיב משנה, והיה יביאו אשר את והכינו הששי ביום 0והיה שנאמריי5,שיעם

 0בעבור מה מפני גוים, ארצות להם 0ויתן תפל בלבד אלן יכול וכוס הששית בישנה לככ! מד קהתהלי'
 ינצורו. ותורותיו הק"וישמרו

 ליעקב דבריו 0מכיד אומר, הוא הרי אומר: הגלילי יומי ר, של בנן אליעוזר ו4,וניזקשפקמזיט-כ
 שלא האלו, דווים הגוים עשו מה וכי כוי, לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיוחוקיו

1~lpanמתימן 0אלוה שנ' לקבל רצו שלא ידעום, בל משפטים התורה, את להם ליחן רצה 
 וגו'. גוים ויתר ראה ארץ וימודר עמד וגו' דבר ילך לפניך וגו' תהיה כאור ונוגה וגו'יבא

 וחונים במח:וקת נום?ים ויחנו, ויסעו אומר שהוא מקום כל ישראל. שםויחן
 נם, ש - ההר. נכד ישרק שם ויחן נאמ' לכך אהד, לב כולם השוו כאן אבלבמחלוקת,

 פחות חדש עשר שמם שהיו מצינו וכן שם, עושים אתם הרבה זמן להם שאמרמניד
 נגד, מוצא שאתה מקום כל הר; של מורחו לצד ההר. נגד - ימים.עשרת

 למורה.פנים
 פתחו ן שבח נ' כ ופתחו[ ן וגו' יתן א ן פתחו ומכירי: ט1

 2 -- ח' טכ כולם[ ן ח' א בשלום[וכף
 ישרא"

 -- ח' כ
 דברתי א ן בסתר מראש ר[א ט ן ח' ט אומרן הוא הרי3

 ח'ןוגר[ ט חשך[ וכר וגו'[מח'ןוגר וכו'וגו'ןבמקום
 ד ן מהחלה כ מבתחלה, ח'ןא אב אנין ח'-4 ומכירי:ק

 ארץ במקום אלא( )א לא נתנה( )ב נתתיה לא אכנתתי,
 אפלה במקום ולא( )א לא הסתר במקום ולא( )א לאהשך
 לא ובקשוני תהו יעקב לזרע אמרתי לא מכירי: ן אמרתילא

 במקום ולא ט וכו'[ ולא ן אני לו לא יעקב לזרעאמרתי
 פינס כ פנגס, אט 5 - לא אפילה במקום ולאהסתר

 ישעיה: ילקוט פוגוס. מכירי: פרגס(, כאן גם לקרא)ואפשר
 ן המצות את להם אכ ן ה' כ: כבר[ ן צדיק ט 6 -פגנס
 והיה, וגו' והכינו מכירי: 7 - להם אכ ן ה' ט בפ'א[לכם
 מכירי: ן וצויתי ח'( )אט ואו' וגו'( נ' )א והכינואטכ
 אר וכו'[ ן ח' כ:כ וכו'[ השלישית בשנה 8 - וצויתיואומר
 וגו., גוים א 1 ויתן גאמר כבר והלא בלבד אטב ן ח'מ

 ולא צ"ל תוהו. אלא 5 יתרו: פרשת ריש לעיל וכו'. אמר1
 יעקב לזרע אמרתי לא הגירסא ישעיה ובילקוט מ"ע'הוהו,
 ובמ"ת בח"ג, עיי פנגוס' - פ'ה: לקמן ועיין בקשוני,תוהו
 פגכם שם המו"ל ודעת בטפם' הגירסא רט דף ב לגדברים
 כאן דרשב"י ובמכילתא בסתר מעשה העושה רמאיר"ל
 דברים ספרי וכו'. מתימן 12 הפותיקי: עשיתיה לאאיתא
 ירושלמי לח., ב"ק ב:, ע"ז רט. דף שם מ"ת שמג,פיסקא
 ס'ג. שם ב הנחומא סיד. הברכה וזאת תנחומא ע"ב, דשם

 תתקנא. דברים ילקוט פ'מא, פדר"א צט:, דף פ'כאפס"ר
 הוא, מגיה בא-צ שהוא. 14 התטי: תהלים תתקנה,מיכה
 כבר והלא ת"ל מה ישראל שם ויחן שלח דף הש"טולשון
 השוו. 15 וכו': ויטעו שנ' נ:קום כל 4א במדבר ויחנונאמר

 פ'מא, פדר"א ס"ט, פ'ט ויק"ר רשעי, ת"י, פ"ז,מכדר"ש,
 וכו'. מגיר שם - תתקלד: משלי ילקוט דףקה:, פ'יבפדר"כ
 רע"רן ומה דףשלח ובש"ט וכו', מלמר שם בת"ז הואוכן

 שם ונשתהו באר סיון בר"ח שהרי וכו'* מצינו וכן 16 :שם
 רש"י, ש"ט, פ"ז למזרח' 18 השנית: בשנה באייר כ'עד

 רא"ם.ראב"ע,

 ינצורו[ ותורותיו 9 - מפני ירשו לאומים ועמל גויםכ
 הגויםן אלו וגו'ןא גוי א עשה-11 לא וגו' ליעקב ט כן, עשה לא ואומר ליעקב כ בר'יוסין ר'אלעזר אכ 10 - ח'אכ

 את ן ]ח' ט את[ 12 - ולא א ן אלו ט ח', א האלון ן ולא דוויים אלו כ ן ח' ט דווים[ ן ח' שם תהלים ילקוט וכן כ,הגוים[
- ה' אד שנ'[ ן משפטים אלא תהלים: ילקוט ומשפטים, אטכ ן ח' תהלים יילקוט אכהתורהן  ן ח. אט ואומר, כ וגו'[ 13 
 אבל ויחנו, מ ן ההר נגד שם נ: ן ויסעו מקום כל מלמר ישראל מ 14 - ר כ וכו'[ ראה ן וגו' ארץ אט ן וכו' ק בפ"ג[וגו'
 לכך ן רח' בולמן ן הושוו ט Own, )א שהשוו ח'( )א מגיר ח'( )כ ישראל שם ויחן אומר הוא כאן אכ 15 - השוו ויחןכאן
- ח' ך מגיד[ שם ן שאמר מגיד שם אנווכוץ  פחות[ 17 - שם שעשו מ שנים, שם היו וטהרי אכ ן חונים מ עושים[ 16 

 ח" כ: נגד[ ן מקום כל ההר כל של כ ן למזרחית אב למזרחו, טס זכוך לצד ן חסר אכמ ח',ט

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



16

 בפרשה

 'ההקרשה ממד ה/ אליו aw?--ויקרא עם זה האלהים, אל עלהומשה
 כה שה, כצק כה שה, כסרר כה הקדש, בלשון כה תאמר, כה -- לדבור.קרמה
 אלו ישראל, לכס ותכר הנשים; אלו יעקב, לבית תאמר כה תימ.ף. ולא תפחותשלא

 ישר4.(4 בוכות ישראל, לבני ותגד יעקב; בוכות יל!))כ, לבית תאמר כה ולד"אהאנשים,
 לבני והגד לנשים; דברים ראשי אמור רכה, בלשון אמור יעקכ, לבית תאמר כהד"א

 להם. ואמוא עמהם ותדקדקישראל,
 לא לכם, משכר אס כתבים לא לכם, אומר אני בסמורת לא ראיתם.ארזם

 דהבפ כמה על ראו, במצרים. עשיתי אשר ראיתם אתם אלא עליכם, מעמיד אניעדים
 נפרעתי ולא לשעבר, דמים שפ.כות ועל עריות, גלוי ועל זרה, עבודה על לי: .חיים
 ידכם* דל אק'י.מהם

 לפי רעמסם, יום וה אומ4, אליעזר ר' נשרים. כנפי על אתכםואשא
 טיני הר לפני אלי אתכם ואביא - קלה, לשעה -צמסם ובאו כילםשנתקבצו

 עשר שנים לאזוריהם נרתצין יט-אל שהיו לפי תימהו מהן יום וה אומר, עקיבאר'
 ודיבור. דיבור כל על מ.לין וארבצה עשרים הרי מיל, עשר שנ.ם לפניהם וחווריןמיל

 נשר נשתנה מה נשרים, כנפי על אתכם ואשא ד"א הכתירה, לבית אלי, אתכםואביא

 שלח, דף וש.ט פ"ז מה.. שבת מכדר"ש, שני. 1)ב(
 שהקריאה שלת דף בש"ט לדבור' 2 : רש"י לה:, דףוהזהיר
 דג יומא מ"א, ש ר ויקרא ת"כ מכדר"ש, ועיין לעלייה.קדמה
 ראם-ע ירוש'. תרג' פ"ז, דףלה:, והזהיר ס,כד, פ'יאבמד"ר
 וש"ט פ"ז דרשב"י, ומכילתא פ'ט לקמן הקדש' -ורמם-ן:
 השמיט בש"ט הזה. כענין - וע"נ: מב, דף במדגריספרי
 השמיט ובזו"ז וכו'. תפחות שלא הזה כסדר וגור' זהכענין
 המאוחר להקדים שלא הזה דבכסדר ונראה הזהכסדר
 אם אף אחר בסגנון יאמר שלא הזה וכענין המוקדםולאחר

 ולגי' הזה. כענין במשמעות וה אין אבל ו-י. אחד, מכווזה
 של פירושו הוא וכו' תפחות דשלא לומר יש והזו"זהמ"ח
 כן: לפרש אפשר אי דרשם-י המכי' לשון אבל הזהכענין

 פדר-א פז., שבת .מכדרשב"י. זה כל עיין וכו.. וחדקרק6
 דף DhV1 פיז ט, ס מצורע תנהומא ם-ב, כח פ שמ"רפ-מא,
 2-ן4, 7 רש"י: וירושלמי, יונתן תרגום לו., והזהירשלח.
 כתובים לא המלות מוחק בא-צ וכן בח"ג. עיין וכו'.כתבים
 מכילתא ועיין שנייה. פסחא אלא שאינם שבדפ' לכםהם

 לא. - רש-י: לו., דף והזהיר שלח, דף וש"ט פ-זדרשב"י,
 היו כמה על הש"ט ולשון ברש"י הוא כאשר ולאצ"ל
 המ"ח גירסת ועיין נפרעתי. ולא ש'ד וכו' על ליחייבין
 הגירסא תתאים זה ועם ו-רכם במקום שורעכם לעילדגורס
 כהגיר' העקר אבל קונסטאנטינא, שבדפ' מהם במקוםמכם

 מגיה .:א-צ וב,". יום 11 דרשב"י:. מכילתא ועייןשבפנים.
 גן לעיל ועיין וא.צ. מוחק, לפי ומלת מצרים יציאתיום
 לפי. 13 וש-ט: פ"ז סיבי. 12 וש"ט: ופ-ז ורש"יעיד
 ט: פרשה )קמן י-2וו" 14 ליחא: במ"ח וכן מוחק.:::-%

 שלט דף וש-ט .,[-סב-י מכילי,-י עיין הבחירה' לביה1.5

 וה'[ ן ושני ראשנן יום ט ן ח' מ האלהים[ אל 1)ב(
 לדברן כ שקרשה-2 ט ח'ן מ קדמה[ ח'ןשהקריאהט
 ן הן טפ בפ'ה[ כה ח'ן מ בפ'ב.דן חנכה אדט תאמר[כה

 כה ן ושלא אכמ 3 - בענין ט כענין( ן בסדר טכסדר[
 תאמרן "'[כה ד המוסגר ח'-4 א? כה[ ח"ןתאמר[מ

- ח' מ ותגד[ ן ח'טס  
 ן ח' ט .עקב[ 5ריבירץ

 ן ישראל כיעקב[
 אמורי

 אטכס בפ'ב[ אמור ן ח' ד
 האנשים אלו ישר4 מ 6 - הדברים אטכס ן ראש ט ןח'

 אתם ישר4 בזכות ישר4 לבני יעקב בזכות יעקב לביתד"א
 עשיתי אשר ראיתם ט 7 -- ה' אטב להמן ואמור ןוכו'

 א בכתבים, ז ן לכם הם כתובים לא נ' ר לכמן ןבמצרים
 כ אתם[ ן ה' ך עליכם[ ן בעדים י 8 - ולא ט ןכתובים

 ת' ט המן ן למצרים א [ ח' דם במצרימן עשיתי אשר ןח'
 לא- רטכמ [ ח. מ לשעבר[ ח"ן ד לי[ 9 - אתםמ
 - ידיכם טכ ן עליכם אלא מ ן ח' ק על[ ן מכם ק10
 פש לרעמסס-12 מש ח"ן טמ אלעזר1לפי[ ר' א11

 - וכו' לפני תורה מתן זה אלי ? ן ח' מ לפני[ [בשעה
 וחודין ה'-14 ט לפי[ שישרף[ לפי ט ח"ן טמ יופן3י
 כל על מיל עשר מ ן ח' דמ לפניהסן ן ח' ט הרי[וכו'

 ח"ן ד אלי[ 15 - מיל ארבעןכ חלט .כדבירןהרי[
 - הנשר אזטכ ן ח' מ אתכם[ וכו'ד"א

 נשרין גדפי כעל ה' שגין על יתכון וטעגית דמהרגם י 1.,
 יהב קריבית ומהן לפילוסין יתכון אתיבית ליליא ובההוא פטתא תמן למענד מוקרשא בית לאתר יתכון ואבילית פלוסיןמן

 עתיד במקום עבי הוא אלי אתכם דואביא פירש ובש.'י מ"ת. fiR' וגא:- מוקדם זה פסוק דלר"ע כתב ובמ"ע אורייתי.לאולפן
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 פרשה ףףןר4ך דבהרשמסכתא208

 שהן מפני רכליהם בין בניהם ארז נותנין כולן העופות שכל כולם, העופות מכלזה
 מאדם א אי מתיירא אינו הזה הנשר אבל כביהם, על פורח שהוא אחר מעוףמתייראין

 שהיה לאחד משל - בבנו. א וו בו שיכנס מוטב אמר חץ, בו יזרוק שלא בלבדזה
 ונתנו מלפניו נטלו מלפניו, לשבותו לכטים ובאו לפניו, מנהיג בנו והיה בדרך,מהלך

 וואב מלפניו למטים לפניו, ונתנו מאחריו נטלו מאחוריו, לטרפו הזאב באמלאתריו;
 וכו'. אלהיך ה, נשאך אשר ראית אשר 0ובמרבר שני כתיפן על דנתנו ננילן ב(לאחרין לא אפריט

 - קשות. הההלות שכל עליכם, קבלו ועהה בקולי, תשמע שמוע אםועהה
 הרבה, מצות לו משמיעין אחת, מצוה אדם שמע אמרו מכאן תשמעו, שמועאם

 שנאמר הרכה, מצות לו משכהין אחת, טצוה צדם שכח תשמעו; שמוע אםשנאמר
 ורבי שבה; כרית זה אומר, אליעזר רבי בריתי. את ושמרתם - תשכח, שכחאם

 זרה. ועבודה מילה כרית זה אומר,עקיבא
 אחרים. בדברים עומקין תהיו ולא כתורה ועומקים לי פנויין שתהיו לי.והייתם

 אומר קרחא בן יהושע ר' עלי, דביביז תהיו כן עליו, הכיבה אדם של מגולתו מה ה, ל גמ
 מאחר והעבד אביו מאחר והבן בעלה מאחר ממנכת שהאשה כשם אוזן, שתבקעכדי

 הארץ. כל לי 0כי ת"ל מאחרי, לי ממוגלין אתם אף יכול גבירתה מאחר והשפחה ן4ב:ן ה יטשמות
 וכה"א אני, אלא אהרים עליכם משליט ואיני מעמיד איבי כביכיל לי. יו תה אתםו

