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 מיני*בברבר

 כל השני. לחדשי( באחד מועד באהל מיני במדבר .1א
 בהן9( כת' המשכן שהוקם קודם ראשונה בשנה שנאמרוהדברות
 לא שנייה בשנה לחדש באחד המשכן משהוקם אבל מים,בהר
 לפנינו מוכיח וכן מועד. באהל מיני במדבר אבל מימ בהריאמר
 דבר ביום ומשה אהרן תולדות ואלהדכת'3(

 ני"י~
 בהר משה את

 ואלה ארבעה4( אהרן תולדות היו אז המשכן שדוקם נורםסים,
 בשנה לסוף אבל ואיתמר, ואלשר ואביהוא נדב אהרן בםשמות
 כשהוקם שלבסוף לפי שמם, אם כי היו לא המשכן שהוקםשנייה
 במדבר י"י לפני ואביהוא נדב וימת נאמר5( שנייה בשנההמשכן
 שהוקם כיום בו כי שמם ולבסוף ארבעה היו מימ במדברטים,
 לפי עדת. כל ראש את שאו י9 ואביהוא: ניב מתו משראדל

 לצאת6( ראוים שערים ובני ישראל לארץ ללכת צריכיםשמילתה
 כדכת' העק נעלה הוה השני בחדש בעשרים שהרי המלחמהבצבא
 ולכך וג'. המים אל אנחנו נוסעים ש80( וכת בהעלותךז(בפרשת
 סיני. במדבר ויפקדם .19 למנותן: זה חדש בתחילת הקשיה
 בערבות אותם ואלעור משה וידבר כתא( שבפנחס שני שבמניןלפי

 מיני: במדבר היה והראשון חשבון כי כאן נאמר לכךמואב,
 שמפרש כמו בתוכם. התפוקדו לא אבותם למטה והלוים.47

 ילכו לא כי טעם ומפרש וט' תפקוד לא לף סטה את 10(אךוהולך
 וגו': העדית משכן על הלוים את הפקד אלאם(  המלחמהבצבא

 ויקרא לד,לב; לא,יח; שמות 9( - פעמים. שתי לחדש לחדש בכ"י:1(
 בכיי: 6( - נ,ד. 5( - ג,ב. 4( - נ,א. 3( - כז,לד. כו,מו; כה,א;ז(לח;

 נ. בפסוק "( מט.- בפסוק 10( כו,נ.- 9( י,כט.- 8( י,יא.- 7(לשאת.-



171 א"א-ד,יבמדבר

 יהורה בטול כנק יגל, כל של בנק היה משן באותות. *2ב
 שם המחנות. בתוך *17 ממתויק: מנגד. שורי(: יוסף בעולאריה,
 דגלים שני כן האחר והלוים, המשכן כן ואחר תחילה, ממזגםרגלים

 למשכן סביה צודיו עניין בכל יסעו. כן יחנו כאשראחראים:
 מנו ימק וררך דריכתם. דרך מכיכ היו כך דנלים,הארבעה
 הצפון: מערב וררום מורחדוגלים,
 ישראל תקרא מנה תחילה ומשה. אהרן תולדות ואלה *1נ
 מתה תוזה הלוים. תולדות כך תשחר הכדגים תולדות כךואחר

 ולקהת דכת'2( דלוים 4ם לפנים משה אירנה אהק.תלדות
 דלוי, שבט על יכךאו אשר וכני ואהרן משה זהו רגמרמי,משפחת

 לדגוישו אהרן "והברל ואהרן, משהי( רק בנים לעמרם דוו לאכי
 בהר משהק את י"י דבר ביום הלוי: שבפ על ילךאו הימוומשה
 שנייה בשנה אכל ארבעה. היו או המשכן שהויים ידם שוהוסים.
 כמו ואיתמר אלטר אם כי נשארו לא מיה במדבר דגמנכןשהוקם
 טעי בהר שנאמר מים שכל פרשה6(. בתחילת למעלהשפירשתי

 אלא נאמר לא משד אהל משנבנה אבל המשכן, שהוקם ידםזהו
 להם תתן אן כסוי( לשון, כפל ננתונימו. נתונים י9 מים:במדבר
 תפקד. בניו ואת אהרן יאת .16 ב"ל: רונץ8( דוננט נחלה,אחות
 יוסף: את הטבחים שר ושקד כמו9( עליהם, וממתה פקידתעשהו

 לפפור באים שהיו לפי תפקדם. ומטלה חרש מבן זכר כל.16
 מבן ממינם גם לכן המעלה, חדש מכן פרין שחיטוין הבמוראאת

 מפרש עתה הבניו. משה העמרמי. משפחת ילקהת *27חדש:
 הפדיום. *49 ומשה: אהרן תולרות ואלה למעלה10( שכתרזמה

 מאות שלש שלשום: ט(הכנם, ריקם, של כמים מיםמיותר"(
 בכתו ואין היו בכורות אלף18( ועשרים שנים על עודפיםשהלוים

 רבותעו4'(: פירשו כך בכור.מפריע
 שממעים ראשונים דגלים שני המחנה. בנסוע ובניו אהרן .5ד
 פשה המופ. על ינתנו .10 והלוים: המשכן שפע נודםתחילה

 בכיי: 3( - כו. בפסוק 3( - רבא. בבמרבר הנמצאת האגדה בדרך הלך1(
 יר.- כנ,יג. אי הימים בדברי המקרא בדברי השתמש פעמים*-4( שתי משה,משה

 ~aonne 2תה של לעז %6ש40%7 8( - כז,ז. 7( א~א.- 6( - משה. אל ביי:5(
 דבריו עיין 10( - מ,ד. בראשית 9( - 30. מימן 95 דף RSBY ע.ין נתונים. שללעז

 - יר. ח,יג. שמות 18( .- פעמים שתי מיותר מיותר בכ"י 11( - א.לפסוק
 ע"א. ה דף בבכורות 14( - לס. לפסוק רש,יי עין13(
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 והיה בשנים. כמוט כדכת'1( כת' מרלא קרא יוסף ר' בזההיה
 כי השיבותי על. מדכת' הכלים תחת היה המוט שכל לומררדנה

 בטבעות המהצות שנותנק משא כל כדרך הכלים בצדי היוהמוטות
 ראוי ונתנו לשון אבל המשכן2(, בפרשת כדכת' הכליםשבצידי
 וישאוהו כדכת'8( במוט יאמר משא לשון וחשול המוט עלליסר
 לכם tNLG ימבלוהו, כתף על וכרני( השולחן את בם "ונשאבמופ
 יבואו כן ואחרי .15 וה: את נשואין וה בדבר כלומר בכתףימשא
 את כבלע *26 והכלים: הארון את שתכסו לאחר קהת.בני

 שמצינו כמו ימותו. יראו ואם נגלה"(, ההיכל את כשסותריןהקדש.

 י"י, בלע כמו"( כבלע. י"י: בארון ראו כי שמש8( ביתבאנשי
 מבולעים. 12(ומאשריו ארמנותיה, כל 11(בלע בלעו, אירחותיך10(ידרך

 היו המשכן את לפרק מתחילין שהיו שמשעה למעלה כת'וכן
 המחנה כנסוע ובניו אהרן וכא כדכת'"1( קהת. בנימתרחקים
 ובמו אהרן וכלה עד14( הפרשה וכל המסך פרכת אתוהורידו
 קהת: בני יבאו כן הנחרי וגו'לכמות

 . א שנ
 קהת: בני ראש את נשא למעלה16( שכת לפי הם. גם.22
 מדר ונקבעו שנסדרו לאחר המחנה,ו מן מישלחו .2ה
 חטאות .8 המחנות: מן טמאים שילוח להמר הוצרך וחסיתןהמחנות

 שמות 4( - ינ,כנ. 8( - ל,ד. כז,ז; כז; יד. כה, שמות 2( - ינ,כג.!(
 רשב"ם כתב ולא יסבלוהו. בכסף ככת' בפעות: ובכ"י ,ז. סו ישעיה כ( -כה,כח.

