
 ז ט 1פלשהh~w3 הפרשת
 יעה"יניץ כבי ע4 ישניה. יכתף ' יכטה שז שא מהפי
 תהומו ישני ירדו 'הם וכי יטגכמ תהום אחד,שנ לתהוורר

 לשתים ירדו והם אחת 4מצו5ה יהד יונה יכטוםו,שנ(זהומווז
 ש5ותש4יכני ים, עד מיס אלא מצ41ות ואיןשלכמש4ות,

 כמו כמצולו השלכת רודפיהם ואת וכתיב ים'ם בלבבסטלה
 עשונית והיא שם, במצי5יש בםצ41לוכי עזים,יררו נמיאכן
 והיו לתוהו הגדו הים כמצו%,ם%5שנטרש ירדו 5ל מההיתן
 / כמצולו 'רדו נא% 4כך פורעניו טמ בכי בהם נלחמיהמיס

 מכין המיס והיו כאכני הטס להם עשית אתה אף האנניסש וראית( אמרו הן לו' מודרין גה מודד שאדם כמדה " אבןנסו
 היא אכן כמו אכ(,5א כמו נאם חיכך האכניס מקוס ע4אוגרס
 כאכלן לכס שריפשו ןל אבן כני 1א , כעופרת הפקחיםנאכן, הכיטנ" נקש מטיפין היו שבהן כיממת,הרשש מכהוחתה
 פשוטכם )ימנך עיינו ורוהטיך הרכים וחסדיך טובך אתאב4
 יושנך כ' פעמים שם ים'נך יי' ישונך שנ , העולם באי4כ4
 ולא דבר צדקה מפי יצא נשגעתי בי וכתיב , פניך ואתוזרועך
 לדור ארכה שנתת בכח ואדיר 'טאהאתה בכח נאדריישוכ'
המכוף

~nlwpS' 
 רוח, ידון 4א ואומר תשוכה' עשו ז4א תשובה

 ן לפסך וששם סהשיימו עד כלייה להם נמרת ו4אנאדם

 תשובה יעשוק ףהס שהארכת המגדף כאנשי מתא אתהוכן
 הח4ס וזה 4כ4ם אחת ושפה א עם ייהן ויאסר של , עשו41א

 מח ישראל ועתה שנ תשוכה אלא עתה יאין וע ועתהלעשוית
 לפניך שהשלימו עד כףייה עייף גמרת וג5וףא דורשוי"היך
 יעשות להם שהארכת סרוס באנשי מוצות את וכן ,רשעים
 , רבות כי יעמורה מדום צעקת יי ויאמר שנ עשו ולאתשובה
 נפריח עמורה 1ע4 סדום ל הוריגטיר ואום ואואה, נאארדה
 ן ואש נפרית ףאו ואם , מטר רוי עשותשונה אס ונףואש

 מטר נאן מטר,אף יהדן מטרימה להלן ונאמר מטר כאןנאמר
 מן מאחיי תל , ואש נפרית 4ה4ן אף ואש נפרית מהכאןואי

 מכות עשר / רשען שהשימו עד עליהן גמרת ולא /השמים

 שהשלימו עד כקייה עליהן נמרת '%1א במצרי המצריהבצעי
 בכח, ילנאדרי יושנך דא ,רשען

 מקו של רצונו II~wlpl כשישר"
 , פעם'ם שני יי ,מינך יו ימינך שנאמר ימין שכאל עושיןהן

 שנ שכא ימין עושין הן כריכול , רצונו עושין ישראףוכשאין
 יפניו'שנ שינה אין רצונו עושין ימינו'כשישראלהשיב.חחור

 והנר? ככיכונ[ רצונו I'w'v וכשאין ישן ו4א ינום 4אהנה
 וכשישראר( סיין, מתרונן כנכור יי כישן 'Iypt1פניושנאמר

 וכשאין אין4י חימה שנאמר לפניו חימדה רצונואיןקושין
 עושין  כשישר" וגו בכם אפי וחרה שנ לפנ.ו חמה רצונוקושין
  רצונו עושין וכשאיו ' יבם  שנ'ילייחם יחם  ניחס הואוצוגו
איא עור וקא ' בם ביחס  יאויב'והוא ירט שלויהפך בם  ניחסהוא

 שששיי
 וכרעץ הו יוכאהב היה שנאם אכורי, רחמן רצון

  אקא אומר אינו אויב רעצתבאהב
 תרעי

 שנ  לבא, יעתיר אויב
 אם שנ פרע ,זה אהב ,תרעץ  גוים תדוש כאף ארו תצעדבזעם
 , וגו האח  עייהם האויב יעזאמר שנ , עשו זה רא וגוא"כ

 ~ו"יי: ג::!  וכרוב ושטה
 ננסך המשקטו ומינגדך

 כ כת אין קמינו תהרוס , קמיך תהרוס ן בניך ננץ שקמוהם
 כלו ישראל כנרד שקם מ' שכ4 מגיד ן קמיך תהרוס א4אנאן
 ונאון צורריך קול תשכח אל אומר הוא וכן הקכרץ כנניקפ
 עיעסך מפגיטה  יהמיוז אחביך הנה כי י ע41התמייקמיך
 אתקוטט וכמקוסמיך אשנא יו משגאלי 'חףא וגו סוריעריבו

 בהם והטנע ונשא וגוי, שפצים שנא שהלביא5צי
 א4א אומר אינו עין בבבת אומר יהודה ששרבו בבבתגטנע
 כ1 כי11 הנתו שכנה "א nipa, נקפי ככיטל כתי שנובבבת

 הכתיכיהנ שכינה אותואיא והפחתם  סתיאה הגהןאמרתס
 ן הבחוב  סכנה אלא וג5 להם ניםק5יים אשרירעכובעון

 כימת ימששו עלי ואהיה , לך למצנע  שמתגי רמה בוניוצא
 נמות ולא  יואיהים מקרם  מיכי אתה היא בו  ביוצא ,הכתוב

 ועם* "הים והמשיא  בוההסירגויאיהיםננההבתוב'ניוצא
 כתכבל ככורם את המירו בו כיוצא רבתג' כינה ' נטווהמיר
 בו כיו"ש הכת"כ כינה כרעתי אראה ואי הכת"כ כינה ,וצור
 והנם ן הכתוכ כינה ישראר[ למהייו  איש , כדוד חקק ףנואין

 אמו מרפם כצאתו הכתוב, ניכה , אפם א4 הזמורהשמחים
 אומר אתדר באן אף הכתוב, כינה יומר וי אםנוויהסרחם
 עינו בבבת כנבע בוהנוגע

  רגתימדכר מעיה  כיפי בכיבוי
 את שעוזר מי וכ4 הכתוכ שכנהאלא

 ישראלי
 4הפה עוזר כ"1

 בשיו לא בי עשביה ארור אורו יי מלאך אמר 'ma אורושנא
 טקס סי  כנגר להתנאות דובת ן ילבגבורים יו4עזיתולעזרת
 כרר את  טיבן ומה , כננרך קם הוא בניך שק0כבגר מיכנגרך
 ועבריו עליהםו%4ההוא מחיק וג5 גויס ותרע%םיךלעומר
 יררפם אומר  ףרגייומהו יקראהו צדק ממורח העיר מי ,ויבם
 יוה41ש נשבע וגו חילך ביום נרבות עמך וגום מציך ייישיח עווך מטה וגו  ייטיני שב  יארוני יי באפ וכהא וגו' שיויעבהץ
 פרעה בנגר ואתנאות הרבית וגו יסינר על יי מהואוסריגחם'
 מרכבות אזמר מהו ן זנו וכבכדור מאות שש ויקח :awוחילו
 סיסר*ש ויזעק של רככו וכ4 סיסרא , וגו בים ירה יזילופרעה
 אנפיו וכל נלחמוסנחחכ שסים מ( אזם מהו רככוונו כלאת
 חוף נכור כ5 ויך מקאך יי השלח אומר וג5מהו עבדיך ביישנ

 אעיה,  ביבבךהשמיס אטרת ואתה טג המונו ונרבבוכרנצר
  שלאעיוץ בתוכה  וחרור קטנה עב 5 גצראעשה נכונראטר
 יפרוש' רצית אתה הקבה אמר ן וגו עב במתיעל

~oYy' 

 מכנו
 עשר תרי ירחין לקצת שנ ן ממך נפרשין ארם כני סוףאדם
  שעתא בה וט מלכא גפום מלתא עוד ונו ואם מלכא ענהוגו

 מרכוש  נצר ע%נבוכר מטע בויא נצר עינבובד בפתסבתא
 אם ב4טשצאר  רב יחם ענרביתא בישאצר עשר תרי ירחין *צת מסאן נויא אומר הודשסח

 גטי
 היידויו באיין חמרא

 אדין אצגעתא נפקת שעתא כה חמרא אשתיו ונו רהניחמאני
 שמן זוהיסלכא

~1'Spll 
 חמתך מספח רעהו משקה הוי אום חנא

 נ4שצרן ביייוקטיף ביה מכבוד לו( שבעת שכנואותואף
 * ףכ*י לעתיד קמיך תהרוס אלא כאן כתיב אין קמיך,הרסת
avייועד א%פע%1ות ישנו 5א כי מה  שינמובפימומפני הרס "אש~nwpa וירש הזה געויט 'הרסם ' 'בנם והא יהרסס ידיו 
 תשלח אלא ' כאן כתיב אין חרונך שלחת ' הכא פעויםזבנם
 ופי חמתך וכלשפוך זעמך עמהם שפוך 4בא לעתיד 'חיתך
otunכאן כתיכ אין כקש יעקכ,אכלמו את אכלו כי מה מפני 
 אש יעקכ כיח והיה שנאמר 4בא ~lltfip "נ כקש יאכלסושא
 יהורה זיופי את אשית ביום"ךשא ואומר ן וגו להבה יטףוכיח
 אין דולקין כשהן רלעצים כ4 '  ונו אש וכעצ?'וכיטד אשככיור
ISIP'הידס כך ' נשמע והולך דויק כשהוא הקש אכ4 נשמע 

 כשהן כר[העצים ' מפמהפורענחז הולך מצריםקויןש4
 אכיהקי ' ממש מחן ישרויקין

 אב ממש בו אין רוקק כשריא
 כשהוא הקש מה כקש' יאכלסו תל ממש בהם שהיה אנישומע
 gani בהן היה לא דולק'ן נשהד המצר" כך כוממש איןרולק

 שתת כפ רועבו יקומו כף ישבנו יחריו 'אסר ויי ,ספניפורענא
44מוך
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 זפרטהבשלח צפרשת
 שנ8ירץ אלא מעלים מש4 יייי" מהלעג היתה ש5*שמדו
 ~שת מושף וכשהוסו ישראל ש4 ככודן בשרוף לשעהסררה

 ארז אשזר שלחנה ן כארזים א4א אותם םוש5 אינודגוףכיות
 אשר מפניכם האמורי את השמדתי אנכי והנה ואומרבלבנון
 מושר( וכשהוא וג5 חזית די אי4נא ואומר נכהו ארזיםנכובה

 כקש,וכשהו יאכלסו בקש,ש5 אלא מושלם אינו המצריםאת

מושי
 שלצ5מ~פ תהב ככסף איא מושלן אינו המיכיות את
 "א מושלן אינן המצרים את מושל טכ,וכשהוא דירהבראשיה
 אינו הם4כיות את מושף וכשהוא כעופרת צללו שנבעופרת'
:l~WtDריצוע את ממשל וכשהו רנונכן ורון שלול (אבורות 
 שולו'ש(אנט%ינוס לנו  בסועלושלאחוו איא מוסיןשמנו
 מיך יעמוד שמא  י"סכנדריא ייך מבקש אני הק רבינואת

 ספיה תהיה המידות  rr~aw שר מירויא יהעמיריאנכויה מצרי ארז שאין לנו כתו מקוס מכי  יורע אום *]לודנצהמ
 בגוים' ררות יביתי והמעמתים עיכיהגויס עור תנשאווי

 הברץ נאמרו הם  להם מררת בה שמדרו כמוה אפךוברוח
 ביחמים המים והיו ימים ערמה נחתה אתה אף יובתחכמה

 וברוח רא , אפיך וברוח באמר יבך פורעניות בכיבשניבהם
 לרש אינו צרור נר מה נר כסו נצבו עריסות' כמין עשאןאפיך
 ולא כהם ציורה שלמצוים נפשם היתה כך מכניס  ויאמוצי

 להם 'צאו  ושותיוושמחיס אוכ4ין ויעוזו מכנ'סק ויאטוציאין
 נחגים ואין י בוולימסיע  ויוצא שנ סףוהים מתוך מתוקיןמים
 מים שתה ואומר חיים מיס כאל נניס ~l'PaJ ' חיים מיס(א

 4א  אונו עומר צרור בר כמו דא בארך, מתוך ונוזליםמכוריך
  ולא בהם צרורה  שלמצרים נפשם היתה כך מכניס  ויאמוציא
 כסיר סנגירתיח , הים מריח מעויפים מכניותן ויאמוציאין
 יסים ים שנ , בשמים מיני הים ההם נעשה השראל ונדשיגולה
 שר( 4בו ריאל כלבים קופה כטין עשאן , וע ים כיבתהומות נשקיו'גחאי ידיו כני הפיח' , תימן ובואי צפון  עווי ,כמרקחה

 %ה היה IwSnSNn , יויבונהןיויב איןחיקיווימעיההים משני הים עליהם קשש כך ויכולן חיקים  UWDi  נתתאדם
 להם היה יא השמים גועהאיה, עורגותי שנ יב יה תתן%ב
 הים יבא השסים 5ב עד בוערבאש וההר שנ 5ב יהם ונחן%ב
 לב 4הם שהיה המצרים מן תפרע יו4כ לבונתן לושאין

 את  מצרים ויעכירו עג , מגיפורעניתז בכר ישר  אתושעתדו
 ותפרע יב יה וגת( %ב %ה שאין האיה  ישראלבפרך,תבאבגי

 בית ויב ' אביו יב גנבות שיש וגנב יב, יו שהיהמאבשיוס
 יבואו ישרין אנשי 5ב את אכשיום חגנכ שנ , ישראלרין'ו%ב
 יישר כט4 המז ויורירו , 4ב להם ונתן לב 4הם שאיןחשיתם
 וככף לבכם נכל השם ועבדו התורדו וקביו 5ב 4הםטיש
Qwa~, וגל נפשך וככל לנבך בכ4 ייא5היך את ש5ואהכת / 

 נכע5 וכ4 ההריס א4א ישד( בגאך5ת שמחו כיבד שמיס41א
 תחתיות הריעו עשהי: כו  רהושמים שג י  וכיארויס פריעץ
 ונוסר יעקב  גאיייאת כי בו עז רנהיערגף הרים פצחוארז
 גאנ( עמו 11 נחם בי רנה פצחי ארץ  וגיתי שסים רונוואמר