 העולם מאומות עליכם ממליך איני ממלכת, - ישראל. שומר יישן ולא ינום לא 0ן-גן- ד קכאתהלים
 אומר: הגלילי יום. ר' של בנו אליעזר ר' וגו'. תמתי צנתי היא 0אחת וכה"א מכם, אלא ט ושה"ש

 ן ח, זמ כולזן 1 ח' אזם בולמן ן ה' מ זה[ ן הזה א?מכ1
 ן רגליהם תחת ד אבל זפש, גם כ"ה רגליהם[ בין ן ביניא
 זה[ ן גביו על ט ן שפורח מ ן אחד ם 2 -- שמתיראיןמ
 ן יזרוק שמא  אזטכש ן הזה א 3 - זה האדם מן ם ן ח'ד
 בי אס ן ח, דב אומר, אש זטמ, אמרן ן אדם בןטכ
 והיה 4 - בבניו כ ן חץ בו בו בבני, ולא ח'( )אהחץ
 מ לכניו, בנו את מנהיג והיה כ לפניו, מנהיגו ובנו זוכוץ
 בפ'א[ מלפניו ן מנהג ק מהלך, ט מנהיג[ ן באו לפניוובנו
- ח'כ  ן בא ט ן מאחוריו א לאחוריו, סב מאתריו. מ 5 
 מאחריו ליטלו זאב בא כתפו על ונתנו נטלו א וכו'[בא

 ן ליטלו זאב זטכ ן מאחריו ליטלו ואב מ ן מלפניוליסטים
 לפניו... ט ן מלפניו ם ן מלאחריו ט ן ח' מ מאחריו[6

 וגתנו מלפניו נטלו כ ן מאחוריו כ מאחריו, אמ ןלאחריו
 אלהיך ט ן ח' מ וכו'ן נשאך אשר ן כתפיו ט ן כתפיועל
- ח' דב וגו'[ ןוכו'  שמוע מ ן קבלו עכשיו )עתה א 7 
 עכשיו תשמעו כ ן ח' ם בקולי[ ן וכו' עליכם תקבלותחלה

 תשתען ח'ןט מ שמוען אםקבלוןועתהבפ'ב[שח'-8
 ן אותו אטכמפש לו[ ן ח' דטכ אדם[ ן ח' ט אמרו[מכאן

 אט _לון ן משכיחין אד ן ח' אכ: אחתן מצוה אדם9
 ן זו אב ן ח' ט aK] 10 - ח' מ מצוה[ ן אותוכמפש
 ךןדה פ שבתזת"[ ק הברש אב ר"ע--11כס
 קנץיןן העמיםןדכ מכל סגולה לי ט 12 -- שג' ג'ט

 רש"י, והזהיר, ס' דףשלח, וש-ט פ"ז מכדר"ש, וכו'. שנ'6
 יא: לב שם מ"ת פ'שיד, דברים ספרי פ'ד. בשלחולעיל

 שלט דף ש-ט פ"ז, יג, דף פ'ב תד"א מכדר"ש, קשות'7
 וכו'. ובפ'א[ שנ' 9 פסיעה: ד"ה תעניתי: ועייזתוס'רש"י'
 יותר מעתיק אינו בפ"ז וכן ולהלן. שנאמר מן מוחקבא"צ
 שלט דף ש"ט מכדר-ש, ועיין להגיה. נראה אין כן פי עלואף
 ברית מגיה בא"צ שבת' ברית 10 פ"א: דויסע מסכתאולעיל
 ובמכי' בש"ז, ליתא וכן מוחק בא"צ וע-ז. 11 וא"נ:תורה,

 פי' ורש"י בז, צד פ'ז בראשית אגדת ועייז בשנוי.דרשב"י
 ראב"ע: ועיין שלט דף בש"ט בכלל.וכן התורה שמירתעל
 מוחק, בא-צ כדי' 14 שלט: דף ש"ט פ"ז עלי. חביבין13

 גבירתה וכו' וכשם צ"ל כשם' - דרשב"י: מכילתאועיין
 כשמ יכול לגרוס ג"כ ואפשר וכו' אתם אף( יכול )אואף

- מ"ח: כגירסת אח-כ יכול מלתולמחוק  וכו'. בעלה 
 כיוצא להם שאין מפני היא הסגלה אלה שבכל כמוכלומר
 לגרוס נראה זה ולפי מ"פ. הארץ, כל לי כי ת"לבהם

 וכ-ה במ"פ, עצמו מסברת הגיה וכן הת"ז, כגירסתמאחרים
 הש"ט ולשון העולס, מאומות יסתגלו ישראל כךבמכדר"ש

 רשותי תחת האומות שאר ואין לי מסוגלין אתם אףיכול
 עולה הנגוד ואין מדוקדק הלשון אין זאת ובכל ובו"ת"ל
 ת"ל מאחרי יכול לי מסוגלין אתם אף מגיה ובא"ציפה'
 ועיין שלט, דף וש"ט פ"ז וכו'. מעמיד איני 16וכו':

 אלא מאוה"ע ממליך גורס במ"ע וכו'. ממליך 17ברמב"ן:
 והראיה לו, דף והזהיר שם, וש"ט פ-ז ועיין וא"נ'מכם,
 ממאי דהראיה ואפשר מובנת אינה דשהש-ר הכתובמן

 בשהש"ר ומפרש ויהללוה ופלגשים מלכות בסוףדכתיב
 : ש-י אומניך, מלכים והיו דכתיב דהיינו ט פסוק פ'ושם

 ן חביבין א ן סגולה ד"א פ 13 - עסוק-ן אכמ ן בהורתי ועסוקין ט הורתי, בדברי ועסוקין( )א יעיסקין אט ן בד"ת ועסוקיןכ
 אוזן[ ן שתקגע אט 14 - ח' מ קרחא[ בן ן וכו' יהושע ר' הארץ, גל לי כי ט יהושע[ ר' ן לי כמ ן כך טכמ ן ח' טעליו[
 ן אדוניו ט רבה ן אחר-*תר טמפ מאחר...מאהר[ ן בעלה אחר is~ff אש, בעלה[ מאחר ן כשם תאמר שמא פש ן יכול נ'כמ
 מאחוריי, כ מאחורי, א ח., ש מאחר-[ ן ח' ט מאחרי[ לי ן מסוגלין תהיו מסגלים,אכ מ ן כן פאתם ן 15יכולןטח' ן אחרמ
 שומר ן ח' ד הנה[ 17 - בפרשה רמב"ן וכ"ה ח', מ אחרים[ ן משליכו כ משליס[ ן כהנים ממלכת לי אכ 6ן - מאחריםפ

 ן ח' ט תמתין ן ח' ב: מכסן אלא 18 - עליכם נ' ט השלם[ ן ח' אדט עליכמן ן כהניס ממלכת טפ ן וגו' ט ח', כמישראל[

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



09, כ פרשה ישתפך דבחדשמסכתא

 שנאמר מצרים, כיוצאי בנים לו להיות עתיד מישראל ואחד אחד שכל אומר, אתהמנין
 ומגופים, דוו.ם יהו יטל בנים, אי במך. יהיו אבותיךהתחת

~rrn 
 יז מה תהלים בכל לשרים יתשיתמו

 ת"ל ומכבש, חוור יהא יכול מלך אי ממלכת; ת"ל פרגמיפיוטין, יכול שרים איהארץו
 יה ח ש-ב מכאן קדוש. וכוי הניל היו, כהנים דוד *ובני שנאמר כענין במלנין, יכול כהנים איכהנים;
 מהם נטלו העכל משעשו העכל, עשו שלא עד בקדשים לאכל ישראל כל היו ראוייןאמרו,
 יז נ יימר כשה, המשילן בבל מלך נצר נבוכד וגו', אריות ישרי פזורה 0שה שי לכהנים.-ונתנו

 בהרג אבם ישראל, כך מרגישין, איבריה כל מאבריה מאחת לוקה כשהיא ץ שהמה
 אחד נהרג אם אלא כן, אינן העולם אומות אבל ומצפערין, מרגישין כלן מהןאחד
 כג ז ש"ב בארץ אחד גוי ישראל כעמך 0ומי גוי,שנ' קראן גוי, ו - במפלתו. שמחים כולםמהם

 אלה - ומשקוציהם. העולם מאומות פרושים ומקודשים, קדושים קדושו, -וכו',
 הזה. כמדר ישרי, בני אל תדבר אשר - תוסיף, ולא תפחות שלאהדברים,
 - לזקנים. ככוח חלק שמשה ממד, העם. לוקני ויקרא משהויבא

 אחרון. אחרון ראשון, ראשון הדברים, כל ארץ - עיניהם. האיר לפניהם,וישם
 כחנופה ענו לא יחדיו, העם כל ויענו אמור. ולנשים לנערים אף ה', צוהו אשר-

 - נעשה. ה' דבר אשר כל ואמרו, אהד לב כלם ו-,שוו אלא מזה, זדה קבלוולא
 תורה למיה אלא להשיב, משה היה צריך וכי ה', אל העם דברי את משהוישב

 וכופים 2 ס'ט: תולרות תנחומא מ'ה, שות"ט וכו'. אחד שכל1
 תהלים הילקוט כגירסת דהעקר ונראה בח"ג עייןוכר.

 הגהתי קדוש. וגוי ת-ל 4 : ומכופים גורס ובא-אוסחופיט,
 וא-צ וזי-נ ובא"א וש-ט' פיז, והזהיר ספר גירסת פיעל

 מלת או כהנים יכול מלות ומחקו הדפוס גירסת לפיהגיהו
 בטלנים( )או מבטלים כהנים כהנים. ת-ל וגרסו לבד,יכול
 הילקוט גיר' לפי מגיה ובם-ע וכו'. דוד ובגי שנאמרכענין
 הגרנות(, בבית )פי' מחזרים כהנים יכול כהנים, ת"לתהלים
 וכו'. מכאן - : שנ' כענין מבטלים כהנים ממלכתרץ-דן
 כהנים. אחר דבר מגיה ובמ"ע וכו', מכאן ד"א מגיהגא-צ
 שהרי וכו'. עד 5 : ס'ח פ'ד במד"ר קיב., זבחים ד:,גבורות
 אחר למטה שייך וכו'. שה שנ' 6 : בבכורות היתההעבודה
 מהם אחד חטא עות להשלים דיש ואפשר בארץ, אחדוגוי
 כבר הגיה זה וכעין שה' שנ' קאיר זה ועל כענשין,כולן
 המדב"ר לפי מפרש ובמ"ט המכדרשב"י, לפי וכצ"לבא-צ
 באחת, צ-ל מאתת. 7 בש' ,wort 5.25 ועיין ס'ה.פ'ד

 וכולן חוטא מהן אחד ישראל !כך איבריה כל מגיהובמ"ע
 כל מאיבריה באחת לוקה כשהיא שה מה ד-אנענשין,
 ויק-ר מכדרשב-י, ועיין וכו'. ישראל כך מרגישין[איבריה

 פ"ז: וכו'. קראן 9 תתקכ: איוב שלד, ירמיה ילקוט ס'ו,פ'ד
 הזה' 12 קדושים: פרשת וסוף ריש ת"כ ומשקוציהם.10
 אלה מגיה בא"צ דרשג"י- מכי' ועיין שלט, דף וש"טפ"ז

 פ'יא ריש בא לעיל לזקנים. 13 וכו': שלא אשרהדברים
 האירוכו'. 14 לו: דף והזהיר שלט, דף וש-ט פ"נוש"ג.
 פ"ז, אמור. 15 משפטים: ריש לקמן ועיין לו, דףוהזהיר
 וישם להיות דצריך לומר צידד יז( דף קמא )בבאנזיקין לירושלמי בפירושו הלוי ר'ישראל ומו-ר לו., והזהירש"ט,
 המאמר שייך צוהו אשר המלות ועל אמור לנשים אףלפניהם
 ש-ט פ-ז, מכדרשב"י, וכו'- בחנופה - : וכו' ראשוןראשון

 ן יוסי בר' אלעזר-אכ אר ן ח' כס וגו'[ ן אומריוגתימ
 לראות אכ ן ח' זמ אומר[ אתה ן ומנין כ י ח'- דהגליליו

 דיין, תשנ:ח',מ תהל' וילק, אזטכמש יתו[ ן או כ יהי ד 2לון
 ומסיגפים, 1 וכפופים, ט ן דווייט אכ וסחופים תהלים:ילקוט

 ט הכתוב-3 בא כ ח; טכס הארץן בכל ן שרים רן
 ז ן פרקמטיוטין מ פר1מטיוסיה ב פר1מטוטין, ט ןלשרים
 תשג: תהלים ילקוט וכול מלך אי ח. ז מלך :אי כהניםממלכת
 ממ- ת"ל מחזרים כהנים יכול כהנים, ת"ל מכבשים יהיויכול
 ומתכבש ו ן ח' ט יהא[ ן וכו' ובני שנ' כענין בטלניםלכת
 א ן מבטלנין( )כ מבטלים כהנים ימול דב וט'ן כהנים אי4

 וגוי ת"ל ן ח' ט יכול[ ן ח' ט אי[ ן מבטלין כהניםת-ל
 א לאכול[ ישראל כל ן ח, כל[טכמקדוש[רקזפש-5

 סירם מ מהפן ן ונטל ז ניטלו, אטב העגל את אכ [1
 ח',במק': אטכס בבל[ וכו' אריות ן וניתנו אכ ונחנן, ז 6-

 בשה אטכס מושלה מ משולין, טכ ן מושלן אנבוכדראצרן
 )ט אחד על לוקה שה של דרכו מה( )א ומה אמכ 7-

 א ן כלוכרן ן אחת על לוקה דרכו שה מ ן מאיבריו(באחד
 מהם אחד ישראל היו( )כ הם כך אטכ מרגישי!ן וכולןטכס
 וכלם נהרג מהם אחד מ וכו'ן אם ן נענשין וכול!חוטא

 מהן אלא ט ן אינו אד ן ח' אכמ 6ומצטערין[ -נענשים
 ן אמ[אכח' ן נהרג אחדמהם ח'אמ מ ~ra אלא ן אחדנהרג
 ן קדוש וטכמשנ' ד-אוגויוגוי[ ש 10 וכולם- מ וכולןאכ
 וגוץ ן ח' אס וגו'[ בארץ ן קדוש נ' דט גוי[ ן קראךאכמ
 - ושלא טכ 11 - מקודאין ט ן ח' ט קדושים[ ן ח'טכ
 לזקנים לנשיאים ח'מ מ העמן לזקני 13 הזה בענין נ' ז הזה[12

10

16

 ן צר' היה אטכ ן וגו' העם ם 17 - רב"ן ז' שבב-ד לפם' הכונה אין וכאן ונשמע, בטעות: נ' 1כמ נעשה[ 16 - בחוצפה ,ש רוויאת
 צריך איני שעשיתה מה נ' )ש ששלחני מה( מיש ויודע הואיל אמר שלא ממשה ד-א ללמדך הכטוב בא אלא אמש ן ח' ממשה(

 ממשה ד"א ללמדך הכתוב נאמר אלא כ ן וטף ד"א להשיבו( )ש השיבל
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 ב פרשה ייצרך דגחדטמסכתא210

 יורע שהוא פי על אף משה, אמר שכן לשולחו, תשובה והשיב משה בא ארץ1דרך
 ועל ועליה עליה כל על למשה שכר ליחן כדי אחר דבר לשולחני. תשובה אשיבוצד,
 וירידה, ירידהכל

 זה, זה ואי עבה, בעק הענן. כעב אליך בא אנכי הנה משה אל דה'ויאמר
 רבי עמך. כדברי העם ישמע -בעבור הצרפל. אל נכש נומשה שנאי ערפל ו1ק כא כשמות

 ואתה דבר, לך אומר הריני למשה, הקב"ה שאמר אומר, אתה מנין אומר,יהירה
 ובם שנ' המקום, לו שהודה משה נדול אומרים, ישראל שיהיו לך, מודה ואנימחזירנ.

