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 אע"פי הלכות לטיש באתי לא כי שכל יודעי ויבינוידעו
 נשמתן המנשאות מתור כי בכראעדת1( שפירשתי כמו יקרשהם

 אמי אבי שלמה רביב בפירחחי ימצאו ומנאתן וההלכות,ההגדות
 וההלכוה הדינין ואפרש באתי. מקראתז של פשוטן לפרש ואםזצ"ל.
 הלכה רבתזינו3(  שאמרו כמו עיקר ההלכות ואעפ"כ ארץ. דרךלפי8(
 : משנהעוקרת
 מדבר הכתוב דין בית במכרוהו עברי. עבד תקנה כי .2כא

כדכת'"
 כת' בעניתנו עצמו מוכר אבל בגנבתו, ונמכר לו אין ואם

 שנת ער בו וכת' וג' לך תמכר אחיך ימוך כי מיניי( בהרבפרשת
 במכרוהו יעבוד ימים ששת אומר הוא ובכאן עמך, יעבודהיובל
 ידם יובל ואם שוה, כמירה דינם שמשוה מרבותיי( יש דין.בית
 ובשביעית. ביניהם: חילוק שנתזן ויש ביובל. יצאי( שניםלשש

 פשלה. לחפשי. יצא לשמיטה: שביעית ולא למכירתושביעית
 : לחפשי8( בחטף ויינקד לו היה חפשי, שהוא אדם לשון היהשאילו

 לבדו בנפו אם מפרש ואח"כ כולל יצא. בגפו יבא בגפו אם.8
 אפילו או עמו שתיכנס עדיין אשה לו שאין אדוינו בבית ויכנס]יבא[
 אדוניו לו שנתן שהאשה בנפו, יצא מקום מכל אשה, לו יתןאדוניו
 לאין אז הוא אשה כעל שאם כיצד, מפרש ועתה לאדומה.תהיה
 אשה לו יתן אדוניו אם אבל עמו, אשתו תצא אלא בגטשא
 לו שמסר כנשית ובשפחה בגפו. יצא כן בגפו שנכנס כמווגו',
 אל או הדלת ]אל[ דיעים: האלהים. אל *6 טדבר:אדומו

 אפילו ומזווה ]ורלף[ עבדות. למימן אזנו רשע כל לעיןהמווזה.

 ולפ..- בכ,.: 9( 49(.- )דף וישב פירוש ובראש 11 )דף פירושו בפתחת1(
 ידירי ולדעת מקרא". עוקבת "הלכה שם הלשון אבל ע"א, טז דף מוסה8(
 מה כ. כן, רשב'ם פ.רוש בדברי להלה יש נר'ו האכמוטה אברהם ר'הח'
 תמצא שם לגמרא וברשזי עקב ערך בערוך ובאמת - לכאן? משנהענין

 הלבה שיש לומר הילק שם בגמרא פפא ר' אבל עקר, כמו עקבשפירשו
 לבאר  רשב'ם כיון אולי וא'כ ומוספת. שעוקבת הלכה ויש ועוקרתשעוקבת
 עד לתיבות רשביים דברי גם ראה ואולם - עוקבת. במקום עוקרתולומר
 ויקרא 5( אם.- כתוב: ושם 4(.5ב,,ב. - ע"ב. קל דף בחרא בבבא לושהשמרו
 1]88ע עיין 8( - ויצא. בכ"י: 7( - יב. יד דף בקידושין 6( - מ.כה,למ.

 לו. בכ"י: 9( - 2. והערה 1 הערה 140דף
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 לפי לעולם. ובדלה: באזנו לרצוע ויכול הם עץ של אבניםבבס
 עולמן עד שם 1(וישב בשמואל מנאמר כמו חייו, ימי כלהפשט

 לאשה לו יקחנה אלא שנים, בשש העבדים כצאת תצא לא*:
 לקיים רוצה שאינו אדוניה. בעיני רעה אם .8 והולך: שמפרשכמו
 ומכתרת רעה אם : לאשה סיקהנה דמ'טמע העכדימ כצאת הצאלא
 כבבדו לאשה: לו לייעדה רוצה אינו אשר אדוניה בעיניהיא
 באשה במלאכי כדכתי מייעדה שאינו בה בוגד טהוא מאחרבה.

 בריחך: ואשת הברחך והיא בדה בגדה ואההן אאשרנעורים
 הנוהרות: השנים מוהר לפי בפדיון ויצאה פדיונה מגרעוהפדה.

 כמוהה. עמי. שאר אכלו 3(ואשר כמו מזונותי. שארה..10
 המ"מ כי מעון, לשון הפט*ט4(, לפי דירה בית ועונתה.מלבושים.

 וככוה מזון הרי עיקר. שאינו מלון ושל מקום של מ"מ כמו מעוןשל
 ייערנה לבנו ולא"( יקהנה שלא אלה. שלש ואם .11]ומדורך(:

 פירשוי( וחכמים דין. בית ידי על חנם ויצאה לפדוהה, יפחולא
 יאשר ."1 יובל: ולא טש לא הניעו שלא אע"פי נערות במימנישהצא
 להרגו: הערים שלא לקחתה. נפשי את צודה ואהה כמו8( צדה.לא
 מקום. לך ושמתי היה9(: שמים בידי מיהה חייב כי לידו.אנה
 תרצח לא כבר"( להם שאמר לפי לשבת. ערים לכםכיטיהיו
 איש עונב ע130( עונשן. כאן פ"רש לפיכך12( אביך, ]אתו כבדוגם"(
 דבר נפט בגונב חכמים5נ( ופירשוהו הגנוב לא שאמר"( לפיומכרו
 אביו. ומכה .15 דין: ביה מיהות בחייבי שמדבר מעניינולמד

 הפשט לפ. באגרוף. או .18 רבותינו"(: פירשו חבורהבעושה
 וכן הפסוק. מדבר אבן בהשלכת שהרי לבינה או אבן מיןכהרגי
 בלבנים האבנים, וחלצו אצל17( בתים בנגעי כהנים בהורתמצאהי

 גשר גדולה באבן רשע, באגרוף להכות וכן19( בטורמכין"(.או

 כנגד 4( - נ,ג, מיכה 3( - ב,יד. מלאב. 2( - א,כב. אי שמואל1(
 ע"א.-- קג דף דכתיבות מבר..תא הוספתי 5( - ט"ב. מז דף כתובות ובבליהמכלתא

 - כד,ןב. א' שמואל 8( - ע"א. ד 'דף וקדוש-ן ממלתא 7( - ואם. בכ"י:6(
 - לפ.. בכ"י: 12( - כ,יב. 11( - כ,ינ. 10( - ע"ב. י דף ומכות מכלתא9(
 פרק סנהדרין "1( - ע"א. פו רף כנהדר-ן 5ן( - כ,ינ. ~1( - טז. -פסוק18(
- א, משנהיא  או קרומד-ם שלנו: כהחם בהורת 18( - יד,מ. ויקרא 17( 

 כורם-זא. נח,ד: ובישעיה כאן באגרוף של לתרנים התיבה וקרובהקרמודים.
 זאכם מ' הגדול הח' הורה כאשר ה-וןת ((,גק!% מתיבה נולדו יחדו שתיהםכי
 בכפרוז"ל

"eitrag-e 
 כורמ-וא. יונתן ותרגם נח,ד. ישטיה 10( - 144, דף א' חלק



115 כא,ז-לרמשפט-ם

 אפילו יכוה ואם וגו'. והתהלך יקום אם .19 בה: וידגילימיתו(
 החת מת אלא חייב אינו בעבדו אבל מכהו, יומה מות מרובהלומן
 מלאכתו: כטול2( שבתו. פטור: יעמוד יומים או יום אם אבלידו
 אבל להוכיחו, עבדו את להכות רגיל שאדם בדבר בשבט..20

 מיתה חייב ]ימות[ אם יומים או יום לאחר ]אפילו[ הפשט3( לשבחרב
 אבל מדבר, כנעני ובעבד רציחה. דרך אלא הוכיחה דרך דהשאין
 ודינו עמך, יהיה כתושב כשכיר 4( אלא כמפו אינו ישראל עבריעבד

 כי .21 כנעניה: שפחה רבו לו שמוסר אלא דבריו לכלכישראל
 אמון. יהיה ולא '22 תוכ.חה: דרך להכותו ודינו הוא.כמפו
 נפש. החת[ ו.נפש ונהתה .28 הדיינין: כשומת בפלילים.באשה:
 אילו ובכל דכותה. עין דמי עין. תחת עין .24 וולדוה: מדמיופטור
 בחסרון כולו זה פסוק וגו'. עין תחת עין צורך: מה דרשו5(הדכויים
 אבר, חסרון אילו בכל שאין אע"פ כויה. תחת כויה .25איברים:
 בציפורניו וחבורה הרב, מכת פצע וריפוי: ופושת צער דמיחייב
 השור יסקל מקול *28 כנעני: בעבד עינו. החת *20 מועט:דבר

 לכלב ולא לנכרי לא בשרו' את יאכל ולא הפשט לפי]וגו'61(.
 לנכרי, מכור או י( בם כה' וטריפה שהנבלה ואע"פי שנסקל.לאחר
 מקילה9(. לאחר בהנאות מותרים אוהם אותו, השליכון8(לכלכ
 דין: גמר לאחר שחטו אפילו אסור דינו 10(משנגמר פירשווחכמים
 יומת. בעליו יגם .29 בו: הועד שלא זמן כל נקי. השורובעל
 אם .82 שמים: בידי ממיתה פטור כופר, יתן ואם שמים.בידי
 יפתח כי .83 פטור: הם שור אבל המועד, השור יגח כנעניעבד
 או כימהו ולא ופשע כבר מלאכתו ונגמרה עמוק שהוא בור,איש
 ערב לעתותי יום בכל יכמנו ולא בור"( איש יכרה כיאפילו
 עוד ולחפור בו ליכנם צריך למחר שעדיין לפי ממלאכתובצאהו
 בעל .84 הוא12(: חייב כן אע"פי יום, בכל לכמוהו לו הואוטורה
 כיון הפשט לפי לו. יהיה והמת הכורה: או הפוהחהבור.

 שדרש המכלתא כמדרש שלא 3( - בטל. בב".: 5( - ימות. בכ"י:1(
- אחר.ם, לטשיםהה-בה  במכלתא 6( - מ. , כה ויקרא הכתוב בדברי השהמש 4( 
 כן אחרי הבאים הדברים מפרש רשב"ם כ. הזשפת., 6( - ע"א. פד דףובב"ק
- כב,לי 8( יר,כא. דברים 7( - הזה.בפסוק  - שנסקלו. א-רע אם ר.ל 9( 

 שתי בור איש יכרה כי אפ-לו או בכ"י 11( - שיא. מא דף קמא בבא10(
 רש'י. שהב.א לא נא דף בג.ק הגמרא קזש.ת לסלק כדי 12( -פעמים.
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 חכמיכם אבל למזיק. יהיה שהמת הוא בדין דמיו, כלשמשלם
 כמפו. את יחצו .85 הוא: דניזק הנבילה2( פחת כי לניוקפירשו1(
 ופירשו מק, חצי לתשלומי הכל עולה כי הפסוק כל פ*רשו3וחכמים
 אמרו בקר. חמשה .87 נזק: הצי עניין לפי מת ושל חי שלשוויו

  חמשה: ממלאכתו שביטלו שורחכמים*(
 לפיכך בא ליהרג או להרוג או ובלילה במחתרת אם *1כב
 זרחה אם .2 ההורגו: פטור אלא דמים תשלומי דמים לואין

 שלא בידו, תמצא המצא אם .8 ביום: גונב שהיההשמש.
 וחמשה: ארבעה ולא ישלם, שנים או טבחו. שלא חיים,מכרו.

 וגו'. שדהו מיטב אחר: בשדה בעירו את מאכיל יבער. כי49
 רבותימ5(. פירשו כך כמף. שוה או נשקע לו ישלם שבנכסיומעידית
 כי ישלם הניזק וה של וכרמו שדהו מיטב לפי משמע פשוטוולפי
 שלא אש. א תצ כי .5 מזיק6(: של בהמותיו אכלו מיטב מןשמא
 גדיש דמצוי: הרוח ידי על והזיק יפה אשו את דומם נעלשמר
 ליחכה השדה, אפילו או מחוברת הקמה אפילו או כברשננשר
 וגו'. כלים או כסף לעהו אל איש יתן כי *6 אבניו:וסיכסכה
 מחייבו שנייה8( ובפרשה ואבידה מגנבה השומר אתי( פוטר זובפרשה
 שנייה חנם, בשומר ראשונה רבותינו10( ופירשו ואבידהבנניבה9(
 כי בה שכת' ראשנה פרשה מקרא של פשומו ולפי שכר.בשומר
 ולשומרם הם מטלפלין לשמור, כלים או כמף רעהו אל אישיוץ
 כי פטור, בביתו נגנבו אם לפינכך1 לו. נתנן חפציו כשאר ביתובדעך
 אל איש יתן כי בה שכת' שנייה פרשה אבל חפציו. כשמירתשמרן
 לרעות בהמות ודרך לשמור, בהמה וכל שה או שור או חמוררעדו
 לו, הפקידם מגנבת לשומרם מנת bD כשרפלודם, חואיבשדה,
 פירשו וגו'. ונקרב הגנב ימצא לא אם .7 .8 חייב: ענבו אםלכן

 הוא אבל ממני כנב השומר שאמר כמו ימצא לא אםרבותיה"(
 כפוץ הוא ישימים דהדיינין, בפס ונשבע ננךב ואם ננטעצמו

 הפשט לפי ואני לרעהו. שניכם וישלם הריינין אותוכשירוטטון

 - ע"ב. טס דף ובב"ק במנלתא4( ט'א.- לר דף ביק 5( דנבילה. בכ"י: 8( ע"ב.- י דף ובב"ק שממלתא1(
 - ט'ב. ו דף וב"ק במכלתא' עקיבא רי 5('