 כפי בי"ח ועם על עם יחובר כתף תיבת שנם לומר שרצה דעתו נגלה כיכן,
 אל המשא הרים הוא סבל שפתרון לפי תן נ כמו הוא סבל כי עמה. הנכתבתהפסולה
 עם בי"ת תבוא משא מלת ואצל למקום. ממקום בהנשאו שם יהיה אשרהמקום
 לה,נ. ב' הימים דברי 6( - נשא. תיבת בפעולת' תבוא כאשר כתףתיבת
 טעות עצמו לרשב'ים יבא ומאין בכתף. אלא משא לכם אין בטעות:ובכייי
 ננלה תיבת שמת בכתבו הכותב טעה ובכ"י ההיכל. נגלה ר"ל 7( -מזאת?
 שהוא לחשוב טעה הראשון והמרפים נמחקות, להיותן עליהן ונקד נב אותיותוכתב
 איכה 19 - ו,יט. א' שמואל 8( - הדפוסים. כל טעות נולדה ומזה ינישם
 מפסוק 13( - פ,טו. ישעיה 12( - ב,ה. איכה 11( - נ,יב. ישעיה 10( -ב,ב.
 ד,ב. 15( - סו. בפסוק 14( - והלאה.ה
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 וכחש 1( ויקניא פישת בסוף גזילות אשם בפרשת הכתוכים]ה[אדם.
 מטנית הנר ומת טאל לו שאין הגר טל וכשבל ונ'. בפטרוןבעמאו
 ]הכפורים[, איל מלבד .8 הקוק: אשמו. את והשיב *7כאן:
 וכל .9 לכהני: הטיב דירן, המושב, האשם בוילרא, האמורהאשם
 שליוים כעה"ק ותרומת מפרצם שישראל ראשות תרומתתרומה.
 יתן אשר )ו(איש3( .10 לך2(: שלח בפרשת המפורעוקמפרישי'
 לו בהחג וכיהוא חרכים כגת לכהים דיאף דבר ערתנדבלכהן,
 מה לכהן יתן אהמר אאיש אגדה ומדרש ענננו. לכהן כלנטריהיה,
 כן: דרשו הוא שמיותר היפי דיבה. ממת לו ההיה לו ליתןשחייב
 שטים מושחטה מעליה, שטה כדכת'5( תמור. כי תשפה. כי.12

 נאנסה. לא נתפשה. לא והיא ושינתה: בה. אין יער *18העמיקו:
 כירט: מי קדושים. מיכן .17 פטורה: באתם הםתירץהשאם
 דצני יאכטא חבורו ואון אדים כשמשביע ולשבועה. לאלה.21

 תדנה בי תכזב שאם הרכר זה על בשםמשביעך
 מז~

 כאשה
 ששעבר: זרע. ינורעה .28 ירישה: ונפלה בטנה ששכתהפלונית
 קטי ידי על ת פורענות לה שגרם אעיטי מעון. האיש יניקה.81

 להיות אשתו ממל שלא מעון האיש רקה נראה ולי בהי(.שקינא
 אלא לו. אםהחה שד"א משן מגולף היה לא שתק ואילו תחתיו,מונה
 פורענותה8(: קיבלה ולפיכך ועתה, שהרי עוונה את תשאהיא
 אחיו. את 9(הטרת ]מטרת( מנחם פירש ענבים. משרת .8ר
 בשרו lbw~(1S ועול 11(משמר ה2ל 10(מרמם עול % כמו הס'והרי
 לארסיהם. ארם בני עבורת אצל אס כי עדרות לשון יתכן ולאירוה.
 כמו שרה, מנורת הוא פעל למד מחטופי שמשרת אני אומרלכן

 נמצא במלרא נמצא לא אם ופרשתו ליה. מטרת כטף18(מקת
 הרי המכךא, מלשון ואם ביין. פתו ששרה טיח התלמודיי(בלשון
 משרא כמו"( ופרשו16( לטוב. שריתיך לא אם בירמיה15(מצעו

 מלפר יצאה שגנה 2( - בטמיתי. יג, יכחש בטעית: יבכ,,. כא ה יקיא1(
 קרה בפרשת אלא לד שלח בפרשת איננה ולוהג כדינה מתנות פרשת כירבינו
 בברכות יצחק בר נחמן ררב מימרא 4( - ואהה. בטעות: בכ"י 3( - יח.פרק
 ה,ב,- החטט מסליו.-6( שטה ר,טו: במשלי רש"י.-5( ורששו טיש מגדף
 במחברת חברו ומנחם ח,כו. 9( - ראב"ט. פירש וכן 8( - רשיי. פירוש זהו7(

 - יו,ד. הלרקק 12( - רבים, ועוד מ,נ בראשית 11( י,ו.- הלעקה 10(שרת.-
 ריגש 16( - פו,ש. ירמיה 15( - ע"א. לו דף סיר 14( - מד. יכ שמות18(

 ה,יב. דניאל 17( - טו,יא. לירמיה שהביאו ורש"י 86()בדף
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 ואמר שהיה. כמעשה האזיקים מן פתחתיך כלומר שבדניאל.עטרין
 כאן אף הלאה. זרה מגורתי( פניכם. על פרש וזרתי כמו1(שריתך
 וניתר הנבדל כאדם הענבים מן תופל שנבדל מה כל ענביםמשרת
 עיקר את אותו. יביא .18 בהם: שקשור והזיקים הכבליםמכלור
 שאם לדת. תשיג אשר מלבד .21 ומפרט: שהולך ככדקרכנו3(
 חובה, של אלה מלבד יביאם שמים לשם הרבה קרבנותנדר

 תברכו כה .28 נדריכם: ]כל[ ומלבד מתנותיכם 4(מלבדדוגמת
 שאומר כאדם פיכם מברכת תברכו לא כלומר ישראל. בניאת

 שאברכם תתפללו אלי אלא וכך כך פלוי לראשתבואתה6(
 תאמרו כייער כולכם אשמע ואני יי'י, יברכך שמפרש כמואס,

 ישראל, כני על שמי את ושמו שמפרשי( כמו לישראל,ואברכם
 לישראל אברכם אני בשמם, ולא בשמי לישראל כהניםכשיברכו

 פניו י"י ישא *26 י"י: יברכך ואומרים הכהנים שיתפללוכמו
 שכת'8( ומה מכם. פניו יסתיר שלא אליכם, ופניתי כדכת'י(אליך
 פרטיו, מכל למזתו איש פני ישא לא ד,כן )איש(, פמנם[ יגמא לאחשר
 כדכת'0( לחננו אליו שיפנה אהובו אל שלו פנים ישא הואאבל
 וגו': אתכם והרביתי אליכםופניתי
 בשמות]בפרשת[ הנקובים הפקודים.הם על העומדים[ ]הס .2ז

 כמו צב. של ע~לית דבוק' שהוא לפי עילות *8 סיני10(:במדבר
 הנשיאים שני על18( 2י(עגלה מן יאמר עשרות"( מעשרהשיאמר
 כמו16( צב. נחל: 5'(ערבי ערבה ומן ארץ. עלי ע~וה14( ומןעגלות.
 העשויות עגלות בעית ונראה עמינו. לפי פתרונו בפרדים. אובצבים
 17(ויהי למעלה, מוסב יקרבנו. .18 רחוקים: ובדרכים בצבאלהלוך

 158 דף RSB8 במפרי דבריו פירוש עיין 8( יז,ב*- 2( - ב,נ. מלאכי1(
 - בו. בפסוק 6( - תבואת. בכ"י: 5( - כנ,לח. ויקרא 4( הרב-עית.-בשורה

 דברי על ומוסב פנים ישא לא אשר להיות שצריך נראה 8( - כו,ט. ויקרא7(
 "םא לא "הק' כן אחרי שבא נשביל לשנות טעה והכותב י,יז. דבריםהמקרא

 1.- בהערה 59 בדף 8511ת במפרי שכתבתי כמו ולא וגו'". לנקותופני'איש
 ע"ב יז דף השנה ראש בגמרא הגיורת בלוריא לשאלת כיון רשב"ם הנהכי

 לא אשר נאמר ושם ע"ב ע דף ובנדה ע"ב כ דף בברכות עוירא ריולדרשת
 א,ה-טו.- 9.-10( הכרה דף151 ועיין1]88~1 כו,ט. ויקרא פנים,-9(ישא
 הזה.- הפסוק בטצם 12( תיקן*- שמואל קרן ובעל עשרים. בטעות: בכ"י1!(
 נהפך שבשמיכות לעדה זאת והביא עו,י. תהלים 4!( על.- במקום של ביי13(
 בסמיכות ?קלות וכן אחריו, הבא השוא בעבור שלמה תנועה לה-ות יתחחטף
 ובפרדים. בצבים סו,כ: בישעיה 16( מ,כב.- איוב 5!( - בנפרד. איותמן
 יב. מפסוק7!(
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 בארבעה שכתובים כמדר וכך: כך ומה וכרבנו נחשון, ]וגו'[המקריב
 ואחרי ראשנן, דגל כן ואחר יהורה, רגל לרבנותיהם, הביאורגלים
 התחקקו אותו. המשח ביום .84 דן: רגל כן ואחרי אפיים, דגלכן

 שנים לסוף אותו. המשח אחרי *88 זו: בפרשה שכת' כמולחנכו
 וכך1(: כך התשבק עלה נתחנך שככר יוםטמר

כהעלותך.