 %הישאי חמר 1יא 'ורושים
 בו כיוצרך בתורהומאוחר

 ולמרץ הפרשה תחיה היה חט  עתיהווגיי המטך מות :'fue-ב
 בובןארס ביוצא  וטאארבהווה מורהם שאין ופינבתבכאן
 תחית היה חורחירהץה ארס בן אוסריפ עירגיקייוישקמור
 נתורוהן ומאוחר מהקדם שאין לפי באן ננתג לחהחפושה

 הפרש תהית איה ונקא ~"IbSW1 באום  וקראה רירך כומת*
 גו כיצא , בתורה  ומאחזר בוקרם שאין 4פי נאןוכמהנכתב

 ישראי בוקקנפן
 יפו כאן נכתב הימה הפרשה תחית היה וה

 הייתימירבירושיפ  קהית אבי בו ומאוחר,כיוצ מוקרםשאין
 סוקר שאין יפי  שאו נכת  הפרשהוימה תחית היהזה

-fONa)' 
 פרע עיירים חשב מה ישראל סיעו מאין וכי אהבבתורה,אמר
 יורעיןמהפרעח והיו עיירת שרתה הקרש רוח איאבמצרים

 יררק4 ריינו יא  אמר פרעה וכשראה י במצרים  עיירים שבה
 כיש ' הוא כרי שיקחו וזהב נסף  בשביי איא ' ישדאףאחרי
 כשראת נררפס אמרו מויעט ממונם שאכרו העם מקצתוגיאו
 שג י בכוה  שהן כולנו  אמרפרעה

 א"
 אי4פ עור שייויא

  טובתן  אבנים להם יתחלק ווהב כסף אוצרות פותחשאגי
 ומיק יב מערכי יארס אמר מה ירע ויא אויב אמרומרגליות
 אשינ אודוף (א כאן כקייב איו בחיק נסיג נררור ' ישוןמענה

 מוחלק יהם אני מותפש להם אני מורדף מושגאחלק,אודוף
 תמיאמו איגד אינואומר תמלאס  , להם וממונו שיומוהוא

 כהם כווזיס הייתם לשעבר ' יהס וככורי עושרי אניW~llQ תורישמי "ע אומר אינו ירי  ממנו,תורישם  נפשם הסמשיאים
 ן ירי הורישמו כאן אבי סיכות כנימוסי בידכם תובעוהייתי

 ויש ' מישת בבאוס תובע והייתי בהם הורגים הייתםישעבר
 חרבי, אריק איא אוסר איבו ודבי אחןאומרים

 יבעורי אמי
 כ% ובווהו הבה יבוהשפייו שננה וףפי הרבותם והריקואיא אינואוםר חכמתך יפי עף ונתתיחרבותס שב כעניןוכריהם
 ויא נהרגס, אומות ואחת . נהרגם  ויאממונם וטוי אומרת אחת , עיהים שצרים נעשו כתות ג ,האומות

 ממוהמי היטוי
 שאומרת .וו ' וניטויממונ נהרגת  אומרתואחת

 ניסוי
 מכונס

 ויא נהרגם מאומרת ת שוי, אחלק נהרגם%א
 ניטוי

  ממול
  11רישמ1. ממונם וניטוף נהוגם שאומרת ח ' נפשיתטיאמו

 פרעה ויה דבויס חמשה 'יף
 טנאי

 אמר ' מצרים ארץ בתוך
 חרבי נפשי'אריק תמיאמו שרק(, אחלק  אעי", ארדוףאהב

 הקרש רוח הסיבתו רבריס חמשה שלח וכנגרן 'הורישמוירי
 ן ארירים במים כעופרה ציין ים כסמו ברוחר בשפתואומר

 תשיח קמיך' תהרוס גאונך וכרוב אחב ייתרעץימינך
 ומנאץ עומד שהיה ללסטים משל 'מינך נטית כקש'יאכ4מו חרוני

 תופשו אנ' המיך בן אמצא אם אזמר מיך ש4 פיטר',אחר
 ונאק עמד פרעוש כך ' חטוררה מיתה וממיתווהורנווצוףבו

 מיענת הקדש ורוח שיף אחיק אשינ ארדוף מצריםשארש
 וכל ' ימינך נטית ואומר ' ים כסמו ברוחך נשפת ואומרעליו
 ואומר ישחק כשסיס 'ושב ואומר , נהם רגשו ימה אוסרהוא
 תשדיף יו אתה כתוב מה אחריו ' וגו אחריו בפיהם יביעוהנה
 וא ישראל אדמת על נונ בוא ניזם ההוא ביום ואומרוהיהוגו

 צ144 , והרכנות האלפים אותן כ4 הא , הים רני מפניוירעשו
 אדישך נקראו אריריס,ידברים במים אדירים ים במיכעופרת
 חפצי כף שלאדירי וישרן יו, כמרום שלאדיר הקלה הןואלו

 ' אדירים במים כעופרת צ154 שנ 'איירים שנקראי אד'ריס,כמי והמה נהים וכנות אתה שנבם,וסצרים
 ב"ףם2'1וץיאיישר( כמיכה רעי הפרשה

 ובטלה סוף בי וחילו פרע שאבד4ח6
 שפסי*  שימצריס,פעשוסיכות

 בגובר  'שר( ויא כאליס במוך מי ואמרונויםגיופתחופיהם
 ומצרים  שאברפרעה כששמש האומזת אף א4א שירהאמרו
 ואמרן לסיום והורו  פיהשנו,  ופחוץ שיוע ורה בעבורהב, כפרו פיהן ורה בעבורה שפטים תעשו ובטואסינותםבים

מיבמוך
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 1י טפרשהבשלח הפרשה
 שעתירין זרוק בעבודה מוצ"ש את וכז וגום( נלעיס כטוךמי

 צרה ביום ומנוסי ומעוזי עוזי שנאסר בה לכפיר הקלסאומות
 ' האדם ישליך ההוא ביום הום איהים אדם לו היעשהוגום'
 והאיייים כתיב מה ואחריו וגון הצורים כנקרת לכ"טואוסר
 באלמים כמוך מ' ין מגריס כגווך נף אחר רכר , יתקוףכליי
 נוראות שנאמר והם ע% %נו שעשית וגבורות כנסים כמוךומי
 בא%מ'סי כמונה מי ו,חרב שוף  ויגערביס שנתימר ' סוף 'םע%

 אתאפק אחריש מעולם ההשתי שן ושותק, כניךשומעעלבון
 אתאפק אחריש לשעבר ' יחד ואשאף אשום אפעהניו5רה
 אואש עשבם וכל וגבעות הרים אחריב ' אתעות ואייךמכאן

 אדריכס ירעו %א בנתיבות ידעו לא כררך עיריםוהילכתי
 מי אחר דבר ' למישור ומעקשים לאור לפניהםאשיסמחשך

 שנאף במרום, יפניך שכשמשין כא1% כמוך מי כאייםכמוך
 רברס קדושים בסור נערץ א% ואומר ' אליך יערוך בשחקנס
 כאס כמוך מי , יה חסין כמוך מי הכאות ישראל אלהי יי ןוגו

 יען שנאמר אלוהק עצמו קריש פרעה אלוהות, עצמםושקורים
 אלהי בכ% מי שנאמר סנחריב וכן , עשיתי ואני %י יאוראסר

 וכן וגום עב במתי עי אעותק מנאמר נצר נב)כד וכןהארצות
 יען אלהים יי אמר כה עור' לנגיד שנאמראמורננידצור
 אלוהות אותם קירין שאחרים כאס כמוך מי וגוןנכהיבך
 אכרי , יוזכרו 4%1ש יהם פה נאמר ועליהם ממש בהם1איז

 איפשר י שא מה אחר בדיבור רכרי שני אומר הוא ברוךהקרוש
 זר שתים אלהים דבר אחת שנאמר , כן לעשות ורם%בשר
 יצא, מפיו והגה וכתיב יי נאם כאש דברו כה הלתו וגוםדימענו
 כסדת %~ט בקדש ואחר אתה נאוה ' בקדש נאדר כמוכהסי
 דברים כשני %שמוע י13ל אינו ודם בשר מרתרסדת ורםבשר
 כאחד הדכאות עשרת אמר רוורס ברוך הקדוש אכן ,נאתת
 אלהים וידבר שנאמי כן %עשות ודם %כשר איפשר שאימה
 %שמוע יכון אינו וים בשר מרת %אמרי האלה הרכריס כ%את
 %כ% אפיקו הוא כרוך הקדוש אכל צועקין כשהן אדם כנימשני
 נורח מעוקם איא מעכשיו %א תהיות בורא וגוכן, עריךתפיה שומע שנ צעקתם שומע הורש לפניו וצועקין כאין העולםבאי

 עך4 מוראו ודס גשר מדת תהלות נורתן אחר דכר ,תהלות

 אף4ש כן אינו הוא כרוך הקדוש אבי מהקרובים עתרהרחוקים
 מומר אקרש' בקרובי שנאמר מרהוקיו יושר קרוביו ע%מהואו
 בשר מדת ' סכיבות'ך ואמונתך 'ה חסין כמוך מ' צכאותאיה' יי ואומר מביביו כר( ע% ונורא ואומר , מאר נשערותסכיביו
 פועי עושרה כשהידעודם

 אצו[

 ונורע עטו חורש הבית בעי
 אכ4 והעד לו נותן אחד מטבע עמו' מעדר ' עמו ומנכשעמו

 ,הנח שנ 1% נותן לבנים תאב אדם , כן אינו הוא ברוךהקדוש
 חכמה, יי'יתן כי סנאמר לו, ונותן נחכמה תאב בנים יינחית
 מדת , מיפניך והכבור העושר שנאמר 1% נותן ינכעיםתאכ
 אכר( העליון כד ואחר התחתון כונה כונה, כשהו"ר ורם,בשר

 סנא5 התחתון, בונה כך ואחר העליון בונה הוא ברוךהקדוש
 מדונ , הארז את כך ואחר השמים את אלהים ברנשבראשית
 גמיס' ועפר בעעים מקרה מקרה כשהוא ורםבשר

 והקדי
 3ה

 ,מדת וגו עליותיו במים המקרה שנחמר , 'otaa עולמוסקרה
 הודש ברוך הקדוש אכל כמים צורה לצור יכול אינו ודםבשר
 אשף שנ , בעפר צורה צר הוא ברוך והקדוש בעפר צח.'הלצור ינוי אינו ודפ כשר מרת , תת'כני כחיט הלא , כסס צורהצר

 צורה בא.%צור כשהו ודם כשר ונו'מרת רוקמתי בסתרעשיתי
 הנת אכל גומרה כך ואהר מאיבריה באהד או כראשהסתהיל
 צור ואין ואוסר , הוא הכן יוצר כי שנאמר , כאחת כולהצר

 עושרץ אצי הולך ודם בשו מדת כאלהינו צייר אין ילאלהינו
 יבא , %ו אומר והוא , אבא של צורתו לי עשה לו ואומרעלמים
 אב5 צורתו 'nWpNI שיו אקונין %י הכא או %פני תעטוראביך
 ורומת מים סל מטפה זה %אדס נותן כן אינו הוא כרוךהקדוש
 פף4ש עושה איא כתיב ן אי פלא עשה פלא, עושה אביו,לצורת
 יאמר kaktl~ י; נאום נאים ימים הנה 4נ( שנאמר , וכא%עתיד
 עושרש אחר יבר , תוץ ממצרים ישראף העלה יואשר ח'קור
  אודך שנע ' ודור דור בכ% ועושהעמנו פלא עטנו ,nwpפלא,
 אחר דבר ע, אתה עשית רנות ואומר נפיאת" נוראות כיע%

 צאתך כימי שנא בניס עם יעשות ועתיר אבות עם פלאעושה
 אכנת א% הראתי ש45פ מה אראנו , נפישת אראהממצרים
 הם יותר ' הבנים Dp יעשות ר עתי שאני ונכונות נסיםשהף
 ואימר וצו בפיאות עושיו אומר הוא וכן לאבות שעשיתיטסה

 ' וגי אלה"שראל 'יברוך

 Jfat" ר"ויאי טפרשה
 ן ארז תנ%עמו

 כיר הנפשות שכל מגי ג ו4חקא4
 קבורת להם  נתנה ונות וו באי רוחי אפקיר  בי,ואוביבירךנפש נירי אשר שנאןה3ה

 אנו הדין את ~i1sp ציקתם אס  הבה  הצריקאסר יי שאמרגובות
 נטית  שבאמר  קבורה מקום יכס ואתן שכרכס לכם אקפח%א
 קבלתו שלא כשעה ומה יבשה אמר ליס תרקן והיבשהליבשה, זורקן שריה מגיו ימינך, נטית אהר דבר , ארז תכ%עסוימינך
 איך עתה ונזם אתה אוור לי נאמר , יחידי שהוא הכל דםאלא
 5ת הקדו לה שנשבע עד , הף15 אכיוסין ש% דמן יקבלאוב%
 נוטת כשהקה ימינך נטית 5א יובימינוי נשבע שו סנועהי"א ימין ואין ארז תכ%עמו ימינך נטית שנא שרק מעמידךשאיני
 אסור את מאכר צפון ע% ידו ויט tawl העוקם מן כ4ם רשע'ידו

ונוי
 וגוי פלשתים עי ירי את  בוטה הננו ואוסר

 נטיתי ואומר
 הדבר כמוה משי ארום ע% ירי נטיתי ואומר  יהורה עז[יוי

 נופלות כיל מעט 'דו 'טוק ארם כ'ד הנתונות יכצ'סוומרה
 ירווכשיעוור יטה ויי  שנומשתכרות,

 וגפי
 נחית '  וגומ עוור

 יו שלהמרי מעשים בירינו היה  טיא ולו סעשוז חסרבחסרך
 נכנה לא מתהיתו והעולס זני אשירה יועוים חכרי וגואזכיר
 יפי ' גאית זו עס , וגל יכנה הסד העויס שנאמרתי כחסדשא
  זויצרתי עס ש5 ישראף. וא עם %ך ואין שיךי העזיםטכ%

 ו,
 ששיסהמרץ פיגשים  ושמונים לשכוח המה ששים וכהאוגום
 שנה כ מכן איו , פילגשים  ושמונים ' רבוא ששים  איומינות
 ~byN'lU %הס שאין הקטנים "ו מסאג' אין ועימהםולמעקה

 היה הכי,וככו כנגר שנשקל משה תמתי,זה יונתי היא אחתכן
 מלפניו תימיר נענתה רבוא ס אשה שיידוה ודורש יושגרבי

 יוכבד ימהכשיירה הצדיק ~י העולם, גרו% מי רביואסריו
 מהית מצינו היכן וכי כלו העזים כ% כנגד שקוף היה משהאת
 ג'שיכמשה' עור נביא קם ואיוצא ובנ"שר 'nwa 'שירואיאז 'שרא%' ובני משה ייאת צוה ש5כאשר הכף כנגר שקו%סשה
 עוזך ואין %קבי ן עתידי שהם התורה כיכ'ת במד'נהלמת
1