 לדחיית רשב,ם חש ולא שם. בב"ק .שמטאל דרי אליבא אבין בר אידי כרב6(
 - מגמבה. בכ"י: 9( - יב. פסוק טד פ מפסוק 8( - אח בכיי: 7( -רבא.
 ע"ב. סנ דף קמא בבבא 11( - ט"ב. צד דף מצמא בבא10(
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 שלא השומר, הוא הבית, בעל ונקרב הגנב ימצא לא אםאפרשנו.
 דבר כל על ויפטר. הימנו נגנבה אלא רעהו במלאכת ידושלח
 בין שלמה בין שה בין שור בין הפיקדון שנננכ אבידה, ]ונו'11(פשע
 הגנב או הימנו, שנגנב הממון זה הוא כי המפקיד שיאמר אבידהכל
  שנים  ישלם  ערים ירי מל  הרייקן ירשיעון אשר השומראו

 רעה, חיה ]את ארי שטרפו נשברי( או ]מעצמות( רמת .9לרעהו:
 הדין הוא הכהמה4( כל שאבדה מדבר נשבה או שמתשכשם
 מצעו שכן רעה, חיה או ארי שהרגה הופסדה הבהמה שכללנשבר
 ולא הנכילה אצל עומדים והאריה "(וחמור האריה שהרגובנביא
 עד ]אין רואה. אין החמור: את שבר ולא הנבילה את האריהאכל

 בעליו ילקח .10 באונסים: ופטור ]וגוע. י"י שבועתבדבת"(:
 כדכת'י( לעדות הטרפה מאיכרי קצת עד. יביאהו *12השבועה:
 ישאל. וכי .18 אוזן: בדל או כרעים שתי הארי מפי הרועה יצילכאשר
 בעליו מתה: או נטרפה8( מת. או ונשכר מלאכתו: כה לעשותבהמה
 חכמימ9( וכמדרש הפשפ. לפי הבהמה אהגה במלאכת עמו.אין

 מונשבר השואל פטור במלאכה עמו הוא אם אחרת במלאכהאפילו
 בדה לעשות הבירו בהמרז ששכר הוא. שכיר אם .14 מת:או

 לעדאל, דומה ואינו לו נותן הוא שכר כלומ' בשכרו. באמלאכתו:
 ויש שכר. כשהמר חייב הוא ואבידה בגניבה אבל מאונפין, פטורלפיכך
 בפשיעה אלא"( חייב ואינו פטור הוא ואבידה מגניבה שאף שאומרמי

 אשר .15 קמא"(: בבבא יהודה ור' מאיר ר' מחלוקת הנם.כשומר
 תורה"(: במשנה כדכת' מקילה חייב ארשה שאם ארשה.לא
 את באונם כסף. חמשים הבתולות. כמוהר ימהרנה.מהר

 למפתה: הדין והוא כמף, חמשים הנערה לאבי התן"( 1וגו'ןהבתולה
 לעשורז מכשפניות נשים שדרך לפי תחיה. לא מכשפה.17

 נשים בשמונים שמצינו כמו במערות במחבואות במתרמעשיהן

 עד מתחלתו הזה הפכוק את לציין רשב'ם רצה כ. אני, הטפתי וגוי1(
 להוסיף לי נראה כן 2( אחריו.- הכותב או הוא או בכתיבה וקיצר אבדהת.בת
 בכ": 4( - ונשבה. בטעות: בב" ט( - רשביים. לשון ום:נון רש'י דבריע"פ

 חמר רואה אין החיב-ת לשתי הפ-רוש "( - ינ,כח. א' מלכים 5( -הבהמות.
 הלך בדרכו אשר רש"י פ-רוש פ; על רשתים דברי להטלים נטיתי ולכןבכ.י.
 צה דף מציעא בבא 9( - טרפה. בכיי: 8( - נ,יב. סמום 7( - בפעם.כפעם
 - כב,כד. דברים 2י( - ע-ב. מה דף 11( - אבל. ב_.י: 10( -ט.ב.
 כב,כט. דבר-ם19(
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 לא החייה, לא אומר הוא לכן 1(. שטח ובן1 שמעון שהלהבאשקלון
 אלא עצלות ידי על להיוה הניהם לא אחריהם, מלחקורתתיאש
 לאלהים אבל פחח. לאלהים. ובח .19 להורגן: אחריהןחקור
 לך יהיה לא לך2( שאמרהי לאוהם לאלהים, הק'. של לשמומעומע
 הונו לא כה'"( בממון שהרי ברברים. יא'תונה .20 אחרים:אלהים
 בהווה הכתוב שדיבר אלא ישראל לכל הדין והוא אח?* אחאיש
 ולא במותי(: מעשיו ועל אבוהיו במעשה הגר את להונותשיכול

 וגם כדכה'5( גואל בלא שהוא לפי מלאכהך לעשותתלחצנו.
 אותם: מעבידים, כלומרו ~לוחצים, מצרים אשר הלחץ אתראיתי
 נפש את ידעהם "(ואהם לפנינו שמפורש כמו הייהם* גריםכי
 לא .21 מרובה: עונשו מרובה שצרחו ולפ* גרים-הייהם, כיהכר

 בהווה"ן: הכחוב ודיבר במכלוהם. ענוהו למען כמון(הענון.
 לו תהיה לא .24 מדה: כנגד "(מדה וגו'. נשיכם יהיו.28

 משכון לקחת אוהו הדחק אל לגבוה הלואה זמן כשיגיעכנושה,
 מכרחי אשר מנושי מי 1י(או וגו', לקהת כא והנושהכדכה"ינ(
 א ל : משכון לקהה בא הזמן כשמגיע נושה כל לו.אהכם

 חבל אם *26 ומנו"(: אה הרה.ב למען נשך. עליוהשימון
 אהה אשר והאיש העמוד בחוץ כדכת'"( דין ביה ידי עלההבל.
 ביתו אל הבא לא אהה15( אבל "(החוצה. אוהו יוציא בונושה
 כל השמש. בא עד כנושה: לו ההיה ;'עלא וזהו עבוטולעבוט
 ישמעהי .;י2 יום: ככמוה מירשוהו"( חכמים כי לו. השיבהוהיום
 להחזירו חייב ואינו משכון לו יש הדין שמן אע"פ אני. חנוןכי
 מפני לא אם צעקריו 18ילשמט לי היה ולא הדין משורה לפניםאלא

 שכה' הענון לא ויהום אלמנה אצל למעלה אבל אני. וחנוןשרחום
 לא לפיכך צעקתו, הק' שומע הדין ומן הואיל צעקהו, אשמע19(שמיע

 - כ,נ. 2( - בב... חסרה בן ותיבת - ד'. משנה 1 פרק סנהדרין1(
 קידם בב.. כמחק :כהב עם-ת. ות-בת תעו. אל ה:ומחא: ושם כה,יך. 1.קרא3(

 שם.- יד פסוק עם כה,יז ויקרא פסיק וחיבר החל-ף והכזהב הראו.ה, אח-ותיבת
 ג,ט. 5( - ע'ב. :ח דף מצשא ובבבא במכלתא הדבר ומקיר בגריה. בעי:4(

- כג,ט, 0ן - ו,ה. על גםודעתי  לעשות תשים לא לימי ורצה א,יא. 7( 
 - ע'א. לב דף :דרים "( - אדם. בכל הע-:וי אסור אבל 8( -מלאכתמם.

- ד,א, ב' מלכ-ם10( - נ,א, ישעיה !1(   וגו' תשטין לא תיבית פירוש 12( 
 העבוט את אל-ך 14( - כד,יא. דברים "1( - הבא. המאמר אחרי בכ'יבא
 -*א זן( - הקידם. כפם-ק כאן האם-ר "1( - כד,י, דברים 15( -צ"ל.
 ב:, בפסיק 19( - לו, בכ-.: "ו( - ע'ב. ק-ר דףמציעא
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 לא בעמך ונשיא תקלל לא אלהים .20 אני: חנק כי שםכהב
 ממונוה דיני דנין והדיינין שהמלכים לפי בהווה, הכחוב דברהאר.
 מלך במדעך סבם אומר הוא וכן לקללם. אדם בני רגיליםונפשות,

 האדם אה כשרואין הלוי, אלהים קללה סכי אומר הוא וכן הקללאל
 מלאתך .28 נבלתו: תלין אלא ציוה לכך הדיינין אה מקלליןתלוי

 ויצהרך: הירושך דגנך 4(ראשית שכת' זהו תאחר. לאודמעך
 הוא ודמעך. הורע: המלאה כדכה'5( ההבואה, הרומההמלאה.
 לכל ותהילה ראשית והחננה[ אלא האחר. לא מנחם"(:פירש וכ2 וממקקים. דמעה כעין צלולין שהם יצהר ויה ושמןההירוש

 עמים אילו כל וגו'. לשורך העשה כן בניך. בכורהטעשרוה:
 טריפה. כגון טמא דבר לאכול שלא קודש. ואנשי *30 הם:ראשיה
 אהה: קדוש עם כי וגי( נבלה כל האכלו כולא כת'וכן

 תענה לא מווהר9( שהעד כמו 1וגו'[. שוא שמע תשא לא *1כג
 ולשמוע עדות לקבל שלא מוזהרין הדיינין כן כמו שקר, עדכרעך
 אל שקר, עירי שני יש אם ואפי' וחקרה. "(ודרשת אלאשקר

 אין כי פיהם על ]הדין[ שיגמר ואע"פ* כמוהם"( להעיד עמהםהצטרף
 שלא דנים הם אם לרעוה. רבים אחרי ההיה לא .2מכחישם:

 ולא למרובים: אם כי לך יאמינו שלא ואע"פי דעהך, לפ"כדין
 משפט, להטוח רבים אחרי לנטוה ]ריב[ דיברי עלהענה
 אדם מזכים כשהםואפילו

 ופוטריי
 ההדר. לא ירל *8  ממיהה1קן

 בצדק אלא גדול פני ההדר ולא דל פני השא ולאכדכה'"(
 תעזוב. עזוב בהווה13(: דיבר שנאך. חמור .5 עמיהך:תשפוט
 15(ואפם החומה, עד ירושלים )אה( ויעובו כדכה'"( וחיזוק מישלשון
 מרומה דין בעיניך נראה אם תרחק. שקר מדבר *7 ועזוב:עצור
 הדין ואל הדין מאוהו ההרחק להכחישן יכול אהה ואין רמאיםועדים
 הדיןיי1( ממר שכבר בדין, וצדיק נקי הוא אם כן ואעפ"י כלל.בו

- י,כ, קהלת1(  - יח,ד. דברים 4( - שם. 3( - כא,כ3. דבר-ם 2( 
- כמט, דברים5(  הוא הוה: הפסוק טל כתב 5ון בדף דמע במחברת "( 

 כתיב: ושם יד,כא. דברים 7( - שמרים. בו אין אשר והמזיקק הצחהה-רוש
 10( - יג,ט.. דברים '!( - כ,יג. 8( - נבלה. כל תאכלילא

 זה-

 של פירוש
 יט,ט.. ויקרא 12( - במקצת, רש.- כפ.רוש 11( -- רשע. עם ידה תשתאל
- וגו', תשא 9א כתיב:ושם  אשר דבר לכל הדין והוא ריבץ המיר ר'ל 13( 
 - לב,לו. דברים 15( - ג,ח. נהם-ה וו( - לו. תעזור המיד לשונאך,יצר
 פעמ.ם. שת. הדין הדין בב..:"י(
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 הדין ושרתה העדים קיבלת שככר מאחר עוד, תר,רגהו אללזכות,
 לא אני הצדקהו, אתה שאם לסוף, עד וה על לבך גתתהולא

 לידו: אינה והאלהים כדכאי( מיתה וחייב הואו רשע ]כיאצדיקנו
 צדק ואצל עיורון, לשון נופל עין פיקוח אצל פקחים. יעור.8

 אלא הפקר הניחנה ולא בביהך תבואתה את יאמפת .10מילוף2(:
 הבואהה: תאכוף שלא ונפשתה, הזרע, שלא תשממנה,בשביעיה

 דגן להזכיר המיורא דרך תבואה. מן כמו )ו(לויתך. לכרמך.11
 כדכת' קרקע גידולי שהן אוכלין לכל הדין והוא ושהרותירוש
 מיום אליכם אמרתי אשר ובכל .18 מיניי(: בהרבפרשת
 אזהרוהיו. וכופל ושונה חוזר תשמרו. כעכשיו עד הדברותדתהלת
 והרא הקציר. יחג .16 כלים: שביתת לרבות דרשו"(ורכותינו

 או שור בפרשת הכהתזים קרבנות בון שמקריבין השבועותחג
 להתיר מעשיך. בכורי חדשה6(: מנחה שהם הלחם ושתיכשב
 אשר אסיף בשעה המוכות הנ האסיף. וחג במקדשי(:הדס
 הכת' וציות ויצהר רעירוש והיקביכם כר הגרנותמלאו
 להם היה ולא באהלים ישבו במדבר כי לזכרון, במוכותלישב
 בארץ כן אחרי להם ו-שהיה כמו והנהר ותירוש דגן ולאקרקע
 בפירוה כולם תלוים רגלים שלשה הרי להק'. זאת עלרודון"(
 סלא שלו. והארץ י"י. האדון *:1 ואסיף: ונאיר אביבהארין,
 כי כפרשה שמפורש כמו לראות ודוהך בע ארצך את ואישן.המור
 אלהי י"י האדון פכי את וכורך כל יראה בשנה פעמים שלסהשא"(
 ולא גבולך את והרהבתי מפניך בוים אוריש כי ליה ופסיךישראל.
 מקוכם בכל וכן וגו'. לראות כעלוהך ארצך ארע אישיחמוד
 רבורד'10( וגזם הק'. ארע קורא שבפרשה הק' מעשה ענייןלפי