 עשינו כן אם אלא גדול, למשה לעשות צריכין אנו אין אומר, רבי לעולם. יאמינובך
 לך קורא הריני למשה: המקום לו שאמר מלמד, אלא בדבורו, בו שחזרלהקב"ה

 בך וגם - משה. ויעל ההר ראש אל למשה ה' 0ויקרא שנ' עולה, ואתה ההר מראש כ יטעב
 אחריך. לעמוד העתידים בנביאים גם בך גם לעולם.יאמינו

 סוהגכלת שנאמר מתוך אומר,' הגלילי יומי ר' למקום. לאטר למשה ישרי אמרו מה או ינעכ לישרי לאמר למשה המקום אמר מה וכי ה'. אל העם דברי את משהויש
 לישראל לאמר המקום אמר מה וכי אומרן פרמא בן אליעזר ר' לאמר. םכ*ב העםאת

 לעם ויספר משה 0ויבא שנאמר מתוך אלא למקום, לאמר למשה ישראל אמרו מה א" ג כדעם
 ואם שכר, מקבלים אתם הרי בשמחה, ?ונשים עליכם ארעם מקבלים אם להםאמר
 אמר מה וכי אומר, רבי בשמחה. עונשין עליהן וקבלו פורענוה, מקכלים אתם הרילאו

 אמרו, אלא למקום, לאמר למשה ישראל אמרו מה או לישראל, לאמר למשההמקום
 המקום אמר המלך. מפי לשומע פשור מפ* שימצ דומה לא מלכנו, מפ. לשמוצרצוננו
 לראות רצוננו אמרו ד"א, -- למך. ברברי הצם ישמע בעבור שבקטו, מה להםהן

 להשיב צריך אינו ששלחני מה ויודע הואיל נאמרשלא
 "לא ללמדך הכתוב בא אלא ט וכו', ליתן משה וישבד-א
 ן וכו' ד,א להשיב צריך אינו ששלחו מה ויודע הואיליאמר
- ח' מ הענזן בעב ן בא הנני ד 3 - ח' אטםכדי[  
 הערפל א וגו', הערפל מ ן ומשה ת-ל כ ן ח' דם והן4

 ח' מ עמךן ן וגר העם ט ן האלהים שםאשר
-  מנין 6 

 המקום לו שאמר מ ן ח' כ אומרן אתה ן ח' מ אומר[אתה
- ח' מ דבר[ לך ן המשם אט ןלמשה  כ ן ח' כ לון 7 
 לעשותן ן ח' כ אנו[ ח'-8 ארס לעולמן וכו' שנ' ןהקב-ה

 להקם-ה ונעשה גדול מ ן אח' ברוךהוא[ ן טלהב"ה ן ח'מ
 אטכס לון ן ובדבריו כ ובדברו. אר 9 - בדברושחוזר

 שנ' למשה דה' ויקרא שנא' כענין מ [ עוגה מ 10 -ח'
 וגו' למשה רקרא ט ן וגם וגו' ראש א ן העם ישמעבעבור

 ח' כ משה[ ויעל ן יאמינובך
-  וכו' את [ ח. ט משה[ 12 

 כ 13 - למשה הק' כ 1 וגו' ט ח/ כ דה'[ 41 ח, דוה'ן
 ריה".: ן י' : ::: ןו"שהן למקום ישרף לו אמרו דמהן
 ' ח' ט ט':'ו[ ג אלא וגו' מתוך ן ח. א בשטו[ למקוםוכו'

' שנ' הגבלה מצות זו אומרמ -  ו- ? ן 11' מ מו[ ל סבי'ב 4' 
 למקוי ד 1". מ למקומן ח'ןלאמר ד למשה[ 15 -או

 ל(.נ:.

 דרך מגיה בא"צ ארץ. דרך 1 - לו: דף והזהירשלט.
 מוחק, בא"צ ועד. 2 וא"צ: וכו', תשובה אדם שישיבארץ
 "1-ס פ"נ לו:. דף והזהיר מכדרשב"י, לשולחני' -וא.צ:
 מכדרשבע, ערפל' 5 פתיחא: בא לע' ועיין רש-י. שלס,דף
 מכדרשב"י: וכו" יהווה ר' - רש-י: שם, דף ש-ספיז,
 וכו" העתידים 11 פ-ז: ועיין בשנוי, מכדרשב"י וכו'. רבי8

 מגיה בא"צ מתוך. 13 רש"י: שמ, דף ש"ט פ"ז,מכדרשב-י,
 וש-ט: פ-ז ולשון אומר. הוא הרי דרשם-י ובמכילתאמה,

 העם שאמר מה להם אמר הגבלה מצות אומרר"י.הגלילי
 חסר והעקר זה על המקום תשובת היתה הגבלהומצות
 מצות בתר דכתיבא אע"ג היהה בשלישי הגבלה דמצותוט-ל
 שנ' מתוך 15 יהודה: בר' ריי בשם ושם פ4, שבתפרישה
 דהכוונה ונראה החמישי' ביום היה זה והרי וצ"ע, וכו"ויבא

 וממעינן המשפטים וכו' לעם ויספר לקמן דכתיבדממאי
 משמע וכן משפטים. עליהם מקבלין אם ג-כ אותטששאל
 במ'כד דלקמן להפך, לומר צריך ולמ"ז המכדרשב-ימלשון
 ובפ-ז לזה, קודם לעב משה שספר מה קצרה בדרךמספר
 בש-ס פ,-גון ממי 19 משה: ויספר מן הראיההשמיט

 סרסור: מפי שמדף

  ,מ'.ון:  ה1וייונ. נ( 1 לישרו לאמר למשה אמן. המגום נ' ' ,עזר-
 ל;כ א ן להם אם- העם אל מעה הוא כ ן למק.ם וויתר ?.,

 אם ט המעשים-6! כל ואת דה' דברי כלאת
~ra 

 ע'!'~ן עליכ: ג' ך מקבלים[ 17 - ח' מ וו'ן1.רין ו: בם[ ע, מקבלים

 - -ה ה'ןזהאן לא:)'[ט !'צ1גנ!ולמשה אכר: אלא גלף מלמש; 8נ - ה' מ וכיעה[ ד-א ח'ןא מ ח'ןע1נשיז[ד
 אס-ו בתוי כד-א ן ח' -מ עמךן :-נ-י ן ה' זן ז ש :;'הח' ". 'כ:'שנ'. :עגור -0( שהק. ן מלך מ כבשומען ן19טולא
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211 ב-נ פרשה ייקרך דבהדשמסכתא

 ביום כי שכקשורי מה להם תן המקום יכא"ל לרואה, שומע דומה לא מלכנו4וו:
 סיני. הר על העם כל לעיני ה' ירדהשלישי

 גפרשה
 יט שמות וה ומהר, רביעי, יום זה היום. וקדשתם העם אל לך משה אל ד:'ויאמר

 משה עשה ומה תורה, נתנה שבו ששי, יום זה י, ש י השל ליום נכונים והיו חמישי,יום
 ד נר שם ההר, תחת מוכח ויבן בבקר 0וישכם שנ' ההר, תחת מזבח ובנה בבקר השכים בחמישי,6

 וחכמים יהודה, רבי דברי ישראל, שבט* עשר לשנים מצבה עשרה שת"םהעמיד
 עולה עליו והקריב מזבח בנה ושבט. שבט כל על מצבה עשרה שתיםאומרים
 השלמ.ם מדם נטל לציבור, וחלק למקים חלק כוסות בשתי העולה מדם נטללשלמים,
 ו שם שם באננות, וישם הדם חצי משה ייקח שנאמר לציבור, וחלק למקום הלק כומותבשה"

 לציבור. חלק זה המוכח, על זרק הדם וחצי למקום, חלק לה10
 באוניהם. קרא מחיכן שמענו לא אבל העם. באוני ויקרא הבריה אשרויקח

 שנצטווה מצוות אומר, רבי כאןל ועד כראשית מהחלת אומר, יהודה בר' יוסי-בי
 כל ושאר ובמרה במצרים שנצטוו ומצוות נח בני שנצטוו ומצווה הראשוןאדם

 בג כה ייקוב שבת הארץ ששבתה אומר, הוא מה הענין בתחלת אומר, ישמעאל ר' - כולן.המצוות
 הוא מה הענין בסוף וקללות; ברכות ויובלות שמטים וגו', שדך הורע שנים שש - לה'12

 מו כו שם שקבלו שראה כיון עלינו, אנו מקבלין אמרו והתורות. והמשפטים החוקים 'אלהארמר,

 ח כד שמות להם, אמר הדם, :ל ויזרק הדם אח משה 0ויקח שנ' ההם, על וזרק הדם נטלעליהם

 ס'ד פ'כט שמ-ר שם, דף ש"ט לו:, דף והזהיר וכו'. ק1
 פ"ז ועיין ורש-י. ס'ג ב פסוק פ"א שהש"ר ס'ג,ום'מא
 לעיל שאמר מה היינו משה דויגד דרבי הך שהביאדאחר
 וקודם להשיב שרצה הכוונה וישב מדכתיב ודייקוישב
 משה. ויגד ואח"כ אליך בא הנני המקום לו אמרשדבר
 אחרינא, לישנא והוא בדבריו סופריה טעות דאיזו נראהאבל
 בחזקיני.עיין

 דבששי פו:/ שבת יוסי דרי כרבנן ששי' יום 4)ג(
 השבת דביום שם ומבואר פיה סוף ומע"ר ת"י וכן תורה.נתנה
 בששה ס'פט מוצ-ש הל' באו"ז שהביא הנוסחא לפיאבל

 הערת ועיין פ"א, דויסע מס' במכילתא וכ"ה היהבובת
 איתא דרשב-י במכי' מזבח. ובנה 5 בסדעיר: שםהכו-ל
 וכו'. שבט כל על 7 : שם משפסים רש"י ועיין היה,דבששי
 לקמן וחכמים גמליאל בן דר"ח פלוגתא כעין זופלוגתא

 לענין ורבנן יוסי דרגי פלוגתא וכעין הלוחות לעניןפ'ח
 על זרק הדם וחצי לצבור חלק זה איפכא, גורסבא-צ וכו'- למקום חלק זה 10 ע"ג: מ יומא גירושלמיכחנות
 ה סימן ו פרשה רבה ויקרא מן אבל למקום חלק זהחמזבח
 מה להקב"ה משה אמר שם דאיתא שבפנים כהגירסאמוכח
 זרוק בחלקם געשה ומה העם על זרוק א"ל בחלקךגעשה

 בנ"א, הרבה מביא תשסא משפטים ובילקוט המזבח.5'1
 ב יא דברים במ"ת אבל בדבריו. חסרון כי לעין נראהאבל
 המקום שומר לשונו: וזה בא"צ, הגיה כאשר איתא נו()דף

 הארץ נכר באלהי כבודי ימרו שלא העם[ נעל זרוקלמשה

 רמה[היסלדך[כאמרהמיסן חלק1איטמ
 ט ן ח' אס וכר[ לעיי ן ה' ש השלישה 2 -- בו ככק
 וגו'ה'

 ן בפע[ךח' זה כמחרן זהו העם ומחר, כמהעם)"
 ן שנים 1 ח'--6 גפ-ב[ס ח"ת"ה ר ההרן 5החת [משה בחמיי כ ן התורה מ ן בו שנחגה ד ן ח' מ השלישת4

 ח' ט מצבה[ 7 -- מצבות דק ן לשגע אבו' עשרהשתים
 נסק ן בסמוך וכן בשני כ ן בשני השלמים ומדם העולהמדם עושת-י עלת והעלה ט ן ח. גו ושבטן ן שבט לכלכפ
 השלמים ומדם כ 9 - ח' מ לציבור[ וכו' נטל ן ח'אט
 דם באגנות[ וישם ן לצבור וחצי למקום חצי כוסותבשני
-ח'  באזניהם[מח'- ן וגו' הברית 11ט הצבור- כ 10 
 ן אסי ברבי ד יוסי, בר' כ יוסי, בר' ישמעאל ר' ט12

 כלן ן מצות אט למצוות, כ ומצוות[ שנצטוו--13 ןשנצטווה[
 תזרע ן שש וגו' לה' ט 15 ח'- כ בפ"א[ אומר 14 ח'-מ

 ן שמיסים אטכ ן ח' כ וגו'[ ן ח' ט שדךן ן ח' מ וגו'[שדך
 אכמ ן וגו' והתורות ט ן ח' ט והמשפטים[ 16 - שמימיןכ

 ח' מ ויזרקעה"ען ן וגו' א ח', ט העמן וכו' שג' ןאתהדם

 ובין וכו' האמירך ווה' שנ' אחרת באומה ממ.רן שאיני המיבח על הדם חצי וזרוק העם. האמרת וע' את יז( כו )דבריםשנ'
 בשביל היינו העם רעל דאמר כמאן ודלא ממש העם על שזרק העם על ויזרוק הכתוב פירוש המכיעתא לשיטת ובין זוושיסה
 הערה קמ צד במדבר וספרי כאן ש"י עיין שם. יונתן תרגם וכן עמא, על לספרא מזבחא על וזרק אונקלוס וכדמתרגםהעם
 במדרש וכו'. בראשית מחתלת 12 גאזניהם: קרא מה כן ואם תורה, מתן קודם היה בחמישי זה כל שהרי וכו'. מהיכן 11א:

 ומפרש כל, מלת מוחק והמו"ל ישראל' בני כל לעיני עד מבראשית יהודה: ברבי ר-י בשם איתא נו( דף ב יא )דבריםתנאים
 מצות יהודה ר' ובשם מאלהיך, ד:' המנכי עד רבי בשם איתא שם גמ"ח וכו'. אדם שנצטווה - יז.: כד דשמות אפסוקדקאי

 להם אמר כלל דבדרך כחב ובש"י מגין איזה הוספת דהוא במ"מ וכתב מובן, אינו כולן' המצות כל ושאר 13 במרה:שנצטוו
 להשלים צריך זכו" אומר הוא מה הענין בתחלת 14 במן: שנצטוו המצות ר"ל ואולי וא-נ' וכהנה, כהנה ז-ה' יוסיף עודכי
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 נ פרשה ףרצרו דעמלקמסכהא212

 בר' יומי ר' כולן. המצות עליכם וקבלו בואו מחר תפוסים, ענובים קשורים אתםהרי
 המעשים. כל נעשו ביום בו אומר,יהורה

 טעותן שאין במקום אם ומה דז, הריני מבילה, שיטענו ומנין שמלותם.וכבסו
 טבילה, טעון שיהא דין אינו בכדים, כיבום טעון שהוא כאן טבילה, טעונין בכדים,כיבום
6 טבילה. טעון שאינו בתורה בכדים כיבוםאין

 ברם מ שנאמר, חורה, נתנה 'צבו 'ןשי ?ם וה השלישה ליום נכוניםוהע
 בתורה. 'ןכתוטת יתרות מעשר אחת ץ מעה הר על העם כל לעעי זק' ירדהשישף

 שראו מלמד העם, כל לעיני ד"א בהממימים, היו שלא מלמד העם. כל לעיני-
 אחר דבר אדמה. הנביאים 0וביר שנאמר ויחוקאל, ישעיה ראה שלא מה שעה, בנאותה יא יבהושע

 10 אומר, יומי רבי לקבל. כדאי אינו אחד, עד חמרים היו שאם מלמד העם, כללעיני

 שובה יאמר הכנחה שנאמר לקבל, כדי הבמ מבכוה ושני אלפים שני שם יש ויפילו לו יבמדבר
 ישראל. אלפי רבבותה'

 שהוהרי מלמד, לאמר. - מביב, ת"ל למורהו, אני שומצ העם. אתוהגבלת
 ת"ל י~, אכל יעלה לא יכול כהר. העשה.-עלות כלא לכם, השמרו - בזה.ה