 כאן. הוכירה וו, היא תדיר שמלאכת לפי וגי. בהעלותר .2ח
 ]לא2([ המנורה הדלקת מלאכת נגמרו, המשכן מלאכות שכלאע"פי
 רהטי מתה היה עמ'[. המנורה פני מול אל היא: תדירה כינגמרה

 יהעבירו. *9 השולחן$(: אל להאיר הנרות שבעת כל שלהפתילות
 י"י: אל וממתירו כמו4( ציווי יעשון הוא נד_;עקירי אבלויעבירו,

 משה: כך ואחר תחלה6( הגיפם אהרן 1וגו'[. אותם והנפת.18
 זאת *24 חטאת: כו שייהם הזה לשל6( כדכת ויתחטאו..81

 ]ב[מדבר שבפרשת נאמרה. לא שעדיין חדשה מצוה ללוים.אשר
 בז עד שנה שלשים מבן למנותם הו ציוה נשא8( הבפרשתמיניז(
 וו בפרשה תתה המשכן. את  לשאת ולמשא, לעבוד שנהחמשים
 לשי שנים חמש אשר משכן, משמרת. עבודת מצות לפרשבא

 משכן לשמירת ומצווה ראוי יהי למשא ראוי שאיה שנההשלשים
 מצווה יהא  משא לעבודת ראוי שאש ומעלה חמשים ומבןוכליו

 שנה ]חחמש5( עשרים מבן והולך שמפרש כמו שמירהלעבודת
 שמירה מלאכת מועד אהל בעבודת צבא לצבא יבאומעלה

 להוצגם  ושניהם פד. פסוק פירוש לעומת הוא הזה והפירוש חשבון. טל.ה : בכ'.1(
 הראשון.- המדפים להוסיף היטיב כבר 5( - פד. לפסוק רש"י  שהביא ספרימאגדת

 ט"נ מה דף זקנים שבדעת יהורה במנחת רשב"ם בשם הובא היה הפירוש8(
 הובא מח דף רוא ובפטנח ע"ב. צח דף במנחות הגמרא פ. טל דבריםבהוספת
 - הדברים. מקור הכיר לא בפעם וכפעם יאיר. הר"ר בשם רשב"םפירוש

 והעתירו כתוב: י,ט ובשמות ויו. בלא העתירו כתוב: ט,כח ח,דושם בשטות4(
 - ונו'. ד,א 7( - ז. בפסוק 6( - יא. פםוק לדברי 5( - אלהיכם.ל"'י
 במקרא. כתוב ט כי, ועשרים. חמש 1'ל 9( - ונו'. ד,כא8(
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 משמרת. לשמר ]וגו'[ אחיו את רשרת לפנעוי( שמפרשכמו
 כדכת' משא של העבודה מצבא ישוב ]שנה[ חמשיםומבן

 יעבוד ]ו[לא חמשים, בן ועד שלשים 9(מכן מעלה  שלבפרטרות
 מוסב, הוא שניהם על אחיו, את ושרת אלא  משא בעבודתטור
 נפסלו שהמהם ומעלה, חמשים ומכן שלשים וער ועשרים חמשק

 לשמור אחיו 1את[ וזה זה ושרת ימשו? ומה משא.מעבודת
 ללוים תעשה ככה .28 יעבוד3(: לא משא ועבודתמשמרת

 יהיו4( חמשים ]ומבן[ השלשים לפח שמם חמשבמשמרותם.
 המשכן: במשמרתמצוים
 יום אלא נהג לא מצרים שפמת לפי ישראל. בני ייעשו .2ם
 לצות התירך המשכן כשנבנה עתה סרבנות, כשאר היה ולאאחד

 מצרים: כפסח ולא לדורא 5( כצות]ו[ מרקרשהמשהו
 לקריאה, החשצרהז יהיו לך העדה. למקרא לך והיו .2י

 את גמיעה: כמו הוא דבר שם לממע למטע. צריכין יתוולמחתת
 לחובב. .29 בשתיהן: בהן. יתקעו *8 למחנות: כ%המחנות.

 אשר כן על כי .81 משה: חותן חובב מכר כדכת'6( יתרווטו
 לנו הייתה וגם במדבר בחגותינו צרכינו לב על וגתתהידעת
 עינים דוגמתי( יתרו7( בוישמע כדכת טובה עצה לנו לתתלעינים
 שהוא חורב הר מכנגד ווו לא עדיין כי י"י. מהר .88 לעיור:הייתי

 לא שניה בשנה שנאמרו הדברות שבכל פי על ]ואף מיס.במדבר
 כמו המשכן שהוקם לאחר זה מיש([, במדבר אלא טיני בהרנאמר

 עתה: ער היו מיס הר אצל ]מים[ ומכל למעלה10(.שפירשתי
 סוף ער חנו שלא ימים, שלשת עד הלכו ימים. שלשתדרך

 שמצינו כמו כמתאוננים. העם 12(ויהי הדרך טבח ומפנישלשה"(.
 באלהים העם וידבר בדרך העם נפש ותכלר פרה8י(בפרשת

 כד דף חולין ובבל. ספרי מדרש את 8( ל.- בג. ד,נ. 2( כו.- בפסוק1(
 - יהיו. במקום והיו בכ"י , - כד. לפסוק נם ומשך הרחיב כו לפסוקט"א
 תיק ז"ל מ:חם בן משה ר' לתרגום יאראסלאוו אהרן ר' והמבאר nlsa. במ'י5(

- ד,יא, שופטים "( - שעב"ם. דברי ב"ביאו מחר"פכראוי  ישיט שמות 7( 
 כררך שלא סבר לשון והיית לפרש מלפגיו יצאה ושגנה כט,טו. איוב 8( -וגו'.
 - בזה. קרסיה. שכבר ורשיי א:קלום ועיין הקורמים. תנ"ך בספרי המקראנלסון
 - א,א. לעיל רשב"ם דברי פ- על כל לעין הנראה החסרון לשלמתי9(
 ובדפוסים יא,א. 13( רש'י.- שהבטי האגדה מדברי להוצ.א 11( ג,א.- א,א;10(

 הדברים מקום גם שינו שבהם ובאחרונים רשתים, דברי באמצם כאן המאמרנפרד
 ה. כא,ר. חקת בפריטת ר'ל מז( - 8. הערה 51 דף [8881 עייןהבאים.