 כל כתוב ?~Cg ור'ל כה,ז. ויקרא 3( - סילוק. בכ,-: 19 - כא,ינ.ו(
 כנ,טז-כ.- ויקרא 6( - ע.א. יח דף שבת  5( עכש.ו.- אז בכ"י: 4(הבואתה.-

 לו-קרא רשב'ם דברי פ. על דומפתי המסונרות תיבות שש 8( רש'..- כדברי7(
 בסוף כמו תיבת שם אמצא שלנו, בכיי אתת לשורה העולה כמכפר והןכנ,מ;.
 הסגירו הראשותם והמדפיסים על. בתיבת מתחלת כן אחרי הבאה והשירהעורה,
 והשם-סו האחרונים המדפיסים ובאו הבינום, שלא לפי להקי זאת על כמית-בות

 אשר 40 סימן העברי כיי בפירוש להגהתי סמך ומצאת. - קששה. לא וכן איתן,נם
 וציוה שם: וכתוב שמו הזכיר ולא רשב'ם פ-רוש בקוצר שהבזם האמבירגבעיר
 ולא קרקע להם היה לא באוהלים גבבו במדבר כי לזכרון בסוכות לישבהכתוב
 לד,כנ-כד. ס( - ונו'. הטובה כל על להקי יודו ע.כ עכש.ו כמו ותירושדנן
 ידעתי. לא הזאת הדרשה מקום10(
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 מהנא שאתה מלים ככל פאורה, מסעף צבאות י"י האדון הנהדרשו1(
 חמץ. על תזבח לא .18 דיורין: ומכנים דיורין מהניא הזה הלשוןאת

 שהו14 לסר ארבעה של שעות2( לואו קודמת שאור השבחתשתונא
 הפמח חני. חלב ולמעלה: משבע הערבים בין הממח שחיטתומן

 כואימורין: הדין והוא בוקר עד ממנו תותירו "ולא בוכת'"(
 בפרשת האמורים המינין משבעת אדמתך ביכורי ראשית.19
 או ברגלים בעלותך האדמה. פרי כל מראשית ולקחת תכא5(כי

 ללדת העוים דרך אמו. בחלב גדי תבשל לא ביכוריך:תביא
 חלב שרוב ומתוה מהם, אחד לשחוט היו ורגילים יחד, גדייםשני

 כחלב לכשלו .רחלים היו וגו', ללחמך שים חלב חודי כדכת'בעזים
 ורעבתנות ובליעה הדבר הוא תנאי הכתוב. דבר ההוה ולפיהאם,
 ושילוח בנו7( ואת באותו זו ודוגמא הבנים. עם האם חלבלאכול
 אוכלין היו שכרבל ולפי הכתוב. צוה הרבות דרך וללמדךהקן8(.
 נדי לאכול ולא לבשל שלא הרגלים בפרשת הזהיר הרבה,בהמות
 רבותעו שפירשו כמו בחלב בשר לכל הדין והוא אמובחלב

 אני 10(כי ביהושע כרכתי . וגו' מלאך שולח *26 חולין0(:בשחיטת
 בו. תמר אל .21 ישראל: את להושיע באתי, עתה י"י צבאשר

 וריחו ]מגזרת181( הוא הרי דגש19,, הוא ואם ישרנו. המר אםמגורת"(
 מרבנות ממרת אינו אבל נפל. מבורת דבר תפל אל כמו"( נמרלא
 כל כמוה( תמרה אל לומר לו היה כן שאם מריתי%(, "(מרהמן
 לכם. מצוה הוא בשמי בקרבו. שמי כי פיך: את ימרה אשראיש
 ילך: שהרי ילך. כי *28 רשות: בידו אין לפשעכם לשאתאבל
 מנעורי* דבעד מייקל "קרסם 18(הגהתיו מדעתי הרמם. ה רם ה כי.24

 כמו רפי משקל והוא תהרמם בהם שנקוד צרפת כפריושיבשתי
 מאחר אבל תהרגי הרג19(

 ]כ"
 כמו לומר צריך דגש משקל סים

 בכל מצאתי ושיב תשבר. יקר דוגמת "קרמם דגש משקלכן
 שהגהתי כמו ואשכנז אמפמיאמיפרי

 משלי
 והמירותי .26 דגש20(:

 - ירי. 4( - כתבנו. ככ"י: 5( - לשעות. בכיי: 2, - לג. י ישעיה1(
 ו.- כב,ו. דברים 8( ככ,כח.- ויקרא 7( כז,כה- משלי 6( - כו,ב. דברים6(
 כפרי בקצת כי תראה מזה 12( כז,לג.- 1.קרא 11( ה,יד.- 10( - ק.ג. דף0(

 מח,יא. בירמיה והמקרא להום-ף. נראה כן 13( - במ.ם, דנש ה.ה לאצרפת
 10,- הערה 137 דף RSBg ע' הקל. מבג-ן נמר כ. .השוב רשב.ם טעהאבל
 א,יח,- יהושע 17( - רשיי. שפ-רש כמו 16( - א,כ. איכה 15( - ו,י. אסתר14(
 - 2. הערה 59 דף ~RSB ע' 80( - ינ,י. דברים 19( - ומדעתי. בכ.י:18(
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 לא .26 כמרה1(: שפירשתי כמו רעים מים ידי על שבאהמחלה.
 ימיך ממפר את אלא ימות, לא בגודלו ואפילו משכלה,תהיה
 על אלהים רחתת אימתי. את *ז2 קבר2(: אלי בפלח לבאאמלא
 י"י וירעם כדכת'ג( קולי מהומת והממתי והמותי. מלחמתך:בעלי
 סבב מן כמו ויהום. אברק וכן ויהומם פלשתים על גדולכקול
 ושתתי. כמו ישתי .81 והמתי6(: יאמר מיתה לשון אבלמבזתי.
 מזרח בתחילת שהוא סוף. מים ?רתתי: כמו ברית כרתייכןי(
 יכו עד הדברים8(: אלדר בפרשת שאוכיח כמו ישראלארץ

 וממדבר10(. מאחור: ופלשתים כדכת'9( במערב שהואפלשתים.
 ח( כדכת' כצמן. פרת נהר הנהר. עד מדרום: ישראל בושהלכו

 בצפון: בבל כי הרעה. תפתחמצפון
 שם אשר הערפל אל נגש ח(מהמשה אמר. משה יאל .1כד
 הפרשיות כל ישראל, בס אל תאמר כה משה אל י"י ויאמרהאלהים
 לבדו אמר משה ואל הדברים. עשרת ששמעו ביום כאן עדהללו
 ואחר וגו' ואהרן אתה למחר י"י אל עלה ביום בו ירידתובשעת
 ולמחר וגו'13( י"י דברי כל את לעם ויספר משה ירר מידכן
 ששת הענן ויכמהו עלה ביום ובו קורבנות והקריב מזבחבנה
 אליס( כת' מדלא י"י. אל עלה מלאך אמר משה ואל וגו'.ימים
 שבפי עשר לשנים .4 ההרה: אלי 16(]עלה[ לפנעו שכת'כמו

 נערי. את .6 הברירז: בקיום נתרצו שכולם להעידישראל.
 וגו': משה 16(ויכתוב למעלה דכת' הברית. מפר .1בכורות:
 מכאן עוד שיצוגו מה נשמע וגם שדיבר מה נעשה ונשמע.נעשה
 את י1(וראוזה כעין ישראל. אלהי את ייראו .10 ונקיים:ולהבא
 מפנימם: עצם אדמו כמו19( מראה, וכעצם. לובן"(: לבנת.אחורי:

L_.ואפ.לו : במעות ובכ"י ה,כו. א.וב המקרא בדברי השתמש 2( כו.- טי,כה 
 - לה,ה. בראשית המקרא כדברי 3( - קבר! אלא בכלח לאבא . : .בגורלו

 כדברי 6( - ויהום. בברק כב,מו.-ובכ"י: ב' שמואל 5( - ז,י. א' שמואל4(
 ובכיי סוף. מול לתיבות א,א לדברים 8( - פט,ד. תהלים 7( -רש"י.

 - ומדבר. כטעות: בכ"י 16( - מ,יא. ישעיה 9( שאוכיח.- במקוםשמוכיח
 והלאה. וגו' הערפל אל נגש ומשה המתחיל המקרא מן ר"ל 12( - יד. א .רמיה!1(
 ותיבות מומשה. במקום ממשה והרפימו הבינו לא והמרפ.ם.ם כב. כ,כא.והוא
 בכ"י 18( - כאן. עד אחרי הכתבו ממקומם בעי כבר נעתקו ישראל בניאל
 1.- הערה 33 דף 1ג88ע וראה מידר. כן ואחר דברים: השנות ירי על כאןבא
 כרי 18( - לג,כג. זו( - די. בפסוק 10( - יב. בפסוק 15( - אלא. בכ,14:1(

 ד,ז. איכה 10( - ראג"ע. שהביאסעדיה
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 זקר אצילי יאל .11 ענפם: בלא כרורים1( כשהשטיםלטהר.
 כמו ישראל2( אלהי את שראו אע"פ ידו. הק' שלח לא ישראל]בניו

 ראו "כי שמיש בית באנשי וכן ומתו. הקדש את כבלעשכתא(
 הק להם חלק וכאן מהביט. ירא חכי משינו ובמשה ה'י.בארון
 בין בברית שפירשתי כמו להם נראה הברית כריתות ומפניכבוד

 ההוא 7(ביום שם וכת' האלה. הגזרים בין עבר אשרהבתרים6(
 פרשת ברית בכריתות לפנינו וכן וגוי ברית אברם8( את י"יכרת
 וכת' וג' פניו על י'יי 10(רעבור וכת' אחורי. את וראית תשא0(כי

 ההעולות וישתו. ויאכלו ברירז: כורת אנכי הנהבתריהם(
 שלמים: זכחימ 19(ועכחו למעלה שכת' אכלו והשלמיםדגריבו

12.

-wa 

 ארבעים: בסוף לו שנתן אלהים מכתב הלוחות כתבתי.

 תרומה: ליויקהו
 יימצאו בפרושן אקצר אם ואפד חשן משכן שלפרשיות
 : זצ"ל אמי אבי שלמה רבנובפרושי
 צמר שני. יתולעת .4 מממונמפ1( הפרשה תרומה. .2כה
 אנשי כדכת'14( שני. קרוי ודצבע תולעת, קרוי אדום בצבעהצבוע
 תולע, עלי 15(האמונים וכן צבועים. בגדים מלובשים מהולעים,חיל
 אם ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם מוכיחם( וכן צבוע.בגד

 אדום זה צבעים של סם והשלב השני יהיו.- כצמר כתולעיאדימו
 צמר שהתולע אלא צמר שניהם והצמר ]התולע("( אבל לבן,ווה
 המינים שאר אבל פשתן. ושש. צבע: כלא לבן הוא והצמרצבוע
 המשחה. לשמן *6 עזים: שערי של מטוה ועוים. צבוע: צמרהם

 קטורת לצורך כלומ' הממים. ולקטרת תשא18(: בכימפורש

 כא, בא בכ"י 2( - )ברור'(. הת.בה בסוף הקיצור קי יחסי יריי בכ"י: 1(.
- 1, הערה 83 דף הנקפת ע' דברים.כפל  שמואל 4( - ד,כ. במדבר 3( 
 בכייי: 8( - יח. פסוק שם 7( - טי,יז, בראש.ת 6( - נ,ו. 5( - ו,יט.א'

 תשא כי פרשת של ברית בכריתות ר"ל 9( - הכתוב. כדברי שלאאברהם,
 ה. בפסוק "( -- לג,יח. דברם וע"ע ק לד 11(לג,כנ.---10(לד,1.--

 ישעיה 16( -- ד,ה.. א.כה 15( -- ב,ד. נחום 14( -- ממחם,, בב".:15(
 בג--כה. ל 18( --- :ני"ע חסר התוקיע ת-בת 17( --א,-ח.
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 מלואים. .7 תשאי(: בכי כמים לך קח בקטרת כדכת' ממיםהביאו
 מקדש. .8 הטבעות: אבני כעין המשבצת עומק ממלאהשהאבן
 כדכת' מתוכו3( ומדבר אליהוד ואזדמן שאתקדש מועד2(לשון

 ככל מראה. אני אשר ככל .9 ישראל: לבנ. שמה4(יניעףתי
 כמר למשה הק' ממש לו הראה בניינים ושל כלים שלהדמויותי(
 וגם אלהים"( 1ב[מראות בבבל שהראהו ב' בבנין ביחוקאלשמצעו
 אשר ככל לפנינוי( מוכיח וכן שכת'. כמה לו ופי' לו הראהבדיבור
 מראה, אתה אשר אומר היה לבד, בדיבור אם בהר. מראהאתה
 שהוא לפי שטים. עצי ארון יעשו .10 בהר: לומר ההצרךלמה
 שבמעשה ואע"פי פתח. חטף מקד לכך5( שטים עשני של ארוןדבוק
 ומנורה ארון כלים, כך ואחר משכן תחילה שמעה מצינובצלאל
 עשויו מטכן שאין זמן כל והשולחן הארון את יכניס שהיכןושולחן,
 שבשביל הההלה[, והשולחן הארון עשיית לפרש הוצרך בציויאלא
 משכן9(: לעשות הוצרך מכרש לי פשו של עיקר שהואהארון

 ולא הארון מגוף בולטין לו. ויצקהה .12 מווקק: טהור. והב;11
 האחת. צלעו10( על טבעות: הארבע מן פבעות ושתימחוכרות:

 כרחך ובעל ההיכל. לצד הבדים היו בולטין שהרי רחבו,מצד
 את .16 למערב: ממזרח והבדים לדרום מצפון ארון שלארכו

 נ-ראו"( ולכך לישראל, הק בין וברית עדות שהם הלוחותהעדות.
 וט'. ארכו וחצי אסתים כסוי: לשון כפרת. .17 הכרית:לוחות
 את כדכת'12( עופות. כרוכים. .18 ארון: של ורחבו ארכוכמדת
 פני פירשו14( וחכמים כנפים. בעל גדול עוף הסוכך, ממשח"(כרוב
 ממנו להבליט בקורנם העשו הכפורת. זהב מעובי מקשה.תעוק:
 של רחבו גבול מאמצעית מקצה. .19 שם: נתחבר ולאכרוב
 למעלה. *26 ההיכל: לצד עליו הנראה שכינה פס שיהיוכפורת
 אמצעית אל הוא עדה אחיו. אל איש ופניהם ראשיהם:לצד

 שידשין לביובזין כעין מסגרת. .25 הכרובים: פני יהיוהכפורת
 כט,מג.- 4( - מהוכן. ככ"י: 3( - יט,י. דבריו עיין 2( - ל,לד-לה,י(

- הדוסיות, בכ".:5(  87 דף ~RSBb ע' בכ"י. בטעית כאן בא אותיות כפל 5ו 
 במקום למה בכיין 8( - שם. נמצאה לא ככל ות-בת כה,מ. 7( - 2.הערה
 גה דף ברכות לבבלי יונתן ר' בשם נהמני בר שמואל ר' כדגרי 9( -לכך.
 ככ"י: 10( - לח,כב. לקמן רש"י לדברי בנופפות לשון בשינוי המובאיםע"א
 ממשך.-- בכ"י: 13( - כח,יד. יחזקאל 2י( - ט,ט. דברים 11( - צלע.של
 ע"ב. ה דף פיכה*1(
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 לעומת .27 דותה: למפה ממגרתו שאומרקי( מרבותינו וגטלשולחנות.