 15 כקצהו, ונגוע בהר עלות ת"ל בלקטקא, יכנס אכל יכע ולא יעלה לא יכול בקצהו.ונבוע

 עונש. וה הרי יומת, מות בהר הנוגצכל
 מקול כי - עולמים. כבית ולא מועד באהל ולא בשילה לא יד, בו תגעלא

 הנמקלין ומניין'לכל יירה, יצא,יכת"ל כדחייה מת שאם ומנין ירה. ת"ל שידהה, מניין , ל ק סי

 קשורים תפוסים מ ן ח' ק ענובים[ קשורים ן ח' א אתק1
 ן ותפוסין ט וענוב.ן. רעפוסין קשורין אבועטביכב(

 ן מהבמקום מ ן ממנין ר"יוכו'-3 המצותאטכמאתכל
 טעונין, וכן,שהן א וכאן, דוכק שאינו-4 שאינן,ט מהןאכמא

 אט ן הוא דין אט ן הוא כ ן בגדים כבוסמכא1שסעוגין
 ן טעוניז שאיז מ 1 התורה מז כ ן אינו כ 5 - שיטענוכס
 ח, אב שנ'[ ן התורה מ 6 - שאינןטכ

 זה אדכק 7 -
 וכו' לעיני 8 - שבתורה טס ן ח, אטכ שכתובות[ ןאחד
 דקיחזקאל 9 - םומא מ ן היה אדוק ן טח' בש'הס'[ד"א

 ח.[מ.אפילואחד כ היון 10 ראו- מ ראה[ ד"אןדח' ןוישעיה
 ן יוסי ור' כ ן יכול ק כדאי[ ן לקבל נראין אין מ ן אינן אטן

 שובה ן רבבות וכו' פכהןןטיאמר ן ח' שם[דטמאמר-11
- וגו' ישראל א 12 - וגו' כסוכף[  נוסף: ד העם[ 13 
 מ 14 - שהתרו דש ן ח' אטבם מלמד[ ן יכול ד ןסביב
 ד יעלהן ן ח' ם בהר[ ן בל"ת הן הרי בהר עלותלכם
- ח' א יעלה[ וכף אבל ןתעלה  ן יכניס ד ן ונוגע ט 15 

 ן בקטלקא מ בלאקטגא, כ בגלונקהא, ט ח', דבלקטקא[
 דפס יומתן וכו' כל -16 ח' בקצהומ ן ונוגע ת"לט
 ן בשילו ק ן בשילה אטכולא 17 - הח' הריזהעוגש[ ןח'
 אכש ן ומניין אכ 18 - ח' ט הם'ן בע' יירה וכו'כי

 ן וכו' ג' ק יצא[ ן בדחיקה מת כ ן אם אס ן מנין מ ןדחה

 ס"ל שם, מ"ת ועיין א"צ. לאמר, סיני בהר משה 4 ה'וידבר
 ממה לסברתו ונסתייע והקללות התוכחות הם הבריתדעקר
 כאן חזקוני ועיין ובסופו. הענין בתחלת סיני בהרשאמר
 כ1 פי' ישמעאל דר' ואפשר שם, ורמב"ן וראב-ע בהרופ'
 : תורה מתן לאחר היה כד בפרשה שמסופר דמה דסובראף
 שנצטווה מה כל כתב תורה מתן לאחר פירש וכו/ ביום בו2

 רמכ-ן עיין כפשוטך הדברים ולפתו באזניהם, קראולמחרת
 המעשים כל דקאמר והא שם. ורש"י א( כד ושמותוראב"ע
 בתחלת שמסופר מה הראשונה הדעה דלפי משוםאפשר
 לבסוף שנאמר מה אבל תורה, מתן קודם היה כדפרש'
 לאחר היה ההרה אלי עלה משה אל דה' ויאמר יבפסוק
 . : תורה מתן לאחר אחד ביום היה דהכל אמר זה כנגדמ"ת
 הזמנה הוא לדעתו דוקדשתם טבילה. שיטענו ומנין3

 וענין ויונתן. ואונקלוס רש"י ועיין ויקדש, ד"הכדיקמן
 לקמן רני כדעת האשה מן הפרישה דהיא אפשרההזמנה
 שלא ורמב"ן ופ"ז מא פ' פדר"א ועיין גכוגים, והיובד-ה
 ומחר וטעם במים, שירחצו וקדשתם, דפרש הראב"עכדעת
 תגע או קרי בעל כגון וכו'. טעונין שאין - מחר: אוכמו

 במה בגדים ככוס אין הרמכ"ן: לשון נכו" אין 5ענניה:
 שנאמר. 6 : מו ויבמות מכדרשב"י ועיין טבילה, טעוןשאין
 אבל, ופ"ז. בכי"מ ליתא וכן שכ', מלת מחקו וא"צבא"א
 מעשר 7 הפרשה: בראש לעיל ועיין להגיה, הכרחאין
 פ'לה ב-ר שם וצ"ל וש"נ' צד, דף במדבר וספרי פ"זוכו/
 מפעכם, וכל בד"ה פ'ט לקמן מכדרשב-י, סומים 8סיט:
 ד"ה פ'ג רשייה מסכתא פ"1 4~דמדה' 9 כאן: ורש"יפ"ז
 : ס'ח פ'ז רבה דברים דרשב"י, מכילתא לקבל. 10 אלי;זה
 מקום ששם למורהה 13 פג: דף ספרי ישראל. אלפי12

 פ"ז סביב - פ"א: סוף לעיל ועיין ההוא, ההר מול 4 ירעו 4 והבקר הצאן גם מדכתיב מפורש במכדרשב"י אבל זי"ג'חנייתן,
 מלת אלא וא-ג מ-ע המדקוק( יונה ר' )כדעת ההר את כתיב ולא העם את והגבלת דכתיב משום וכון שהותרו -מכררשביי:

 לא אזהרה זה הרי השמרו עונש, וכף הנוגע כל מגיה גא-צ עונש. 16 פ"ז: וכר. ונגוע 15 ורש-י: פ-ז ועיין דורש.לאמר
 דאינו הכוונה גירסתנו לפי גם אבל זוי להגהה צורך ואץ עולמים, ובית בשילה מוזהר אתה ואי מוזהר אתה בו בו,תגע
 רב'.! בארוכה, ובמבוא בזי"נ עי' סנהד' הגמ' של נ"א שמביא ק 1וע"ג 18 במכדרשב"י: כ"ז ועיין עולמים, ובית שילה עלמוזהר
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 ה-ה בהמה, אלא לי אין בהמה. אם - יירה,(4 ירה או יסקל מקול כי ת"לנ-צלין,
 - איש, אם ת"ל מניין, אשה איש; אלא לי אין איש. אם - בהמה. אם ת"לממין,
 י' כב שמית מה החיה, לא 0מכשפה להלן ונאמר יחיה, לא כאן נאפר אומר, עקיבא רבי יחיה.לא
 במקילה. להלן אף במקילהכאן

 אתם.רשאין קולו, את היובל כשימשוך בהר. יעלו המה היובלבמשוך
 מכבד הוא אלא מכבדו, אדם של מקומו לא אמרו, מכאן אומר: יומי ר' בהר.לעלות
 הכ( שכינה, נסתלקה יומת, מות בהר הנוגע כל בהר, שהשכינה ומן כל מקומו,את

 בהר. לעלותרשאין
 היה ולא לעמקיו פונה משה היה שלא מלמד העם. אל ההר מן משהוירד

 מניין, הדברות כל ושאר בלבד, וה לדיבור יכול ; העם אל ההר מן אלא לביהו,יורד
 העם, אל ההר מן משה וירד ת"ל ומה אמור, וה כבר מיני. הר על ו-' וירדה"ל
 העם, אל ההר מן אלא ביתו, לתוך יורר ולא לעמקיו פונה משה היה שלאמלמד
 לד לר שם ישראל בני אל ודבר מויצא ת"ל מנין, מועד אוהל דברות מיני, הר דברות אלא ליאין

 ב-ד שם שם לבקר נכון מזהיה ת"ל עולה, היה בבקר עולה, שהיה העליות שכל ומנין יצוה. אשראת

 %א אותו, דה' צוה כאשר ת"ל שאין וכות אבנים לוחות שני ויפסול עמך יעלה לאואיש
 וכבפו זמנן העם, את יקדש ו - עולה. היה בבקר עולה, שהיה ומן כל אב, בנייןזה

 והטהרו.בגדיהם
 המקום שאמר שמענו לא אבל ימים. לשלשת נכונים היו העם אלויאמר

 יא יט שם האמור נכונים היו מה שוה, לגזירה נכונים יוהיו - נכונים היו אלא האשה, מןלפרוש
 אומר, רבי האשה. מן לפרוש להלן, האמור נכונים והיו אף האשה, מן לפרושכאן,

 יטבול טבילה, ענין על ואם ומחר, היום וקדשתם העם אל לך מוכרע, הואמטקומו

 פ-ז: מה', סנה' מכדרשב"י, וע.' נתלין. במ' נדחין צ"ל וכו'.לכל
 ושם נד.(, )בבלי ע-א ה ירוש' פ'ה סוף משנה ב-ק חיה-1

 במ"ע איש. אם ת"ל 2 : מכדר"ש בהמה, בכלל דחיהמשום
 היא כאשר הוא הספרים ברוב אבל הדפוס, גירסתמקיים
 לקמן בסקילה. 4 : פ"ז ועיין במכדרשב-י, הוא וכןבפנים.
 פ-ז: מכדרשב"י. ה:, ביצה בהר. לעלות 6 פ'יז:משפטים

 ומכדרשב"י. בם-ח ליתא וכן מוחק, בא"צ אמרו מכאן-
 הגיה כאשר וכו', מקומו לא אמרו מכאן לומה: צריךוודאי
 אל 10 כא: תענית ועיין ובו" יוסי א-ר מיכן ובפ-זבמ-ס
 שע"ע( להיות צריך וכו" וירד ת-ל 11 מכדרשב"י:העש

 על דרשב"י מכיל' ועיין אליהם, ויאמר העם אל משהוירד
 לי אין עד השאר ומחקו וזי"נ בא"צ הגיהו וכן זה'פסוק
 פעם כתיב כבר אמור זה כבר דה-ק לפרש ואפשרוכו',
 הר דברות כל על ללמד אלא שנייה מעם נאמר ולמהאחת
 לי אין עד זה לדבור יכול הלשון כל ליתא ובילקוטסיני
 לעיל ועיין העם. אל משה וירד הפסוק על בפ"ז ליתאוכן

 מכדרשב"י. עולה. היה בבקר 16 לאמר: בד"ה באפתיחתא
 ועיין שמלותם, ויכבסו מגיה בא-צ וכבסו. - פו.:ומבת

 ן ח' מ נתלין[ 1 - כן הנסקלין כל ק [ ח' דהמוסגר
 בהמה אם ט ן ח' כס QK] ן יסקול סקול יירה ירה ת"למ
 ה"ל מנייז איש ד וכון אפ ן ח' דם אם[ 2 - אישאם

 ן כאן אף מ 4 - ח' מ רע-א[ 3 - וכו' אשה אישנשנים
 שימשוך במאי ק בשימשוך, ד ן ח' דמ בהר[ יעלו המה5

 ם לעלות[ 6 ן הכל אטכמפ אתם[ ן מלהשמע קולו אתהיובל
 - אדם הוא[ט ן מ-ס גי' מכ"א, ן עדוירדןאח' ר"י ןמח'
 דמ מותן ן בהר שורה ט ן אמרו מכאן נ' ד~טכק מקומו[7
 העפן אל 9 - השכינה מ ן שכינה כבוד נסתלק כ ןח'
 לתוך אטכס 10 - לעסקו טכס ן ח' מ פונה[ ן ח'דמ
 ן שאר מ ן ח' אט ש'יב[ העם וכו' יכול ן אל א ek] ןביתו
 היה ולא עסק למשה מ 12 - מניין שבתורה הדברותכ

 - לבית ו ן ביתו לתוך יורד היה ולא כ ן לביתויורד
 ישראלי בני ן דברות נ' א מועד[ ן שנ' כ13

 - משה ד
 ן והיה שנ' טכמ ן לכל אטכס ן א רק יצוה[ אשר את14

 וגו'[ ן כראשונים נ' א אבנים[ ן שאין לוחות מ 15 - ויפסול וגו' בבקר ט ויפסול, לבקר מ וגו', בבקר ועלית ג, אלבקר[
 טקוהטהרו -17 וכו' אבל ויכבסושמלותם זימנם מ ן זמנו כ ן ח' בפ'ב[כז עולה ן בפ'א[דמשה עולה ן ח' ד זה[ 16 - ח'רכס
 מן להפריום למשה אמר שהמקום מ ן למשה המקום ט ן ח' ד ימים[ לשלשת ח' מ ימים[ וכו' ויאמר 18 - שמלותיכםהחליפו
 ט והיו[ -20 ח' ד ח'ןהאמורן א לפרושןהיו[ כאן אף . . . לפרוש להלן מה גז"שןמ ח'ןאמכ והיו[אכ -19האשה
- ד"א ט ור', ק ן לפרש ב ן אהיוה',  - אם אטכמ ן הוא א היום[ ן וקדשתם למד חוא מ ן מכריע דק 21 
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 המקום שאמר אלא העם, אל לך ת"ל ומה שמש. הערב כמו טהור ויהיבחמישי
 האשה. מן לפרושלמשה,

 שהיא השלישי כיום זרע שכבת הפולטת אמרו, מכאן אשה. %ל תגשואל
 פעמים אומר, אליעזר רכי ; עזריה בן אלעזר רכי דברי מם"ני, לדבר ראייהטהורה,
 חמש. לעולם אומר, עקיבא ר' ששן שהן פעמים חמש, שהן פעמים עונות, ארבעשהם

 לקיים ידו על המקום שהקדים מלמד הבקר. כהיות השלישי ביוםויהי
 מים קולוה, קולי קולות. ויהי - רירו. נתן נרדי במסיבו שהמלך 0עד שנאמר: מה יב חשה-ש

 - מזה, זה משונים ברקים מיני ברקים, ברקי וברקים. - מוה. וה משוניםקולות
 הערפל. אל נגש ומשה שנאמר, ערפל, זה ההר. על כבדוענן

 כאן אבל עמוס; קולו הולך, שהוא ומן כל הדיוט, מנהנ מאד. חוק שופרוקול
 יכולה שהיא מה האוון את לשכך מתחלה, כך ולטה מגביר. קולו הולך, שהוא זמןכל

 שנזדעועו. מלמד כמחנה, אשר העם כל ויחרד -לשמוע.
 יהודה יום., ר' אמר המחנה. מן האלהים לקראת העם את משהויוצא

 לישרי, תורה ליתן בא, לנסיני הי אלא כן, תקרא אל בא, מם?י 0ה' ויאמר, דוריש וגידן ב לגדברים
 כלה. לקראת יוצא שהוא זה כחתן ישרק, את לקבל כא, ממיני ה' אלא כן, אומר אינואו

 מפג. הוועות מפני הויקין מפני מתיראין ישראל שהיו ולמלמד נצפפו.ויתיצבו,
 ממקומו, ההר שנתלש מלמד ההר.(4 בתחתית - הבאים. הברמים מפניהרעמים

 בקבלה מפורש עליהם ההר. תחת ותןמרון 0ותקרבון שנאמר ההר, תחח ועמדו וקריונו יא דשם
ff~nvערב קולך כי קולך את השמיעיני מראיך את הראיני המדרגה במתר הסלע בחכוי 10ונרע יד ב 

 ; ישראל שבטי עשר לשנים מצבה עשרה שתים אלו מראיך את הראיני נאוה,ומראיך

 אב ן כמו אמ' והכי( )או והכ' ק ן הוא נ, א בחמישי[1
 [ ומה ן שמש מוערב ויהא מ שמש, ערב כמו( )א כמיויהא
 4א מ ן ומחר היום וקדשתם העם מ וגו'. העם א ן ח'דק