 בעזך נהית אחר רבר ' אהב ששפט סיד ועוז ואומר 'בשיום עמו את ינרך יי יתן יעמו עוז יי שנאם תורהזאלא
 וא'ן המלכות את יקב% עת'ד'ן שהן דוד בית מעכזתכזכות
 פתן ואומר ונז' מיך ישמח "'בעזך שנאמר סיכות אלשןעזך

עתים%כו'
 ואין לבנות עתידין שהן המקדש כית קדשד,בזכות ניהאל

 חזדש  השסוואומר נוהו ואת שנאבר , W1pQI אלבשנוה
 11tlpla) קריחייון
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח שמעו 1 3 אנשבייבא



 חפרשהבשלח ופרשה
 פרעה שאכו האומות ששמעו כיק ירמועמששמער

 ונעשו , בטלנה המצוים ומלכות ' כיםוחילו
 שמעו נאמר לכך מרנזין התחייו שיהז זרה כעכורהשפטים
 שיטמעו כרי ן ירגזון עמים שמעו אחר דבר ' ירנזוןעמים

 ומכניסן 'שראל ש4 קרנן מנכיה הוא כרוך שהקרושהאומות
 אמר , ירגזון עמים שמעו נאמר 4כך מתרגזק התחילולארז
 41א יפט מלכו מלטס כמה שכעולס שוטים הוא כרוךהקדוש
 ן אדום כארץ מלכו אשר המלכים ואלה שנאמר , ישראלכעסו

 כעסוישרא5,שנאםראףוף זיא ששלומכםוכמהשיטומת
 שוני אלוףלוטן

 כעס לכם אתן אני אף כועסים אתם ועכשו
 ן עמוס ירגזו מלך יי שנאמר רצון בושאין

 הושכר האומות ששמעו כיק י פלשת יישביאחזהיל
 %עורר באו הם אמרו לארש נכנסין שישראלפלשת

 , 'au1 כנו וככר שות4ח אפרים 'כני טנ אפרים כני ש4עירותן

 שמרו ש45ש ע% מה מפני י קשת רומי נושקי אפריס בניואומר
 וער( הקז ע% שעכרו 1ע4 ן ללכת מאנו ובתורתו אלהיםגרית

 הס ועכשו עיינו איא מקום בכל דרך %הם אין אמרוהשבועה
 , ארצנו ומחרימים נכסינו את וכוזזיסבאים

 והע"ש ארצנו את יירש באים שהם תאמר אסנכהיו4פז
 עשוואומר כמ אטכס כגבול עוכרים אתם נ"מככר

 מפני אדום אמפי %ומר ת4סוד מה הא מ%חסה'כס תתגרא%
 אביע ששטם מריבו-ץ לעורר באים הם עכשו אמרואנינות

 / 'עקב את עשו ו'שטוס שנאמר%אביהם

 והלא ארצינו את לירש נאים שהם תאמר אס 'מ"כאלי
 סוף וקרבת ואומר וגר, מואב את תצר א% נאסרכבר

 באים הם אנינות מפני מואב  אייי  לו6 תלמוד מה הא עמוןבנו
 וגו'ן ריב תהי שנאם %אביהם אבינו שבין מריכה %עוררעכשיו

 הקדוש שאמר כנען יושבי ששמעו כיון , כנען יושבי כ%נמונו
 תהרימם החרם אס כי ונום' העמים מעיי רק למשה הואברוך
 / ומנכסיהם מממונם אל"מ מתיראין היו לא , ואיו א4ואסרו

 ארצנו'התחייו את 51ירש %כלותינו, "א נאיז אינן עיינואכל
'eD~Sונמס שנאמר. , נסיסה איא בברגה ואין  )  נמוגו שנאמר 
 ףכן למוג %מע1 ואומר וכ%יושכיה, ארץ נמורס ואומר ,553ב
 ן קרוכים עי ופחד רחוק,ס ע4 אימתה אימתה עייהםתפו%

 "רצף בענר אשר רי האמו מלכי כ4 כשמע זיוף שנסמרכעטן
 יהושע %שלוחי אומרת רחב וכן , האלהים הוא איהיכס ייגי
 'שרו 1ht~tWi כיון זרועך בגדול ונו', הוביש אשר את שמענוגי
 עם ונלחם וב"ר העולם אומות כר( את עס4ק כנס היםמן

ישראל
 ונתפלי

 נאמר כאכן,%כך כ4ו ודממו שעה נאותה משה
 שנכנסו כיון כאכן ידמו אחר דנר , כאכז ירטו זרועךבגדול
 דומם ויה ישואל כונוס ח15 שהיהאומר מ' כ% לארזמונליס
 אחר רבר ,כאכן

 כנדוי
 הירדן את ישראף שעכרו כיון , זרועך

 1נ4חמו וכש כנען מלכי כינתקבצו
 שנאמרזיהי עסישראי

 וגום מצפון אשר המלכים ואיה וגומ הצור סלך יכיןכשמוע
 חתקכעו האלה המלכים כל הועדו וגוף מחניהט וכף הסיצאו

 כאבן, כ4( יהוקוורממו שעההתפף% יחךו'באותהגיהמיכיס
 , כאכן ירמו נאמר%כך

 ע עדע%עד
 ע(,

ע ק ע
 1msti ח עם שנאמר ישרא% חלוש עס לך ואיןשיד-

 קנית' זו עם 1QNIWi כקין נקראו ישראף קנין נקראו הרבעה4י
 המקרש וארז,בית שמים קונה שנאם קנין' נקראו וארזשמים
 קנין נקראת הוערה י ימינו קוקוה זה הר שנאמר קניןנקרא
 יארן קנין I1h'1paw ישי 'בואו ן דרכו ראשית קנני ייכשאמר

 ש4 בז13תוה ן קמן שהמש המקדש מת חבנו קניו,שנקשת
 ז קנית ח עם נאמר לכך קנין, שנקראתתורה

 חפרשה
 ידפן ל"ש אכות יאנשו שלאש8 יתטעמי,נתננ"י218111"5וי

 ותטענו תביימה
 יא הכנסין הכנים אמרו ותטעמו תניאמו איא כאן, כתיבאין

 5ך 'צאי בנשים היפוש לך תדעי לא אם אמר והכי ןהאבות
 תיישיסן ו5א נכנסין מו'נדייס נדייותיך את ורעי הצאןבעקבי
 שורות נטועה שהיא א בכרם ותטעמו תביאמו אחרדבר

 ז אחד נפתלי ' אחד רן אחד ימהיהודה פאת עד קרמהמפאת שנא"
 ונטעתים שנאמר , נתיצה כה נטיעהשאין ותטעמותכיאמו
 4%1ש אדמתם ע% ונטעתים אהרוס ול"נ וכמתים אתושו44פ
1we~tבהר שנאמר בו שהבטחתנו בהר , נחיתך כהר , עוד 
 המקדש בית י ניקרץ נקראו ארבעה , ישראל מרוס כהרקדשי
 בנקרץ נקראת ישראל ארז נחיתך בהר שנאמר ן נחיהנקרא
 התורדם וכן , נחירם %ך נוהן אלהיך ין אשר בארזמנאמר
 קרטין 'שראף וכן נחליאל וממתנכה שנאמר ' נחלהנקראת
 יבא הוא כרוך הקדוש ישראלואמר ונהיתי עסי שנאמרנחלה
 כזכות נחיה שנקרא המקדש כיח ויבנו נחית שנקראוישרא%
 לשכתך( ככון נחלתך כהר '~aa לכך ' נהיה שנקואתהתורה
 מטרש של שכסא מעלוה ש% כנגד שהוגש הדברים טן אחדזה
 קדשה בהיכ% י: אמר והכי מעקרב ש% כס"ס "נגד מכווןהוא
 והירץ שאמר מי לפני , המקדש בית חביב יי' פעלת ןעוימיס %שכתך מכון * זכוף כית כניתי כנה ואומר ' כסאו בשוסם%

 איא בראו %א העוףם את הוא ברול הקרוש שכשברא ןהעולם
 יכיתהטקדש כשב"ל , נעשו שמיס יי כדבל שנאבלבמאמר/
 %אומות יהם אר , יו פעלת שניאמר ' ףפניו פעוירץכביכוף
 שקרה המקדש נות שהרי כאזניהם שומעי( הן מההעוקם
 הימול עד ערו ערו אמרו והם , וחריכוהו עמדו לפגיופעולה
 חביב ידיד נוננו י: ישאנ,מקדש ממרוס שנאמר מה כעניןבה'
 עולמו את הכה שכשברא הוא ברוו :wllpn לפני המקדשבית
 וכשכ"ל ארץ, יסדה ירי אף שנאמר / אחת בידו אלא בראולא

 יוכוננב מקדש שנאמר ידיו, כשתי כביכו% רג"קדש ביתלכנות
 , ידיך בסתי תבנהו אימתי 'ידיך

 שר( פיטרין והשריצו מי ש% פמיי"שוהרגו נכוצי כ"י מיד שי[ יפיטהז שנכנסיייסשםמשל

 עמהם מלך ישב זמן %אחרסלך
 כריי

 מהם' הרג , מהם תפש
 מלכותו נתודעתי כך ואחר ש5ו כפיטרין וישב , מהןצלב

 יעדן פעוים "ו,1%0ך ידיך יוכוננו מקדש נאו "כך '%עוףס
 'nSIpi יימיך הים ע% ישראף 'naw איו אומר הגיירן יופירבי
 יו אמרו אינש ' יעוים בהן  שויפת 51שון אומה דיה לא 'ועד

 ורש סרעיתיך צאן עמך עף , יבחש לעתיר וער' לעולםימלוך
 ן בכורך כנך יעקב  ערת יצחק , יחירך בגי אוהבךאגרהם

 ן ימיניד נטעה אשר וכנוה ממצוים, Ir~nponwנפן

 פרעוץ  סוס כ"ש כי מדה פפני ן ועד לעולם ימ14ך11
 שמושיע בן מולד אתוק סופך שאמר4אכיוה"א מריס היתה שנביאה טמנו היכן וכי הנביאהמחםויןקרן ' ונום ע4'הס " משב  כיםברכבוופרסחו

 וטין. ויקח לוי מבית איש היך מיד , מצרים סיד ישרא%את
 אמר אפיה בה נזף ' הצפינו עוד יכלה ו4א וגום בן ות"דותהר
 חשתכם שני '  בבבואתה מחזקת ועודה נכואתיך היכן בתי%ה

 אי4שנבשרז ישבה יעשרץיוואין ירעהמהאחוחוסרחוק
 ואובר התיצב " ואובוףבא עיחםובח י%נצב את ראיתישנחסי

קוא
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יח ,אפרשהבשלח אפרשה
 יהושע אתקמא

 והתיצכוו~
 מקום ככ4 מרחוק אין מרחוק ,

שנ~
 !4א דעה אין ולדעה 5י יונראה שנא%סרחנק , הקרש רוח

 יו יעשה מה ייוגל את דעה מיאההארז כי שנאמר הקדשרוח
 דבר( "הי יי יעשה 5א כי שנאם ' הקרש רוח א5א nt~wV:אין

 יפי א"א אהרן אהל %% ומה ן משה אחות גיא אהרןאחות
 שמעון בו כיורא לשמו נקראת אחותנ עי ארון נפשושנתן
 כינס גחי תל מה היתה השכסיס כל אחות והלא דינה אחיולוי
 בת כזבי וכן , שמם ע4 אחותם נקראת עזיה נפשם שנתנו5פי
 בית ראשאוטות והיא ן וכיאחהזסהיא אחותם, מריןנשיא
~aai

 א5א י ארעתם % ומה גנות שבע סדין ויכהן שנאמר היה
 בידח התוף את שמה, ע5 נקראת אוטתה עnwaai 5 שנתנהע4
 ה'1 הצדיגףם איא , כמדבר ומחויות תופים הי51ה מנין*כי

 עת וגכווות נסים 5הם עושה כה שהקדוש ויודעיםסוגטהיס
 ז ומחולות תופים 4הס התקינו ממצריםסקצאין

 4יי' סירו טיים4הסדומען
 ורוכנו סוס גאה נאה כי

 משה כשסירסר הכתוב מגיר כים,רמה
 שירו שנאמר 4נשיס שירנה סריס אמרנה נך לאנשיםשיצה

 ןלייועמר

 שירתאושית .פ
 ח יישע מיי אמי8שה ךונםע אפרשה

 המסעות כ4 ושארמשה
 ישראלי כני יויחנו פי ,שנאלע% הנכורה עקפי נסע3ו4ן

 וע4
 שנאמר משה פי עי א4א נסעו 4א זו נסיעה אכ4 ן יייסעופי
 ן נסעו הנכורה פן ע4 אוטר רבי!הע,י י ישר" את סשהתסע

 משח ויסע יומר ת5מוד ומה ' הגבורה פי עי נסעי"א יא:וכאן הגבוי טפי "א נסעו שיא מקומות ושישה כשניס מצינושכן
 ט4 שבחן להודיע ישראףאת

 ישראלי
 משרה 4הם שאמר שכיון

 הקוך בקבירה מפורש וע4'רג( משה אחר והיכו האמינואיא בדרך מהיה קנז ואין בםדב יוצאין אנו היאך אמרו לא סעוקיטו
 שחזר מצינו וכן , ונו ירר'שלס גאזניוקראת

~IPOO 
 לאחוריהם

 ויבאו ממרוה ויפעו החירות מפי ויסעו שנאמר מסעותובלש
 יכבידו שחזרו ספנו וכן סוף 'ם ע4 מא'4וויחנו ויסעוא'4'מה
 מבארות ננ41 'שראי וכני ' מסעות שסנה יקכורתו אהרןזני
 מת יא והיא מת גמוסרה וכ' וגן אחק טת שם וגו "IPV~בני
 יומר תימוד ומה רגהןונו אהרן ויעי שנאסר ההר בהרא4א
 מסוטרי ויסע שנאמר מסעות שמנה יקכורתו אהרןש% הכבודי יאחריהס שחזרו מימד איא שס ויקבר אהרן מתשס

 ויחם
 lPP'i~בנני

 וידנובוטבון הגרנד סחור ויסעו , הגדנר כחור ויחנו
 בעיון ויגו מעברונה ויסטן ן געכרונה ויחנו מיטבתהייסעו
 נפעו הנכורה פי ל אהגר אחיעזר רכי י ההר כהר ויחנותקרש חסי ' קדש ויחנוכמדכרצזןהיא גכר ויסעומע1ון 'נכר
 .ויסע יומר ומהתפקוד ' סקומא InwSw11 כשניס סיט ןץכ
 בפגרי שראו שכען , במקף כרחן כע4 שהסיעז ישרן אתמשה