 ולא ללוטת הטבעות יהיו הממגרת מן למטה בשולחןהממגרת.
 בו לגימות פרשה תיבה כעין דפוס קערותיו. *29 עצמה:במסגרת
 על ונתת כדכת'3( לבונה בזיכי שני לצורך וכפיתיו.הלחם2(:
 במנחותי(. מפורעכן ומנקיותיו. קשותיו וכה: לבונההמערכת

 חייו זה גב על זה המערכת עיט מערכות הלחם'5(שתים שהיהלפי
 למלוג ממולג קמם כחצאי שהיו וכהטוות לשולחן. ומכאן מכאןמולגות
 ולפיכך זה6( על זה ששה ללחם לחם בין וכן הקשוות, עלוהלחם
 לחם בין הלחם על שממבכין הנמך, קשות אחרי( במקוםנקראין
 פנים8(. לחם .89 שפירשתי: כס בתקוות. ימך. אשרללחם:
 וללקת כדכת"( נאה9(, לחם שרים, לפני הראפ לחם פשוטולפי
 וכתש( אליהם. פניו מאת משאת ח(וישא וכת' וגו' אותה ואפיתמלת
 פני על מיקרה בחיר, חד "(חולק אפים, אחת מנה יתןלחנה
 לכך אהב, חנה את כי הבית. בעל לפס מתמם החשובהאלקנה,
 מנות לא  שתים ולא אחת מנה לכך רחמה, מנר ר"י חשור,אפים,
 וגו'. מנורת ועשית 814 ובנות: בנים לה שהיו לפנינה כמוהרבה
 מקשה. השלחן: נכח המנורה ואת כדכת'14( השולחן. עללהאיר
(15rwDהוא ירכה. בקורנם: וגביעים נקים בה ופטל ליף והב 
 הקנה הוא וקנה* המנורה: כל עליו שעומד קרקע צד של הרחבהרגל

 מכאן: ושלשה מכאן קמם שלשה ממט ומתפצלין שישאיןהאמצעי
 שמכל האמצעי, בנלה יהיו. ממנה ופרחיה כפתוריהגביעיה
 ממנה: הקצבם שני תחת וכפתור כדכת'16( קמם שם יהצאיםכפתור
 בליה: ממות ממות כום, 17(כמין ח~לק גביעים. שלשה.88

 שמסוין כעין הנביים, בכותלי בליטות של שכרים כעיןמשוקדים.
 שלורק תפוחים כעין או כפות כעין בלשות מצויירין כסףכלי

 צו ס. משנה ל פ;4(
 ויקרא 5(

 כר,?צר
)6 

 שיחק
 במ47ך44שו און

 סניפ-ן.- שם היו לא דיה שב צו דף מנהות תוס' ע' אבל כה,יז. א' בד"היהכתוב
 בכור יוסף ר' 9( - הכתוב. כדברי שלא הפנים, בכיי:,.לחם 8( - ד,ז, במדבר7(

 גדול לחם והיה 140(: שדף הוה לפסוק כתב רשבים בפירוש בהשתמשושור
 - מנ,לר. בראשית 11( - כר,ה. ויקרא 0'( - המלה* לפני לבאוהדור

 לע.ל'ב,ו.- דבריו ויע שם.- התרגום דברי הם א1( א,ה.- א' שמואל12(
 דבר שם חלולין 17( - לה. בפסוק 16( - טושת. בכ,1: 15( - לה. כו14(
 נבטים. של פירוש והוא חלולים. מקומות ופתרונוהוא
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 ונ"ל אמונדליץ5( בנרבונא2( מפרשים שכן שמעתי הטוב בויל. !(קוליירץ
 יכפתור .85 לנוי: קנה כל באמצע ופרח. כפתור שקדים:לשון
 עיקר שהוא האמצעי מקנה ממנה, היוצאים הקנים שניתחת

 וכפתור". וכפתור וכפתור פעמים שלשה הקנים לששתהמנורה:
 בפסוק כתב כאשר הנ4ים5( לששת "כן" לכתוב ההצרךלא

 שנותנים ב"ל להרשי( נרותיה. .87 כולם: את שמנה לפיראשון6(
[DW]שבעה נרותיה את הכהן והעלה והפתילות: השמן את 
 עכר אל הפתילות ידליק פניה. עכר על והאיר הקנים: שבעהעל

 הממרה ואת כדכת'9( שכנגדו השולחן לצד שזהו המנורה ]פני[מול8(
 הנירות, שבעת יאירו המנורה פמ מול אל כתוב"( וכן השולחןנוכח
 ומלקחיה. .88 לפניה: שכנגדו השולחן לצד מאירין שבעתןשכל

 את בהטיבו ומחתותיה. בנרות: ונותנין הפתילות בהןשלוקחין
 שבנרות: השמן ומותר הנרות גחלי בהן חותה בבקרהנרות
 אשר '1(ב"ל. אמושטריץ אחרים, ידי על מופעל לשון מראה..40
 בייל. אמושטריץ"( המנורה, תכנית לו הראה ממש מראה,אתה
 ב"ל: פובדוץ13( מעצמו, אליו, הנראה לי"יאבל
 קרויק התחתונות14( יריעות עשר ]וגו'[* המשכן יאת .1כו
 חוברות. .8 שורה: שתיבכינה מקום הארון תחתיהם כימשכן,
 החמישית: יריעה בשפת בחוברת. מקצה במחם:,.4 יחדנתפרות

 והיה המחכרות: שתי תחבר בלולאות קרמים ע"י וחברת..6
 אחד: עתה יהיה משכן הקרויין היריעות עשר אחד.המשכן

 אל למטה תולה חצייה כלומר השישית. היריעה את וכפלת.ע
 יותר המשכן אחורי על תמרח אחרונה של וחצייה האהל פנימול

 כשנתחברו התחתונות עשר כמודש אמות. שתי המשכןמיריעות
 שלשים ארכו והמשכן ושמונה: עשרים ורחבן ארבעים ארכןיחד,

)1filrbig 00"1.4, = )ל ,co~elev1'es '24. סימן 94 דף 1]88ת ע - 
 94 דף 4]ע18 ע' -- antondales, ,ל( gemandolt 8( - רבונא. בכיי:-בני2(

 והמדפיסים שהדפסתי. כמו והכוונה וכפת'. וכפ' וכפתור בב-י: 4( - 25.סימן
 כן הקנים,ולא: לששת נכתב: הזה בכתוב 5( - דעת. כלא ושינו הבינולא

 רשב'ם על ספרי עי ,Laepen ,lseces 7( - לג. בפסוק 6( - הקנים.לששת
 כו,לה*- 9( עבר.- תיבת לפרש מול בתיבת השתמש 8( 26.- סימן 94דף
 voranlasstl sehen zu 1VIl'St ( י 1 - ב. , ח במדבר10(

~nostfa, 
,es 'וע RSB" 95 רף 

 ,~vedte' 13( - 6. סימן שם עיין " ,;gozeigt hat 1"081,6 12( - ש.סומן

"1" siohoffenbarte g~sehen, ,wurde 0* סימן שם עיין -  תחתונות. ח בכ,י: 14( 
 האחרונים. והמדפיסים שמואל קרן בעל טעות נולדהומזנק
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 אמה, שלשים יש שבדרום ועשרים שבצפון קרש לעשרים כיאמות,
 לאורך ארכן המשכן על כשפורשך( וחצי; אמה הקרש רוחבכי

 ולצד המשכןי אחורי תלויות אמות עשר והרי אמה, שלשיםהמטכן
 המשכן על עשר אמות ושמונה העשרים מן דרום ולצדצפון

 דרוש. בכותל ותשעה צפוני בכותל מכאן תשעה תלוייןולצדדין
 חצי וארבעה, ארבעים ארכן שהן טים יריעות עליהןפ(וכשפרש
 המשכן, על והשלשים למטה8( נכפלות אמות שתי שהןהיריעה
 ליריעות בשוה המשכן אחורי תלויות מהן העשר הנותרותוי"ב

 התחתונית. מן יותר אמות, שתי שהן העודפת, היריעה וחציהתחתונות,
 על5( א שנתחברו, לאחר אמה שלשים שהוא רחבן4(וכשפורש
 צפון לצד תלו-ן אמות ועשר אמות, עשר מהן המשכן שלרחבו
 התחתונות, על מכאן ואמה מכאן אמה עודפות ונמצאו דרום, לצדוכן
 שכת'6( תהו עשר. ואילו מכאן[, וותשע מכאן תשע נגררותשהן

 האמה לכסות המשכן. צדי על .18 וגו': מזה והאמה מזהוהאמה
 עם אמות עשר הקרשים בובה7( שהרי הקרקע. עד אדניםשל

 של מלמעלה מלמעלה. תחשים עורות ומכמה .14האדנים:
 שבת8(: במם' כן מפרשים ויש משמע. פשוטו וכן אילים.עורות
 שוכביכם: ולא אותןע( נותנין זקופין עומדיהן. שטיכם עצ".15
 באמצעיתן הקרשים היו חרוצין האחד. לקרש ידות שתי.11

 מביב וכל זה. כנגד זה הידות משולבות בהן: ידות שתילהניח
 כל של הידות"( שיכנסו כדי צד מכל חרוץ10( הקרש היההידות
 היו האדמם וגם האחד. הקרש שתחת אדנים שמ בתוך וקרשקרש

 ששה תעשה המשכן ילירכתי .22 הידות: בהן להכניסחלולים
 בקרן אמה חצי נשאר לדרום. מצפון אמות תשע שהןקרשים
 שתי וכאין אויר, מכאן הדרום ואצל מכאן הצפון אצלמערבית
 צפון לצד אחת וממלאין וחצי אמה שהן מקוצעות שלהקרשים
 עובי את ומכסה המשכן ומשוה ממלא הקרש מן והאמה אמהחצי
 האויר ונמצא דרומי, קרש עובי מכמה השני קרש אמת וכן צפוני,קרש

 ושוה מכוסה מלרגיעות של ופגם רוחב אמות עשר הכדיקשבתוך

 האהל פני מול אל 3( - עליהם. בכ'י: 2( - כשפורשם. בב-י:1(
 בכ-י: 7( - יג. בפסוק "( - כל. בכ"י: 5( - רחבו. בכח: 4( - סיכבפסוק
 בכיי: 11( - חורץ. בכיי: 10( - אותו. בכ"י: 9( - ע"א. כח דף 8( -נכוה.