 ',. ל."יא~יש~שא4
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 ימים שלעמה אתנן כל לפניהם נוסע י"י ברית וארוןהכמשה:
 י"י קימה .85 הארק: על הולך הענן כי מנוחה* להםלתור

 הכפרת: מעל אז שכעהשהיתה.מסתלקת1(
 כזרע זהמן .7 הדרך: מטורח מצטערים כמתאוננים. .1יא
 ולכך ויכש כנטה נראה כלומר הכדולח. כמראה ומראהו הואנד
 כן ואם יבשים. חיטים שאוכל כאדם יבשה, )ו(נפשנו אומרים2(היו
 של טעם מפרש יעתה4( לפנינוש כאמור הק של ]אפו3([ חרהלמה
 טעמו והיה או במדוכה דכו או ברחים כשטחנו שהרי אף.חרון

 מהוק6( מתחילה שהיה טעמו מתחלף אז השמן, לשדכטעם
 או טחינה לאחר אבל ]טחינהם([, קודם ואגוזים כותים בדבש,כצפיחית
 עול כליחלוח טעמו עתה נעשה טעמו, והיה אז במכתשתכתישה
  שנתחלף טחעה לאחר ואגוזים ותים שמן כמו שמן, ובשרשמן

 אותם טרחנים שכשרשים אפו, ויחר י'יי וישמע ולפיכךטעמןל(,
 שמתחלף טעמו, והיה כת' כאן יבש, מאכלם ואק כשמן,ונמתה
 בדבש, כצפיחית וטעמו כת' בשלח8( בפרשת אבל הראשון,טעמו
 עיקר. כולו לשד .8 שמן: טעם בהם שיש כידם טעמו הואשוה
 תאיכם כיובש לחלוחי נהפך , קיץ בחרבוני לשדי 9(נהפךכמו

 בחהצורע "(שוטטו בארץ, משוט כמו"( שטו.שנרעייבשו10(:
 ילד הרי אלמודד, את .ילד ויקטן[ ]כמו18( ילידתיהו. .12הנושלים:

 כחיריק שמהם ילידחוהו, אותם, דרשתם "( יאמר ]הלחיכך אחרים.את
 בגעש שהוא ישב אבל טייל, כעין דומה שלהם שמפעללפי

 ירד מן וכן פתחק. דומיהן כל וישנתם, ישן וישבתם, יאמרהאדם16(
 יצאנו וה למה כתרגומו: מאפכם. יצא אשר עד .20וירדתם:
 ולפי במצרים, נאכל אשר הדגה את וכרנו שאמרתם"(ממצרים.
 נתרעמתם ולא בשר מתאוים הייתם ואלו תלע* טרכה כפויישאתם

 - מסתלק. שהיה שם: כתוב היו ולפנים מסתלק. שהית בכ"י:1(
 ר,יט.ב 6( - שם. רשב'ם פירחט ועיין טז,לא שמות1:( ח.- בפסוק 4( חלק.- מחק מקום נשאר בכ"י 8( - יבשה. ונפשנו ובכ"י: ו. בפסוק2(

 להוסי4
 שמואל. קרן בסל

 א,ז.- איוב רודי.-נ1( שהביא דף14( מנחם על דונש תשובות )ע' דונשבדרך
 ביהושע וכן יא,לא בדברים 14( - י,כו. בראשית 13( - ה,א. .רמיה12(

 העיר כבר זה ועל וירשתם. אחרי נמצא לא אותם אבל אותה, נמצאא,מו
 182 דף ונם 9 הערה 184 דף ~ESB ועיין intransitiv, 15( שמואל.- קיןבעל
- 115הערה  אמרו וכאילו ממצרים יציאתם על התרעמו ובזה ה. בפסוק 10( 
 ממצרים. יצאנו זהלמה
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 תלפות בשאר כמו כך, כל לוקים הייתם לא מצרים, יציאתעל
 צריך וט. אלף מאות שש משה ויאמר *21 לי: שלא מהםשיש
w-e~)1מיס. הר אל לעלות העם יוכל לא שפירשתיפ( דתמא זה 
 שמים הרש ואכלו הן שאמר מה על מתיירא היה משה כאןאף
 שיאכלו אמרת הקכ"ה,אתה מן ושאל לזרא, לכם חגיה אמר8(וגם
 חולא והטףש הנערם לבד רגלי אלף מאות עטם והלא ימים,חדש
 זה תקיים והיאך ימים חרש להם יספיק לא בקרם וכל צאנםכל

 שהרי חדש ער וימתפכן מעט וישארו אותם תכלה אוהדבר?
 בשר להם להביא נימים להם תעשה או לזראוי ]לכמ[ חניהאמרת
 הואו ולא האהל אל לצאת שנכתבו בכתובים. .26 אחר":ממים
 כמו8( מנעוריו, מבחוריו. .28 במנהדרין5(: כמפורש ענוהמתוך
 התשים הם י"י, ישמח לא בחוריו על כן 7(על אבל בחורותיך.בימי

 הנונעם יומךם הגשם, ויכלא כמופ( כלאם. בחורים8(:הנכראים
 כמו כלשם. לומר טים ה"נ  א"ת  הכלא. בכית ותנך  הענקמן

 התאוה מקברות .85 מדבר: בארץ 11(ומצאהו אדוני,10(שמעני
 ]העמינסעו

 העם נסעו התאוה מקברות הפשמ לפי ]וגו'[. חצרות
 מרים, האמף עד שם נתעכבו כלומר בחצרות, שם ויהיוחצרות
 בסיפרי אנדה ומדרש בחצרות. ויהר לומר בלשונו האריךולכך
 פארן. במדבר ויחנו מחצרות העם נמש ""(ואחר הפרשהבסוף
 ומסופק בזו". וחנו מזו ונסעו בוו וחט מזו שנסעו היו חצרות שתיוכי

 למדין אנו זו כי בדרשה14( ופירשתיו בפריש עליו18( ונשאלתילרבותי
 חצרות ]העם[ נמעו התאוה מקכרות בה שכרנ' הפרשהמתחילת
 שממרעה בשעה היה ,,ה בסיפוני כת' זה פסוק ועל בחצרות,ויהיו

 "ואחר פרשה של האחרון בפסוק ומסיימו חוור דבר וסוףמרים",
 נדרש הוא זה ושמוק וכו'". היו חצירות שתי וכי מחצירות העםנמעו

 כשאר בחצרהז, ויחם העם נסעו התאוה מקכרות כתב15א]מדלא

 ו פרק דמומה ובתוספתא במפרי באגדה מבואר זה לפרש הצורר1(
 משה שאל לא כן ואם 4( כ.- בפסוק 8( - יט,כנ, שמות 2( רש'יישהביא
 המאמר בא ובכוי שמעון. לדעת,רבי שא יו דף 5( - הדבר. יהיה איךאלא
 שהוא ור'ל הש,פ. קהלת 6( - מבחוריו, פירוש אחרי במקומו שלאהזה
- %"abstfactttwj .(yhome מופשטשם  דבר שם שהוא ר"ל 8( - פ,טז. נצענה 7( 
 - ו. כנ, בראשית 10( - ח,ב. בראשית 9( - 0%אש". (coYSCfdtttW1נמצא
 הדרשה. בכיי: 14( - עליה. בכיי: 18( - יב,טו. 12( - לב,י. דברים11(

 - הבין. אין בפירוש נדפם בצרפת, אשר Palis בעיר כלומר בפריש,ובמקום
 להומעש. כניל15(
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 נסעו התאוה מקכרהז אלא ויחס, רמעו בהן שכת וחמות ממעותסל
 ויהיו כך ואחר מחציפות כן[ ]כמו נסעו העם כי משמע חצרא,העם

 מחצויות הראשון דנל שכשנסע בחציבות, לאחוריהם שחזרובמצירות
 שהיו ומרים ואהרן ומשה 1( דלוים[ נמש ]ולא המשכן הורד לאהדק

עריי
 וחורו מרים ונצפרעה פתים דגן להם כקא לרה, כמחנה
 העם נמעו ואחר שבעה, לםי8 מצרעתה מרים ונאספהלאחוריהם
 כפרשת במכילתא מצאתי זו דרשה וכל פארן. במדבר רחבמחצרות
 קלונימהם ר' בתערבות מצאתיה הנהב הראשק2(. בפסוק כולהבשלח
 ישראל בני "ויסעו כמכילתא3( שכתהד מדה וגם ככיתי. רהטי%ש

 נשרים" כנפי על אתכם ואשא נאמר זה על טוכותהמרעממם
 ויחנו מרעמסם ויסעו שם כתהו שאין לפי לשואליכם,ופילשתי
 שנסעו ובשעה למוכות מרעממם באו שטה שלפי לך לומרטוכתזה
 נשרים: כנפי וזהו מסוכות כן כמו נסעומרעמסם
 כושית אשה כי הם: ממשפחת שעזיא ]שכושית. .1יכ
 דבשה הימים בדברי כדכתילקח.