 - שיהא מ 3 - לפרש למשה הק' כ ן האשה מןלהפרישם
 אכמ אליעזר[ ר' ן ח' ס מס'[ לד' ראייה ן טמאה ם4
 ן ח' ט שהז[ . . . שהן 5 - אף נ' ד אומרן ן ישמעאלר'
 וכו' ויהי שנ' חמישי ט ן עונות שש מ ן עמות חמשמ

-  
 דטמ אבל רש"י, וכן אכ שהקדים[ ן וגו' השלישי ט6

 נ' ט לקיית[ ן ידם רש"י: ידיו, אטכ ן הב"ח ט ןשהסכים
 )כ וגו' במסיבו טכס 7 - עד כתי לקיים כ ן ידיועל
 אדב ן ח' מ קולות[ ן וברקים נ' כ קולות[ ן ויהיח,(
 ן ח' מ ברקים[ ברקי ן ח' כ מזה[ וכו' וברקים 8 -ומיני
 אדב ן משונים ברקים( ומיני )א ברקים ברק וברקיםאם
 וכ"ח עמה אב ן ח' מ שהוא[ ן ח' אטכפ ומנין-10 קומיני,
 ן מגביה ט - אטכפח' 11זמן כאן[אח'- ן נמוך,פת,ד
 ןאמבתהלה,אכלעבראת- מבחתלה רך[כמכתחלה,א

 בהערב, מגיה בא"צ הערב. כמו 1 עב: דף פ'טותדב"א
 מכדרשב"י, וכו'. לפרוש 2 כמוערב: נראה'דצ"לויותר
 הלשון ובפ"ז מוחק, בא"צ מסיני. לדבר ראייה 4פ"ז:
 מסיני לדבר ראיה טהור, וכו' לפולטת מנין אמרומיכן
 , ה'ו פ'ו שם תוספתא מ'ג, פ'ח מקואות מ"ג, פ'טשבת

 פ"ז וכו' שהקדים 6 פו.: שם בבלי ע"א, יב שבתירושלמי
 שהסכים במקום שהשכים מגיה ובא"צ שכינה,שהקדימה
 ידי: על - יב: פסוק ס"א עהש-ר ועיין ספרים.שבשאר
 קולות קולי קול צ"ל ובו" קולי- 7 : וא"צ מוחק, צדקבאיפת
 ומכדרשב.'י פ'ט לקמן ועיין ברקים, ברקי ברק לקמןוכן

 בעב וכו' דה' ויאמר ד-ה פ'ב ל1.ל ערפל. זה 9ופ"ז:
 קיל 'יהי ונאמר כמו מוסיף צדק באיפת מאד. 0;הענן:
 פ'!ה ולקמן רש"י פ"ז. עמום. - : וא"צ וחזק, הולךהשופר

 או 15 וצ"ע: ת*י' ת"א, פ"ז, מכדרשב.י. שנזדעזעו.12
 וכו'. אלא כן אומר איני ואני ש"ל בח"ג, עיין וכו'.אינו
 אינו בא לסיני בה' אומר ואני להגיה כן גם ואפשרא-צ.
 ודברים, כאן רש"י פ-ז, מכדרשב"י, עיין וכו/ 4א כןאומר
 וכו' שנתלש 17 דרשב*י: מכ' נצפפו* 16 פ'מא:פדר.א
 מכדרשב"י' ועיין וא"צ. עליהם, ונכפף מוסיף צדקבאיפת

 ן ח' דטמ האלהים[ לקראת 13 - ח' טכמ במחנה[ אשר12
 אלא וכו' אל ן ח' א ויאמרן ן ת' טמ ה'[ ויאמר 14 - יוסי ר' ט ת', מ יהורה[ ן אסי ר' מ יוסף, ר' א ן א רק המהנה[מן
- ח' רם ra'] ן קורא תהי אל כ ן ח'מ  ן 4א נאמר לא לישראל מ ן ת' כ אומר[ ן וכו' כחתן א וכו', ה' 4א ט אווכו'[ 15 

 סיני[א הר תחת ט -18 ההר תחת מ ן תחתית אב ן בס' אומפניוכן -17 ומן הזיקין".ומן'.'ומין מן מ ןר אבי ישראל[ ן שהיה א ן ח' ד המוסגר ן נכפפו ד 16 - לקראת יורד מ ן ח' ט יוצא[ שהוא זה ן ח' מ דה'[ ן ח' ק כן[אומר
 מראיך וכו' הראיני ן וגו' ט ח', בם גסן בש' נאוה וא' בסתר ן ח' א הסדרגהן בם' 19 - גקבלה נאמר ט ן ההיא א ןתחתיו
- ח' א גאוה[ וכר השמ' ן ח' ק הס'[בש'  - שבטים מ ן ץ רק את[ ן ח' די מראיךן הראיני 20 
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 נאוה, ומראך הדברותן לאחר ערב, קולך כי הדברותן עשרת אלו קולך, אתהשמיעני

 ה טי'קיא ה'. לפני ויעמדו העדה כלועיקריי

 יג ידשמית וראו 0התיצבו מראיך, את הראיני אמור: הדבר סוף ים על אומר, אליעוררבי

 י שםשם ערב, קולך כי ה'; 4 ישראל בני ויצעקו מאד חוייראו קולך, את השמיעני ה'; ישועתאת

 ~ג ןשצ קולך כי ד"א העם. ויאמן העם לעיני האותות 'ויעש נאוה, ומראך שועתמן יינעל'ויזעקי
 לא

 ג חתהלים עוז יסדה ויונקים עוללים 0מפי נאוה, ומראך גאה; גאה כי לה' אשירה הים, עלערב,

 ומתנקם. אויב להשבית צורריךלמען

 דפרשה
 מפני מה, מפני כולוע רז"ל בלבד, הכבוד מקום יכול כלו. עשן מיניוהר

 דרכה מה נמשלה. ובאש נתנה, ומאש אש, שהתורה מגיד באש. ה' עליו ירדאשר
 להתחמם אלא לאדם לו אין צונן, ממנה רחק נכוה, אצלה אדם קרב שאם אש,של
 אורה.כנכד

 בלבד, זה ככבשן יכול כבשן, אי כבשן; ת"ל בלבד, וה כעשן יכול עשנו.ויעל
 יכולה שהיא מה האוזן לשכך ככשן, ת"ל ומה השמים. לב עד באש בוער וההרת"ל

 ה ג עמום אלא הוא, לא בארי, וגבורה כח נתן מי וכי יירא. לא מי שאג תאריה בו, כיוצאלשמוע.

 בו, כיוצא לשמוע. יכולה שהיא מה האוזן את לשכך מבריותיו, אותו מכנין אנוהרי
 ב בג '"יקי כה צק מי וכי רכים. מים כקול וקילו הקדים מדרך בא ישראל אלהי ככוריהנה

 האוון. לשכך מבריותיו, אותו מכנין אנו הרי אלא הוא, לא במים,ונבורה

 וכו'. אלו 1 פח': שבת פ'מיא, פדר-א ת-י, רש"י,פ"ז,
 פ'ד, סוף כלקמן הן, הן ועל לאו לאו על אומריםשהיו
 מכדרשב"י עיין הדברוה. עשרת קודם דצ"ל ונראהז"ר.

 שלפני קול זה קולך את השמיעתי יב: פסוק פ'בושהש"ר
 קול זה ערב קולך כי וכו', דבר אשר כל שנאמרהדברות,
 בא"צ דברו. אשר הטיבו וכו' וישמעו שנ' הדברות.שלאחר
 נעשה, ה' דבר אשר כל שאמרו זו קולך את השמיעיגימגיה:
 שמהפך וטעמו הדברות. קודם שאמרו זו ערב קולךכי

 מן אבל ערב, קולך כי על לקמן האליעזר ר' דרשתהרהג'
 בא"צ וכו'. ויקרבו 2 דליתא: כוכח ושהש-רהמכדרשב"י

 י במכדרשב- כן להגיה וא"א ההר, תהה זתעמדו ותקרבומגיה
 ובמ"ע ובו" ויקרבו מועד באהל נאוה ומראך מפורשדשם
 וירא שנא' נאוה ומראך שם כבשהש-ר להיות דצריךכתב
 דבשיר שלם מדרש כאן וחסר מרחוק. ויעמדו וינועוהעם

 מועד נאהל . קווייה מתר מאיר דר' איתא קם רבההשיריט
 וגו" העדה כל ויקרבו כמד"א נאוה, ומראך שםומסיים
 העם. ויאמן 5 נאוה: ומראך עד נאוה מראך מן.וחטר
 ומראך דדורש נראה יותר אבל וישתחוו, ויקדו מוסיףבא-צ
 מכילתא ועיין בבה"מ' פירש כאשר והאמנת האותותשראית
 מפי 6 אלעזר! ר' בדברי דחסרון שם ובשהש"רדרשב"י
 מראים ישרן שהיו נאוה, ומראך שם בשהש-ר וכו"עוללים
 כדדרשו כאן גם כוון ולזה ואזוהה אלי זה ואומריםבאצבע
 וכו' צוארו הגביה עולל השנינה את שראו כיון ל:,גטוטה
 מ"ע. עיין יכו', אלי זהואמרו
 ספרי ועיין ס'יב, תנחומא פ"ז, מכדרשב"י, אורהי 11)ד(
 ומדמין: הוסי' ורש-י מבגין. 15 דת: אש ד"ה שמג פיסק'דברים

 אדר"נ ועיין רש-י' ס'יג, הנחומא פ"ז, מכדרשב"י, האוזן.17
 יד: מדה ריה"ג של בנו דר"א מדות ולב וג'בפ'ג, פ'בנ"א

 עשרת לאחר נאוה ומראך ערב ט אלו, נ' אד ערב[1
 עשרת אחר מ דיברות עשרה לאחר א ן אליעזר ר'הדברות
 ר' אכ ויקריבו-3 מ הדברות-2 עשר לאחר כהדברורו
 התיצבו זהו ן דבר כ ן אמור סוף ים הזהעל טהרבר ןלעזר
 5 - וגו' ויצעקו א ויזעקו, מ ן ח' ט מאד[ וייראו-4

 ח'ןכי הים[ט 6על ח'- כ ח'ןהעמבפ'ב[ דטויזעקו[
 יסדת ן אלו נ' א הים, על נ' ט נאוה[ ן ח' טס גאה[גאה
 ח'. אטב וכו' למען 7 - ח' מוכו'

 1 מפ רק בלבדן ן ת-ל אחר במקום יכול ם 8)ד(
 ן נתנה ובאש מ ח'-9 ט מפני[ ן דמקח' מה[טכפ,מפני
 ן אם אטכס 10 - ח' כ של[ דרכה ן ומה די פת. גםמה[
 - 4א להתחמם דוק ן ה' ט לון ן צנן אדח 1 ירחק אםט
 ק כעשן[ יכול ן ח' ו יכולן ן הכבשן כעשן רטק עשנת12
 זה ן הכבשן כעשן ת-ל א ן ח' מ כבשז[ אי וכו' זה ןח'

 כבשן מב ן ח' דטמק לבהשמימן עד 3; - ח' טבלבדבפ"בן
 ח'(מה טכמאתהאוזןאאת)האזן ן בסמוך וכן לשבר, אכן

 ם ח"ן ר וכי[ ן א"א פיו-ב כ לעמודלשמוע-14שהיאיכולה
 אני כ אגו[ ח'-15 מ כאוגבורהןבארי[ ח', וגבורה[א ןומי
 ן לשכך כדי ן ח' ד מבריותיו[ ן בבריותיו מכנה הוא הרי ם[
 רוס לשמוען יכולה R1nVi מה ן והנה א"א כיו"ב וגו' האוזןכ
 וקולווכו' וגו'[ דו הקדים 16 - 4קי בוונתנה? כיוצא ם ןח'

 ן ח' מ במים[ ן וכי[דח,-17וגבורה[טח' ןרבים[אחוגו'
 לשבר אכ ן ח' מ האוזזן לשכך ן את לשכך כדי ט ן אניכ

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



 ד פרשה יףעואן רבהדשמםכתע216

 מיניו זה ה' מפני נזלו 0הרים שנ' היה, ההרים כל בכלל והלא ההת* כלוידןריך ה השופטים
 אמר, ראת כמה אתם, גבנים כלכם : להם אמר גבנונים. הרים תרצדדן nD~o ואוכנס יז סחתהלים
 שותפין היו השבטים שכל בנימן, של בחלקו שכינה שרתה מה ומפני דק, אי כצן מאן כ כאתקרא

 בחוצה נולדו השכטים שכל ועוד עמהם, שותף היה לא ובנימן יוסף שלכמכירתו
 ו-' אף לשבתו אלהים המד 0ההר כן פי על ואף ישראל, בארץ נולד ובנימן לאניץ יז סחתהלים

 לנצה.ישכון
 0והיה ואומר שופרו בקול ה' בתרועה אלהים 0עלה שנאמר לישראל, ימה מימן וה הרי ~'געיף שופר, שנאמר מקום כל בכתובים, יפה סימן וה הרי השופר. קולויהי

 תימן. במערות והלך יתקע בשופר אלהים 0וה' ואומר גדולו בשופר יתקע זקדןוא חיוכם יד ט,כריה
 כל כאן אבל עמום, קולו הולך שהוא ומן כל ההדיוט, מנהכ מאד. וחוק הולך-
 שהיא מה האוון ארע לשכך כדי מתחלה, כך ולמה מגביר, קולו הולך שהואומן

 לשמוע.יכולה
 שאין אומר, אתה מנין אומר, אליעזר ר' בקול* יעננו והאלהים ידברמשה

 ידבר משה נאמר לכך בניך, עליהם קבלו שכבר דבר, אמר שמשה עד מדבר,הקב"ה
 ידבר, משה ת"ל ומה הדבר, הוא כן בודאי עקיבא, ר' לו אבר בקול* יעננווהאלהים

 ובנעימה בקולו, מסייעו הקב"ה והיה במשה, וגבורה כה הנ"ה שנתן מלמראלא
 והאלהים ידבר משה נאמר לכך ישראל, ארע משמיע היה בו, שומע משהשהיה
 בקול*יעננו

 יכול ההרן ראש אל לומר תלמוד כלו, על אני שומע מיני. הר על ה'וירד
 עמכם. דברתי השמים מן כי לומה תלמוד מיני, הר על והוצע הכבוד שירדממש
 וירד ההר, ראש על העליונים השמים ושמי התחתונים שמים הב"ה שהרכיןמלמד
 וכאדם המטה, ראש על הכר את מציע שהוא כאדם מיני, הר גב על והוצעהכבוד

 ח', טבמ סיני[ זה [ מאד ההר טס ן ויחרד בו כיוצא ק1

 כמה מ ן גבנונים דכי ן ח' מ גבנונים[ 2 - וגו'א
3 אומרדתימר[כ -  שרתן :חלא כ מפני[מה[ אכ 

 - כ רק שותפיך ן ח' ק ועודן וכו' שכל ן הקדש רוחר
 עמהם אטב ן ח' ד שותףן ן השבטים וכל מבנימן חוץ מ4

 א ן ח' מ ישראל[ 5 - וכו' נ' 1 נולדו[ ן השבטיםוכל
 שופר ובז' הרי ח'-7 דטמ ןאףובר[ כח' כן( ןאעפ-ב

 אומר שהוא אכ ן יבכל כ בכל, ט ן ח' ט יפה[ ן חמ
- ח' מ שג'[ ןשופר  בקול ה' ן ח' ט זה[ ן ח, ד הרי[ 8 
- ח' מ והיה[ ן ח' דט ואומר[ ן וגו' א ח', טכסשופר[  