 מתים פגרים כולן קשרה ובעכורה כפרך שהעכידוםהאנשים
 ארס נשתייר שלא 4נ1 כמדומה אמרו , הים שתתטוטליןע4
 זהרץ ענודה לנו ונעשה מצרימה ונעכבה ראש טויהימצריפ

 הטה הרי עשו וףא שאמרו יכוי ולמצרים בראשכוונחזור ראזר
 / עמתם עשית אשר נפ5אח,יך זכרו י"א לשימוע חבאנואוסר

 דגש qt'hh~i א,ה ואהה יעכךותס 5שוכ ראש,ויקשוויתע

 4הם, עשו בי ואהוואף עזבתם ו4א חסד ,ורב אפיס ארןוכחוט
 כים ישר" עכרהעס 19 חומר th'pii כן ייהודה וגל מסנהקנ5

 מים ישראל את משה הסע שנאסר ן npWi, כאותה משהוהסיעה
 זרהז זועכחרה זו זו ב'ססוףואי ישראל שהיהעס סדירסוף,
 עיר מרבר א% מצאו סוף סיס ישראל את משה חסע נאמר4כך
 ל פרסרק מאות ט שהיה כזג טדכר על אמרו כזב סדירהוא
 שנלהט41יכ1 ן ועקרבים נחשים ס"א כ5ו פרסה מאותתשע
 משא וכתיב , ונומר ועקריה שרף נחש והנורא הגדוףבמרגר
 . העוף רואה וכשהוא כאדר פורח שהזא עוף צ5 רואה זהשעכס אמרי א5אעכס איזאפעה טשפףוע סהסאפעהןוףוקיש 5ני~* וצוקכם צרה בארז ננה כהמות משא וכתיב , יםטדכר

 דקר עקיבא ה אמר ' מות ועמו צל צלמות מהו , אותנוהמעלה י איה אמרו 4א כן פי עי ואף נושרין איבריו ציו א5ומתחכר
 ישראלי בארש היה אחר אדם הקדוש רבינו 5יהסיח

 קורע ושף
 הנחש וראה עעיס 55קוט יהר ע5ה אחת פעם , מרושהאותו
 היהבושער1 ולא ראשו שער סר ראהלמיד 4א ןוהבחשישן

 7 טרוטה אותו קורין והיו , מזתויום

 יהושע רבי ' מים מצאו ייא בסיבי ימיםשישתליכלכו
 תהה המים והלא אומר אלשי ר ' כשמחגיאומר

 י מצאושםכדי4ינען ו4א האמה5%הארזע4המט, ירוקע שנאם , המים ע% צפה היתה ,והארז היו ישראלרגעי
 שנטלו טים אומרואחרים

 כאותה טהן שיסו הגזרים בין ישר"
 ו5א ימים צשייהם שלהו ואדיריהם שנא% כענין ' מיםטצאו 5א* בכליהם שאף מים מצאו ו4א ףומר תימוד מה האשעה
 צמא כ4 שנאלהוי 7 4שס I1%DIWI ומנין 5ם,ם שנמשיותורה דברי מצאו 5א אמרו רשומות דורש' ן ריקם כלהם שכוטצאו
 מרדו 5כך ימים שקשת תורה מדברי שפרשו 4פי ים'ם.4נו
 בשכת כתורה קירין שיהיו והזקנים הנשואים 4הם התקינותלך
 ן כשכת באהד ומפסילכן כשכת קורין כיצד הא וכהמישיכשני

 ן כחמישי וקורין י וברביעי כשיישי ומפסיקין כשביוקורין

 ישישת אוטר יהושע 4 , מרתה ויבאו ' שכת בערגומפסיקין
 אלעזר ר ' מרתה ויבואו שנא שעה כאותה ישראל באומגץמווז

 ן אחד למקום א5א באו 4א אומרהטורק

 4הם היה און יהושע ל אקרן 1ע5 מסה ע5העם1ילונד
 נשתרו מה 4ומר תח%ה' שנהםלהםלךבגדול

 המודש ~עזר רבי משה, ע4 תרשמת דגרי ואמרו שעמרושא
 את דרכך 5פי , 5קכל t~wpI! אין שהצדיקים מכאן יי'עץ,.וערות ? " nnwai ' 'ppy'1 נאמרמה ףכך להגבורה אמרושאבעבד משי על גיא משו; ע4 תרעומת ניגרי ישרן היו למותןחטר

 ' קצרח צריקיס שתפלת5מר
 ככרכותינ וקצר רכו לפני שעבי "חדנת5מיימעשה

 ברכותיה פלו'שקצר ראית תרם'דיור רואמרו
 אמר זה הוא קצרן חכם תימיר ע4ו ואוסף ע~ו.1היומ4עינין

 ש"כ , 4ה נא רפא אטנא שנאמר ממשה זהיותר קצר %א'5הם
 כרכות,ב טאריך והיה אעזר י 5פמ שעכר אחד בתים,רשעשה
 אומרץ והיו כרכותיו שהאריך זה ראית רני תלטידיו לו:חמרו
 שנזו ממשה יותר זה האריך 4א 4הפ אמר זה הוא מארכןקליי

1יששעה4האר'ך': שעה,צי יש אומר שהיה ' כראשונהונל 1 לפנייאוחפ4
 שס.am_ 14 המים ממתקו המים א1%fe'1ff 5דדר1ץו

 ש5 עז וה אומר יוושע רבי , וט ומשפטדוק
 יזח מר )9ז שאין זית ש4 ען זה אום המורעי לנעזרקרכה,ר

 כנ 3 ג נמכילתא שסעקבש ר זהעזהרדופגיי קרחהשםמעשדתןר'יהחפעןן
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 בפרשהבשלח. אפרשה
 ויואהו יוענף יורהו טנאמר הראהו התורה מן דבר אומריוחאי
 לי ויאמר ו,ורני שנאמר כענין , ויורהו אלא אומר אינו ,"'עז
 ועקר תאנה עקר אומרין ויש קתרוס עז זה אומר נתן ,רביונום
 / יעז שנטשלו תורה דברי הראהו אמרו nlalul: דורשי ,רמון

 מדרכי הואו כרוך הקרוש דרכי מפורשין כמה וראה כאאומר גמלי" כן שמעזן 'רנו זגוגן כה למחזיקים היא חיים עזשנאמר
 ברוך  הקרוש אכ4 המר את מרפא במתוק ידם בשר ודם,בשר
 רבר נותן כיצר הא , כסו  המר את  סרפדההוא

 המחכי
 לתוך

 ויאמר אומר אתה בו כיוצא נס יו  לעשות כד' ' המתחכ4ובר
 רפתחבון רבר נתן כיצר הא ' נמרח שיר  תאבים רביתעייו  נותן כשאתרה חי  בשר והול וגתך תאנים רכלת שאוישעיהו

 מוצא אי כוויצא נס,כיוצא בו יעשוה רברהמתחביכרילתוך
 תיר סיח בהם שתתן יפין המים רפואתווהלא מהו ' וגוהמיס
 רבר נותן כיצר הא ,  נסרחיןהס

 המחבי
 חב% סכת  רבר יתוך

 היו אומרים אחרים איהמיס וישיך נם בו יעשותברי
 נבן אומרים והיו שבשמים אביהם יפני ומתפעלןסתחננזס ישראי

 ימני ומתגררים מתחננין ישראי  היו כך רבו יפביממתגדר
  חטאבויפניך עוקם  של רבונו  ואומרליפניו שבטמיסאביהן
 יהושע רבי הסיס, וימתקו ' הים % יעניך  שנתרעמנולה.ס
 אומר המזיעי 1rp'~e רבי ' ונמתקו שעה יפי היו מריםאומו
 שם שם , פעמים שני המים 'ם הם מנאמר היובתחיתםמרים
 דברי ואם' אב זהכיכוד ומשפט ' חקזההשבת ומשפט'לוהק
 שנאמר עריות איו  אומרחק המורעי איעור רכי ,  יהושערכ'
  אונסין ריני איו ' ומשפט ' התועבות מחוקות עשותיבלתי
 ן גדולרץ  יו נשא שם י נכהו וטס , הבלות ודיגי ק:סיווגודיני

 את נשא ואומר וגו מיורך  אויף נשא שנאמר יהוסע רבירברי
 אינה גרויה והיא המורעי'  איעור רבי יו גרשון'אמר בניראש
 איאתלויה

~l'ua' יזם תימור מה ה.א  בסמך "א כתיב %א וכאן 
 ישראי, את המקום נסה ושם נמהוושם
 מעוה אד0 שמע אמנו מכאן , תשמע שסועאםוייכלא

 שמע אס שנאמר ' הרבה סטת יואחתמשמישן
 שב ' הרברץ  מצות לו משנהין אחת מצווק אדם שכח 'תשמע
 שנתנו ' הדברות עשות איו  יואיהיך, יקוף ' שכחתשבחאם
 אגרות אלו ' תעשות בעיניו והישר , קויות בעשרה יפהטפה

 איו , למשתיו והאזנת , אדם כל כאזני הנשמעותמשובחות
 שמתי אשר הכחירם כ4 ' הלכות אלו הקיו' כף ושמרתנזרות,
 רכרי יויפאך' אני כי אשיס אס הנק ' עייך אשים 5אכטצר,ס
 תלמו רשות, יכול שמוע אומר המידעי "עזר רבי יהושע,רבי
 שהתורדץ הכיר( זה תשמע ' רשות וף4ש חוכה ' תשמעיומר
 ככורת מפי ששומע מי שכף מיסר , אלהיך יו לקול בו,כלולה
 ויעולמי לעולס וק'ים ח' לפני ומשמט עומד כ"1 עליומעףין
 מי שכל מלמד ' זמתן משא זה , תעשה בעיניו והישרעולמיס'
  למצותיו,אלו והאונח נוירה' התורה כר( את קיים  כאיועייו ומעיין י הימיכו  בוחרה הכריות רוח כאמונות ונותןשנושנש
 שמתי אשר המחיה כי עריות, איו כיחוקיח וסמרתהיכות'
 רש אמר י רופאך יי אני כי ימר תלמור ותוק וגוםבמצרים
 תורדם דברי *שראל יהם אמור למשוק הורם ברוךהקרוש
tnaa1 י ינם הם חיים ' ינם הם רפואות ' יכםah'1W מת  ספני מחירה בהם  אין אם הא יצחק'אוסר רגי%עצמותיך,  ושיקוי לשריך תהי רפושות ואומר , ימתאיוהם הםחיים בי 
  אשים ואס ' הוה בעוים כמהמחיות איא רפואות צריניןהם
 מה , שמוע אומר עזאי כן שמעק הכא, כעולם יורופאך  אטכי

  סשטיעין לשסוע  רשקאךס אוסר מכאן '  תשמע לזמרתיצוד

 יסבח,מסבחין ומן, יטהר%ו
~4 

 שבצע תימ4*מר ומן  יאחר
 ' סיר 5ו משמיעין לשמוע רצה כיצד הא ' תשנת שכחתשמע
 כטובתו לשמוע אדם רצה או היה טיד'הוא משכחואותולשכח
 של~פ אותו משכודן כסוכתו לשכה כטובתו' שלא לוטששעק
 הבזי אסאום חן'אחרי 'תן ו5ענ% יקיץ הוא 4לצ' אם נתונה הרשותגטובתו

 בלו שחובלי( סוף חבויהאחת חבית תהבו%'אם

  מהולל מקוס שאותו הכתיב ספד יני ישם אריכהייבאו
 'עשר שני היו שהרי שכן תרע המקומות בכיבמיס

 'שראל שבאו כיון ' דלים לשבעים  א%~ש ספקו ויאמבועין
 ער שם ושישו,ויחנו ושנו 4הם :ספקו רבוא ששים עליהםושרו

 ישראל איןהטים'ףשלס
 חוניי
 ז יהושע רבי רכרי המים על "א

 עוימו הוגש ברוך הקרוש שברא כיון  אוסר רגגודעי איעזרדבי
  ושבעים  יקקב שבטי עשר שבים כנגר מבועין עטי. שניםברא

 ער( שם ויחנו יומר  תימור ומוס וקנים שבעים ננגרתתריס
 י במרה להם שנתנו תורה  ברברי עוסקים שהיו מלמרהמים,

 אירעת היום שאותו מגיר יום, נאסר  יבואו'ושהויסעומאו~ם
 שנתנה עד כראשית ימי מששת ובאה סדורה שהיא להיישבת
 *שראיתורה

 לידע יום נאמר למה לחדש יום עשר בחמשה ,
  יסרחיממצרים שיצאו ניסן ' לישר'א5 תורה נתנה יום זהבאי
 להיות אייר אירע , lo'a הסיים בשבת כחמישי יהיותאירע
 ממחרת בשבת'ואוטר כאהד להיות סיו( אירע אייר הסרבשכת
 כחדש השני,ואומר לחדש יום עשר בחמשה ואומר יצאוהפסח
 השיישי בחדש אומר נסעאת שמצרים ישר כני לצאתהשיישי
 למרץ 'וס עשר כהמשה אחר דבר ' כשכת כשש' בחדשבששי
  שנטיב חררנה , לישראל המן ירד יום זה כאי מדע יוםנאמר

  שנאמרויאפ1 יום ואחר שישים אכלוממנוקישראיממצהם
 ן מצרים מארז יצאתם השני בחרש ואומר וגוס', הבצקאת

 העם וייפו ' סעורות ואחר מבעים מסבה אומרנתפרנסושייא רבי , העמיס מן %הם לכם ממטיר הנני אומר הורש מהובצרו

 ייטרק להם היה אובר יהושע רכי במרבר' אהרן ועי משהעי
 נאכר( מה שכהם בגדורןלהמיך

 דברי זאמרו עמדו אלתו '
 ה'1 ימזדין אומר המורעי אליעזר רכ' , משוה עלתרעומת
 טשוץ ע5 ו5א משה על תרעומת דברי אומרים היותישראף
 מותבו יתן סי  'שראי כני אייהם ויאמרו , אהרן ע% אלאבלכד
 ל בשבתנו , מצרים ש% אפיה Qfi~ בשישת סתיו לואיוגום
 במצרים יסיכים יסרארן היו עברים אומר המורעיאיעור רבי , יאכף ישרא% היו תאבים אומר יהושע רבי , הבשרסיר
 כיבריוץ ואין רבר  וכרע ' ורגים בשר פת נוטלין עסוקיצאו
 וריסוניפ ותאנים ענבים נוטלים לשררו יוצאין , ביוםמוחה
 שי14 תדע  אומר המודעי יוסי רבי , כידם מוחות כריותואין
 סהי1 הקישואים את נאמר ~ך באחרונות אלוש יהםנתן
 יהפ אמרו , המדבר א5 אותנו הוצאתם כי , למשהםקשים