 כהו בארץ שמלך רבנו"
 שם, שכתתי כמו עמה שכב ולא אחת מלכה ולקף שנהארבעים
 שאם פשוטו. עיקר והו לה. נזקק שלא בו כשדיברו ידעו לאוהם

 לקח? כהגית אשה כי לפרש צורך מה דיכרו5(, צפורהבשביל
 לא כי תשורה ועוד ? היא מדיעית ציפורה כי ידענו לא עתה ]עד[וכי

 ילדה אשר קטורה מבע ומדיין הוא, חם מבני כהד כי כהטיתהיתה
 אמרו ואת עוד כלומר ]תו'[. במשה אך הרק ייאמרו .8לאברהם:

 לישראל: ]י"י[ דבר בנו גם הלא עלינו להתפאר יכול במה משהעל
 לא במשה מדברים שהיו בשעה פתאום. *4 יתנו: עלבנו6(.
 משדה מפני בהכי לנעור אלא עמהם לדבר רגילה שעההיתה
 קבס הוא. נאמן .7 נבואתכם: נביאכם. .6 כבור: לוולחלוק
 נאמן, במקום יתד ותקעתיו וכמוהוי( ביום. טחיה כלוומיוםד
 כמת, תהי נא אל .18 ליפול: ממהר אש חוק במעם התקשיתד

 כמת. בעצמך אתה תהיה נא אל הבשבילך לכבודךכלומר
 של אמו מרחם ממעיו שהוא מי בצאתו פלד אשרוהיאךש

 לא יז יג, לשמות הנרפסת במכילתא 2( - כאן. ךק מקום נשאר בכ"י1(
 : בטעוה בכ"י 6( - רש'י. שהביאם בספרי נתן רבי כדבר. 6( - ב1. 11הערה 13י דף ESBM עיין 4( - יב,לו. לשמות '.בשלח מכלתא 8( -מצאת:ה.
 כב,כג. הנעיה ו'( -באנו.
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 שנולדה מאחר כלומר חי, של בשרו חצי נאכל הרי חי,. שהחשאחיו
 של בשרו חצי נאכל הרי מתה, והיא משה של אמו טרחםמרים
 כף, בתוקעי תהי אל כמו1( כמן אתה תהיה אל תהי. נא אלכזעה:
 חנם, עד תהי2(אל

~R(a 
 יין: במרכאי תהי

 לך*שלח

 עשר שנים אלה כל כר. פשוטו עיקר בהם. נשיא כל .2יג
 שתמריו ללכת, לבם אותם שנשא שבישראל מאותם תיקאנשים
 ומאותם הארץ, את לרגל ללכת שירצה הא"ש *(מי העם את]ולגאול[
 שאנשים6( ולפי עשר. שמם מהם ותבחר תלף ללכתשיאמרו
 ונם נכריה בארץ ~כת ראוים לבב ורך יראים שאינםגיבורים
 הת נקכם6( ולא להכריו הוצרך לכך הארץ, מפרי ולנצתלהתחוק
 שהנחיל]ו[ ובנשיאים 7( ישראל את שמנו לנשיאים שעשה כשםבשמות
 שמות: נקובי היו שאותם ממעי(, באלה הארץ את ישראלאת
 הי"ב אלה כל פירושי. מוכיח כל שתחת הטעם בהם. נשיאכל

 שתה כל כמו"( ללכת. להתנדב נשיא10( אחד[ ]כל יהיוהאנשים5(
 ]12(לא יהושוע. נון ra להושע משה ויקרא *11 רגליו:תחת
 כך אלא יהושע[ ננשא לכן18( קודם כבר שהרי כן, אותו קראעתה

 הוא אביו בבית כן שנלרא למעלה שאמרנו נון בן הושעפירטו.
 שכך ביתו. על והפקידו משרתו כשנעשה מההנע[ משה שנךאאותו
 15(ויקרא פענח, צתת יוסף שם פרעה ויקרא כמו14( מנהגם,הה"

 בכ"י: 4( - כנ,כ. משלי 8( - כר,כח. משלי 2( - כב,כו. משל.1(
 - שהאנשים. בכ"י: 5( - 1. הערה 82 דף 1]88ת ועיין העם. אתשתכוין

 - הנה. בטעות: בכ"י 9( - לד,טו-כט. 8( - א,ה-יו. 7( - נקבה. בכיי:6(
 נסיתי רגליו.-12( ללכת שתה כל בטעות: ובכיי ח,ז. תהלים 11( הנשיא.-10(בכ"י:
 דברי בראשית אלא במקום כמו לכתוב שינה שמואל קרן ובעל החסרון.למלא
 רבים במקומות הראיתי וכבר הכרח. בלי כן לעשות יכין ולא כאן. הנותריםרשב,ם
 רשותם מפירוש שלמות שורות שנשמטו 2 בהערה 32 ברף ~RSB בספריוגם
 - כאן. כבהשערתי החסרון בסוף או בתחלה תיבות בשיווי ובפרט לנו אשרבכיי
 וכן מא,מה. בראשית 14( - יא,כה. במדבר לג,יא; לבת; כד,יגו שמות13(

 נמצאכ'י וב בלמשאצר. לדניאל וישם א,ז: בדניאל 15( - שם. רשופםפירש
 מה. מא, לבראשית נםהטעות
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 וראיתם *18 אלהיה: כשם בלטשצר שמיה 1(דהוא בלצצה,לרניאל
 או חלקה או יערים ארץ בתחילתה2( היא אם היא. מה הארץאת
 כלי לו תכש הארץ את שתראו מה לפי כי ולחה, מטובתארץ

 בטוחים כי חיילותיכם. הליכת ולהכין היערים את למתתמלחמה
 כעמין אם כי טהחח כלא לא אך כמק ארץ את להם יתן ושי"י[תו
 אתם יערכו עניין באיוה להודיע וה כל הוא. החוק המלחמה:ערכי

 הארץ ומה כי ]בה[. יושב הוא אשר הארץ ומה .19מלחמה:
 שאין המלכות בתחילת שהיא בארץ מדבר למעלה אמרנואשר
 אם היא דמוייה בה יהובים הם אשר כארץ מדבר ועתה יישובשם
 ולא מלחמצנם טוב כל בה וימצאו הרבה תבואות מלאה אםרעה.

 הבמחנים מקודם: מלחמה לעת כך כל צדה להם להקדיםיצטרכו
 דייק לעשות צריכים אם לדעת זה כל המבצר. בערי אויושבים
 לישראל להודיע וגו'. היא השמנה .20 הערים: את לכבושומוללות
 ]וגו'[. והתחזקתם הק': שהבטיחם כמו ודבש חלב זכתשימצאוה
 בכורי ימי והימים איש: מפני תגורו ולא לקחת נכוריםכאנשים
 ויבא .22 שנטלו: ענבים של אשכול מפני הכת' מגיד זהענבים.

 שנאמרי( הכתוב אמר כלב שעל פשט נראית הגדה"( חברון.עד
 בא אשר הארץ אל "והביאותיו בה, דרך אשר הארץ את אתןולו
 על ונשתטח כלב, הוא חברון, עד ויבא לפיכך יורישנה, וורעושמה
 שנתן ביהושע ומצינו מרגלים. מעצת שעצל ונתפלל אבותקבורת
 לכלב נתנו חצריה ואת העיר שדה ואת כדכת'"( חברון אתלכלב
 אחד כל ויבא פשוטו עיקר לפי מים ומכל באחוותו. יפונה 'בן

 בחברון. שם, ראינו הענדים בני וגם אמרו7( שהרי הכרון עדואחד
 לפי ~צרים. צוען לפני ענק: בני הנפילים את ראינו ושםוכת'8(

 העיר מן הישנה עיר יותר חשובה כן וגם צוען לפני נבנתהפשוטו9(
 ההצרך צוען של חשיבותה מכירים ישראל שהיו נומפני[החדשה.
 ענקים בה היו ישנה מתוך וגם יותר חשובים ישראל ערי כילומר
 מן .88 בחכמתו: שיתקם ויהב. .26 הראשונים: מדורותשהם
 שם טעות נמצא בזה וגם אלהי. כשם בלטשאצר שמה ד. ה: ד בדנהיל1(
 - יד,כד. 5( - א,לו. דברים 4( - שב. לד דף במוטה דרבא מימרא3( - יט. פסוק פירוש בתהלת כדבר.ו הארע גבולות בתחום ר-ל 2( -בכ"י.