 ן ח' פכי תימן[ וכו' ואומר ן וגו' נ' א ח', מ גדולן9
- ח' א וכוץ והלך ן ח' אואומר[  ט ן ח' כ מאדן 10 
 קולו[ ן שהולך מ ן ח' אטכ זמן[ ן הדיוט אטכס ןמגביה

 ן ומעכה מחליש ד וכו', קולו וכאן עמום מ עמה[ אכ ן ח'ד

 ב"ר ה', סוטה כט', מגילה ובו" גבן 3 וא"ב: מוחק,צדק
 תהלים מז, שופטים ילקוט ס'ח, מ"א במד"ר פ'צט,ריש

 שנב פיס' דברים ספרי שם, ב-ר וכו'. במכירתו 4תשצו:
 אחר ש'ב לעיל שייך וכו'. ואצם-כ 5 כב: לג שםמ"ת

 המכדרשב"י. ע"פ שם להוסיף דיש ואפשר א"צ'גבנונים,
 לנצח ישכון אלהים אף טיני, זה לשבתו אלהים חמדההר
 זכה מה מפני דקאמר מאי מובן זה פי ועל עולמים' ביתזה

 כדאי' קאי הבית שעל ד"א כאן דחסר ג"כ אפש' אבלבנימן,
 מכי' עמה. 10 : פ"א סוף ברכות תוספתא ועיין מ-ע. שם.בב"ר

 ומה 15 פ'ג: לעיל ועיין רש-י, ס'יג, הנחומאדרשב-י,
 מפורש וכן מ-ע. בקול, ת-ל מה קשה דעדיין פ' וכו"ת"ל

 יכוין 19 ורשיי: דבא פתיחתא לעיל ועייןבמכדרשב"י,
 וא"צ, וכו', על ממש הכבוד שירד יכול מגיה בא"צוכו'.
 ליה: מסייעא ממש עליו ירד יכול רש"י דלשוןאע-ג
 ההר ראש על והציען העליונים מגיה בא"צ וכו'. והוצע20
 מכיל'. פ'ט. סוף לקמן ועיין וא"צ. וכו'. כאדם הכבודוירד

 והאלהים 13 - וגו' כ וכו'[מח', מה ן אתהאוזן אכלשבר [ ח' אטכס כדי[ ן מבתחילה רךןאכ א ן ככשהוא ן זמן[אטח'11
 בניך א ן לו אומר אטכ אומר, מ ן עם כ עד[ ן המעם אכ הב-ה, ט 14 - ומניין אכ ן וגף והאלהים א ח', כיכ בקול[וכו'

 ן ח' אטכמ הב"הן ן שניתן א 16 - ומשה כ ן כי ד כן[ ן ח' דט בקול[ וכו' והאלהים 15 - ומשה כ ן משה שנ' מ ןעליהם
 דם אלן ן ח' א סיגין וכו' ת"ל אטכמח'-19 וכו'[ והאלהים ן כומשה ן כן כ בו[ -17 ובנעמה א [ הק"טהב-ההקב-ה[א

 ח', מ הב"ה[ ן מלמד אלא מ 21 - עמכם ח' מ ח', ד עמכם[ דברתי ן והציעו ד יהוצען, אכ והציען, ט ן ירד בו 20 -על

 של לכבודו קו"ח במקומו ושלא במקומו ג' ט ח', מ חכבוד[ וירד ן העתונים ושמים מ וכו'[ ושמי ן הקב"ה ק המקום,אטכ
 ההר על מ ן הר ע"ג טכ ן והוצען כ והציען, דט 22 - הכבוד רגלי החת וערפל וירד שמים ויט ובה"א העולם והיה שאמרמי
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 " סי ישמה שמך להודיע אש תבעה מים הממים אש 0כקדוח שנאמר הכר, כבי מעל מדברשהוא
 שמב שם נזולו. הרים מפניך נקוה לו נוראות 0בעשותך אומר, הוא וכן ירכוון גוים מפניךלצריך

 סי קטי תהיי' עלה לא אדם, לבני נתן והארץ לה' שמים 0השמים אומר, הוא הרי אומר, יוסי רבי-
 הריני למשה המקום שאמר מלמד, אלא למטה. הכבור ירד ולא למעלה ואליהומשה
 למשה. ה' ויקרא שנאמר עולה, ואתה ההר מראש לךקימא

 ה',(4 אל יהרסו פן בהם, יכהמהד בעם. העד רד משה אל ד:'ויאמר

 דבר להבל. לשלוחים רשות שנתנה מלמד, רב, ממנו ונפל לראות, ידחקושמא
 על ממעט אחד שאף מלמד, ככולם. עלי הוא הרי שיפול, מהם אחד רב אפילואחר
 שנ' בראשית, מעשה כל כנגד עלי היא הרי מהם, שיוטל יחידי אחר דבר כולן,ידי
 א טזכריה ישראל. שבטי וכל אדם עין לה'"כ.

 לך יכת"ל העם, בכלל הכהנים יכול יתקדשו. ה' אל הנגשים הכהניםוגם
 שנאמר העם,(4 בכלל הכהנים אין ומחר, היום וקדשתם העםאל

~g*p 

 יג טיי"יא כל ועל הכהנים
 ג יחשיים העם, מאת הכהנים משפט יהיה יווה יכואומר, העם. בכלל הכהנים אין יכפר, הקהלעם

 ואביהוא, נדב אומר, קרחא בן יהושע רבי הכהנים, הם ואילו העם.(4 בכלל הכהניםא"ן
 אף ם, כ ו אומר וכשהוא ה', אל ם י ש כ נ ה הכהנים אלא הכהנים, אומראינו

 עמהם.חוקנים
 תחומין. להם וקבעתי בהם העידותי כבר העם, יוכל לא ה' אל משהויאמר
 ארזה מניין אומר, יהודה ר' שהיה והו אמרת, יפה רד. לך ה' אליוויאמר

 שיהו לך מודה ואני מחוירני, וארגה דבר לך אומר הרני למשה, הכ"ה שאמראומר
 לכהנה לעשות צריכין אנו אין אומר, רבי הכ"ה. לו שהודה משה כדול אומריםישראל

 מכדרשב*י: עיין וכו'. כקדוח שני 1 רש"י: ת"ז,דרשב*י,
 לחבל' 7 ע-ד: נא שם ירושלמי ה., סוכה ובה'. יוסי ר'3

 ז"ר' רב, מהם יפול למשחית רשות ו-תן וג ב שיהרסווכיון
 וכו'. ד"א - וירושלמי: ת-א כאן, ופ"ז רנד דף ס-זועיין
 לגירסת אבל וכו' מהם שיפול יחידי רב ממנו מגיהבא"צ
 אחד ובפ"ז, שיוטל' 9 ומכדרשב"י: מת"י ראיההילקוט
 וכו" יכול 11 ט'א': זכריה רש-י ועיין ובו" נופלמהם
 )ט"מ אומר הייתי וכן וכו' הכהנים שאין מלמד מגיהבא"צ
 על לעיל דעקרו ואפשר הכהנים על אומר הוא(במקום
 נ' למה יתקדשו כאן להיות וראוי וכו' העם אל לךחפסוק
 וכו' הכהנים וגם ת"ל העם בכלל הכהנים יכול שנאמרלפי

 חולין פ-ז, וכו" הכהנים אין 13 וכו': הכהנים ועלוכה-א
 קטו:, זבחים וכו'. נדב 14 קמה: פיסקא דברים ספריקלא:,
 וכו'. שהודה 20 וח"ז מכדרשב"י תחומין. 17 רש-י:פ"ז,

 בעבור ד"ה פ'ב לעיל פ-ז,מכדרשב-י,

 מ ן המטה ע"ג אטבם ן שמציע מ שהציע, ט ןכאדם
 ן ח' דם גבי[ ן שמדבר ט ח,, כ מדבר[ 1 - ומדברהמטה
 ואומר שהמסים מ ח', ט יוסי[ ר' וכף מים ן וגו' חמסיםט

- ח' דו ירגזים וכף להודיע ןבעשותך  ן עמים א גוים[ 2 
 ועי' לו גינצבורג שבהוצ' במם' ואך לא במקר' אכ, רק]לו[

 מ וכו'[ מפניך ן ח' דוק נזלו[ וכו' לו ן ח' מ לו[ רב'[במבוא.
 ן כ,אוגו' אדם[רק והארץוכו' דוח'ן אומר[ הואח'-גהרי
 אד ן אדוח' 4משה[ - דסוכה הגמ' לשון טמעתיקלאוכו'[
 כ ן למטן א ן ח' כ יחר[ ן למעלן כ ן ח' מ ואליהו[ ןאליהו

6 המקוםשאמרלו -  המוסגר ן בעם העם מ ן לך דונ' משה 
 טמח',אה'לראות אלה'[ ן מבעם טהעם, בהם[ ן ח'דוק
 מ 8 - למחבלין מ ן ח' מ רב[ ן פן מ שמא[ 7 - וכףמלמד
 ן מה1שיפול אחד רב אפי' ד"א ט ן וכו' מהם שיפול יחידירב,

 עלי[ ן קשיטולטשיפול[ ן -9ד"א['רקכ כלל)מכלם( ע"י טממעכב ן כוח' עלי[ ן ח' מ הוא[ ן מהם)אבהן( שיפול יחידיאדב
 א ן עם כ ן כ רק יתקדשו[ ן ח' מם והל אל ן ח' כ הנגשימן 11 - כ רק וכו'[ וכל 10 - וכנגד בכולן עליו כ ח'.טס
 הקב"ה עם ועל כ ן םח' כל[ ן דטעל ן עם כ ומחר[מטח'ן היום וקדשתם לאו-12 מ ח'!ת"ל[ דוק המוסגר ן הם ואילוהעם

 דטמק ח'ןמשפט[כמעשה-14 מ ח'ןיהיה[ ח'ןואומרןכ דוק המוסגר ן עם כהניםןכ דוק ן ח' עם[ט ובו'יכפר-13אין
 ט ן הזקנים אף אומר הוי הכהנים ם ג ו הנגשים כהנים אומר ואביהוא נדב על מ נדב, זה כ ן ח' ט אומר[ ריב-ק ןואלו

 ואף, כשה"א ק , הזקנים וגם הנגשים ו ן ח' ק הנגשימן ן יהכהנים א ן ח' אכק 4א[ -15 הזקנים אף וגם אומר וכשהואואביהוא
 4יו, טכמה' ח', דוק אליו[ 18 העדתי- אס ן וגו' רח' העמן לאיוכל ן לעל' אהעם ן ויאמרעדסה"ש[כח'אוגמואף-17

 המקום, אטב 19 - למשה המקום לו שאמר דורש ר"י מ ן ימגין א ן מזה וגו' ועלית רד פו ן אליו על קוי-המחיקהבכי"מ
 ח" כ אנון ן יכולין אנו ט ן ד"א א ן הקב"ה ק המקום, אטכס 20 - אני ט ן אומר דבר דוק ן דח' הרני[ ן הקב-הק
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 בשעת לאדם מזהוין אלא וברברו, בו שחור להקב"ה עשינו כן אם אלאבדול,
 מעשה. בשעת האדם אתומורוין תלטו-

 תלמוד יעלו, הכל יכול והעם. והכהנים עמך ואהרן אתהועלית
 לומר תלמוד עמך, יעלו הכהנים אף יכול בם, יפרוץ פן ה' אל לעלות יהרסו אלוהעם לוט-

 כל והעם t<ttsss מחיצה הן יגאף לעצמך, מחיצה את מה מעתהו אטור אתה,ועלית
 יתריעו. שמא בם, יפרץ פן - ה'. אל לעלות יהרסו אלעיקר

 אחר ולדבר עכב, ולא מיד להם אמר אליהם. ויאמר העם אל משהוירע
 ויאמר אחר דבר בשמדה.(' שמים מלכות לקבל עתידין היו להם אמר אליהם,ויאמר
 הן. הן ועל לאו, לאו על אומרין היו להם אמראליהם,

 או: - שכר. לשלם ובאמן ליפרג דיין דיין, אלא אלהים אין להים, אייחכר כ'שמות
 ת"ל מה כן אם לאמר. האלה הדברים ל כ את אלהים וידבר שנאמר כן, לומרודם לבשי אפשר שאי מה אחד בדבור הדברותיה עשרת שאמר מלמד יכהדכרים.כל
 בדיבור הדברות עשרת הקב"ה שאמר מלמד אלא לך, יהיה לא - אלהיך ה'אנכי
 שכתורה הדברות כל שאר אף אני שומע עצמו, בפני דיבור דיבור ופרטן וחזראהד
 ושאר אחד, בדיבור נאסרו האלה הדברים האלה, ת"ל אחד, בדיכור כולםנאמרו

 עצמו. בפני דיבור דיבור שבתורה, הדברותכל

 מ ן ח' סט בו[ ן להב"ה ט להק', א ן ועשינו גדול מ1
 מ מזרזין, אבל אטב ן ובדבריו כ בדבריו, טבדבר,

 א 2 - האדם( )ט אדם את אטע ח', ט לאדם[ ןשמזרזין
 א עמך[ ן הכהנים ואהרן ט 3 - אותו ומזרזיןטכס

 ח"ן ט ש-ו[ וכו'בם ח'ן4 א בם[ וכר 4 4 - ח' אככפול[והעס[
 יעלו[ ן עמך הכהנים אף יעלו יכול טכ ן ח' טכ בם[ יפרוץפן
 ובו, 4 אדח,-6 ןהמוס' עושה אתה ק ח,ןאתן ד ח,-5מהא

 וירר 1ג1'-7 לעלות ט ן שמא לראות יהרסו ד ן ח' מלראות[
 ן אליהם ויאמר אלהים וידבר נ' ד אליהם[ ן ח' טמשה[

 מלכות מקבלי1,כ הוו א"ל ד"א ט 8 - ח' ד בפ"ז, גםהמוסגר
 אליהם[ 9 - ח' ט אליהמן ויאמר ן ח' מ שמים[ ןאלהים

 דט בפ'ב[ דיין 10 - לאו לאו ועל הן הן אטכס ן ח'א
 ח'( )א ר"מ שיש למי נ' אכ שכר[ ן לקבל ד לשלם[ ןח'

 אם( )א ואם שכר מקבל אדם עשאן שאם בתורהפרשיות
 עשרת אף אני שומע פורענות עליהן מקבל אין( )אלאו

 דיין דיין אלא אלהים אין אלהים וידבר ת-ל כןהדברות
 ט ן ח' ד המוסגר 11 - שכר לשלם ונאמןלהפרע
 אלהים[ וידבר ן ח' מ לאמר[ וכו' שנאמר 2[ -שאיפשר

- ח' ט לאמרן האלה ן ח'ט  קהים לך אכ ן ולא טס 13 
 ן הק' כ המקום אטם ן ח' מ מלמד[ ן ח' ד אלא[ ןאחרים

 כ: 14 - ופירשן חזר הדברות עשרת אחד בדיבורד
 דם ן ח' מ כלן ן ח' דט שארן ן שומע או מ [ודיבור
 ד ן ה' א הס'[ בש' שבהורה יכף בפ"א נאמרו 15 -דברות
 ט אחד[ ן אמרו ט ן נאמרו האלה הדברים כל אתת"ל
 טכ ח', ד שבתורה[ ן דברות מ ן ח' סט כל[ 16 -ת-ל
 - ודיבור מ ן באמרונ'