 יאמית , כיום בו שאי( אותגואיהמרכרהווקתוהוהוצאתם
 חרפ  היוחייי טובים שנאסר , רעב מסיתת יותר קשהמיתה * אין אומר קרחנה  בן יהושע רגי , ברעב הוה כיהקהיאת
 עלנו בא אומרנרעב איעורהמורעי רבי וגוי, רעבמהייי

 י דבר רגראחר אחררעב,רעך
 , חשך אחרחשך

 וג" ושה אי" ךי~פכנרפ נפרשה
 אומה יהושערבי

 מעכלי ואים מיד ננירץ החני %משדק הוא כרוך הקרושאמר
ר

"1pt~u 
 אברהם בוכות  איא ייני  אוסר אינו אוטר המזדך

ויצחק
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 טי דפרסהבשלח גפרשה
 יפתח שנך הטסים ש% הטוב, מאוצר מזהשמים "עקב.הצחק
 וואה בא אומר נמייא4 בן שמעון רכן הטוב, אוצרו את לךיי

 דאר( יג הכיביןגסוס
 ר[פנ'1 חרבין שהם ולפי המקום לפני

 עליונים תחתונים להם עשה ' כראשית מעשרה עליהםשנה
 ' טל יערפו ו שא' אף והירוש דגן ארץ שנאסר השמים מןיורד והטי הארז מן עוינת ה4הס הירה לשעכר תהתומסועייפים
 והטע[ השטים מן 'ורד היחם התחיל הדברים נתחלפ)ועתה

 וכתיב השמים מן יחם לכס ממטור דגנ' רכתי הארז מ(עולה
 יועאין יהיו שלשי )לקטו העם ויצחו ' ונות הטף שככתותער(
 יום דבר י ושיקטיע %מדנרות יוצאין אל4פ ומטקטקלחצרות
 כעיין למחר מהיום ארס שילקוט כדי יה)שעא1מר רבי 'ביומו
 שלמיו כרי "ומר התודש אייעור רבי שגת' לערב שגתסערכ
 , שבת שבתלערב טערג כעין למחר מהיום ארםילקט

 אלעזר רבי היה מכאן ן פרנסתו ברא יום שכראש מ' ביומויוכ דכי
 אוכל[ מה )אנמר הגוס יאבל מה %ו שיש כס כי אומרהמגדעו

 הייך אכסנו IPnS שטימר , אמנות מחוסר זח הרי ,למחר
 היכרת שתי ארם שוטה אומר יהושע רבי , לא אםבתורתי
 בן ~I1Pa רבי היה מכאן ' כויות התגררה כי ק"מ כאיועיט מעל'( היום כ% גמיאכתו ועוסק , כערכית ושתיםבשחמת
 הא המז %אוכלי אלוש %דרוש תורתה נתנדו לא אומריוחע,י
 ושותרז אוכל מהיכן יודע זיה וף4ן ודורש יושב היותשצר

 אל4פ לדרוש תוררו נתנה לא ומכברה יוכש ה'וקומהזכן
 * תרומרק אוכיי יהט a~tawl המן וכלילא
 שבול מערב ארם שמערב מכאן , והכינ) השש'D;'aרוזתך

 אומר מש)נוה,אתרז להם משנוה ותיוקלשכת,
lonSכפוף לחס איסי אינו או הוא מטונה , 

 שנו אומר כשה41י
 ףחם ת4כור14מר מה הא , אמור כפוף יחס הרי לחו"דהעמר
 אחף עומר בו היה 'ומ בכל 'וס בכל כיצר משונה יו:סטשנה
 ן יותר )כשנת SIU כיה) %ה 'וס בכל ' עכריס שםובשבת

 ' יותר ובשנת כזרם סצלהב היה יוםככף

 אטיב ' a1Ati יידעתם עיב 'שיאי כני "ימשהליאמר
 כרוך דקדוש במטותיכם ישנים שאתם עדלהס

 אתהה מכאן אתכם, ba~n ין כי חרעתם ' אתכם מפרנפה)א
 שעשרץ וכנורות נסים כ% כנגד מצרים יציאת שסקולה4מר

 לישרא%, ה)א ברוךהקדוש

י12י
 נותן מאירות שכפנים 4מד אתרה מנאןירא'תס
 ן משם ממ44ש ששאלו היטלו ' לישראףהמן

 כדיכאון אות) ;1iNWW חטן אכר( השכות כפנים 4הסמתן
 להם אמרו תלונותיכם את בשמעו , מאירות כפנים יהםמתן

 ן עולנו )מתרעמיפ עומדים DnNwi ספונין אנו מה)כי

 חשכות שגפנים למד את מכאן כתתי;משרהווץ"עך
 כהלכדם אותו ששאלו )המן לישראל השיוניתן

 להם אמרו '  תלונותיכם יואח כשמוע , מאירות בפניםנתן
 א%* אתפס היינוכוכלין ומתרעמים עומדים הייתם עיינואלו

 %עו%מיס וקיים חי לפני ומתרעמים עומדים אתםחרי
 ערתננוישראיובי אמורא4כףמשהאלאהרןהאמר

 ר'איעזף , נכורה שנאתה ע4 קרבו אימריהושע
 תלמוד מה ויהי , אהרן כדבר הדין את ייתן כדי קרבואומר
 רפנו , היה כן הוא ברוך הקדוש  שגור שכשם  ואיס4מרלגומר
 רבי נכורה' שנקתה עד נפט %א אומר יהושע רבי המדגר'%8

 המיגר שנאמר ' אבות מעשה על אלא רפנו לא אומראלעזר
 עון לא גהס אין הראשונים אבות אף כלוס כו אי( מדברסח
 אושר הגלי5' רביותי ' בקןן נראה 'י כבוד וןוק ' חטאת41א

 )נכש סיד אהרן ואת משה את לונוס מבקשין שישד" tar'נ%
 א)תפ לרנוס העדה כל ויאמרו אומר הוא )להלן כענן' נראהיל

 אמר למה כך )כל בענן נראה יי' ככ)ד אומר מהו וכאןבאכניס
 'nsa י* ואל הענן עמוד שילקוט מוטב הגא ברוךהקרוש

 ,ואהרן

 אתותןכני 7שכפעך3ל דפרשה
 בורךוהקרוש

 שהן ומות י יסרא4 כנטת שאמרה מה לפני גאי למשה,הוא
 4הס אמר , בשר תאכם הערבים בין אייהם דבר לגמרעתידין
 איפשר שאי 4פי anS שאלתם עוטדיס אתם דברים שנובין
 תאמרו שלא טתנ1לכם אני כה מפס 4כס נותנו אני הרימעים מם%.* בשר שאיתם חזרתם לכם, ונתתיו לחם נלא )רםיבשר
 אפרע ולבסוף 4בס נותנה הריני איא לנו אתנו בירו ספקאין

 י מכם להפרע אני ריין אלהיכם' יי אני כי 1'רעתססכם
 חשכות שכפני ימד אתה מגאן , השיו ותעלכערב1וךקו

 , השלו להםניתן

 ער(וכאמתים י-עמי תלמיד כמיץ 'ייע המחנדק,אינ'אתרתכס
 וכתת אסות  ושתי האוז כל פני

 אמרת ולמעלות ומלבו , אסות שתי ולמטבע שמלנויצטער סף4* כדי מוטי לבו בנגר עוטר שיהקו כרי הארץ מןגבוהה
 כת יוס בררך עיהמחנוק ויטוש  אומר  הגליי יוסי רבי 'אחת
 גמ[ וכאמתים , פרסאות שישוה כה יוםוכררך

 הארץ ב% פני
 יעשירץאומר רבי , יםשבנעזם בוגהוסביבואומרויפלבקרב

 רוח לכר( פרסאות שישוה  עיהמחנה ויטוש אומרהריהוטם
 שישח , כה יוס  וכררך כה יום כדרך תלמ)ד14מר 1מוק ,ורוח
 עד[ ותשעה תסענה הרי שישרץ עי שישה ימעיטוכיפי
 ואומר הארץ גר[  עיפני וכאמתים עשר שמוברז הריתשענה

 ויטוש אומרים אחרים , יסשכנוחם סבור מחנהוויפיבקרב
 כר( פני  עף וכאפתים , ארבעים הרי כה יום נררךעשרים הרי כה עשרוהפרסאות ירךכיבונית יום בררךעיהסחגומ

 שנארץן הפנוי על הארץ בי  עיפני יוסר יסור  הבקויקיות אספרטיאות יהואש יכוי lpSW' יפנין תערוך ואומר יהארץ
 סביב אומר אחה תתוב , המחנות סביבות אומר צהרבחוב

 אוכר אייעור רבי ' למשכנות סוכם שהיוץ אידש%משכנותם
 ער(וכאמתים

 נכ)רץ המן היוה אמות שתי הארז כף פני
 אכרתצא  הננועו, טן אינש נטיוהוישרארן ו4~ש הארזמן

 צפונית ריח  יוצאתה 4ישראכ[ יגרל המן הירק כיצדוראוק
 ורות  עוינה חוטרן הארץ ומנגס מטר יורר המרברומכברת
 עריהם יורר והמן והב שדן וניחנות כמן בוועושתומנשבת
 , לבא ףעתיד 4צריקיס טוב שכר  שישים וחומר קיימכעיסיו הודש ברוך הכקרוש ומן מן אם אוכיין ישראלה היוומרה
 ונתרו אזכיו שכיניהם הכשר אסרו שיניהם בין עורנוהכשר
 ואף , יוס שישים עך ומצטער א%%ו שכיניהם הרשע ימיד
 העם נסעו התאוה מקברות ן מאד רככה מכרץ בעם חררויי

 שתזל מיסד איכל חנו ובחצרות נסע) מחצרות וכי ,מחצרות
 מסעות ש4ש לאחוריהםמסען

 בשכיי
 מרים,

 '%עניןשאמרנה הט4ה'תוקשככתך5אפאחה5א
 הסר[ שככתהזע%פחא*חא,*ף

 %יסדו בא והרי
 יזצאח לישראל יורד ן הס כיצדרבתו

 והטף הארז מככם מטה יורד המדבר ומכבדת צפניתרוח
 )עושהו בו מנשכת והרוחעולות

 כמ"
 )הםפ זהב ש4 שולחנות

 ש ויו 3 ננמכילתא אל4* בי) הסדנר על יא פנוהםובר על והדוק ז עליהםתדד
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 רפרשהבשלח הפרשה

'L'pיועל שהיה מגומד , מהוספם ד9 שהוא מגומד דק משצתה 
 אוטר המורע' אליעזר רם יהושע רני דברי הארז, ע5כנייד
 שנוניה שהיו אבותינו ש% תפלתן עיתות הטף שככתותעל
 כה המדבר ע% 5א הטדבר פני ע% והנוק , הארז פמ ע5נעפר
 כדוק הנוטה שנאמר הרקיע מן יורר שהיה מקצתו,דק ע%א5א
 הלמור צונן יורד יושא יכול , הרקיע מן יורר שהיה ויפישמים
 בשתיקה "א יורר שאים ומנין נקלות יורד יהא פס,יכ41יומר
 וא יורד שאיש הארווממז עי יורד יהא 'כ51 חס, לזמרתלמוד
 "א יורד אינו אומר טרפן רבי ן ככפור ףומר תלמי הכליםזל
 תפלתם ונטל ירו הוא כרוך הקדוש פשט ככיכו4 האופסיםע%
 שנ 4ישרא5 כט5 המן והורקו נעפר שכוכים שהיו אבותינוש5

 רטי הירץ כבר ן כופר מעאחה שחת מרדת פדעקווידגנוויאמר
 לפניהם aw~t המודעי אייעשר ורבי יושבץ והזקניםטרפון
 אס מ( של נכהו היה אמה ששים המודעי אתעור רכי להםאמר
 מן הוא מקרא 4הם אמר עיינו מתפה אתרת מת, עד מודעי15

 שוכה מדה או הוי רעה אנט סוכה מרוכה מדה זו אי יכיהתורה'
 גווו אמוש עשבה חמש שמר הוא הרי פורענות ממדתמרוכה
 שמים ודיתי ממעף ~ID'pn ויצו אובו מהורא שברקובמדרם

 מיעוט יומה "ו ההי נם נכי ע% נפשך מה שאמרנופתחי5ענין
 ח ח ארבע על ארכע ארבע בדלת ארוכות וכמה שניםדלתות
 'אסינרשמ" נכהוש5המ( היה אמרץ ןיו'באווחשכוסק%

 תערוך שנאמר האומות כר( ראיהו לישראל המןאומרנשירד
 ועם אח? אי איש ויאמרו ישראף בני ויראו ' ונום שלחן4פנ'
 'tnDIW1 דורשי ףזה, זה אמרו הוליכך מה 5חכירו שאוםכארס
 ן ריחם הוא "הם ויאלמשה שנאמר מן קראוהו ישראלאמרו

 מכאן ישראל 5כ5 וזקנם 5זקמס משה אמר אימר יהושערבי
 כאותת ישר" נתפטמו נסאים "11 שמשן ורכו עסי רכיהיה
 איש אכ4 אניריס להם ירין ונאמר יאכירץ כאן נאמרשעה
 אמר ן באיבתם שמטוח יחם אי9?'ט אף4י אבירים תיקריא4
 יהס שיח צדה באיבריכם נטוה אוכלים שאתם הזה המן%הס
 ויש ' ישראל כ4 כנבר מן 1% שירד נון כן ,הושע זהלשובע
 5נך %1כ5 נוטר[ היה ומאכריו יורד היות איבריו ע5אוסרים

 ' איש אכל אבירים 5חסנאמר
ננגנלש ןרן חפרשה

 עטנדכ כן נחשוןיא
 וכשהן קימעא, ומיקס שכישראל עני ידו" הרכה ולשקטוביתו
 הוא הת הוה כשיעור אוכף אחיו כעומר ממורו מרה ףיריבאין
 ויעשו , רעצתן סכן יותר במעיו קללה מכאן פחו ומכורךבריא
ננו

 ישר"
 וילקטו משה נזרת עי עכרו ולא שכתפקדו מה עשו '
 והממשט המרנה העדיף ו5א בעומר המודו והממעטהמוכה
 אר( שמעו ו5א כקר עד ממנו 'ותר א4 איש אאמר החסיר'%א

 ז ממנו אנשים ויותירו ן שכישראל אמנה מחטרי איו ןסשה

 ן הותירו טוביט שאינן אנשים הותירו %א טובים אנשיםאמרו

 מרחקי וכי , תסורס זה מקיטש הרי ויבאש תוףשםררם
 ואחר

 451ש שנאמר כענין ' מרוטש כך ואחר מבאיש א5א מבאישנך
 ' ועבהכאיש

קיקיי
 בשחרית , כבקר נבקר אותו ף4קטו כן, עשיתםי מה יפני יהפ ואמר עליהם כעס משרז עי'הס