 כפסוק 8( - שם. ראינו הענק ילידי וגם כח: כפסוק 7( - כא,יב. יהושע6(
 ובכתובות ע"ב לד רף , בסוטה אחר בענין נדרש אגדה שכדרך לפי 9( -לג.
 הדרשה. רש.י והב.א ע.א קיבדף
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 בארץ היו הנפיליות בבראשיתי( כדכת' הראעווניכם,הנפיליות
 שהם כחנבים הרבה ממס לגבוה נראה הנמוך כחגבים. ההם:בימים
 כחגבים: ויושביה הארץ חוג על היושב מוכיחי( וזה מאד.נמוכים
 ככר כי בו לחמות מחמה להם אין מעליהם. צילם מר .9יד
 שאמרה כמו ]םוף[ ים שהוביש מיספה מפניה ארץ יושבי כלנמוגו
 הזונהכ(רחב

 וכדכת'"
 יושב אל ואמרו .14 כנען: יושבי כל נמוגו

 שמפורש כמו כנען ארץ יושבי על6( מצרים ואמרו הזאת.הארץ
 תחילה מפרש עכשיו אכל וגו'. יכולת מבלתי מצרים שיאמרולפגעו
 ובעמור גדול בכח ההנאתם שאתה שמש כי כן, מצרים יאמרולמה
 אחד, כאיום יהרנם ולבסוף וחיבה, יתירה אהבה דרך הכל ובענן,אש

 כך להם עשה שנאה מתוך לא מצרים, כלומר[ וגו', ]הגויםואמרו
 שור ועתה מלכים. ואחד שלשים עם להלחם יכולת מבלתיאלא
 להאריך ]י"י[. כח נא יגדל .11 יתחלל: שלא שמך למען אפךמחרון
 עיר: שלוכד ברוחו ומושל מגיבור אפיכם מורך טוב כרכת'ם(אופך.
 כדבריך. השדה: כסף נתתי כמו7( עכשיו. אני מולח מלחתי..20
 : שנה ארבעים ער להם אאריך אלא אחת בפעם בדבר אכנושלא
 מומם, עשרת כמר( הרבה. פעמים. עשר *22 ואלא: יאולם..21

 במדבר. רועים .33 תכלימוני: פיטמים 10(עשר נשים, עשר9(יאפי
 שיטלטלו כלומר והנה, הנה שהולכים הצאן מרעה כעיןמתפרנמים
 משה שלח אשר והאנשים .86 בעיני: נראה כך ולכאן. לכאןבמדבר
 שובם אחרי וילינו כן ואחרי ישראל מארץ וישובו שמלחםואחר

 ישנים. שפתי דובב מןח( דבה. וג': וימותו עתה למעלה,כ]ד[כת'
 סי'* כי ]וכן[14( מקרוב. רשעים 18(רננת רינה רעשים "(באבוד מןכמו
 הציונו י"י. אמר אשר המקום אל *40 מבה: מוכב מן מכה,היתה
 מרגלים: ~nsu סשטפ כאשר חטאנו. כי הארץ: את לירש שםללכת
 כמו15( שכתם. אשר כן על כי .43 תצלח: לא וה דרך והיא.41
 ימיש: לא מגזרת"( משו. *44 לו: יש אשר כל כמו בידו, נתן לו הםוכל

 nlae 4( - ב,ט-יא. יהושע "( מ,כב.- ישעיה 2( - ו,ד. כדבשית1(
- רשע. ע-ין 5( -מו,מו.  ורששם כג,ינ. בראש.ת 7( - טז,לב. משלי "ן 
 א.יב 10( - כו,כו. ויקרא ט( - מא. לא,ז. בראש-ת 8( - כן. שם נםפירש
 - כ,ה. איוב "נ( - יא,י. משל- 12( - ז,י. השירים ש-ר 11( -יט,נ.
 ובכ'י לט,ד. בראשית 15( יי.- מעם מבה ה-תה כי יב,טו: א' במלכים14(

 צריך היה לא במקרא, כן כתוב היה ואם בידו. נתן לו יש אשר וכל סופרבטעות
 לג,יא. ינ,בבו שמות 16(לפרש.-
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 מראשית זו אף דגנך. מראשית שהיא גורן* כתרוצכן *20סי
 עי'1 בעובד תשגו. וכי 224 הבשבתי(: בעיד שנינו וכןערימותיכם.

 בשחר שבויקרא4( דבר העלם ופרשת חכמימש. פירשנהבשוגג
 משה. ביד אליכם י"י ציוה אשר כל את .28 כרת: שלממתז
 המצותיו(: בכל כופר שרנובדה עביו תהו כשוגג. שברו הכלאת
 אחר נצטוו כולן המצות כל והלאה. י"י ציוה אשר היוםמן
 וו מגדף. ננו'[ רמה ביד .80 ראשונות: הם כי לך6( יהיה ולאאנכי
 .84 הפשטי(: לפיע"ז

 כ-

 ציצית. .88 מיתה8(: באיוו פורש. לא
 דעשאומ10(: כשיצר תלוין פתיליית קבוצת ראפר. בציצתכצוי(
 לראייה לכם יהיה הזה דבשית ופתיל[ לציצית. לכם יהיה.89

 במיפרי12(. מצאתי וכן החרכים. מן "(מציץ כמו אותו.שתראו
 הכבוד: לכסא ורקס לרלןע דהמהים לים רתמה שהתכלת לפי רבותעו13( פירשו תכלת פתילנתם[

 קרח"(.ויקח

 ואתז אשתו שרה את נאברמן ויקח כמו"( קרח. ייקח י1טז
 שקמו ער הרבה, חשים ואבירם וכתן קרח ויקח כאן אףלוט,

 שהיה 6 הערה 61 דף [88%א בספרי העליתי כבר 2( - ,ח,ר. דבי.ם1(
 hr על באה והטסות ובשבת, בעד' שינו וכן רשבים: ברברי מתהלה כאןכתוב
 עשו ח דף בהוריות ש - פג. דף בעירובין עריסותיכם דרש אל ביחםיא פו דף ולשבת א,ב עדיות למשנה רשב'ם וכוונת ח'. ד' השוות האות.ותתמורת
 ויקרא 4( - למשמרת. לכם והיה לפסוק ה פרשה בא יבמכלתא כאזובספרי

 - ובמפרי. שם בהוריות חכמים לרברי נספחו אלה דבריו נם 5( -ד,ינ-כא.
 הנשה וניר מילה מצות קרמו ובאמת והלאה. מעי הר מעמד מזמן לומר רוצה6(

 אחזכ.- נשנו כלן כמטם אבל ושבת. במרה ומשפט וחק המצות חקנ פסחוקרבז
 מנהדרץ וגמרא ספרי כפירוש 8( - כב. בפסוק שהביא חכמים פירוש פי על7(
- רשע* שהביא ע"כ סחרף  מב דף ומנחות רשוי עיין 10( -- חיג. יחזקאל 9( 
 לענין וה פסוק הובא במיפרי שנם ר"ל ל1( - ב,ט. השירים שיר 1!( -עשו.