 במכילתא וכו'. אמור 5 בש"י: נעשה. 2 וכו': העםישמע
 ואהרן לעצמו מחיצה משה מעתה אמור הגירסאדרשב"י
 ואהרן לעצמך מחיצה השרפדה רש"י ולשון לעצמו,מחיצה
 כל והעם לעצמם מחיצה הכהנים( )ר"ל והם לעצמומחיצם
 יכול וצ"ל: תקון צריך המאמר דבל נראה ולפ"ז וכו"עקר
 יכול עמך, ואהרן אתה ועלית ת"ל עמך יעלו הכהניםאף
 אמור האלהים, אל לבדו משה ונגש ת"ל במחיצהאהרן
 ואף לעצמו[ מחיצה אהרן ]אף לעצמך מחיצה את מהמעתה
 מפרש במ"ע וכו'. ויאמר 7 פ"ז: יפרוצו, שלאיתריעו. - יעסקו: 4וע-( משלים בא"א עיקר. 6 לעצמן: מחיצההן
 : כבפנים קוא הספרים בכל אבל המשובשות הדפוס גי'לפי
 משה וירד בד"ה פ'ג לעיל ועיין פ"ז מכדרשב"י, עכב'-
 ור-ע ישמעיה ר' פלוגתת נשנית דלקמן דאפשר הכרחואין זה- ד"א מוחק גא"צ וכו', ד"א פ"ז גשמתהי 8 : ההר ןמ
 שכר. 10 ר'ישמע4: כדעת התנא סותם וכאן לאמר מלתעל

 מכאן מוחק בא-צ וכו'. שנ' 12 ורש-י: פ"זמכדרשב"י,
 ת"ל. מה א-כ - הכרח: ואין במ"ח' ליתא וכן לאמר,עד

 אחריו ונמשך שהאריך ברא"ם עיין מאד, נדחקוהמפרשים
 יהיה ולא אנכי נאמר דלמה דמקשה ופירשו ובה-מהזי-נ
 ה' שם את תשא לא נאמר זה ואחר בעדו מדבר בלשוןלך

 אחד בלשון כולם להאמר ראוים והיו נסתר בלשוןאלהיך
 דאלו דקאמר מפרש ובם-ע אחד. בדבור נאמרו כולםאם

 עליהם יגזור כך ואחר מלכותו שיקבלו נאמרו מצותהשתי
 אחד בדבור נאמרו כולם ואם פ'ו ריש לקמן סדתניגזרות
 בכמה שמפרש אריה בגור ועיין נאמרו. להכי לאוע"כ

 ת-ל מה כן אם המלות כי נדחקו, חנם על ולדעתידרכים.
 איך ותשובה שאלה בדרך מבאר אלא קושיא לשון כאןאינן
 כל כלל דהקב-ה תאמר שלא סיני, הר במעמד העניןהיה

 בפני ואחד אחד כל שפרטן הוא ומשה אחת בבתהדברות
 דג-ן4ש קם-ל אחר באסופן א"א ודאי דבכתב משוםעצמו
 כל ופעם אחד בדבור פעם פעמים ב אמרן בעצמוהקב-ה
 דהם משום לך יהיה ולא אנכי ונקט עצמו, בפני ואחדאחד
 שהגינו כמו ודלא לאינך, הדין והוא הראשונים דברותב

 הפה: שאין מה אחד, בדבור הדברות עשרת כל הקב"ה שאמר מלמד העתיקו: עה"ח התוספ' ונבעלי בדוקא' דנקטינהוהמפרשים
 אברננ* בפי' עיין נכון' ואית עצמו בפני ודבור דבור כל על משה שחור מלמד לך, יהיה ולא אנכי ת"ל מה א"כ לדבריכול
 פ'ח: דשירה מס' לעיל רש"י, פ"ז, ס"א, תנחומא דרשב-י, מכילתא וכו'. אחד בדבור15
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 רבי ישמעאל; רבי דברי לאו, לאו ועל הן הן על אומרים שהיו מלמדלאמר.
 אח והשיבם אליהם ואמור צא לאמר, ד"א - הן. לאו ועל הן הן על אומר,עקיבא

 דברי את משה וישב שנאמר הכבורה, לפני דברים משיב משה שהיה ומניןדבריהם.
 ז כד שמות שהודה ומנין ונשמע. נעשה ה' דבר אשר 'כל העם: דברי היו ומה ה', אלהעם

 כה ה דברים דברו. אשר כל הטיבו - אלי ה' 0ויאמר שנא' לדבריהם,המקום

 הפריטה
 משל משלו התורה, בתחלת הדברות עשרת נאמרו לא מה מפני אליהיך. ה'אנכי

 לו, אמרו עליכם; אמלוך להם, אמר במדינה, שנכנס לאחד דומה: הדברלמה
 להם הכנים החומה, את להם בנה עשה, מה עלינו. שתמלוך טובה לנו עשיתכלום
 המקום כך והן. הן לו, אמרו עליכם; אמלוך להם: אמר מלחמות. להם עשה המים,את

 הילה המן, ארז להם הוריד הים, ארז להם קרע ממצרים, ישראל ארזהוציא
 אמלוך להם אמר עמלק. מלחמת להם עשה השלו, ארז להם הניו הכאר, אוהלהם

 והן. הן לו אמרועליכם,
 התורה לקבל מיני הר על כולן שכשעמדו ישרף, של שבחן להודיע אומר,רבי

 עצמן ממשכנין שהיו אלא עוד, ולא בשמחה, שמים מלכות לקבל אחד לב כולםהשוו
 אף אלא עמהם, ברית לכרות עליהם הקב"ה נגלה בלבד הנגלות על ולא זה. עלזה
 שלא הסתרים על ולא עמך, ברית כורתים אנו הגלויים על לו, אמרו הסתרים,על

20

 הצבור ויהא בסתר, חוטא ממנו אחדיהא
 ולבניבו(4. לנווהנגלות

 לפי נאמר, למה אלהיך. ה'אנכי
 מיני הר על נגלה מלחמה. איש יה'שנאמר

 כת כס שם אלהינו לה' מהנסתרות יכשנאמרמתמשכן,

 מלחמות, עושה כנכור הים עלשנגלה
 ב :2י:ין אלהי את שיראו שנאסר רחמים, מלאכוקן

 לאו ועל 2 רש"י: מכדרשב"י, וכו'. ישמעאל ר' דברי1
 ומנין 3 מז: שוח"ט ועיין זי-נ. המציה, לקיים שאמרוהן.
 עד מוחק בא"צ וכו'. ומה 4 פתיחתא: בא לעילוכו'.

 רס"ל משמע שבטנים הגירסא ולפי בת"ז ליתא וכןונשמע,
 הדברות. עשרת לאחר היא כדדפוסה
 בסה"מ רמב"ן כב:, דף והזהיר פ"ז, וכו'. משלו 6)ה(
 אלהיך כתיב למה טעם ליחן בא וכו'. רבי 13 : רח'עקיר-ו
 שהשוו מלמד יחיד לשון אלהיך הפ-ו ולשון יחיד.בלעוז
 וכו'. עוד ולא 14 : ס'יג תנחומא כג., דף והזהיר ועייןוכו'.
 והצבור בזה זה ערבים ישראל שכל מפני שג. טעםהוא

 וחנחומא, במ"ח הוא כן שנאמר. 17 היחיד: עלמתמשכן
 : ע-ב כב סוטה ירושל' מג:, סנהדרין עיין בש"צ. הגיהוכן
 מצרים: מארץ הוצאתיך אשר להשלים צריך אמיך.19

 ן להן אכ 2 - ור"ע אכ ן ד"א א דגרי[ ן ח' ר מלמד[1
 את ן אומרים דרן מה והשיבני לישראל להכי ואמורם

 ח, אטכסדבריהם[
 ה'[ 4 - ת"ל מ [ ח' דוק משה[ 3 -

 5אטכשהמקום - וכו' אמרוכל ט ן בסמוך וכן השםדוק
 את. דוק ח', טס כלן ן וע' הסיבו א ןהודה

- ח' ק ה[ פרשה)ה(  מ ן ח' א לא[ ן לא למה ט 6 
- ח' אכ משלו[ ן מתחלת אטכמ ן דברותעשר  אטט 7 
 ן אמלוך אני כ ן למדינה אטכס ן שנכנס ח'( )ט ב"ולמלך
 ן ח' אדב טובה[ 8 - ח' כ לו[ ן ח' מ עליכם[ וכו'אמרו
 הוציא וכןבס'אטמ הן ארןטוהכניס-9כועשהןטכהןאתן

 ן וקרע קרעו[כ בכול1ןט וכן ח' ד אתן 10 - הב"ה( )טהמקום
 ן השליו את טכק ן שלו אחר באר ג' ט 11 - והורידכ

 התורה לקבל עמדולבאחד סיגי מ ן לפניהר אטכמ ן ב,ח' כולך ן כשעמדו מ ן ח' מ רבי[ 13 - בעמ' למלחמות [ מלחמותא
 ויענו שג' נ' ת בשמחה[ ן אלהים אכ שמים[ ן והשוו כ 14 - התורה את טכ ן ח' א אחד[ וכו' לקבל [ מלכות לקבל אחדלב
 כך על ולא אכמ וכו'[ ולא ן זה ע"י זה כ 15 - מ רק עצמן[ ן שממשכנין ד ן משתעשעין שהיו ט ן ויאמרו יחדו העםכל
 עמהם ברית לכרות הב-ה כשנגלה בו הסתרים, על ברית עמהם לכרות Opn )א הקב"ה שנגלה אלא שלכך( א עוד, ולא):
 עמך אכמ ן עולם עד ולבנינו נ' ד לנו, והנגלות נ' אד אלהינו, לה' הגסיסות שנאמר נ' אדטכ הסתרים[ 16 - מהריםעל

 ן צבור מ ן ח' אסכמח ממנו[ 17 - הסתרים על עמך( ברית ט ח', )כ ברית ח'( )מ עמך כורתים אס מין אטכמ ןבדית
 על ן ח' ט ש'בן הס' בע' וגו' וכו' למה 20 - אנכי י"א כ 19 - מת רק המוסגר ן מתמסנין כ בו, מסתכן ט נתפס,א

 - ונגלה מ 20 - מלחמה, מ ן עליהן כהימן
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 כרמון די עד הוית 0חזה ואוי למוהר; השמים וכעצם אומר, הוא מה וכשנגאלו ישראל, י ט זדניאל
 העולם לאומות פה פתחוז ליתן שלא וגו'. קדמוהי מן ונפק נגד דינור נהר ואומררמיו,
 במיג. אני הים, על אני במצרים, אני אלהיך, ה' אנכי אדרו הן. רשויות שתילומר,

 כי עתה מראו שנאמר הבא. לעולם אני הזה, לעולם אני לבא, לעתיד אני למועבר, 14ני לט לבדביים
 ואומר הוא ישני תוני ד מוישעי

~slo 
 3 וגואלו ישראל מלך ה' אמר 0כה ואומר הוא, אני וקנה

 מראש הדורור: קורא. ועשה פעל סמי יאוסר ולחרון, ואח ראשון ושני במאדר: ןק' ד מאשם
 שא*מרים למינין, תשובה מכאן אומה נתן ר' - הוא. אני אחרונים ואת ראשון ה'אני
 אם כנכדון ומיחה עמד מי אלהיך, ה' אנכי ואמר הב"ה שכשעמד הן, רשויותשתי

 נותנה, אני לאלו וגו', דברתי במתר ילא נאמר כבר והלא הדברו היה במטמנידי: מאמרו יס מהעם
 16 דובר ה' 0אני אומר, הוא וכן פנכמ. נתתיה ולא בקשור, תוהו - להם - אמרתי ילא אלאט8

 מישרים. מגידצדק
 מתרעשים ההרים היו אהיך, ה' אנכי ואמר הקב"ה כשעמד אלהיך. ה' אנכיד"א

 נאם אני *חי שנאמר מאמפמיא, וכרמל אלים מבית תבור ובא מתמותתות ךדץכב:עות יח מויירה
 וזה נקראתי אני אומר זה יבא. בים וככרמל בהרים כחכור כי שמו צבאות ה'המלך
 13 אהד כל עמד מצרים, מארץ הוצאתיך אשר מפיו ששמעו וכיון נקראתי, אניאומר

 ממצרים, שהוציא מי עם אלא עמק לא ואמרו, במקומוואחד
 חלה הארץ היתה אלהיך, ה' אנכי ואמר הקב"ה שכשעמד אלהיך. ה' אנכיד"א

 מפני נולו יהרים ואומר רעשהן ארץ אדום משדה בצעדך משעיר בצאתך 0ה, שנאמר ד השאטש
 בתיהם ,ןנרזכמלאו עד4 כיכוב, אדכמר4 כולך ובהיכלן עד כהדר הי קול בכה ה, סקול דאדבןוי דן', ג-ט כסתהלים

 לטוהרן ן ח' מ אומרן וכו' וכשנגאלו ן וגו' ות-ר ישרע אכ1
 וכשנגאלים מ זאומר[ ן ואומר לטוהר השמים כ ן ח'ד

 ן נהר וגו' רמיו א לייז' שלא רמיו מ 2 - חזי אומרמהו
 ן ח' מ הן[ 3 - יתן ד ן ה' כ וא'[ וכו' מן ן וגו' נגידא

 במרהןטואניהוא טאניהוא ח"ן כמצרד אני ן ח' כאלהיך[
 ואני ט 4 - לסיני מ היבשה, על ד ואניןבסיני[ ט הימןעל

 כמ ן בעולם אכמ ן ח' מ שנ'[ וכף לעולם אני ןלעתיד
 [ עד אדטכ ן ח' דטמ ואומר[ ן וגו' הוא א 5 -בערה

 מ צבאות[ וגו' כה ן וגו' ט ח', דם ואומר[ ן וא' הואא
 ן ח' ט אהרו1ן ואני 6 - ראשון אני וגו' וגואלו ם ןח'
 ואת מ וכו'[ ואומר 1 ואת אחרון אני ואומר וגו' ראשוןא

 אחרונים ואת ה' אני ראשון אני הוא אגי כ וכו',אחרוניט

 לעיל ועיין פ'יד, בא מלעיל לשון אשגרת וכו'. וכשנגאלו1
 לקמן מוסיף בא"צ כאן' מ"ח גירסת ועיין פ'ד, דשירהמס'
 רגליו ותחת ישראל אלהי את ריראו ונאמר קדמוהי מןאחר

 שנגאלו ולאחר ששאלו קודם היתה זו הספיר לבנתבמעשה
 אחרונים ואת 7 דףכג.: והזהיר ועיין לטוהר. השמיםכעצם
 המלוהו אלו מוחק בא-צ אלא. נוחנה אני לאלו 9פ"ז:
 העקרית דהג' ואפשר בח"ג, ועיין אלא. מלת pmnובמ"ע
 פחס. 0[ אמרתי: לא לאלו אלא גותגה אגי לאלו לאהיתה:
 אלים. מבית 13 כג.: דף והזהיר כאן פ-ז ועיין W'D,לעיל
 סח, מזמור ושוח"ט ממקומו, תבור ובא והזהיר בח"ג,עיין

 העולם מסוף באו וכרמל דיבור איתא ס'ג פ'יגובנמד-ר
 שפא ישעיה ילקוט והזהיר, פ-ז, עיין ובו" עסקו לא16

~ובנסמן r - r  דףכג!,פ"ז והזהיר וכו'. חלה 17 פיד: ריש 

 ה' וגואלו יש' מלך ה' אמר כה נ' כ הוא[ ן וגו' ראשון ד ן אני נ' ד דה'[ ן ובו' אחרונים ואת ראשון ה' אני ט ד -וכו'

 וה' אנכי נ' כ הזן 8 - אומרין שהיו אטב לאומרים, מ ן ח' מ למינין[ ן נתן ר' אמר ט ן המחיקה בקוי ורשוםצבאות

 בסתר מראש לא טמ ן חלא ט ן היתה ם 9 - אם טס ן הב"ה טס ן כשעמד 4ור41ש ט ן ושומר הב"שש כשעמדאלהיך
 לאלו[ ן ה' ט בקשוני[ וכו' יעקבןלאלו לזרע אמרתי לא המק' ל' נ' א ח', טכ וגו'[ ן ח' מ וגו'[ דברתי ן תסג רמז ישעיה ילקוטובן
 ן פגייס מ פינס, כ ן לא אכמ ן נתנה לא בו ן וכו' תוהו אלא אכ וכו', תוהו ולא מ וכף[ אלא 10 - לאיו לא מ לו, לאכ