 אפך ניעת במן שהיות מנא( אמרו רשומות דורשי ,צשחד'ת
 השמש אווחם כשהוא שעות בשש "א אינו או שעותבמונעה אוטי אתדר / שעות כארבערץ ונמס' השמש וחם ' יחםתאכל

~nga
 בשיו

~mavnw; 
 4י1 ובישת שעה תא זו "ונ( יהתל חס

 ויו ונחים חוותך פוטר ע~והיר? נויחת שהפוח ניקתמס
 ואוכלי :ana טרין האומו באין כך ואח מהם ושותיןושלבהמה יצכאוחחמורי איפית וכאין הנדו% la'Si ממנוומ51,כיןמושכין

 , יישרא4 יורד שהיה מן טעם כהס וטועמיםאותן

 כפוק, anSi זה אמו שיהושע / שלטוונו הששיגיוסףרך

 אסרו , הערוה m~wa כף 'דכאו לאחד העומרשני
 אייהם ויאמר והמימי מכ4 דתה הים מתנעהזנה רכינו משה4

 אמחז " דירהואאשר
~ 

 תאפו אשר מחראת IDn~aNi אומתי
אפה

 הזרחנה ףו, מתאפע היה אפוי רוצה שהוא אזןמי קיהוי
 דכת הווצה אומר המורחף אלעזר י , 14 שתכשל היותסכוש5
 טועם היה %כש4 ורווצוק שכשים אפחים נ4 טועם היהאפף

 כשוליםכי
 שבשיס,י

 הע5 א"י אפוי ע5 אומר אלעזר
 שאין מנק שגת ערב יהעת שחי טוב יום מצד הא ,מבושל פגושי

t'aw~שמר עירכוהימור כן אם אלא 4בש5 %1א לאפות %א 
 ן מנושל ע5 אפו'אפוע4אפחוכש%ו אשרהאפואת

 יענין הבקר עד אותו חנננו ן למשמרת אותו הניוחהעורף ואתכי
 לא והום ליי דהום שכת כי היום אכלוהו משה האמרשאמר

 בשנת סעודות ש5ש מכאן אומר זריקה רבי כשדה,תמע.שהו

 נצ~ש רכינו nwQ 15 אמרו , כשחרית יצאת רנילין שהיו4פי
 יצאנו ולא 5והואי4 אמרו היום אכללהו יהס אמר 'בשחרית
 תקמור איומה היזם שכת כו 5הם א6 הערבים כין נצאונחרית
 אשדינו של %כן בקע אמרו ן בשדרה תמצאוהו 5א חום15מר
 שמ"ש פיוס מ1"טהו ו5א הואיל אומרים שהיו ששהנאותה
 אותו מוצאים יעגם אי הא היוס 5הם אמר נמצאי%1מחר%א

 אומר הטרש בן א4עיר רב' ' מהר אותו מיצאים אתםאכר[
 אתם הב"ש לעוקם אכר[ אותו מתא'ס אתס א' וחרהנעולם

 ' אווזומוצאים

 לחת הוא ברוך הקדוש עתיד השבת אתלשמור ת'כ' אם "ימי יכ"ויסע ' היים אכ5יהי 'משהייאמר
 תאמר נאמר 5כך , וסוכות ועצרת פסח מועדות שלשוה5כם
 תזכו אס אומר המורעי איעזר וכי י היום אכ4והומשרץ
 שש 5כס ייתן הואט ברוך הקדוש עתיר השנת אתלשמור
 ומלכות חדש, ועולם חבאי ,Ia~lp1 , ישרא% ארץ ן טובחןמרות
 מש5שדץ תנצלו השגת את לשמור תזכו אם אומראיעזר דכי , היום אכיוהו נאמר 5כך ' ויהירה , וכהפרז , דודבית

 דין ומיום ' n'wa של ומחללו , ומגוג נוב ש5 סיומופורעניא

הנרוי
 רבע ה%קטוהו, ימים ששת ' היום אכ5והו נאמר 5כך ן
 תלמוד מנין טוב כיום בשכת יורד 5מדנושאין אומריהושע
 שאינו למדנו שומר המורעי איעזר רבי ' בו יהירה 5א15מר
 הכפורים כיופ שכת/ קומר תלמוד מנין טוב ביום בשבתיזורר

שה41י
 ניזם זיהי / בו יהיוק 5א לזמר ת5מזד מנין שבתק

 אמנרש מחוסרי א15 מצאו וף4ש 54קוט העם מן יצאיהשביעי
 ןשבישראר

 %י""י"" רשמך 1ישח
 הקדו 5ו אמראום

 אטוכס הוצאתי 5ישרא5 5הם אטור משה 5משדץ הו"רברוך
 יהער[תי הם( לנם והורדתי פס את ףכם וקרעתיממצרש
 ועשיתו מ5חם'עם5ק, 4כם הש~וענ4חמתי לנס והנותיהנאר
 ותורזתי/שמא משתי לשמוד מאנתם מתי עד נגיזננוריןיבפ

 ממררו 5כס הטיתי זה שבת לנס הטיתי הרבהתאמרועצות
 השכת שמשמר סי כ4 תאמרו שמא אתם שמרתפ ולאישמר
 כת ,חזיק אי והן אשג יעשה אגוש אשרי ש~1"4 עט% שנרסח
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ב 1פרשהבשלח ופלשת
 שכל למרנו הא , רע כל מעשות ידו ושוטר מחלל) שבת.שומר
 5כם נתן י: כי ראו ' העבירה מן מרוחק השכת אוג שסש~רמי

 משההשבת'אנלהס
 5ישראי

 השגת את 5כס  יונתן כי הזהדו
 אומר יהושע יבי שהירז  חוו ינם ן נהו הוכן כן על שטרת:מה
 ארבעים אףו תחתיו איש שבו , יאחר העומר שבי כפור(%הם

 ששסעו וסכין , אמרו אישממקומואיואיפים אייצאאמות,
  דבר ' השביעי גיוס העם וישבתו שנאבר עייהם וקבףויבר'וה
 להם אמר אומר יהושע רבי , השבועי ביום העם וישבתואחר

 5כם 4תן הוא ברוך הקדוש זו'עתיד שכת תשמרו אםי"טרא5
 יבר ששמעו תשר"כיון וחג שיון וחג ביפן חג מוערחע,שתישרץ

 להם  אמר אהמר המורעי אייעור  רבי , ושכתו עליהם קכיו1ה
 מדות שש יכס 4תן אני עתיד זו שבת תשמרו אםובקום
 ת שבת תשמרו אומראם אלעזר רכי , ישרארוכו ארזטובזת
 גוג שר( ומיומו משיח שר( מחבלו ' פורעניות משרשתתנצלו
 בית ויקראו , קכ%וושכתו זה דבר וכששמעו הגדול' דיןומיום
 קראו ישראר[ כית אמרו רשומות דורשי ' מן שמו אתישראל
 רבו י לוטות מי ש5 יודע איני י לכן כזרעגד והזא מן'אתשמו
 אדום זה כך אדו פשתן זרע מה פשתן יזרע דומה אומריהוסע
 מושך שהוא 5הנרה רומה אומר אייעזר רבי 5בן, לומרתקמור
 מן שהותל עצמו ע5 שרר הותל אומרים אחרים ' אדם ש%ףבו

 ר ' הכפורים כיום 451ש טוב ביום ויא בשכת %א יורדשאינו
 רמן הירה כך וסתרים הררים מגבוה שהנביא כשם אומר"וסי
 לפט שבאו ואשה איש כיצד הא וסתרים, חדרים לישראלמגיד
nva, וטעמו וכו ננכח עכרי או1 זה בד לפני שבאו שגיס וכן' 

 וחמאהן כרכש ונלושה נפה נכי על שצפה זו כסולת אוםאיעזר רבי ' אסקריטי וכעין כלפס אומר יהושע רבי , בדבשכצפיחית
 האובדים כשנת אלא אהרן יזניחו %א ףומר וגושיכם הדברשה

 שנירת בשנה הארון נעשה  אימתי אהרן חניחהו קומרתלמוד
 דברים מעשרה אהד וזה שניה בש:.ה אף4י אהרן הניהו לאבך

 והכתב והמטה והמן הקשת השמשות כין שכת כערבשנבראו
 ופתיהת הרשעים האר1יביוע פי  ופתיחת והלוהותוהשמיר
 ן ואייהו משוה בה שעמך ומערה , 'nva שף וקברו  ולאתוןפי

 אהרן עו-( ומקיו הראשון אדם סד( בגריו  אף אומריםויש
 / הן 1ח1% אדם מכני מכוסין רברים שבערו , ופרחיושקריו

 כמרש יורע אדם ואין הדין ועומק הנחמרה ויום המיתהםעם
 דור בית ומלכות , תכירו של בלבו טה יודע ארם ואיןטשתכר
 תאמר תעקר, אימתי חייבת וסיכות ' למקומרה תחזוראימתי
 אס ' היגש מה שף יודע איני אחת צנצנת קח אחין א5משרז
 שף או היתוק כסףש%

 כרזי
 או נחשת ש% או עופות שר( או

 שהושט ככר ח45ש אמרתי 5א צנצנת יומר תימוד בר%ש5
  שמהמיקש ות( , חרס כיי ח45ש מתנם אתה אי מהכרומשט
 רב* ' %דורוהיכם  ימשטרת יי 4שגי אותו והנח מןחשורם
 שכשערה הנביא ירמישו וייסות המשיח לימות אומראליעזר רני ' לדורות אומר המודש אלעזר רבי ' לאכות אומריתושע
 הדור 5הם ואמר מן של צ1%הית ףהם הוצ'4ש נתפרנס5ו.כמה אמרי כתורה עוסקין אתם אין מה מפני יישרא5 ירמיהשאמר
 כמרז ראו בתורכם עיסקין שהיו אבחזיבם , יי רבר ונאואתם

 הוכש ברוך הקרוש בתורנם תעסקו אס אתס אףבתפרנסו
 עתיר שאייהן  יכריס  טשישרש אחר וודץ טורףשרכסכם
 וצ%חהיוצ נרה' שימי  הס1יוציוחית יישראי,ציוחית4העמןר
שק-(

iQW שקריו שלהאסרן טקיו אר אוטריס ויש ' המשחו-ז 
 את אכלו ישראל ובני , אהרן מטוה את השב 'שנאמר  'אורחיו
  אכ5נ יופ ארבעים אוטר יורשע רכי ' rw אוגפההס!

 בארר בשבעתה מת משרה ביצר ' מתרץ מתז אחרי המןאת
  ,rssw1 , הראשון ארר ש5 יום ועשרים ארכערק 1aaaואכלו
 טמחרת  רומן 1'סבות שנאסר ארבעים דוי עז-יניסןעשר
 ספררת הארן מעבור  ויאגלו ואוסר , הארץ מעגורבאכים
 'ום  שבעס אוטר המורעי אייעור רבי '  וקיוי מצחוהפסח
 כת טשנה כיצר הא מסע-ץ ש%  מיתרץ אחר המן אתאכפו

 באררכשבערץ
 וחבו-י

 ממכו
~t1Wp 

 שב[ ימים וארגעות

 ה.תרץ עכור ששנת השנו אדר שר( ושלעדם הראשוןאור
 ממחרתן המן שבאסריישבות שבעים הרי שיניסןועה1העעאי

 יום ארבעים אומר רכיאושע ' וגום הטן  ישראףאכיואתובני
 געו משרע ביצר משוץ סו-י מותו אחר  המן ישראיאתאכלו

 וששת שיאדר יטי וארבע  עשרים ממנו ואכפו  באררבשמונה
 אתעור הגי , מסחרת המן וישבת שנאמר נטן שר[עשר

 מיתת אחר המן את ישראן אכי1 יום שבעים אומרהמורעי
 הסןעסריפ ואכיואת  בששרזבאררמשוץכיצרמשרץבת

 היתוש 5א שנרה ושתדע  שלוארר ושישים גארדוארבעים
 רב9 , המן חשכות שנאמר נימן ש% עשר ומשוה 'משברת

 המן את ישראל אכר שטה וארנערץ המשים אומדיוסי
 שנאמר מיהמו אחר עשרכם וארבע משחג' כהיי שנהארבשם
 ישראיובני

 אכיל המן את פטר תימור שאין המן את  אכפו
 שאכ%והו שנה עשר ארבעה (ו (א כנען ארן nypl: א5 בואסעד
 פחרץ ' שחיקו שכבשוושבע שבע הן ואיו ,  סשה ברתתאחר
 משת מת ' ככור עגני נסתףקו אהרן בת , הבאר נסתףקמרום
 הבאר  נסתלקתי מרים מתרה אומר יהושע רבי '  המןנסתיק
  וחורו העגן עטור  גסתיק אהרן מת , ואהרן משה בוכותוחור
 י  חורו ושש שישתן ושחיקו משה מת , משוש באוחזסניהם
  כמוץ ירוע איבו והעומר ,  הירחן את עמהם עברה %אוהצרעה

 האיפת עשירית הוא וכמה האיפה, ,רית עש יומר ת5מזדהויתי
 אהד הומי כמה ודע י איני. זה עומר ועוד רגיזתם, משבעהאחד

 / כרביעמחמשה

נ:ו:ד':דג רפש זפרא
,שראימןהתורה%כך

 החט4שוערן ער( ח4%ש כא השתכש שאין עייהם שזנחךבא
 ,העכיררץ

 אדם ארז דרך הדין שורת ע% עכרו , משה עםהעםקירב
 אבכן הקטון בבנו אלוש עינו נותן ואין כביתוכועס

 עכרו העס וירט נאסר יכך כגדול א45ש עיניהם ~lana 5אא15
 ' הדין שורתע%-

 זמן כל להם אמר וגוס תריבק מה משרץדהםקאטר
 שנחמר olpan~ מנסין אתם עמי מויגיןשאתם

 הקבת עמי טדיגין שאתם זמן כי אחר דבר , יי את תנמוןמה
 ושטו ונפלאות נכים לכםקושוה

 סתגדי
 שם ויצכ~ש בעיס'

 מח אחר .כמקום וגו צמאון כהס נגע כאן אנף ונוס למיסהעם
 "Dp ויק ' צמאון בהט ננע כאן אכ5 מרתה ויבאו אומרהו"ר
 ן לכוזתא אכל כיתא נפל אומר הושעיא ר היה מכאן משה,על

 אדם ח"ו היא אדפ שר( בהמת) אמרין לגופן כהמתזהשוו
 הגא, מסתגף עמו בהמתו אין אם כדרךהמהלך

 משח אמר שלא משה שי שגחי י;4היהע "י סשהויצעק
 רחטיוש עליהם מנקש איני עמי סדינין והםהואיף

 משח אטר הזה 5עם אעשה סה %אמר י1 אל סשה ויצעקאלא
 הרוב אני 5בינס בינך עולס ש5 רבונו הוא ברוך הקדושלפני
 בהיקיך שאהו א5י כיתאמר כנגרןי תקפיד א% %י אוסרואתה
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 אפושהבשיח אפרשה
 אחר וכמקו מנמה, ומשה ממיך המקום 4הרנני"כאן ומיןזהם