 הוא. אחר כותב ירי מששה הבאות הפרשיוה בו שנכתבו רשבים כ"י חלקא( - סיס. מנ דף ומנחות כאן ספרי 18( - אחרתי בדרך אבל כאן,הכתוב
 צרע יב,ה.-והיה בראשית 15( - משונה. והיתרות החסרות כתיבתודרך

 שם. הכתוב כדברי שרי,לכתוב:
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 קרואי כמוץ( מועד. ]קריאי .2 ומאתים: חמשים משה לפניעמהם
 בין למשפט הקבוע המועד ליום בשבילם ושולחים ליראים]העזרה.
 שאמר מה לו נאמר ושם לתפלה. פניו. על ייפל .4 לאהדי(:אחם

 י"י: על הנועדים אותם הם עדתך וכל אתה לכן .11לקרח:
 אצל לומר רגיל עלייה לשק למשפט. אליך נעלה לא ויאמרו.18

 בר אליה 5(ויעלו השערה, יבמתו *(ועלתה השופטים. אלהולכים5(
 שבתורה גבין השתרר. .18יגם השער: עלה 6(ובעו למשפם,ישראל
 תברכו נם ארעי, נם וברכתם ז( וכן השתרר. עלינו תשתרר גם כיישוכק,
 הרגתי, אותך פגם רחל. את אהב וגם רחל, את גם ויאהב וכן8(ארעי.
 אתה כמכור תנקר. ההם האנשים העיני *14 אותך: הרנתיגם

 המכשול לראות עינים להם אין עליך מתרעמים אשר האנשיםטפולו
 לא כי במדבר למות העליתנו טובה מארץ מצרים שמארץהזה,

 באילו אבל ודבש, חלב ובת ארץ אל להביאנו שלך תנאיהשלמת
 אליך. נעלה ל"א לפתך נעלה. לא במדבר: ימותו שנהארבעים
 למה, פירש כך ואחר תחלה, אמר נעלה לא וכלל. וחור ופרטכלל
 "(ותרב כמו פנה. מן סין. אל .15 נעלה: לא לפיכך וכללוחזר

 סאה: אל סיז אל תפנה, אל ~rs אל רבה. מן בנימיןמשאת
 מהם נשאתי לא אחד .חמור אפ.לו נטאתי. מהם אחד חמורלא

 בשררה. אותי מפשיעים למה כן ואם העם, על משתורריםכשאר
 אחד של חמור היה פתרונו מהם, אחד חמור לא נקוד היהואם
 הרוחות. אלהי .22 מהם: אחד את וכמוח( העם כמו"(אחדמהם,
 אל וילך .25 פשטו"(: שלא העם שאר ולבות רוחות מכיראתה
 שחינכתים מלבי. לא כי .28 בתאובה: יחורו אולי ואבירם.דתן

 י"י לא .29 מחתתו: איש ואהרן *1(אתדה כשאמרתיבקטורת
 יאם .86 קטרת: להקטיר שהויתים מדעתי עשיתים אלאשלחני.
 חדשה י"י ברא כי כדכת'"( בארץ, י"י יברא חדשהבריאה

- כז,ט, טז; א1(  בכי: 3( - 12. הערה 126 דף I,SBN[ עיין 2( 
 משמות - ד,א. רות "( - ד,ה. 5(1ציפט.ם - כה,ז: דבר.ם י( -הולכה.
- מטלר. בראש.ת 10( - כב,לג. "( - כט,ל. בראש.ת 8( -יב,לב.  

 המעשים כל את לעשות הכתוב דברי פ-רש ורשבזם יז. בפסוק 14( -רכו. שהביא תנחומא פ.רוש קיצר "1( - הזה. בפסוק 12( - כו,י. בראשית11(
 לא,כא. חימיה "1( - רש.י. כדברי שלאהאלה
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 כשצעק לקולם. 3סו .81 ואביהוא: נדב כמיתת שאינהבארץ.
 ארץ: רעשה מפלתך לקול כדכת'1( נפילהבשעת

 "ויקח למעלה2( מוטב לו. משה ביד י"י דבר כאשריז..5
 י"י דבר כאשר השריפה מבין הנחשת" מחתת את הכהןאלעור
 בן אלטר אל שמר למשה*( הק ציוהו שכך לאלטר"(. לו משהביד
 rm על י"י. עם את המתם אתם *6 המחתת: את ררם הכהןאהרן
 שמתו איש וחמימים מאתים אבל שחטאו, מודים אנו הבלועיםואבירם
 קטרת: להקטיר שציויתם אותם הרגתם אתם ואביהוא נדבכמיתת

 לאי. החירק נהפך הר-'ש בשביל אבל לי"י, 5(המולו כמו הרמו..10
 אומר וכאן הכדלו, אומר6( ולמעלה דגש. משקל ברך שרךכמו

 ישים .11 הנשף: יצא שכבר לפי יתר להידל שמשמעהרמו,
 הנותנת היא כהנים, בשאעם הממיתה שהקטרת להודיעקטרת.
 בין ויעמוד .18 לעבודה: ראוים שהן לדעת כהנים, בידחיים

 ההקטרה: מים את המשחית עבר שלא החיים. וביןהמתים
 הקטרת דבר על שמתלוננים מאחר תי. מטה מטה מאתם קח.17

 בכהנים, שבחרתי הוכחה ואינה י"י, עם את המתם אתםואומרימי(
 מטהו כי הכהונה. על לערער יוכלו שלא אחרת הוכחה אעשהאם
 ]כמו[ שככה, המלך וחמת מן8( והשיכותי. .20 ידי: עליפרח

 שקדים. ויגמל ציץ ויצץ פרח ייוצא .28 מבב: מןהמכותה
 כדכת' יותר ולא שפרח ~או משה כשהשיאי ד(שט לפינראה
 ישראל כל לעיני צק ופץ כן אחר אבל אהרן, מטה פרחוהנה
 הכל שאם האילן. וכפירות העניין הוא שכן שקדים, ועמול כןואחרי
 תחלה, 0([ העניין אותו כל נגמר משה כשהוציאו כן אם אחת, בבתהיה

 לו היה לא ונם הנשה. נו[לא הפריחה לא נראית היתה לאוהנה10(
 לוי: לבית אהרן מטה שלרים גמל והנה אלא פרח והנהלכתוב

 עזיהח(: כגון למרוד שירצו הבאים לדורות מרי. לבני לאות.25
 צוה: מן צו כמו ישראל. של תלונותם את ותכלה תלונותם.ותכל

 לא 3( - ד. בפסוק 2( - הארץ. רעשה נפלם מקול מט,כא: בירמיה1(
 ל.- י ב ש ב פ.רושו דיבור לתיבת ה:טמך למ'ד שכל רש'י שכתב לכלל רשב'םחש
 אסתרז,י.- 8( 1.- טז,כא.-7(בפמיק ד,ד.-6 ירמ-ה ב.-5( בפסוק4(
 שמואל קרן ובעל שבסוף. התיבה שיווי ירי על האלה כדברים שנשמטו נראה9(

 שינה כאן נם -10( יתכן. ולא הוא. שכן במקום היה כן שאילו לכתובשאה
 כו,טז. ב' ה-מים דברי 11( - והנה. במקים הנה לכתוב שמואל קרןבעל
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 יום מדי אובדים כולנו כן אם דגרי. טתוך 1(ויאבדו אבדנו.ה2
 המשכן אל יירב אשר ואיש איור כל הקרב הקרב כל כשרזביום,

 הע בם התרה לא שעדיין ימות, הלוים עם דגאעכן כלי אל אושעומרו
 211( בפרשה מזהירם הוא ולכך יומת. הלךב חזור נכתב לאכשדיק
 יקרבו לא ואילך שמכאן יומת, הנףב 3(והזר אליכם, יקרב לאתר
 דבר שמ4( שכת' הכהנים אל אמור בפרשת  שאפילו ימותו. ולאכלל
 יגש5( לא כום בו יהיה אשר לררתם מורעך א-ע לאמר אהרןאל

 לא זרים אבל מומים, בעלי אלא פסל לא שם אלהיו, לחםלהנךיכ
 אשר חיש כל אליהם אטור 6( שלאחריה בפרשה שפסל ומהפצל.
 כמשק ירים בעכורת אכל מדבר, הנוף כמומטת כאוכל ול,יקחכ
 : מיתה חיוב עדיין ראעו לאובכליו
 יקרב, לא וזר ת', ובניך אתה אהרן אל י"י ויאמר .1יח
 אין ומעתה מתזה, בחיוב הזהרתיםל( הרי יומת. הקרבזהור
 מיתה: וחייבתיכם מליירב אסרתיכם כזהרי דגרב דגרבלחהע
 ומתוך דגבודה, מן פטורים האראל ונמצאו נעוג. מתנה עבודת.1

 לך .8 יומת: הקרב והזר שהרי עוד ילךבו לאשאעכ~כצווים
 למשך: דגמשהין שרים טימן כין לך הן הרי למשחה.גתתים

 ישיבו אשר האש: מן הנותר אימורין, הקפרת לאחר האש. מן.9
 -רשץ: לו שאין הנר גזל והו לכהן, לעי המישב שהאשםלי.
 ברית .19 ממנו: חלבו את 9(בהרימכם כדש יצהר. חלב כל.12

 כי מלח. 10(ברית ולורש לדוד וכן קים. לשק לי נראהמלח.
 מדבר איתך, ברית מלח תשבית לא אבל11( עטינם. לפיפתרונם
 כדגן .21 לדוויות: ושמד קיום ברית מלח, ברית ממש.נב(מלח

 תרשה18( בפרשת קרש יאכל לא זר 12(וכל בלאו שהוא הגרן.מן
 בטומאה: לאוכלם תחללו14(. לא *85 הכהנים: אלבאמור

 ויקרא 4( - יח,ז. 3! - יח,ד. 2( - טז,לנ. המקרא בדברי השתמש1(
 בכי: 1( - כב"ג. שם 6( - הכתוב. כדברי יקרב צ"ל 5( -כא,ת.