 ן ואמר סיגי הר על הקב-ה כ הב"ה, ט ואמר, ועמד הק' א ן שכשעמד מ 12 - ד-א מישראל )?( ומני דובר מ ן ח' ראני[
 1 צבאות המלך ה' כ 14 - וכו' כי שנ' מ ן מאספמיא ט ן מאלים פ אלהיט, מבית ד ן וחרמון תבור ט ן ח' ט מתמוטטותן13
 - מצרים מארץ כ ן ואמ' א 16 - מפיך ט ן כיון מ 15 - וכרמל ד ן וכף זה ח'( )מ וגו' בהרים טמ ן וגו' כחבורא
 )כ וגו' משעיר טכמ 18 - ארץ א ן ארץ היה ט ן ח' מ אלהיךן ן ואומר 1 ן הב"ה ק המקום. ט הק'. א ן כשעמד טכס17
 וגו'( )א ואומר שנתמלאו,אכגכח עד אילות יחולל ה' קול בכח ה' והקול מ -19 וגו' נזלו א ן 1ג1' בצעדך א ן ואומר ח'(מ

 אר' ש' ה' קול וגו' יחיל ה' קול נהדר ט ן וכו' עד אילות יחולל ה' דל אש להב' חוצ' ה' קול ח'( )א ארז' שובר רח'קול

 - ובהיכלו וגו' יחולל א ן וכר עד איל' ית' ה'קול
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 לו, ואמרו הרשע, בלעם אצל העולם אומות מלכי כל נתכנסו שעה באותה השכינה.מויו
 לעולם, מכול מביא שאינו הקב"ה נשבע כבר להם, אמר לעולם. מביא מבולשמא

 ט נד ישרה מביא אינו מים של מבול שמא לו, אמרו נשבעתי. אשר לי ואת נח מי 0כישנאמר

 מביא הוא אש של מבול ולא מים של מבול לא להם, אמר אשן של מבול מכ"אאכל
 יא כס תהלים הדבר מפיו ששמעו וכיון יתן. לעמו עוו 0הי שני לעמו, תורה ליתן רוצה הכ"האלא

 למקומו. איש איש והלכ. כולם פנוהוה,
 שכינה כלפי להם פה פתחון ליתן שלא כדי בתורה, העולם אומות נתבעוולפיכך

 ב לג דברים ה 0ויאמר שם עליהם, קבלו ולא שנתבעו הרי עלינו, קיבלנו כבר נתבענו אלולומר,

 אמרו התורה, את עליכ' אתם מקבלים להם, ואמר הרשע עשו בני על נגלה יגיי. באממיני
 אבינו, שהורישנו ירושה היא זו לו, אמרו תרצח. לא להם: אמר בה, כתיב מהלו,

 ~דלגית את אתם מקבלים להם, אמר ומואב, עמון בני על נגלה תהיה. חרבך 0ועלשנאמר
 מניאוף כלנו לו, אמרו תנאף. לא להם: אמר בה, כתוב מה לו, אמרוהתורה.
 לו יט שם אמר ישמעאל, בני על נגלה נקבלה. והיאך מאביהם, לוט בנות שתי 0ותהריןדכתיב

 תגנוב, לא להם: אמר בה, כתוב מה לו, אמרו התורה. את עליכם אתם מקבליןלהם,
 :זסןב 5צ גנב סכי וכתיב אדם, פרא יהיה 0והוא רכתיב אבינו, נתברך הברכה בזו לו,אמרו
 ב לג דברים אשר כל ואמרו: פיהם כלם פתחו לסו, דת אש ימימינו ישראל, אצל וכשבאלנברני,

 סו גחבקוק גוים. ויתר ראה ארץ וימודד 0עמד אומר הוא וכן ונשמע, נעשה הידבר

 עליהן שקבלו נח, בני שנצטוו מצות בשבע אם אלעזר: בן שמעון רביאמר
 אפטרופמין שני לו שמנה למלך משל שבתורה. למצות וחומר קל בהן, לעמוד יכוליןאינן
 שהיה וה והב, ושל כסף של אוצר על ממונה ואחד תבן, של אוצר יל ממונהאחד
 והב, של ו כטף של אוצר על אותו מנו שלא על מתרעם והיה - נחשד התכן עלממונה
 על ווהכ בכסף כפרת, בתבן ריקה, : לו אמר הוהכ ועל הכסף על ממונה שהיהווה

10
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 פיס, דברים ספרי וכו'. נתבעו 7 יתרו: ריש לעילועיף
 פדר-א ס'ד, הברכה וזאת תנחומא ב., זרה עבודהשמג,
 פיד במד"ר ס'ט, רכז שמ-ר תתקנא, דברים ילקוטסמא,
 גנבוהו שישמע.ימ פעמים שתי שנגנב גנבתי. גנוב 15ג'ו:
 ס'ה: ופ'פח רכב פ'פד פ"ו,וב-ר ועיין ז-ר. ישמעאלים,מיד
 סוף דגחדש מטי לעיל סיד, השומא וכו" ארץ וימודר17
 א:פ'

 אטכס מלכי[ ן נכנסו ד ן שכינה א ח', מ השכינה[1
 הרשע[ ן אצל להם( נ' )א ובאו אטם ן ח' מ העולם[ ןח'

 ששמעו וכיון וכף ר וכר[ ואמרו ן בעור בן א ח',אטכמ
 להם אמר במבול עולמו מחריב המקום שמא לו אמרו אוכף,
 וכיון עוז" ה' עד וכו' "בלעם כ וכו', כבר שבעולםשוטים
 - לעולם מבול א ן לנח המק' א 2 - וכף כיון מוכו,
 - הדבר את ט ח', מ הדבר[ ן ח' ט מפיו[ ן כיון ט5

- ח' אב בפ'ב[ איש ן להם והלכו כ ן ח' ד הזה[6  להזם יהום שלא א ן ח, אטכמ כדי[ ן ט רק בתורה[ 1 לפיכך כס א 7 
- ח' טכס שכינס כלפי ן לאומות ט לארה, כ ח', מ להם[ ן לומר פהפתחון  ן שנתבענו מ ן והרי כ ן ח' ט לומר[ 8 
 1 טומר. אס ן ח' מ הרשע[ ן וכו' כל אמרו ישראל אצל וכשבא וט, כגעשו ן ונגלה ד 1 כ רק וגו'[ 9 - ח' מעליהם[
- ח' א אמרו[ ן ח' ד עליכם[ ןואומר  לנו שהוריש אטם ן ירושה הוא א-ל ט ן ח' דכס לו[ ן כתוב מק ן ח' אט לו[ 10 
 בני כולם ח,( )אמ ודהק(4ן מ אס 1 ח' א להם[ אמר ן כתיב ט 12 - עליכם 1 א אתם[ ן על אדט ן ר אט שנ'[ 11-

- ח' אטמ נקבלה[ ותאיך ן שג, אט ח', מ ותהרין[ דכתיב 13 - הםמנאפים  אמרו ן ח' ט את[ ן ח' דכמ עליכם[ 14 
 א והוא, בהם ינ' זהו א"ל מ ן אבינו לנו שגתן ברכה זו ט 15 - ח' א להם[ אמר בה ן כת' א כתיג טס [ ח, אלו[
 ח'- טמ פתחוןפיהם[ מיד מ וגו'-15 העב' מארץ נ' א ח', מ גננתי[ וכו' וכתיב ן הוא והואןד בהן שנאמרה היאזו
- וגו' א ח', כמ גוים[ ויתר ראה ן ח' מ ונשמע[17  ן בשבע ומה ט ן אם מה א ן ישבא"א כ בא"א, ישמעאל ר' אט 18 

 אב ן במצות מ ן שבתורה המצוות בכל אטכ ן כו"כ אחת על אט 19 ן לעמד יכלו לא נח אטכמ ן עליהם נ' כשנצטוו[
 של אוצרות ט ן ח' כ בפ'בן ממונה ן זהב ושל כסף של ט 20 - שתיגה כמ ן אפטרופוסין מ אפיטרופין, טאפוטרופין,

 ן ח' אטכמ הזהב[ וכו' וזה 22 - ח' א אותו[ ן והיה תבן של אוצר על שהיה זה נחשד אט:מ וכו'[ זה ן וזהב כט ןתבן
 כסף של אוצר על אותך יאמיש( )אטב ימנו היאך נחשדת תבן של אוצר על אם ריק( )מ ריקה לו אמרו אטכמ וכוץאמר
 - דברים והרי וכסף( זהב של ט וזהב, )מ זהבושל
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 ה--. פרשה מרשען דבחרשמסכתא222

 יכלו לא נח בני שנצטוו מצות בשבע אם ומה וחומר, קל דברים והלא וכמה. כמהאחת
 תורה ניתנה לא מה ומפני - שבתורה. המצות בכל וכמה כמה אחת על בהם,לעמוד
 בארצו תורה שנתנה לפי לומר, העולם לאומות פה פתחון ליתן שלא ישראל,בארץ
 זה יהא שלא השבטים, בין מחלוקת להטיל שלא אחר, דבר - עלינו. קבלנו לאלפיכך
 במדבר, תורה נתנה לפיכך תורה, נתנה בארצי אומר וזה תורה, נתנה בארציאומר
 ובמים, ובאש במאכר תורה, ניתנה דברים בשלשה - הפקר. במקום פרהסיא,דימום
 העולם, כאי לכל חנם תורה דברי כך העולם, באי לכל חנם אלו מה לך,לומר

 אתה היו, למלכים עבדים עבדים. מבית מצרים מארץ הוצאתיךאשר
 עבדים מכית מויפדך כשאומר היו. לעבדים עבדים 4א אינו או היו, למלכים עבדים אומר ח זדברים

 אחר דבר - לעברים. עבדים ולא היו למלכים עבדים מצרים,(4 מלך פרעהיכמיר
 ורה. עבירה עוכרים שהיו העוברים, מבית עבדים,מבית

 ופרשה
 אלהיך. ה' אנכי שנאמר לפי נאמר, למה פני. על אחרים אלהים לזך 'היהלא

 אמר כזרות. עליהם גזור עבדיו, לו אמרו למדינה, שנכנס ודם בשר למלךמשל
 כזרותי יקבלו, לא מלכותי שאם בזרות, עליהם אגוור מלכותי, את כשיקבלו לאו,להם
 אמר אחרים. אלהים יהיה לא - אלהיך ה' אנכי לישראל: המקום אמר כך יקבלו,לא

 שקבלתם וכשם כן. לו, אמרו במצרים, עליכם מלכותי שקבלתם הוא, אנילהם,
 רב. פני. על אחרים אלהים לך יהיה לא גזרותי: קבלו עמיכם,מלכותי

 מלכותי שקבלתם הוא אם אלהיכם, ה' 0אני להלץ  שנאמר  היא אובזר: ייצאי ק שכמעון ב יחויקרא
 מצרים ארץ "כמעשה : גזרותי קבלו מלכותי, קבלתם והז) הן לו, אמרו במיניו עליכם ג שםשם

 - לא בלבד מצות בשבע נח בני ימה ר [ "' אס ומה[1
 ושלש מאות בשש ד ח' מ התורה[ וכו' על ן וכו' בהם מ2

 ולמה ז מפני אדכמ ט, ומפנין ן עאכו"כ מצותעשרה

- ח' דם תורה[ ן פתחון יוהרן שלא אט 3-  עלינו[ 4 
 בארצי וזה נ, א ח', דמ תורה[ 5 - ה' דמ תורה[ ן ח'ר

 כ ן בפרהסיה ט 6 - ט רק בפ'ג[ תורה ן תורהנתנ'
 אטכס ן נמשלה אטמ ן ח' ט דברים[ ן בשלש טובשלשה,

 לכל ן  עולם טס [ אט רק לך[ ן ח' ד לך[ לומר 7 -באש
 עולם טמ ן אף א ן אלו 11ף ד ד-הל כך ן ח' א העולם[באי

- ח' ט ה-וו וכו' אתה ן ח' ט מצרים[ מארץ 8-  ב 9 
 אינו ן אומר וכשרבוא לעבדים עבדים אומר הוולמלכיה:(

 0) - אומר כשהוא אטם ן ה' ד בפ'ב[ היו [ ח' אאלא[

 מיד ן ח' רהמוסגר
 א מצרים[ ן פרעה ומבירי מ פרעי

 ד עכדיסן מבית 1) - היו ולא כ ח', מ היו[ ן הוי נ'ט
 אכ ן ח' דט עובדים[ שהיו ן עובדי ט עובדים, מ ןח'

לע-ז.

 שלבש לשבטים פתחון ןגורס ומהיר בס' וכו'. טתחון3
 קבלנוה: לא לפיכך פלוני של בארצו שנתנה לפייאמרו

 : פ"א לע' ועי'  פ"ז. שם. והזהיר וכו'. מחלוקת להטיל שלא4
 וכן הילקוט, כג-רפת נמשלה מגיה וא"ש וכוי  בתגה5

 במרב-ר וכן נתנה, והזהיר בם' אגל הת"ז, גירסתנראה
 ס'ו במדבר תנחומא תרפד. במדבר ילקוט ועיין ס'ז.פ"א
 מס' לעיל וכו'. למלכים עבדים 4 וש-נ: פ'מח, עקבסדרי
 ה, ב פרק בחקותי ת"כ ג, דיג בא מכדרשב-י פ"א,דויסע

 : פ"ז זרה. עבודה 5 : כאן ות"י ת"אועיין
 המלות אלו מוחק במ"ע פני. על וכו' יהיה לא 6)ו(
 לך יהיה 7~4ן דלר"ש פליגי, בהא ורטב-י דת"קומפרש
 וליתא מלכות לקבלת שייך עדיין ולח"ק הגזרותמכלל
 ת"ק דברי מחזק ורשב"י הגזרות מכלל הוא לת-ק דאףאלא
 לפיכך והזהיר: בס' הלשון היא וכן לדבר. דוגמאומביא
 בסה-מ ורמב-ן בפ"ז יהיה. לא ואה"ב וכו' אנכיבתחלה
 טוב( כוכב )הוצאת ג דף אבות למס' בפתיחתאובמאירי
 לני גזור לו ואמרו לקראתו מדינה בני יצאו שםוגרסו
 המלות אלו מוחק בא"פ אלהיך. וכו' למה - וכו':גזרות
 ובז ישנן הסת' בכל אבל ליתנייהו, כד' דף והזהיר בס'וכן

 במצרים. 16 ה: ל"ת ג"כ ועי' א. מ"ע לסה"מ בהש'ברמב"ן

 כ ן ח' א את[ ן נולכותי עליהם משיקבלו מ מלכותו, לכשתקבלו ם מלכותו, כשתקבלו כ ן ח' דט לא, א רמב"ן, גםע"ה
 מקיימין היאך א ן מלכותי מקבלין אין שאם א מקבלין, אין טכ מלכותו, כ ן ח' דט וכמב-ן, אמ גזרות[ ן גזרתועליכם
 כך ואחר מ ן הק' כ הקב"ה, טמ 15 - מתקיימין( מ מקיימין, ורמב"ן: )אט מקבלין היאך גזרותי ורמב-ן: טכסגזרותי,

- ח' ירמב"ן דטמ להם[ אמר ן פני על נ' ורמג"ן ח' דכ אחרים[ אלהים יהיהלא  מנכותי וכו' במצרים ן ה' ד עליכם[ 6נ 
 ש'בעה-ס[מ וכו'גזרותי לא [ א רק עליככ[ -17 כשם רמב"ן טמ ן הןהן ט ורמב"זהן, נ1 כזן ן רמב"זח' לו[ ן נח' יט[ש'
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