 לי,ואהריו הניחה ועתה שנא כעני, ממיך ומשה מגסההמקום
 ערש עכור עכור' משה אל יי ויאמר משרה* תהל אומר הואמה

 את %הם מוצ"ש שאתרץ מהם עכזר אומר יהודה רכי 'רבריהס
 עכור אתו דבר שיהס, המא ע% עכור אומר נחמיה רבו ,המים
 ' לעדות העס סזקנ' אתך וקח 'מלא' ליה ודג"שרה העםלפני
 היאור את בו הכית אשר ומטך , שם היו מעינות יאמרושיא
 מתרעמין שישראל דברים משלשה אחד זזה התרעומת'מפני
 הארון הקטורת הן ואלו הן פורענות מינו אומרים והיועליהם

 ואביהוא נדב הרגה פזרענוהיא ש% הזו הקטירתוהמטה,אמרו
 ישרן כל ידעו %כך ואביהוא נדב אהרן בני שני ויקחושנאמר
 העס,אמרנ ל ויכפר הקטורת את שנאמ'ויתן כפרה ש%שהיא
 שנאם שמש בית ואנשי עזא הכה הוא פורענות של הזההארון
 לכך בע"ח יי אף ויהר שנאמר עזא הכה שמש, בית באנשיויך
 בבית " ארון ,awt1: שנאמר עתרה קוא ברנרץ שי 'שראףייעו
 / וגו דוד למלך וינד זנו ארוס עובד את " ויכרך ארוסעובד

 הביא הוא' סנפיר'נון ש% הזה המטה אמרו ' ונו ויעל דוופלך
 ידעו לפיכך הים, ע% ועשרה במצרים המצריים עף מכותעשר
 התרעומת וגימפני בו הכית אשר שניא1ומטך נסים שלשהוא
 מוצ"ש שאתה מקים מכל הפה 1% אמר שם' לפניך עומדהנני
 רכו היות מכא( בעור, יהג'ת / לפמך אט שם אדם רנלירושם

 הצור ע% והכית הוא, סנפירינון ש5 המטה אומר ז'מרא בןיוס'
 העם ושתרז מים ממנו ויצאו כצור והכית א5א כאן אומראינו
 אומר יהושע רבי ומריכה, מסה ההוא המקוס שם ויקרא 'דגום
 המודעי  איעזר רבי ' וגום  הסקוס שם ויקרא שנ ומריגהטסה
 המקום ow ויקריש שנאמר ומריבות מסה קראו הסקוםאומר
 הגרוי  רין יבית מכאן  ומריבהמסה

 ריב עף ' מסה קרוי שהוא
 כף רבון הוא יש אם ישראף אמרו אומר יהושע ישראירביבני

 רבי נרע' יא יאו נרעואם עיינו רבון שהותן כשםהמעשים
 לא לאו נעברבוואם צרכבו ינו מספק אם אמרו אומראייעור
 יילאמר את  נסותם ועל ישר" כני ריב ע% נאמר ~ך 'נעכרנו

 , אסאין בקרננוהישיי

 רויסע פרשתאחסאץ
 בגי'-"'י"א רבא א4יא

 מנאסר איוב ירי ע%ומפורש
 %גומא איפשר וכי , מים ביי אחו ישנא ביצה גיא גומאהיגאה

 בלי %אחו איפשר וכי מים ביי אחו הישנא ביצהיהתגר%ב%א
 מדברי שפרשו ויפי תורה יישראיבף4פ איפשר כךאי ,מים
 עיההט4י אקא גא השונא שאין השובא עייהם בא יכרהודה
 אום המורעי אתעור רני עמ%ק' ויבא נאמר קבך העבירהועי
 וגונב ענן בנפי תחת נכנס עסיק שהיום יפי עסיקויגרל
 ,אחרים וגום  קרךבררך אשר שנאמר והורגן מישראלנפטות
 א15 , איהים ירא ולאאומרים

 ישראי
 ר מצות, כירם היו ש5א

 הנואות שכל לפי פנים/ כגלזי שנא עמלק ויבא אזמראליעזר
 וניאכף בדרך קרך אשר שנאמר בסטמוניות אלא כא %אשכא
 ויבא נאסר לכך 'o'at' בגילוי איא כא %א זובואה

 עם"
 שכא

 בעצה שבא עמלק ויבא אומר הלפתא כ( יוסי דבי פנים'בנלוי
 ער4 ומייעצי בואו יהס  ואוסר העולם אומות בי שכנסמישר

 נננרן עמר %א פרעה כננדןי מעמור  נוב% יא יוישרא%אמרו
 היייו פרענק וגיער שנאסר סוף סים הוא  ברוך הקרושקובעו

 תחי 5הם אמר , כננק %עמור נת5 היאך אנו אכו[ סוףבים
 %ח1 יכם,ואם ברחו ינצהונו הם אם תעשו מה עצה יבםואתן

 כעשתה שבא עסיק ויבא יכךנאמר ישראף ע%בואווסייעוני

 עם וגיחם ובא עמיק פסע עמסים המשוץ אומר יווורוקרבי
 חישתי והחוי החתי הנגב בארן יושב עמיק שנאמרישרא%
 אומר נתן רבי , מכוין יפנים שהיה לפי , בהר 'aw1והאמורי

 וברש עמלק פסע פרסה מאהב  ארבע ששה מהררי אלא כאלא
 יפרע  טובה כפויי עם4 אוםרויכא אחרים ישרא%' עםובההם
 ייבם עןיווגהו המתקשרים ואיה שנאמר טוגה כפויי העםמן
 וכר 4%1פ שנאמר סובה כפויי יואש מן ויפרעו טובה כפחיאיו
 מת ויררוש קהים א ירכל אמר ובמותו ונום החסר המיךיואש

 רי כתיב וגום  הייארם עייו עקה השנה יתקופתענשוויהי
 ואת אלהים  ין את עובו מהכי מפני , מאר %רוב חי% בירםנתן
 שפוטי שפוטים,ומה א5א שפטים תקרי א5 שפטים עשויואש
 אשה ידעו לא אשר קשים בריונות עליו העמידי אמרו בועשו

 נאון וענה שנאמר כענין  וכור כמשקכ אותו וענומימיהם
 יסיק

 ישוף וייחם עימטתווימת ויהרגוהו הכהן יהוירע ברמיעבריו עלי  התקשרו רבים אותובחיאיס עובו ממנוכי 'וגחכתםוגום
 במתיבתא איעזר רבי את שאיתי זה אבר חנניה אר ,ברבורים
  שותי הניצא רבי אם ושר כמשמעו, יי אמר מהו רפיויםרבא
 פטרו  ותא חמורים פטרי לפדות 'שראל ראו מה איעזר רב'את

 באותתה גירן היה סיא היא מלך ורה ג %י אמר וגסייססוגוס
 ש4%ש י מ'שרא ואחי כיאהי שאין ביבר  המורים חיאשעה
 אומרים אחרים , ווהב כסף טעונין חמורים תטעים עמוהעיה
 מדברי יריהם ?שראף שיקי לפי ירים רפיון אינש ריריםאין
 לרפיון יא  בא השתא שאין 5פי עליהם שונא בא %כךתורה
 "  וכהוקתווגום ירבעק כסיכות ויהי שנאמר , התורה מןירים
 אהד וזה וגומ מעריס מ* שישק עיה , שירבר ענשו היהמה

 למקומחה הורה יהודה גיאו למקומן שהזרו דבריםמשישוה
 כתב י  ונו סתריה רנא ביתא וגי אבותינם ישכו הנהר בעכרשנ

~taw
 משת ויאמר , בוואיניבו עיניך התעיף  שן  ימקוסו הזר

 ארן דרך ארם כי ימדו כטותו ויושהו שהיה מכא( יהושעאי
  אנשו ולו בחר א"א אנשים %י בחר 41הושע אמר שיאממשה
 עפני הביב תימיר שיהא כמותומכאן 'אותו עושה שהיהמכאן
 אהרן והיא ארנ" בי משה  א% אהרן ויאמר שנאמר נמוחורבו
 גרויהיה

 רבנ שמורהט כרבוומנין עש.או אדנ' בו  "% מה ממנו
 * מבהוריו משה משרת נק כן vwtnti, ויען שנאמר שמיםכמורא

 וכן י כיאם אתה כך כקאם  שהמקום DWJi  כיאם משרהאדני
 הגור איישע %ו שאמר סוצ4שבגהויבשעוהאתה

 מתני
 וקת

 לנדבן יו אסוו ויייך  מקיו ע% ולמוך התהיי  בירךמשענתי
 אתרת וכי %ו אמרו 1 מת יהחיות ףהם אמר י גוזזי הויךאתה

 רבי אף יהס אמר , המהיה ממית י1 והיא מת מההיותינוי
  אנשים 5נ1 בהר אויר יהושע אנש4רבי %נו בהר ומהיהלךממית
 בשח י הטפש יראי %נו גהר אומר המורעי א%יעור רבי ,גבורים
IonSnמשה 4י אסר אופר %יהושע בעתיק :PwlntSi מתהת צא 
 משה  15 אמר אומר המורעי א4עור רני כעמיק, והנהםהענן

 צא י יכתר יא ראשך את משמר אתוה ףסדה יהושעליהושע
 קרבם אנכינצכמהרנהיה שהר , נעם, וה%הס הענןמתהת
 רבי ן ירושע רבי רברי הגבעה ראש זף[  ועומריםשנתהם
 קו[ משזהם תהיה תענית נגזור סהר אוסר tp~lan:אתעזר

 מעשהאמההז" םעשהאבותיבבעה"1םעשהאבא,ראש,א4ל
 קרעת זה במטה מעצותן ישרתן ההשת הא Iosw InenaIיי דבובי הוא כרוך הקדשי לפני משה אמר , ניר האלהיםומטה
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בא בפרשהבשלה אפרשת
 תעשה זה וגכולה~יבמטה נסים להם עעהת זה נסטה הם,5הם
 המשרה אומר יהודה בן איסי הזאת, כשעה ונכורות נסיםלהם

 " מחר,סשוקדי שאת,ארורי הגלען בתורה להם שאי(דגרליש
 תיטיגן לא ואס שאת שאתיאו שוטיך אם הלא מנון שאתוקם,
 שור עקרו וכרצונם איש הרגו באפם גי או , עז כי אפםארור
 גביע, ארבעה במנורה או , ופרחית כפתוריה משוקדיםמחר, בעמלץ הףחם צא או י הנרעה ראש ע% נצב אנני מחר 'ארור

 זקסן אכתיד קם שוכב הגל או ן וזנה הזח דקם וקסמשוקד'ס,
 יהושע "עש וכרע: 5הם ;Ityw כתורות יש דברים חמשהאלו
 ן ואהרן סשה נזיר עי עכר ל" שנתפקד משהיטה ל1 אםכאשר

 ומעשת אכות' מקשה להזכיר שאמרנו וחוהלענין ואהר(ומשה
 אשורנו,והיה ומנבעות פראנו צורים מראש כי שנאמראמהות
 ישראל טגכרות משה ש% ידיו וכי ן ידווגכר משה יריםנאשר
 סעירץ כלפי ידו שמגביה זמן כי איא עמיק, שוכרות יריואו
n מתה שפקד כמי וסאם'נין בו מסתכלין ישואלהיו i w p ~ ;  כן 

 משה אל יי כוויאמר כיוצא ' וגבורות נסים להם עשהוהקבה
 עוקק שהיה זמן כ% אלא ומחיה ממית נח.ש וכי שרף, %ךעשה
 n~apii משה את שפקד כמי ומאמינק מסתכלין ישראל היוג(

 ז וגו לאות לכס הדפ והיה בו רפואות,כיוצא להם עשהוהקכה

 כון אלא , ל,שרא% מהנוה מה או ימלאך מהנה הדס מהוכי
 הקלה פתחיהם ע5 הרם מן ונותשן נ( ~l:W:P ישרא% שהיו1מ(
 ת% מה אומר אףיעזר רבי , "פתח על ין :noal' של עי,הסחס
 משיח משה שהיה זמן כ% איא , עמלק וגבר או ' ישרא%וגבר
 שהק תורדץ נדברי להגביר 'שרא% עתידין טעייה כלפיידיו

 ישראלה עתידין ידיו ממיך וכשהוגש י ידיו עף להנתןעתידין
 משרץ וירי , ידיו על יהנתן עתידין סהז תוראה בדברי%רגזיך
 ליהושע משה שאם כמצות'14לי אדכ ישהה שלא מכאןבכד(
 משדץ יד'ושף יקרו אמרו מצטער.בו הית לא :D'WIN ינובחר

 וישימו אכן ויקחו מיס, של ברין 1% שתיויין כאדם שעהבאותה
 קלוקרון או אחת כסת או אחר כר למשה %ו היה %אתהתיו,וכי
 שהיה בידיו תמכו וחור ,אהרן וכו סשה אמר "א תחתיושיניח
 שהירק מגיד ן השמש בא עד אטוטה ידיו ויהי ' ומורידןמע5(

 חטא יקר אום המודעי אליעזר רבי ן יהושע רבי דנריבתענית,
 משדץ , בו ףעמוד ינוף היה %א שעה באותה סשה ש% יריוע%
 חשימן אבן ויקחו שנאסר אבות מעשוץ ע% הפנות , עשהמה

 , אמהות מעשוק אלו ן עיירץ השב אנות מעשה איו 'התחיו
 אחד אחד, %ומר תלמוד ומה ' אחד ומזה אחד מזה ותירואהרן
 אמרו מכאז , לוי מעשה חוור יהודה, מעשה מזכיר אהרןשהיה
 התיבר("בתענות %פני עובריז אדם כני משלשכת פוחתי(אזן
 מישראכ[ בה קכל שלרש אחת כידו ' אסונה ידיו ויהי ,צבור
 ש% רבונו הוא ברוך הקדוש %פני סשה אמר אחת ובידונ*ם,
 %הם קרעת ידי וע% ן מםצךים ישראל את הוצאת ירי ע%קך4ם
 הים,את

 שלמדנו לפי השמש, בא עד ' הזאת כשעה וגכורות נסיםידגם תעשה ירי על כך ן ונכיות נסים %הם עשית ידי ועי
 שעות, שש עד א"א ם%חמה עויתן שאין כיס הטיכיות כ%ע%
 ן לערכות משחרית מיחמה עושה " חייגת מלנוולאב%

 אומר יהושע רבי ' עמו ואת עמלק את 'ההטעוקיש
 בשורות עומרים ' שעמו גכורין ראשי וחתךירא

 , וישכר וקן% נוטריקק %שון בא אומר איעזר רכו 'המיחמות
 איוחייות ן עמו ן ובטו אשתו איו ' את כשמעו , עמיקאת