והידוח.
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 ]ומ( בריחים *28 מבחט: המשכן זורות לגמרי ומרובע ומכאןמכאן
 להכתם ]וה( תחת זה מבחוץ קרש בכל טבעות חמשהחמשה.
 נקורים שהיו הלוידוים שבתוך התיכון הבריח מלבד הבריחיםבהן
 הרי הכךעוים. חלל בתוך בתוכם התיכון הבריח להכיםכולם

 חווק הרי התיכון. ובריה החיצונים ודבריחים מלמטההאדמם
 מכךא של פשוטו לפי גדול. דגרשים נכהי ח% בתוך בתוכםדמיכון
 במערב ואחד בדרום ואחד בצפון אחד היו, תיכונים בריחיםשלשה
 בדרום וק השני לקצהו צצני כותל מקצה הקצה אל הקצהמן
 כתליו שלש כל המשכן כל נתחבר המנרצעות ירי ועל במערב,וכן
 אמה וכהרי במלתעעות, גם נכנסו והדרום'( הצפון בריחי שהרייחד,
 ראשי קבועים והרי השני, מנטוע של קרש עובי מכמה המנטועמן

 בריח רבותינו9( דיברי ולפי בממוצעות. ודרום צפון שלהבריחים
 על הנחה אל הנטה מן הכתלים שלשה בתוך מתעגלהתיכק
 בית בין והבדלה מחיצה לשון ענינו לפי פרכת. .81 נם:ידי

 אורגי(, מעשה ציוריהן מעילים כעין אומן8(. חושב. מעשהלבית:
 מלנ6( כעין וויהם. .82 מבחוץ5(: במחט מטוה ציור רוקםאבל

 ונתת .88 מלמעלה7(: הפרוכת  שפת בהם להכניס קבועיםבעמודים,
 אמה עשרים לסוף שהם והב, של הקרמים תחת הפרכתאת
 שלשים ארכו המשכן כי המשכן. בתחילת הפרוכות יריעותשל

 מן8( נמצא יריעות, מטר של אמה ארבעים של באמצעוהכךמים
 עשר מערב לצד וממנו היכל, של עשרים מזרח פתח עדהפרכת
 שם שאין האהל. לפתח מסך *86 הקדשים: קדשי בית שלאמות
 וכן ממיך. כמו ממך. למעלה: הכפולה היריעה חצי לבדיריעה
 שהן לפי בראעויתם נחטפין אינן דבוקין כשהן אפילו .לפי' מבין.מנן,
 מק וכן10( פתח. של מגין מועד, אהל פתח מסך כדכתי9( פתללשק
 כשהוא דבר שכמ שהוא יקר נ9ר אבל בשמן. משוח בלישאול
 השמיטה: ט(דבר השלמים, זבח "(?2ך בחטף, נקודדבוק

 רמלאכת כברייתא ולא בברייתא, ע"ב צח דף שבת 2( - והרומ. בכ"י:1(
 וכדברי האומנות שם ולא האומן שם הוא חושב ר"ל 8( - רש"יי. )ע'המשכן
 א'.- בפסוק חושב לתיבת רשני כפירוש 4( - לו. בפסוק רוקם לתיבתרש"י
 ארומות וו' די אותיות כי מדלג. בכיי: 6( - לו. לפסוק רשיי כפ.רוש5(

 בכיי: 8( - לנ. פסוק פירוש אחרי הזה המאמר' בא בכי 7( -נחלפו.
 שמואל 10( - מועדי האהל ובכ"י: ד,כה. במדבר 9( - הפרכת.סד
 טו,ב. דברים 2'( - ז,פח. במדבר 11( - א,כא.ב'
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 ממנו .2 שבטרה: ההשין מזבח וכמזבה. אדו ועשיתן .1כזז
 ב"ל וודיל1( ששרין ייעיו. .8 מחוברות: ולא קרנותיו.תהיינה
 הרשן בהן להשיא סירותיו בתוך אותו ולתת הדשן בהןלקבץ
 לזרוק דקרבנות דמי לקבל ומזרקותיו. אהרן2(: את בצוכאמור
 על ולהפק הלסכנות עיברי כדן לקהת ומולנותיו. השבח:על
 כדכתי8( גחלים בהן לחתות ומחתותיו. להקטירן: המערכהנחלי

 ככברה. מכבר. .4 בחיקו: אש אהד "היחתה מיקוד. אשלחתות
 כממת כרכב. .6 ארץ: צרור יפול ולא בכברה יטע כעשרכדכת'5(
 המזבח, מביב הכמסה אותה על ללכת למעלה שמתיקרהמזבח
 W(G" חולין בשחיטת כן נשוי בהלכהוגם

 סניור" בליטות שיכרכב,
 להבדיל המובח* חצי עד כן: קרויין בהן שעהצין הומותשבכלים7(

 חפאת למעלה העוף שלת וםיפך8( לתחתונים. העליונים דמיםבק
 הכל לסמה. תולה למעלה חטאת למפרעי( ובבהמה למפה.העוף

 ילבב. נבוב ואיש וכן"( חלול. לוחות. 3בוכ .8 זבחימט(:במסכת
 קלעים. *9 עלץ: מקרוסין כר ואחר עפר אותו ממלאיןוכשחונים

 4'(וקלע ט(פירש שנייה ומחלוקת המה. ירישת שיין מנחם12(פי'
 ואץ המה. פענוח עניין פללים, 15(מקלעת כרובים, מקלעותעליהם
 ציעו: לפי פתרנו כמת. כנקפים וחשוקיהם .10 הציורין:מריעות בעניין שצויין היו המשכן חצר של קללים שאף לומר הס כיאומר
 עמוד תמצא פרשה של אמות חמש לכל עשרה16(. עמודיהם.12

 בכניסת מורח לצר לכתף* קלעים אמה עשרה וחמש .14אחד:
 לצד וכן קלעים, זה מצר אמה מ"ו אמה חמשים רוחב שיועהעורה
?1wnורוחב .18 סכומים: אמה חמשים הרי באמצע. פוערים חממך 

 למערב ממזרח אמה מאה אורכו החצר כיצד? בחמשים.חמשים
 חמורם לדרום ומצפת דרומי. וכן קלעים. אמה מאה צשמ כשזלשהרי

)1wadit או ved~t ובלו .Feaersohaafel עיין RSB~ פ,פ. עמום 6( - ו,כז. משלי 4( - ל,יר. הצעקה 3( ד.-%,ג. 28.- סימן 95 דף - 
 בכוי: 7( - לכרכם. . . * שעתיד כל גרסתנו: לפי ש'א נהדת

 -למעלה עולה העוף כי אחרת הוראה סוד "צ הסימן דברי לתחלת8י
 וכל למעלה הלוף סולת כי לזכור בזה ונקל השמים, פני טל שופף כיבכנפיו
 סל דעתו אולי 10( - הוא. נהפוך ר'ל 9( - אדם. בני לזכרון בזה יקלהמצאר
 ש א.וב 11( - עייר. ננ דףזבחים

 יב._
 -18(בדפום 11. קלע במחברת 12(

 מקלעות.- ובכיי: ו,"ו. שם 15( - ו,לב. א' מלכים 14ן 111.- קלעבמחברת
 בפעות, קשרים, עמודההם בכיי:16(
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 המשכן העמיר עטש. ורחובו שלשרם ארכו ומשכן החצר. רוחבאמה
 המשכן לפמ6א נהמורחפ( מן חצר ונשאר המאה1( מן חמשים פיחוזעל

 אמה, מטרים חצר רוחותיו ובשלשת פנויים מרוצעים בחמשיםחמשים
 של החמורם מן עשרים למערב אחריו ונשארו שלערם, ארכושהרי
 החמשים מן שערים צצן לצר תשארו ששר" ורותכו אמה, מאהאורך
 ותוחבק בקלעים הקשורים יחידותיו. .19 דרום: לצד וכןרוחב,
 ברוח: ולכק לכאן מלמתה ירישת ירגוון שלא בכרשאותן

 תצוה.ואתה

 ישראל בס אל דבר אומר6( הוא למעלה תצוה. יאתה.20
 לכל זה שציווי כאן אבל המשכן לקורר שעה לפי תרומה ליויקחו

 ואתה אומר הוא לכך הגנה שנה לכל למאור שמן לתתהדורות
 הוא וכן היא. לדורא צוואה6( לשון שכל לפי הלשון, שינהתצוה,
 מיד אלא אים ציווי לשון כל כי ובמיפרי8( כהנים7( בתורתאומר

 נמןו כי כמכתשת כתוערם הותים שמרים. בלא זך.ולדורות:
 העדות: לפי לפרוכת *81 כך: כל זך אינו בריחיםהמחומם
 לפי חשן. לפנסו: מטרשים כולם וג'. הבנדים יאלה .4כח
 לשת ואפוד. היה: כשל שהרי וכים, נרתק כעין ופשוטועניינו
 תשבץ. בגדיו: מכל למעלה האדם בו וסכומה בו שמתלקיטמלבהט
 9(הצניף כדכת בראש, כובע מצנפת. עשוי: הטי גומות גומותכעין

 כא, להזכיר ההפכך לא מכנמים הפשט לפי אזור: ואבנם.מלוכה:
 את יעשו .6 לכבור: השפויים הנראים בגדים אלא מוכירשאיה

 שחר* לו ואין וגו'. המשכן מן חצר ונשאר בכיי: 8( - האמה. מז ביי:1(
 פי על לפני תיבת הוספתי 8( - הסנין. לפי המזרח תיבת הוספתי כןעל

 חמשים ורחב ד"ה בסוף כאן רשי ודברי ע"ב בג דף בעירובין אביידברי
 קרן בעל והניה משרים. בכיי: 4( - רשפים. דברי נלוו עליהם כיבחמשים*
שמואל.
 לו.- נזדמנה ופעות הזה הכותב דרך זו השין צואה. בכ"י: 6( - ב. כה6(

 מב,ג. ישעיה 9( - הכפר. בתחלת 8( - אהרן. את צו פרשת בתחלת7(
 מלוכה. לצנעןובנעי:
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 שלא דברים בהם אפרש אם אך שרשם. rw" 'JPT אשדהאפוד.
 לפי נשוי האפוד וגו'. לו יהיה חוברות כתיפות שתי .7נתפרשו:
 מלפפו בין ומכמהו ולמטה אדם של משתרו מלבהט חצי ככדרעתי
 בו, לו ויאפוד האשד בחשב אותו ויחגור שכת'!( תהו מלאחריו.בק

 האפוד. בגוף האשד שפת בועך ונטוי אותי כמק עשוי הואשדמשב
 כל את ומכמים2( וכל, מכל ממש חוברות שתיהן הללווהכתפות
 שמיה פעם שכת' וזהו 4(. ולמעלה ממתניו מאחרך( אדם שלהגוף

 עד אחותה אל אשה ]חחנרותו הכתפות שהיו שמלבדוחובר,
 האפוד. אל מלמטה איזם ומחבר חוור מלמעלה, האדםכתפי
 בכתשת למעלה מחוכר רתכו וזרת ארש זרת לבו על לפניוודחוף
 הכהן ~וף כל ונמצא אחד מלבהקי( הכל נמצא באפור.ומלמטה
 היו לא7( שאם האפוד. ולכתשת לחשן המחוכר באפוך6(סכומה
 צוארו על עולות רצועות  שתי כמו אלא יחד הכתשתחוכרות

 בעבודה עסוק כשהכהן כן אם מלפניו, החשן לשרשרותומתחברות
 והחשן ומתפררות הכתפות נופלות יהו למפה, צוארו אתוכופף
 העליונות האשד נאות כהן, של שמאחריו קצותיו. שני אלמפל:
 ומחברו חוגרו היה שבחשב אפודתו. יחשב .8 החשב:אצל

 חרש מעשה *11 בו: לו ויאפוד האפור בחשב אותו ויחגורכדכת'8(
 ליפתח. אומן אכן, של חרש פתח, הרי"ש לכך הוא, דבוקאבן.
 פתוחי חטופה: לא קמרנה החיית לכן אב, כש הוא דגשומעוקל
 על .12 בטבעות: שעתוין חותמות של צורות פיתוחי כשןחותם.
 ומכאן מכאן צוארו עד באים האשד כתשת האפוד.כתפות
 ויש"( הכתפות בראשי אבמם שתי קבועים 9(הטם לפרו ערונכשת
 אבני בהן: תלוי והוא לבו שכנגד החשן ער שמגיעות שרשרותבהן

 4"י: קודש בו שכתוב ציץ אצל לשיה"( שאפרש כנווכרון.
 גומא שיש והב של טס כין זהב12(. משבצות יעשית.18

 שרומה גמה אחת לחתיכה השרשרות ראשי בו להכניסכאמצעיתו
*

 רוצה 4( - ואחריו. בכ"י: 3( - ומכנסים. בכ"י: 5( - ח,ו. וקרא1(
 נב את לכסות רחבה אחת לחתיכה כהן של מאחוריו נחברות שהכתפותלומר
 ויקרא 8( - לו. בכ"י: 7( - האפוד. בכ"י: 6( - מלובש. בכ"י: 5( -הכהן.
-ח,ה  בכ"י: "1( - פניו. אל'עבר הכהן כתפי על בעלותם~ יתעקמו ר.ל 9( 
 זהב משבצות ועשית בכיי: 18( - לו. לפסוק דבריו טל רמז 11( -יש.

צהור.
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 כדי מעוי של חררות ברישוי שענשין בף'ל בופק1( כעין ולסוףלגבול
 בעינין שלשלאות ש"צ לפי עבות. מעשה *14 במשבצות:שתיכנסי(

 היו שלא לפרש צריה לכר לו,"אעז, כעין וו בתוך וו תחובותאחר
r-aNאת ונתת שלש(: חבלים כעץ בארך משבתץ אלא כן 

 באיוה כאן פירש לא תציץ המשבצות. על העבותותשרשרות
 יתן שרעורות של ראשיהן עניני מפרש ולפנזו4( יליעם.מקום

 האפוד בכתפות יתן במשבצות שמתמן ראשיהן נטני החשןכטבעות
 והתומים 5(האורים בחשן שנתנו לפי משפט. חשן .16 פניו: מולאל

 במשפט לו ההאל 4דכת'6( הצורכיהם ישראל משפטשכנידץ
 לפי כים. כעין כפול. .16 משפם: 1חשן[ נקוי לכןהאורים.
 ומלאת .11 אמהי(: חצי ורת. והתומים: האורים לתוכושנותכן
 שרשות החשן על ועשית .22 האבנים: בהן לההטיכ גובותבו.

 למעלה8(: האמורים המשבצות שעל שרשרות הםנבלות.
 הטבעתן תתן העליונים קמותי שתי על נוגו'[. החשן על יעשית.28

 על תתן במשבצות הנתובם קצותם וגעתי העבותות  שתי בהןלהכניס
 החשו של צירו יכול ידיין באפוד. תלף החשן ונמצא האפודכתשת
 שמפרש כמו האפוד אל שמחברו עד והנה, הנה מנענע להיתזהתחתק
 ואחת מכאן אחת טבעת שתי מבטים החשן בקצות שעושהוהלך
 חיבורן מקום הכתפות סלח על האפור בנאות טבעות ושתימכאן

 הטל מלמטה חשן על והיו10( מלמעלה9(, והחשב האטר אלמלמפה
 טבעות אל האפור מטבעות תכלת פתיל י1( וכשיבא מלמעלה,אפחז
 רחנרו14(: יירכסו. .28 מלמטה: חהאפוד13( מלמעלה נהחשן[12(החשן,

 החתיכה 8( - 5. הערה במקום 26ג רף ~RSB סיע ,60%%%. 118091(
 כדעת וסוף גבול לשון כב בפסוק ונבלות יד בפסוק מנבלות ופירשהנסה.
-רשע.  חבלים כעין בארך מעובתין חבלים כעין עשויין היו שלא בכיי: 8( 
 להיות: צריכות הראשונה בפעם חבלים כעין שתיבות יראה משכיל וכלשלנו.
 המאמר בטצם ואותיות בהברה להן לדומות נשתנו טעות ירי של אלא,כן
 של דו-עשון הויו ונקור בהם. שנותנו בנמי: 5( - וכה. כד בפמוק 4( -הח'.