 חרג/ בניוילפי שעם א1%חיי*ם את, אומר ונשהוא ,שעסו

 א%יעזר רגו ' ברחטיפ דנם ח4%ל נווים' %א אומר יהושערבי
 ו"ת0 5א הגאת שראט%חסה יסדט נחסר, 5מה וצב לפואומר

 המקה"ת עיירת נתקאם אומהט אחרים ן הנכורה פי ע4א5א
 לא אם ורםיראת כילדםאעשך אלהיה גאס" חיאניהזמכן

 , ירדפך ודם שנאתום

 "אושנמי"א ך41שנןיא בפרשה
I"pr'v~tntהראשות 

 pp,~I שישרי הרווות,שוט כ% פנו ע% מהיכת מרה נךאומת
 להזיק שכא מעמלק אוז דרך אדם נ5 יימדו , מיקות סופובו
 עולם ומהיי הזה עולם סוני הוא כרוך ריקדו ואבדו ישראלאת
 ישר את ששעבד הרשע פרעה וכן אמחה, מחה כי שיוגמרהכא
 נ% וכן סור, בים והיפו פרעה ונער שנאמר מור בים הכהטבעו
 אמרו %עמם דנן כדין בו ישרן את להזיק שבא ומלכותאוטה
 שכתוב מה זאת ן ונום בספר זכרו( זאת כתוב ונאמר ,עליהם זדי אשר בדבר כי שנאמר 1% טודדין גה מודד שארםגמררץ
 כמנלה, שכתוב מה בנכיאים,כספר שכתוב מה זכרון זה,בספר
D'WIצדיקים מארבעתם אחד זה אומר המודעי אייעזר רנויהושע, רבי דברי יהושע נמשח ויום שאותו מניד ' יהושע כאזרי 
 רמו %ו נתן משדה חשו %א ושנום השן שטם רמז להסשנתן
 5ר~ם נתן ומררתו דוד ן חש ו4%ש רמז ףו נתן יעקב , חשול"נ
 ואתמגן שנאמר ומתחנן עומד משה ובסף( הארץ אתישראר( מנחיי יהושע אמר , יהושע כאזני ושים ממן משה , וחשורמז
 / יאמר ההי"ג בעת יואל(

 שיפש בנו גהץ שגזר ימיך משר(
 נשני , לו ושתקו ראשק פתה נכנס שלו לפ5טרין עמויכנס
 כשכבש כאןיכך עד דייך לו לו'אמרו וגןפו בשקקו יו'ושתקו
 ו%חעו ענדי %ראובני התנה ועוג סיחון עמסים שם ארזהשה
 אף הנאי ע% אלא נזרה נגזרה שלא דומה לו אמרו ~ineaaשבט
 5ח הקדוש %פני משה אמר , תנאי ע% אלא נידגין אנו איןאנו
 גוזר אפטרופוס , ודם בשר כדרכי דרכיך שטא עולם שלרבונו
 ריקורי1( גדרה גוזר ק*דיקום ' ידו ע% מכסל קיידיקוסגדרה
 הגמון ידו ע% סכטף הנמון גזירה, גוזר ריקוריון ירו' ע%חבט%
 גז'ררץ גוזר איפיטיקוס ' ידו ע5 מנט% איפיטיקוס גוירהגוזר
 זח מבוניו שעז מה מפני כים ידי ע% ומבטף הנדו% המושףגא

 דרכיך שמא וגי שומר גבוה מעל נכוה ךי שנאמר מזהלמעלה
 כמעשין יעשות אשר ונארז כשמיס ארן מי אשר ןגדרכיהס
 , ארגון נחיי ער( וכגבורותיך , ודם עי כמעשיך ,1כגבורותיך
 הטובה האוו את כקשה, לשון אלא נא ואין ואראה נאאעברה

 בית זה והלבנון , המיך הר זה הוה הש"כ ההר , ישרא% ארזזו
 שוף, באדיר גהיבנה ונתיב ד%תיך %ננזן פתה שנאבןהטקדש
 כקשת דגר גי אוקר שסוע בן אעזר רני ימעגכק בי יזיתעכר
 בגים תאמרו שמא כ( לומד ודם לבשר איפשר שאי מההוא
 ז עדכאן %ומז אמר רגלו א4 יי ויאמר ' אכנס%ארזשיא 15 גרמתם חתם ן בגיני וע"י ננינכס ' ימענכפ %ומרהיסוד

 ושבקש l~alpi היה עייין הכא, העיצם דייך לך יכ אימ יהושער
 נגזרת כיום עולם ש% רבו לפמו משה אמר הכקשות אותןג%

 ן כמינות הזה הקה% את תביאו %א לכן 5ח, אכנס ש5אגזררץ

 היח עדיין כהדיא' נכנס המיך אין 1% אמר כהדיוט' %חלכנס
 נאוך tlbS~ Iw)~pn טשה אמר ההם הכקשוה כ% ושכקשעומד
 לא יארז אכנס שיכש נזרה וננזרה ~IStmn עולם ש% רבונוהוא
 טתחת שהוא I?'1DPi בפילת אכנס5ה' כהדיוט וי"אגט%ך
 שר6 רבתו לפניו אמר העכור' יא ושמה %ו חמר , לפניםלפני
 451ש הדיוט  4%1ש מלך %א אכנם שלא עיי שנזר האי%עוקם
 יעכרו עצטותי %פנומעתה מתחת שהוא גדסריון שףגמחייה
 ך' הוהן אתהירק %אתעכור כי לו 'אסראתוףרד(

~Ouaw' בן 
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 ט.פרשהבשלה טפרשה
 בארז מת אנכי כי נאמר ככר וה44ל צריך אי13 אזמריחסי
 אלחש לעכור למת איפשר )כי היררן את עוכר )אינניהזאת
 חנניה ר היררן, את וענר) לא עצמותיך אך %משה 1%שאמרו

 בארז אנכימת כי שנא עצמו על בוכה היה סשה אומך איריבן
 אומרים אחרים , עוכר איני ואני עוברים ןם ח כי וחומרהזאת
 בקש אחי בן אלעזר לו זצומר איעזר שי קליו ע5 כמטהמשה
 התאנף וכאהרן ש% אביך אהרן על שכקשתי כשם רחמיםע5י

 עולם ש% רבונו יפני) אהרן'אמר בעד גסיולהשמידוואתפ55
 הפסגה ראש ערה נאמר זה וברבר העין כמראית אראנה כןאם
 אבונו אכרהס שף ראייתו הביכה אזמר עקכי4י כן חניטתורבי
 לכטוהה זמנה לבטוהו לא שבאנרהם משה סל מראייתויותר

 אתה המקיאשר מן וראה עיניך נא שא אונל הוא מהבאברהם
 עלרק אומר הוא מה ובמשרד ' וימה וקדורה זנגכח צפונהשם
 זרארן ומזרחה ותימנתם וצפונות ימו; עיניך ושא הפסגהראש
 משה שכקש כלן הכקשות יכל ומנין והביטוואה עלהבעיניך
 הארץ כ5 את יי ויראהו שנאמר ' הואוי ברוך רקדושמראהו
;raוהראהו המקדש בית יראות כקש 'שר ארז , דן עד הגלעד 

 שנאמר רבקדש בית אלא גיער ואין הגלער, כ% ואתטגא:ר
 מנוח בן שמשון אף שהראהו טנין הלבנק, ראש יי אווהגלעד
 ממשפחת מערערה איש ויהי אומר הוא ויהדן , דן עדשנגמר
 יארץ שבטיס בא) 4א ענין דן ער אחר דבר מנזת' )שכוהדני
 יצואן ארץ נתחלקהולא

 לישרני
 רן עד %ומר תלמוד ומה ,

 לצאת עתירין שכטיס עשר שנים יאכרהם ל) שאמראצא
 דן'עדין עד וירדוף בו כיוצא מהס' אחד ש5 חלקי );הכחלציך

 תלמוד וסח ישרן ארז נתחלקה ויא , לארז השנטיס בא)%א
 עתידין הזה בתקו אבינ) לאכרהס יו שאמרו איא דן ערלזמר
 לברק שהואהו ומנין מעייו, כה) ותשש זרה ענוף ועכורבניך
DN~Uיברק והקרא ותשיח אומר הוא ולהין נפתלי כל ואת 
  במשנותו ~pwin שהראהו )מטן , נפתיי מקדש אבינועםכן

 אפרים "מטה אוש הוא  וןהןן ומנשה אפרים ארז ואתשנאמר
 הוא ויהין ' ותנשה שנצמר גדעון שהראהו ומנין נון' בןהושע
 שנ נמיכותו רור  טהראהו ומנין הרלבמנשה אלפי הנהאומר
 אבו בית מכי  ייבי ויבחר אומר הוא יהורה,ויהין ארץ כ%ואח
 את שהראהו ינגיר,ומנין בהר ביהירה כי עמ' עף ימיך%הצת
 שהראהו )מנין , האחרון ואס ער ל)מר תימור כ4) המעובכ4
 צבות קכרי על למדנו הנגב )את לזמר תלמוד אכרת קבריאף
 שהראהו ומנין ' הכרון עד ויבא בגנב ויעלו שנאמר בננכשהם

 כתיב ולהין , רגכר כר( ואת שנאמר ועמורכם סרנםמהפכח
 נ)ג שרואהו ומטן ' הככר כ% ואת האי, הערים כ5 אתויהפוך
יעיות וביהמונו גוג שעתירין  ויפרנו ירווו,  בקעת שנאם המונווכל

 ולנפוי
 והג"ש יריחו אחרבקעת רבר , יריחו בבקעת

 שדרז מיושבת זו בקערה מה איא יריחו כקעת רואותההריוט
 הראהו כך שהוא כף שעורו מיאה שהוא,שדה נ% חטיםמיאה

 שנאמר ףרבורה שהראהו ומנין ' 'ריחו כבקעת ישראל ארץכי
 תומר תחת יושבת והיא אומר הוא ולהלן צוער, התמרי'עדעיר

 ולהלן , צוער ער שנאמר 4וט אשת שהואהו ומנין 'דכ)רוק
 והנח שנאמר חש ולא רמז 5) נתן יעקב ' כא:צוערה )%וטאומר
 "3pv ויירא שבאמר תירא מפחד היה והוא )שמרתיך עמךאנכי
 שאמר שא ומפחד היהירא הנטיתו שהקבה 5),אדם וייצרמאד
 והש רמז 4ו נתן דוד , ההטרש יגרום שמגש 4י אוי אבינויעק:

 ספון אני מה וכי עבדך הכה הרג את גם הארי את גטשנאמר
 רבר לישראל 4אירע עתיד שטא איא איו רעות חיותסהכתי
 SN1NaW וחש רמו 1% בתן כשרבי ירי' עי יר,יבצי  עתיריןוהם

 א א, מררבימתהררוגו ו'וסיום

 אבו-

 % הפירז-ז  אשטר במדכי
  עתיריאיעיגשראירברהתם חטא א%~ש ,  וה יער%תנשנש

 ירה, עף להבצעעתירין

 את 1 4בא ןקץאם אמחה הוה  בעוקם סחה , מהי-ז א מתהנבי
 לוו)ע4וותיה  מחה כשמועו,רבראח עסףק המן(בריזה
 הישרוף אלעאי רכו יוצשע רבי דברי )יסשפח)היו לואמחוק
 ג אג זה זכראומר

 ועם"
 * ו5נר(הו5רותיו 5ו כחדה ' כשמוע)

 להמ עמלק כשבדש אזמר יהושע זני השמים, תחת:עמלק ונבט נין  יהא  שלא השמים מתחת הפא, הרור ולכף  4ואמחה
 ספר , כנפיך מתהת בניך לאבר בא זה רשע עוקם שר(רבונו
 כשכש אומר המורעי איעזר כדרבי יקרא מי להם שנתתתורה
 שכשמים'"מר אביהם כנפ' מתחת ישרארן את להזיקעמלק
 ףפזרש עתיד שאתה בניך עולם ש% רבונו בה הקדוש לפנימשה
 רשע וגו השימס ריתות כארבע כי שנאמר השכיס רוחותתחת
 ן בו יקרא מי להם שנתת תורח ספר כנפיך כתחת ישכין כאזה

 שנעקר בשעה אשו ש5 שמן 'אכר אימתי אום המורע' ועזרר
 מלכ)תנ ותה' בעוףם המקייה'ד' ו'הא ועובד'ה היא זרהעכורה
n בעתדה , עויינים ולעויתי5עו5ם p w ~  בגזינו וניחס ין )יצא 
 יהושע רבי , ותשמירם באף תרדוף , 1ג%1 %ס5ך ין והיהההם
 לא הפוויס )ימי שנאמר לדורות זכר אלהי המן כא 5אאוטר

 שעשת הזה הנס משה אמר וגו ויקרא םזכח משה ,ויבןיעברווגו
 בנם שישראל זמן כל סוצ4ק אתרה וכן ' עשא) בגינידיסקוס
 ףפנינ ערה יישר";כאןו צרה , נסי יו שנאן זושרא הנסככיכ)4
 5פטב שמחה כאלו 5ישרא4 שבחה צר' י) צרתם ככלשנאמר

 1 בישועתך שמחתיטנאסר

 או יהושע לג)ג)%רבי 'המיחמה עיכס 'יביויאבטח
 ' סינופו נסא עי הוגש ברוך הקרוש%כשישב

 איעזר רבי , 'בעמלק יח פיוסה ;npw באוחרה ממינתוותהי
  שתואם הכבור בכסחך הוא ברוך הקרוש נטבעולורעיאוסר

 אייעוראומרנשבע רבי ' יעסיק ניוונכר אניחטיעסיקאם גלפות  יאסרו  שיא השמיס כ% תחת עמיק ש% ונכר ני,אניח
 האומות סכן יב8  שאם שיו רגבור בבסדרהמקוס

~mbptw  המגיר אלהבער רור ויאיר שנאם יקביוהו ו%ביתויאויעמיק 
 וקור נוכר , אנכי עמלקי גר איש בן ויאסר אתוה שווה אי%ו

 האומחש מכ5 יבא אם רבינו  ימשה שנאמר מה :npwבצותכם
 ויא", מיד יקכ~הו, ש4א שיקבלוהו)מכית) להתגיירשבעוים
 מרור נאמר ,יכך בך עטה פיך ני ראשך עי דמך דודאליו

 הקך4כ4 חיי אלו מדור אומר יהושע דור,רכי סדור אחרדור,דבר
 מדורל או6 המורש יא%יעור , הכא העולם חיי אלו דור 'הזה

 שלייראוך דורות ג שהן פשוק שף ידורו ומנין דורות גשהם משיו* ש% מדורו אוסר איישר י שמנאף, שף ומדורו 'nWDשי
 ' דורים רור ירח ולפני שמשעם

 וכולא מסכתאסליקא
סירר8
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