 המפרש הזה הקצר הכאמר 7( - כו,כא. במדבר 6( - נמחק. להיותועוותנו
 האפוד של העליונה השפה אל ר"ל 9( - הי. בפסוק 8( - בדפוסים. נשמפזרת

 ובכ"י: הטבטות. ר"ל 10( - האפוד. לחשב ממעל אומר שהכתוב לפיוהחשב,
 שתי כראוי ולא אחת פעם החשן בכ"י 12( - כשיבא* בכיי: 11( -היו.

 מונה החשן נמצא האפוד, משל ההשן מח ולא שכתוב לפי ור'ל -פעמים.
 בכס 18( - ולמפה. הכהן ממתני רשב*ם לדעת שהיה האפוד על התחתונהבשפתו

 צהרי הוה הפירוש נמצא בכוי 14( - פעמים. שתי והאפוד, מלמעלה כאן:באו
 החומים. ואת האורים אתפירוש
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 בדבר שמות על השבעות כעין המומים. ואת האורים את.80
 ממדים האומות אם הצורכיהם. משפטן להניד בחשן נותן שהיההק'
 הבדלות כמה להכחיל טומאה ברוח שלהם וקסמים תרפיםלהם
 האפוד. מעיל .81 שמגדת: לקדישה וחומר קל לטהרה מומאהבין

 בעימ ונראה תכלת. כולו תכלת. כליל האפור: את עליושלובש
 התכלת תם לוכרון שבאין והחשן האפוד תחת נראה1( שהואלפי

 תכלת אצל רבותינו שאמרו כמו לזכרון הוא הרי לרקיעשדומה
 דומה ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלתשבציציתי(

 שני: תולעת ולא ארגמן ולא כולו תכלת הוא לפיכך הכבוד,לכסא
 כשלובשו: ראשו שמכנים פתח ראשו8(. פי תחרא. פי.82

 גלחים4(: של מלבישים למעלה-להבדיל-כעין באמצעיתובתוכו.
 אלא שלנו מלבושים כעין למטה צוארו בית יפתח לא יקרע5(.לא

 רימון בין בתוכם. .88 צואר6(: בו מניחין ארעה שבשעתלמעלה,
 הקרש. אל בבאו קולו ינשמע .ש8 הרימון: בתוך ולאלרימון
 הרימוניכם שבליטת אע'שי לוה זה ומכין נוכהטין וזהב[שפעמוני
 לכפר בבאו מוער באהל יהיה לא אדם וכל ק הק'ב' ואצוה ולפיביניהם.
 השומעים ויתרחקו בבאו קולו תשמע הן וזיוה לכך צאתו, עדבקדש
 אדם בס ראיית מנקם מצח על שנותנו לפי ציץ. יעשית .86משם:
 המשקעך. על שפיאשתי9( כמו החרכים מן מציץ כמו8( ציץקרוי
 בם שמות היו החשן ועל האפוד על לי"י. קדש בעימ: נראהכך

 ישראל בני שיקדישו הקהלים צון על הק' שכיפר לזכרוןישראל
 כלומ' לי"י, קדש והחשן. האפור באבני הציץ מן למטההכתובים

 תכלת. פתיל על אותו ושמת .87 הקדשים10(: עון מרצההק'
 הציץ שיהא לאזן מאון שמביע הציץ ראשי בשני היה אחדפתיל
 ]ידי[ על עשוי והיה הראש על מלמעלה חוטין ושלשה כהןמקושר

 ע"ב.- מג דף וטנחות טו,לט לבמדבר ספרי צ( - נראת. שהיא בב,.:1(
 שת. הנמצא פי תיבת לפרש רצה ורשב"ם - ראשו. במקום ראשון ב:כ:'יט(

 גחלים.- : בכ"י 4( - חמאוחר. להקדים הכותב חש ולא הזה. הכתוב בדבריפעמים
 כדברי שלא יקרע לא תיבות שפ-רש נא ראה 6( - יקרעי ולא בכיי:5(

 לעיל 9( - ב,ט. השירים שיר 8( - טז,יז. ויקרא 7( - אחרים.מפרשים
 קדש ישראל כן; לי"י קרש שפירש ונראה לח. לפםוק דבריו ע' 10( -יב,ז.
 לב על ושמותם הציץ, בס-וע הקרבנות ידי על יכופר עונם כל כי הואלי"י
 תמיר. ה' לפני ולרצון לזכרון בזה יעלו כתפיו שתי ועלאהרן
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 יהיה המצנפת פני מול אל המצנפתי(: על כעכע כעיןהחוטין
 הקדשים עון את אהרן ינשא *88 לאון: מאון מקיף מצחו, עלהציץ
 כך אלא קדשים. בטומאת הכתוב דיבר לא פשוטו לפיוגו'.

 אשם או חטאת או עולה או ישראל שיביאו קרבנות כלפירושו.
 שיהיה הק לפני להוכירן הקרבן עם הציץ שיסייע עליהם,לכפר
 ולתפארת. לכבוד .40 להם: להתכפר ישראל לבני ולוכרוןלרצון
 יהלבשת .41 ביותר: נאה ייפוי צריכים הראש על שהמגבעותלפי

 המשכן: כשיוקמ2(אותם.
 היה שמן תם לחם. קרוי בתמר אשי מצות. ילחם .2כס
 מילואים בשטיית וריקין חלות עם האמור שמן לחם הוא כיבוא

 מנחות5( בממכת מפורשים ורלרקים חלות אהרן4(. את צובפרשת
 תביאם במל6( במל. אותם והקרבת .8 הם: ששר ומין מיןומכל
 במסכת נחלקו בזהז( ובניו. אהרן אבנט אותם וחגרת .9לעזרה:
 את בצו ]לכישתןו כמדרי( כאן הכתוב לבישתן מדר שאין לפייומא8(

 ]הציץ: הוא הקדש. נור .0 לדלרק: אין הפשט ולשאהרן10(.
 לשון שמהם התרומה.ו"( שוק ואת התנופה חזה את וקדשת.21

 של השוק אבל תאכל, הונף לבדו כי תנופה, קורא החזה אפםהפרשה,
 להתבדל ם. בה ה %משח "2 נאכלין: שמהם דורגת של אבל נקטר,כאן
 משיחים. הגדולים קורא מים בכל תם שמן. משיחת כעיןבהם
 כהן להיות בהתחנכוט( הכהן ילכשם .89 במשיחי: תגעו12(אל
 ד,וטמ*ני יום לפני ימים שבעת ידם. תמלא ימים שבעת *85גדול:
 יום בכל המשכן את מקים משה היה ובניו באהרן עבודהשהיתה
 - בכתב. דומות והאותיות כשאקם. בכ"י: 2( - רשיי. פ.רוש עיף1(

 הימ.ב )ת1884615801נ( ז"ל מנהם בן משה ורבי כן. היה שמו יעם בכ,יי:8(
 דף 5( - ח,כו. ויקרא 4( - דיקלום. לנתיבות בביאורו המעוותלתקן
 הטעות הבין לא והמדפים בצל. בצל בכ"י: 6( - ע"א. עה ודף ע"בער

 וצ"ל קו בחסרון בו כתוב שהיה ונראה בן. בכ"י: ז( - התיבות.והשמיט
 - בסדר. בכ"י: 9( - טייב. ה דף 8( - הגהתי. כאשר בזה שהואבז'
 שם כי הוספתי לפני אשר כ"י של שלמה כשורה 11( - ינ. ז. ח ויקרא10(

 הפרשה" לשון "שניהם ותיבות השורה בסוף הוא" הקרש "נזר תיבותנמצאו
 כראם. כיונו לא והמדפיסים לעין נראה והמתמור שלאחריה השורהבתחלת
 שלא הפירוש ובא כרשני. ויו בפסוק הקדש מר תיבות יפרש הגהתיולפי

 טם הדברים סדר הקורא את להראות כדי SS"' ממקומו המאמרהעתקת. לא וכאן 6. הערה 85 דף צ888 ע' שתים. ולא אחת לא יקרה כאשרבמקומו
 הוספתי. אשר המקרא דברי נשמטו כז לפסוק שעב"ם ובפירחי בכ"י.חסרונם
 - כדין. שלא אחרות תיבות מחק אבל שמואל, קרן בעל נם הוסיףואלה
 בהתחנכם. בכ"י: 13( - טז,כב. א' הימים דברי קה,טו; תהל.ם12(
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 הוא השמם וביום מפרקו, היה ולערב יום בכל קרבנותומנדיב
 ומכאן פכידי2( באלה כדכת' לבמרי1( המשכן הוקם בממןבאחד
 יקדש המזבח אל ולרב הנוגע כל .87 ובניו: באהרן עבודהטיילך
 בכבודי. ונקדש .48 המזבחי(: אל יקרב במרם תחילהייטהר

 מעלה של אש ותבא המשכן כשיוקם5( לישראל נראהשאהיה4(
 נראה "'י היום כי השמיני6( ביום כדכת' הקרבנות אתותאכל
 י'י מלפני אש ותצא העם כל אל י"י כבוד פרא וכתי(אליכם.
 כדי מצרים מארץ אותם הוצאתי .46 גו': העולה אתאאכל
 בתוכם:לשכני
 ונמכים: ומנחות ושלמים עולה ולא קטרת. מקטר .נל
 העדות. ארון על אשר בהיכל: הפרכת. לפני אותו ונתת.6
 הכשורים, ביום בשנה. אחת .16 להיכל: בינו להבדיל הפרוכתהיא

 בכל אבל עו', י"י לפזי אשר המובח אל ושא מותי( באחריכדכת'
 קטורת: אלא דמים עליו היו לא כולההשנה

 תשא.כי

 תרומרע להפריש לישראל משה כשלקבצכם תשא. כי.12
 באלדע כדכוי המשכן לעבודכם ניתן הכסף וזדה מנאן.המשכן
 מין גרה. עשרים ."1 וג': ככר מאת העדה פקודי וכסףפקודיי(
 עבודת על10( נפש: כופר כמף הכיפורים. כסף .*16 הוא:מטבע
 לנאדן: ככר הככר למאת ושדמכם מארע כדכת'11( מועד.אהל
 ונראה בשמים. ראשי כל עם כדכת'"( חשובים, ראש. בשמים.88
 בשמיו. יזלו גני הפיחי כדכת'מ( אילנות גידולי בשמים כיבעיני
 מן שמהצטיין דבריכם או אילן שרף מיני רטוש ~שמיםאבל
 אותיות ונתחלפו כשאקם. בכ"י: 5( שאהא.- בכיי: 4( - ראב"ע. שהביאאומרים כהי 3( יז.=- מ,ב, 2( - א. ז, לבמרבר המב"ו ורש"י מפרי בדיד תלד1(
 ויקרא 7( - ט,ד. בויקרא שמיני.והמקרא יום בכ"י: 6( - לוו. זו בכייהדומות
- כד,ט,כנ.  קח. טז ויקרא 8( 
 - ד,יד. הש.רים שיר 12( לח,כז.- 11( כל.- בכיי:: 10( - לח,כה.9(

 וי,טז. שם18(
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 סוחרי בכל חשור ערור, מץ4 וכל( חשוב. דרור. מרדגויי14(:
 לפי מרקחת. רקח *25 בכריתות4(: משרש ומחציתומדעותי.
 כמרלףה, ים יערם כמו6( טה, שלבום בשמן עתונים כתושיםהפשט
 שיגע נודם וטהרתחלה יקדש בהם הנונע כל .29 תע-ובת:לשק
 של הבשמים בחשבון ובמתכנתוי(. 824 שנמשהו6(: לאחרבהם
 ממים. .84 כוצה: שעשה משמן ממנו. יתן ואשר .88 זו:פרשה
 בתחילה הפשמ לפי וכה. ולבונה ממים למעלה8(: פירשתיוכבר
 וחלבנה ושחלת נמף ממים הם מה השירש ממים לך קחכ%
 ולפי זכה. לבונה קח ושד לך שתלף שצויתי ממים אילוהרי

 ראשק ממים המט אחרת וממים ממים, אעה זכה לבתהרסשט
 לך דרי ואשר וחוור ומפרש כולל מכךאות, דרך וכןשבפמוק10(,

 אות ואת נחן ]אל אלהים ויאמר בנח12( וכן לך"(.  maw~כלל
 מפינות כמנהיגי מעורב. ממולח. .86 וגו': דיומהזי אשרהכרית
 ישחקת .87 בלכתם: המים שמערבין מפני מלחים שלקריןבים

 וכחרת מותת( באחרי שכחוב מה הכישרים ביום לקיים וע'.ממנה
 לפרוכת: מבמז והביא דלחממים
 נתתי כבר המלאכה לעשות שיבא לב חכם כל יבלב *8לא
 בנדים והם קליעות כמין השרד. בגדי *10 וגו': ועשו חכמהבהם

 במדבר בפרשת דמפורשים והמנורה והשולחן הארון בהםשמצפים
 תולעת "(בגד ארגמן, 15(בגד תכלת, כלל כנד עליו 14(ופ-שומעי
 שבתותי. את אך *18 וקלטות: שרד כעין עשויין בגדים ואותןשני.

 ראש בשם-ם מתיבות וראייתו ריח. הנותנים עשבים ממי או שרף יר,ל1(
 פירש אשר הצרפתי המפרש דברי ירי על תבואר קרקע ניולי או שרף מינישהם
 1855 בשנת בלפסיא נ"י יעללינעק אהרן רי הה, לאור הפירוש ודוציא העדריםשיר

 במפרי והראיתי אדמה כן לא ואני המפרש הוא שרשב"ם והשב ואוצריםלמספר
RSB~בעקבות דבריו במקצת הלך אבל חיברו אחר שא"ב 9ג דף עד 17 דף 
 בקרקעות הנדילים הם בשמים ואהלות. מור ד,יד: למאייש כתוב ושםרשב"ם.
 בשמים.- שרשי שהם בשמים ראשי כל טם שכת' מוכין והמקרא דסרדם,ערונת

 - ע"א. ה דף 4( - כנ,טו. לבראשית דבריו ס' 3( - ה,ה. השירים שיר2(
 לז.- , כס לעיל  כפירושו 6( - כמרקחה. ושים ים כנ: , מא באיוב הדברים סרר5(
 נשמט וא'כ זה קורם שלפנינו בכ"י ממים פירש לא 8( - ובמטכותו. בכיי:7(

 אבל הם, כראוי: תקנו והמרפיסים היו. ככ'י: 9( - הכותבים. ע"יפירושו
 יוחנן דרב אליבא הונא רב ברברי ולא 10( - יתכן. לא' היו,ווה כן: גםהשאירו
 בכריתות "טמעאל ר' דבי לרפת קרוב 11( - רשיי. שהכש ע"ב 1 דףבכריתות

 הקדימו אחרי כלל לבסוף בא ט,יז בבראשית שם שנם ר"ל 12( - ט"ב. ורף
 במרבר 14( - מריב. ויקרא 13( - יג-מז. בפסוק פרט ואחייכ יב בפסוקכלל
 ד,ח. שם 16( - ד,ינ. שם 15ן -ד,ו.
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 שאתם ]ומ'[י היא אות כי בשבת: תמתו לא דבשכן מלאכתאפילו
 עמי: שאתם לפי כמותישבתים
 שעידו במכשפא השעויין תרפים כעין לפנינו. ילכו אשר .1לב

 וגרפץ אחד כל מיד לכף הזהב בחרט. אותו ריצר .4צורכיהם:
 הטל חמר של דפוס שנחד עד בבגדי( כולם ]הנוסים[ את ולהגראותו
 בתוכו הוהב והשליכו עגל צווית בו ולטו המתיכק כדרךערוה
 ושר וכתיבי( הוה, העגל ושא באש ואשליכהו כדכת'2( עגל,ונעשה
 העלזך. אשר ישראל אלהיך אלה חריפים: בשר כסףככרים
 העלם לא היום שנכנר זה שטל ידעים היו שלא היו שוטיםוכי

 את ברא שבשמים שא~להימ יודים ע"ו שברי כל אלאממצרים?
 כמו טומאה רוח בהם יש שהתרפים טסים. היו בזה אך"העולם,
 מדבר שהיה שהעגל ומבורים הנתש, רוח בהם עחטהנביאים
 ולכך מעלה, של הקדש ברוח מדבר היה כאילו הטומאהברוח
 בו י7ט הקדש רוח כלומר העלוך, אשר ישראל אלהיך אלהאומרים
 למה התרפים6( על אמר לבן וכן לפרנו. הולך הלרש רוחוכאילו
 של הטומאה רוח בו אן שראל את בו ולנכות אלהי. אתונבת
 מעלה של פמליא להכחידי בו כח ]נתץ וידעוני ואור מכשפות.מיני

 בהם יהיה ולא אלהיהם לי"י תמים יהיר( אם לדעת נולדות,ולהגיד
 ולא ומכשף ומנחשמעונן

 מאס"
 רוח7( נביאי של ומופת לאות

 י27כם9( אם לדעת אתכם אלהיכם י"י מנסה כי כרכת'8(הטומאה
 הוא: ברע כי העם את משה "(וירא %', אלהיכם י"י אתאוהבים

 אם ולא ההנאת, אשר עמי. ולא עמך הוצאת. אשר ]ב[עמך.11
 R~lU ועמך למען מטה יאמרו. למה .12 אתהת(: אלאדמליתי
 אבל משה. אותם פסל רלא המה אלהים מעשה *16יתחרץ:

 חרוש: או חרוט כמו חרות. לך: פמל בהם12י כת'האחרונים
 מידו. וישלך *19 יהושע: ויחלוש כדכת'13( נצחון.חלושה..18

 ה,כג.- ב' מלכים 8( - כר. בפסוק 12 - רשיי. בדברי הראשון כפירוש1(
 לדברים דבריו גם 41 היו. בכ"י: 6( - לא,ל. בראשית 5( - אף. בכ"י:4(

 כתוב: שם 9( - יג,ד. דברים 8( -- הטומאה. נבואי רוח בכ"י: י( -יח,ינ.
 לפירוש קרוב רשב"ם שהבינם מראה כב. פסוק ברברי השתמש "נ( -הישכם.
 הק' שניטה הוה בנסיון ישראל טמדו שלא לומר כאן בהם והשתמש שםרשייי
- אהרן* שעשה בסגל מכשפות מיני של הטומאה רוח בתתואותם  דעתו 11( 
 רבא בשמות תמצא לדבריו וקרוב - ז. בפסוק יני דברי טל השיבשמשה
 יז,יג. 18( - לד"א. 12( - סו.פרשה
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 מבנו רחוק  והטליכם  כח בו היה ולא כחו תערם העגל אתכשראה
 כשאין משאוי משליכי כל בדרך בנפלם, רגליו את  יזיק  שלאנאת
 תיקר אליעזר2(, רבי של בפרקים ראיתי וכן לשאתי(. כחבהם
 אהנה זרה, מן ויזר נקה, מן 4(ויקן ויפזר. יייר. *26 כך8(:פשוטו
 בדקן ישראל. בני את וישק הלאה: זרה האש 6(ואת זורה.הוא

 9(ויצא כדכת' מלאכתו8( נגמרה הזה. העגל ויצא .24כסוטות7(:
 מן בטל הוא. פרוע כי .25 למעשהו: כלי 10(ומהציא כלי,לצורף
 אל 12(פרעהו עצתי, כל ותפרעו כדכת'"( בוראו. ממצותהמצות,
 אזני ותקה כמו13( בשנאיהם וקלם לעג לרביי לשמצה. בו:תעבר
 בעגל: החוטא אחיו. אירן  אירו  *ך2 דיבור: כעין מנהו,שמץ
 הים לשעבר15(. י"י, אחרי מלאו 4'(כי כמו ]היום[. ידכם מלאו.29
 ובאחיו בבנו איש שהרי לי"י, בקרבן שלכם ויד יד כלחינכו

 חיים מפר ממפרך נא[ ]מחני .82 לשמים10(: ידיכםשלחתם
 18(הרגני בירושלים. לחיים הכתוב כל כדכת'י1( כתבת.אשר
 לפרלרם, כלומר פקדי. וביום ישראל: לארץ נחה. .84 הרוג:נא

 ביתר: הכל ולאלכשארצה,
 אש הק20( כי אותך19( אוכל אקלף כמו אכלך. פן .8לג
 כדכת' אכילות, שנהגו לפי תכשימין, מים עדיו. .4 הוא:אוכלה

 למבול משה יכול ולא כתוב: ושם מה. בפרק 2( - לצאת. בב,,.:1(
 דהה שבפ.רוש ר"ל 3( - ונשתברו. מידיו והשליכן הלוחות את ולא עצמואת
 רשייי. נם ע' 7( - יז,ב. במדבר ,6( - נ,ב. רות 5( - לג,יט. בראש-ת4, - קצף. בשצף אלהים, מעשה שהיו הלוחות, את להשחית לבו מלאו איךנבין

- ע"א. מד דף בע"ז הדברומקור  שלא שבו אלוהות ככח העגל ש.צא ולא 8( 
 בע"ז ממש שיש לזמר דבריו את לפרש המערערים פקרו כאשר אהרןמדעת
 פקרו במקום: בנמרא רש"י גירמת היתה ,כן המומרים פקרו בד"ה י רש'כפירוש

- ע"ב* כה דף במגלההמערערים(  טז נד נטענה 10( - כה,ד. מיתלי 9( 
- כה, א משל.11(  לב,יב.- במרבר 14( -- ר,יב. איוב -'18( סו. ד, משלי 12( 
 ושננקם שם בלשעבר כפתרונה כאן להבא צווי בלשון התיבה שפתרון ר"ל15(
 בעקבות הלך 16( - הדברים. בפירוש טעה שמואל קרן ובעל חינוך.לשון
 דברי את כאן בביאורו רמבמ"ן הבין וכן יונתן. תרנום הנקרא ירושלמיתרנום
 )במדבר המקרא בדברי כדרכו השתמש 18( - ד,ג. פצעיה 17( -רשב"ם.
 נא בדף יהודה מנחת ובספר - וגו'. ממפרך נא מחל משה דברי לפרשיא,מו(
 הובצ דיליישקאש יעקב לרי נעם ובאמרי שם ובתוספות זקנים דעת מפר שלע"ג

 הספרים אודות טל האנדה לדברי משכו כאלו רשביים בשם הזה הכתובפירוש
 רמו לא רשב"ם ואולם ע"ב* סו דף השנה דראש בנמרא השנה בראשהנכתבים

 - סט,כט. תהלים אל גם לבו שת ואולי ד,נ בישעיה המקרא לדבריאלא
 ד,כר. דברים 90( - רש"י. כפירוש לפרש מא.19(
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 הורד הק' להן אמר שהרי עליו, עדיו איש שתו ולאויתאבלו
 חפץ 2(שלא כמנודים בהן שמהג הרחיק. ללק: יקח. .1עדייד1,:

 אומר אתה ראה *12 כאראל: מחנה בתוך משה עם לדברהק'
 הודעתני לא ואתה העם: את נחה לך לעילי( כרכתי העל.אלי

 עמנר בלכתך אם כי חפץ ואים לפניך ילך מלאכי הנהאלאה
 מודיט תהיה בעצמך6( אתה דרכך. את נא הודיעני .18בעצמך:

 ילכו. פני .14 אחריך: אלך ואט דרכיך שתראני הדרך, אתלנו
 בקרב: הולכים ופניך כדכת'6( שבקשת כמו אלך בעצמיאני

 מכל לך שאניח עד הארץ את לכבוש עמך אלך לך.והניחותי
 קוהיה כפם, לאחיכם י"י ]יניח[ אשר עד כדכת'ז( מסביבאויביך
 נחת לך והניחותי והמפרש תוי. אויביך מכל ]לך[ אלהיך "'יבהניח
 דברים בכל וכי הוא. שמות בלוטתך, שאטטה במה אעשהרוח
 והלא לך? והניחותי לו יאמר משה לבקשת מתרצה הקצ'שהיה
 אין אם .15 חכמה9(: לשון[ ואינו כ% צורך בלא ]הוא לשוןייתור
 איפוא ]יודע[ במה עמנו10(, בא אתה אין שאם כלומר וגו'.פניך
 עוד הש. אחרת בכילה תחילת וגו'. ועמך אני ונפלינו *16וגו':
 לדעת ישראל עם מכל לבדי אני ואודל ייפלא ממך מבקשאני
 האדמהת(: פני על אשר העם מכל עמהם ש]ת[לך במהנפלא יהירי עיף תם לדברי. שומעים ויהיו ולמוכיח לנביא נאמן אניכי

 לזה וקרוב אמר, שהר- שפתרונו הי בפסוק ויאמר תיבת לפרש רצהו(
- שם, 4( - לב,לד. 3( רשע. כפירוש 2( - ראביע.פירש  אתה בכיי: 6( 
 - כה,יט. דברים 8( - ג"כ. דברים 7( - יז,יא. ב' שמואל 6( -עצמך.

 הוספתי  אשר כאלה  כאן רברים שנשמטו במעי  ונראה תיקון. צריכים הדברים9(
 השורה לסוף דומה וסופה שלנו שבכיי שורה כשיעור שהם מרובע חצאיבשתי
 אשר את לשוני תחת אכתיר ולא שתשמט. ה.ה נקל כן ועל לה קדמהאשר
 היא חכמה והלא ורגל חכמה", לשון ויתור "והלא שאל לפג-ם בעיני נראההיה

 לזה וקרוב כלום. שוה שאינו כמיתר מקצתם ולהניח ולעזוב דבריו עללוותר
 מביא דברים המרבה וכל א,יז: באפות גמליאל רבן של בנו שמעון ר'מאמר
 הונא רב ומאמר שת-קה, לחכמה םיינ ,יג: ג כאבות עקיבא רבי ומאמרחטא,
 אדם ישנה לעולם ע"ב: ג דף בפסחים מאיר רבי משום לה ואמרי רבבשם

 יצחק בר נחמן לרב ב,כה ירמיה של הממרא ופירוש קצרה, דרךלתלמידו
 והמטיב יבחר והבוחר במלים, מדברים לשונך מנעי ע.א עז דף ביומאבאמרו
 הוסיף רזא פענח בעל 10( - ברכה. עליו תבא אחרת דרך ולהראותלפרש
 ע"ב. לה בדף קצת לשון בשינוי רשב'ם פירוש בהביאו "תמיד" תיבתכאן

 לפירוש נלוה 11( - רשב'ם. דעת על הזאת התיבה עלתה שלאונראה
 והרחיבו.רש,י



 לרשב-ם התורהפירוש140

 ונראה מופלא להיות אלי דברת אשר הזה הדבר את 3ם.י1
 נתרציתי אשר עמהם שאלך ההליכה מלבד עליהם, וגדולשופט
 אעשה עמך כל נגד לפנינו1( בו שכתוב ~ים קירון וזהו כבר.לך

 תמה כבודך. את נא הראני .18 שם: שאפרש כמו הכלנפלאות.
 והלא שכינה? מזיו להטת רבינו למ.יה לכו מלאו היאך עצמך.על

 חם האלהימש אל מהביס ירא כי פניו משה ויסתר משבחו2(הכתוב
 לו שנתרצה דברים שני על ברית לו לכרות אלא ישכון לאושלום
 מכל לך להניח יללו פני ועל3( ועמך, אני ונפלינו של קירון עלהק,

 מה על כרית בכריתות כבוךך את נא הראני אמר. וכןאויביך.
 שם5ן וכת אדע, במה כשאמת( לאברהם שעשה כמושהבפחתני.

 בעם ליה6( וממיך הגורים, בק עבר אשר אש ולפה עשן תמרוהנה
 שאל כאן אף נתתי. לזרעך לאמר ברית אברם את י"י כרתההוא
 ברית בכריתות לו שיראה הן לו ונתרצה ברית קיום להקימשה

 אנכי הנה  בתריה8( וכת וט'. ויקרא פניו על י"י ויעכורכדכת'7(
 אני ונפלעו שברוצת כמו נפלאות, אעשה עמך כל נגד ברמזכורת
 וחנותי .19 אליו"(: מגשת וייראו כדכת'"( הוא, מרא 9(כי וגו',תמך
 את וראית .28 מידותי: לך אפרש שם תו'. אתון אשראת

 ]תוכל[ת( ברית בכריתות"( פניך עו" שאעבור לאחראחורי.

 דרך בתריו. בין ויעברו לשמם כרתו אשר העגל כעקר(לראים.
 : ברית כורתים היועברה
 כדכת'"( שם, נצב שהיה משה עם ]שם[. עמו ויתיצב .5לד
 בשם עובר כשהיה קרא הק' י"י. בשם ויקרא הצור: עלונצבת
 לפניך: י"י בשם וקראתי למעלה16( כתי' שכן ומפרש. שהלךכמו
 התחיל מיד קולו,. ושמע עובר הו משראה משה. וימהר.8

 ללכת אתה יכול ]ונוין. הוא עורף קשה עם כי *9להשחחות:
 ברית כורת אנכי הנה .10 אתה: ורחמן שסולחן מאחרבלולבנו

 אעשה, דברת אשר הזה הדבר את וגם עמכם, שאלך זאתטל

 בכ"י: _8( י י._2(ג לד1(
 ףןל._

 פו,יז.- מו,ח.-לבראשית לבראשית
 -- לד,ל* 0'( - שם. 9( - לד,י. 8( - לר,ו. 7( - מו,יח. בראש.ת6(
 במקום נשאר בכ"י 13( - כריתות. בכ"י: 12( - לר,י. דבריו עיין ועיד11(
 - מדעתי. והוספתיה שם. הראויה התיבה הכותב הכיר לא כי חלק מקוםהזה
 לנ,יט. 16( - לג,כא. 15( - יח. לר ירמיה14(
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 וראה ההפלאה לך אעשה עמך כל שנגד ועמך, אני 1(תפלינושאמרת
 כדכדי( ]הוא[ נורא כי עמך עושה שאני הגדולה את העםכל

 נךן כי משה פס את ישראל בני וראו וכת8( אליו. מנשתריראו
 נתקרשו בכורות מכת ידי שעל לפי לי. רחם פטר כל .19וגו':

 תעבד. ימים ששת .21 כק": נכתב ממצרים בשיאתןקבכורותי(
 את תעבוד כי כדכת'י( קרקע, עבודת עבודה מתם קרקע.עבודת
 תשבות. ובקציר בחריש לחם: ישבע אדמתו מעובדהאדמה,
 את *28 מלאכות: שאר שכן וכל לבריות וצריכה חשובהשהיא
 תבשל לא .26 המשפטים9(: באלה פירשתיו כבר האדון.פני
 האמורים האלה. הדברים את לך כתב .27 פירשתיו"(: כברוגו'.

 האלה. הדברים פי על כי וגו': מפניך גרש "(הנני וובפרשה
 ליושבי ברירו ותכרות[ ושלא אחריות אלהים אחרי תלכושלא
 על הק' ייכתוב .28 לרגל: ולעלות בכם להתחתן ולאהארץ

 הדברים ואת הלוחות על 12(וכתבתי למעלה אמר שכןהלוחות,
 הלוחות1"( על 13(ויכתוב וכת' הראשים, הלוחות על היואשר

 כוחו 16(כךנים וכבוהו הוד. לשת קרן. כי .29 הראשון:כמכתב
 מחלית שתי כי שוטה. אלא 16(אימ כרנה ראם לכךני והמדמהולו.
 כל את .82 פירש: כן מנחם"( וגם שבתורה. תיבות ברובהם

 תרומה8י( לי מויקחו שכת' מה כל העגל, מלפני אתו. י"י דבראשר
 בנר מסוה. .38 זו: בפ-שה האמור וכל משה, בעלם כ*עך19(
 21(של ת"ו וגם האראל. 20(מלוה עול ו' כמו עיקר בו והו"ו כןהנךוי
 דרש"( פתר וכן נזרות. המני23( הם מלכתמים היני עיקך22(םיתה

 בכיי לנ,יח.-4( לפסוק לעיל ת' ליה. בפסוק 3( ל.- בפסוק 2('(לנ,פו.-
 כן* והמלות לקצר הירכרעבי

 ק
 כנ,ת.- 9( - כח,יט. יב,יא; משלי 8( ר,יב.- כהרשית ז( המצות.- חנ"לנת אחרי רזל 6( ביציאתו. בכי: 6(

 י,ד.- דברים 18( א.- בפטוק 12( אחריו.- והבאים ש בפסוק 11( - כנ,יט.10(
 במקום וקרנים ובכ'י נ,ר. חבקוק 15( - 6. הערה 58 דף ~RSB עיין14(

 ~Ri'B ועיין נרע. 150 רף 11 קרן במחברת 17( - לנ,יז. דברים 16( -קרנים.
 - ת(ינ. יד,ח; ןרמיה 20( לב,א. 9נ( - ב כה 18( - 5. הטרה 144דף
 מנחם על בתשובותיו רשנ"ם, עליו שנמשך דונש, ודברי וי. כטעית: בשי21(
 כי אומר ואני כתב: פיליפאווסקי בדפוס 6צ בדף 24( - ושהי. במקום בכס8"ן - מט,ט1. בראשית 22( - 24. הסרה כאן ע' הגהתי.  יושר על מעידים 26רף

 מסוה ויםחי ונו' וח"ו טמנך מה "ת" יסוד מלבושים, מעי שני הם וסותמסוה
 ויו.סמן-



 לרשב'ם התורהפ.רוש142

 פכם במלוי ודבר[ נוגו' המסוה את ימיר .84 עמו1(:והדין
 באו עד במסוה ומתכמה חוור כן ואחרי יצוה אשר אתלישראל
 ומתנלהא(: וחוור שכינה2( עםלדבר

ףיף*יח*ף(

 וגם לגלגלת, השקל[8( ~מחצית אחד מכל לקחת ויקהל. .1לה
 שבימים לפי אש. תבערו לא .8 המשכן: מלאכת עללהזהירם
טובים

 כת'"
 שם לכם, יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר

 אשר את כת'5( בשבת אבל ולבשל, לאשת אש הבערתהותרה
 כי מזהיר לכך בשלו, תבשלו אשר ואת יום, מבעוד אש,שאפו
 מלאכית שאר שכן וכל נפש אוכל למלאכת אש תכערו לאבשבת
 תביאו קטורות לצורך ולקמורת, טוב: ביוזם אפילושאמורין
 שממעים6(: בעת המשכן כלי לכמות בקדש. לשרת .19הסמים:
 משה ראה כתבת. אשר מספרך נא[ ]מחני אין ואם חמאתם תשא אם ועתהא(
 סם שלם היה לא שהקירבינו

 ]הבראלי
 של רבונו לו אמר הטנל מסשה על

 ואם מוטב, חטאתם, תשא אם ועתה נדולה חטאה ]הזהו העם חטא אנאעולםז(
 אמרת. כבר בו,כי שמי יזכר שלא זה מספר כתבת, אשר מספרך נא מחינילא,
 וגם ואראין( בפרש' שנ' ציויתני כאשר לארק שתביאם במצרים בשמךלהם

 ואום' ונ' מגוריהם ארץ את[ כנען ]ארץ את להם לתת אתם בריתי אתהקימותי
 והבאת.,...9(. כו' והוצאתי יי אני ישראל לבני אמרלכן

 - התיבות. שת. הסמיך שהיא אחת אות במחברת שחיבר מנחם עם ולא1(
 ואחרי כתוב: שם כ. רשב'ם. דברי יושר להשחית דברים כפל כאן יש בכ"י2(
 וחוזר שכינה עם )אתו( לדבר בואו עד שכינה עם לדבר במסוה ומתכסה חוזרכן

 אשר אתו וחיכת יפה. טולה והכל תקנתי, כן על לעין נראה והטעותזמתנלה.
 להוסיף.- צריך כן 3( נכון.- וכן נמחק, להיותו בכ"י נקוד ענולה בחצאיהסגרתי

 י. לאן לעיל כפ.רושו -ו6( טז,כנ. 5( טז.- .ב4(
- וגו,. ו,ד. 8( - לב. לב,לא.7(  מדברי הזאת דו~ספה כאן באה בכיי 9( 
 מחציה. יותר חלקה כן אחרי הבאה היריעה נשארה אלא נשלמה ולאאנדה

 במקום הפרשה בסוף רשבים דברי בין הדברים נכנסו הראשוניםזבדפוסים
 הדפוסים. ברוב נעשה וכן להשמימה, החלו תפ'ט משנת אמשטרדם ובדפוסהזה.
 ובאמת רשופם. דברי הם כי בחשבו הדברים לפרש נלאה שמואל קרןובעל
 סל בכיי מהנספחות מאומה יהמר לא למען אבל לפירושו. כלל נקם להםאין

 פה. העתקתים רשמיםדברי
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 ולכל והפרוכרז: המשכן יריעות מועד. אהד[ למלאכות.21
 אשדה לב. חכמת .26 הלרש: וכלי החצר קלעי1עבודתו[.

 מצרים: חכמת כמו1( דבר, שם הוא קמץ חטף סכמת אבלחכמה,
 ותשלחנה: כ[יר,ד ירה כמו3( טוו, ואחת אחת כלבידיה2(

 שבטיהם שמות שהרי השהם. אבני את הביאו והנשיאים.27
 דהין5(: וירע שמן והמשחה. יל,~מן .28 עליהכם4(:כתוביכמ

 לאחרים:ילהורות..84
 כדכת'6( בביתם טווים שהיו מלאכה. עוד יעשו אל .6לו
 ייעשו *8 הכנם: 8(ותהי ריקם, מן מימי( כמו דים. .7 מטוה:ויביאו
 שפירשתי כמו כלים כך ואחר המשכן שמו תחילה ת'. לב חכםכל

 : תרהמהפ( ליבויקחו

 פקוד'.אלה

 רכמף .26 והנחשת: והזהב הכסף חשבון פקודי. אלה *21לח
 לגלגלותם בקע אלף מאות השש כי וגו'. ככר מאת הערהפקודי
 כפול קדש של ומנה שקלים, כיה ומנה שקלים, ]אלה[ מאותשלש
 אלפים ג' ככר לכל הרי מנה, ששים והככר שקל, חמעדםהיה
 האבנט יאת .29 שלי10(: אלפים מאות שלש הככר ולמאתשקל,
 של באבנט מדבר אם רבותינו"( נחלתן הזה בדבר משזר.שש
 בממין: משאת וחרב כמו"( ותכל.  .%1  בכהוברוללברו: אוהדיות

 כל המנחה ואת העולה את ובניו אהרן עליו ויעל .29מ
 בשעת מועד אהל אל לבא משה יכול ילא *86הימים"(:
 על הק של חיבתו להראות מיד הענן עליו שכן כיהקמתו

 להוציא 4( - ה,כו. שופטים "( - בידה. בכןי: 2( - ה,י. א' מלכים1(
- רשע, שהביאו בטפרי נתן רבימדברי  - ל,כד. הכתוב כרכרי 5( 

 יר.- יג. , ח ח כד.- , מט לבראשית דבריו וע' ית.רה. מים כלומר 7( כה.- לה6(
 כה9(

 שקל אלפים מאות שלש הככר ולמאת ונכתב: התיבות נכפלו בכי0((
 לעיל דבריו וע' ע"א. ו רף יומא 11( - שקל. אלפים מאות שלשלמאת(הככר

 רשיי. מדברי להוציא 15( - מנ,לר. בר14ש.ת צ1( -כט,ט.
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 הארון על ושכן האהל מתוך הענן מסתלק היה כן אחריהאראל.
 הכרובים, שני מבין ]וגו'( אתך ודברתי ש50( לך ונועדתיכדכרו1(

 כוער אהל אל משה ובבא כדכחו8( משד אהל אל מ.1ה באואו
 אליו. וידבר הכרובים שם מבין ונו' הנול את והטמע אתולדבר
 מפני לשרת לעמוד דבהמם יכלו ולא עולמימ4( בכית מהנא אתוק
 הבדים5(: בין הארון על שכינתו מצמצם היה כך ואחר בענןמקדשו הי היה הבית השלמת בשעת י"י, בית את י"י כבוד מלא כיהענן

 שלמה רבע ונף מנימונן סט אל יתורים לדבר לבו שםואשר
 לפשוטי נךהכים שבהם ודרשות הלכות רוב כי מהם, שהדואל

 ומוב כולם, ללמוד יש הלשק משעויה[ או ]וסיתורםהמקראות,
 ידיך: תגח אל מוה וגם פירשתי אשר בזה תאחהאשר

- כב* כה1(  - הסופר. ופעה אחר, כתוב והוא שמה* ונועדתי בכיי: 2( 
 כהנים כתורת קצת בשינוי 5! - חוטו. אי מלכים 4( - פפ. ז במדבר3(

 והומפתים האלה, התיבות רוחב כמלא חלק מקום נשאר בכיי ק - רסני.שהבטי
 א. , א לבראשית רשב'ם דברי פ.סל
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