 שב.- מד דף ומזבחים כאן מספרי רשיי כפ-רוש ופירושו ה,ח. 8(הזהרתם.-
- ב,יג. ויקרא 11( - ינ,ה. כף הימים דברי 10( - ל. בפסוק9(  ויקרא 12( 

 יתחללו. לא בכ"י: 14( - כב"א-פו. ויקרא 18( -כב,י:
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 )פרה(. התורה חקתד"ת

 הוא תורה באיזו מפרשי( ולפנינו התורה. חקת זאת .2יט
 חקת כלומר באהל, ימות כי אדם התורה וזאת דכת'צ(מדבר.
 לעשות לקחת, צוה אדומה פרה התורה, ואת למטה  שאמרהתורה
 ונושא נוגע בו להיטהר באהל, ימות כי אדם של פהרתותווית

 אח"מי בו. טומאתו עוד .18 אלטר3(: של לעיניו. י5ומאהיל:
 האהל אל הבא כלומר השדה. פני על יגע אשר יכל *16שטבל:
 בארל ולא השדה פני על דג1ז אם אכל ננטה, כלא טמא בושדמת
 במת שנגע באותו הנוגעת והנפש .22 במגע: אלא מטמאאינו

 הטמאה: אבות אבי המת כי הערב, עדתטמא
 בחרש מרים. שם רתמת .1כ

 ארבעים שלסוף הראשון"
 לצאת ארבעים בשנת החמישי בחדש אחריה אהרן מת שהרישנה.
 מלפני המטה. את קח *8 ממעי5(: אלה בפרשת כדכ' ישראלבם

 המטת את לקחת הק' צוה לא המלע. אל ודברתםהעדות:
 בצור והכית ש60( שכת' ברפידים שעשה כמו המלע בולהכות
 מרי קשי בו להראות ללקת צוה המטה אלא מים, מטוושאו
 אל ידבר בדבור אפם מרי, לבני לאות למשמרת כדכת'י(שלהם
 הסלענ עם דבורך ידי על מים להם והוצאת מימיו לתתהמלע
 בו שיש הזה שהמטה כמו המורים. נא שמעו להם ויאמר.10

 הוה המלע המן מרי: לבס לאות למשמרת שהוא מוכיחשקדים
 המלע את בו ויך בסמה ידו הרמת בשעת מים. לכםנוציא
 הסלע שמן אתם מבורים וחימה, כעם דרך להם אמר אופעמים,
 שאמר במה שמעה כן, מיטה אמר דממתך מום? לכם נוציאהזה
 טמנו ישיא הסלע עם שבדבורו האמין ולא המטה, את אקח הקלו
 לר שאמר ומה ברפידים, רטשה כמו המטה בהכאת אלאמים

 אל9(1 לדבר חק של ]רצתו היא שוו מבור היה ודברתם,הקב"ה

 בכ"י 14 - אהרן. ברשמים: 3( - יד. בפכוק 2( - נפרש. בב".:1(
 החדש. במקום הראשון להגיה אחד קורא והטיב החדש בחדש כתוב:היה

- יז,ו. שמות 6ן - לג,לח. 5( - שההם. להדפ-ם הרע הראשוןוהמדפים  
 צורך ואין כאלה דברים כאן שחמרו נראה 9( - ח. בפשוק 8ן - בה. תז(

 שמואל. קרן ובעל המדפימ.ם שינו כאשר כ"י :ומחתלשנות
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 וכעם חימה כעין בסלע פעמים הכה ולכך במטה, בהכאההסלע
 כן. אחרי הסלע אל אדבר אין ואם טוב הרי מים יוציא אםוממפק
 כן ואע"פי הכאתה ידי על ]מימן לצאת משה ידי על הסכיםוהקב"ה
 האמנתם לא '(יען הק' שאמר וזהו הצדיקים. עם מדקדק שהק'נענש,
 עם מדקדק שהוא לפי המלע, אל דיבוריכם ידי על להכרה~ני,בי

 שכהנה המפרש אני שידעתי ולפי השערה. כחוט אפילוהצדיקים
 זקוק אני לפיכך הק, דברי על לעכור שות אם כי היה לאיבינו
 שהוקרש בם. ויקדש .18 שפרשתין כמו טעה רבינו משה כילפרש
 מי נשתה לא *17 המלע: א% דברו שלא ואע"פ מקום. מכלבמים
 דרך הארץ: באותה לאומות ינשים היו המים כי שלכם.באר
 העולם: לכל המיוחדת דרכים עברי ממלתהמלך.
 מרגלים. התרים2(, האתרים. דרך ]וגו'[ הננכ יושב .נכא
 אצלם וכנענים בנגב, יושב 4(ועמלק בננס, זה עלו שמקכ[ד1כת'

 כמו האתרים. לפניכם: שכמ והעמלקי הכנעם והנה]כרכת[5(
 תיבה: בראש לשמוש באין אלבין הרבה אזרוע. אתמולאפרוח

 כמו6( הקלקל. .6 לשמים: הקדש יהיו המטלטלין יהחרמתי..2
 יראה .8 ב"ל: לוישנטע( ויבש, הבדלח 8(כעין ז(לבן בחצים,לקל
 ארץ לשון העברים. בעיי .11 למעלה10(: לשמים שיסתכלאותו.
 .14 השדה: 2י(לעי תהיה, עיים א(וירושלימ כמוחריבה.

 ע~
 כן

 אדום. ארץ את ורקיע לאחוריהם שחזרו הממעות אילו עליאמר.
 בבאר שפגעו עד וחירו רבים, ימים שעיר הר את ונמככדכת'ט(
 והוכירו להקב"ה ששיבחו דברים בספירת שטר אז למעלה14(,שכת'

 המרגלים בדבר 4( - יג,יז. 5( - התרת. בכד: 2( - .ב. בפסיק1(
 יש ובכ"י לפנ.כם. שם והכנעני העמלקי כי כתוב: יד,מנ למעלה 5( -ינ,כט.
 בגנב יושב ועמלק שם: כתוב כי פעמים, תיבות ארבע בהשנות אחר שיבושעוד

 שם והעמלקי הכנטני והנה אצלם והעמלקי הכנעני והנה אצלםוכנענים
 נחשת כלשון שם אשר הכתוב פירש ורשכ'ם כא,כו. יחזקאל 6( -לפנ.כם.
 מנחם חיבר וככר י,י(. )קהלת קלקל פנים לא והוא וכלשון א,ז( )יחזקאלקלל

 קלקל" פנים לא "והוא ועם הקלקל" "בלחם סם קלל" "נחשת קלבמחברת
 כן ולא בחצים". "קלקל עם נם כא,כו ליחזקאל בפ-רושו רשיי עדותולפי
 - המצנה. לנומתא שני עד ורשב'ם DW), הערתו )עיין פ,ליפאווסקי דפוסבנוסח

 וכל'א htisant 9( - שם. רשב'ם וכפירוש יא,ז א( - טז,לא. שמותז(
 כדברי 10( 3. הערה 40 דף ~ESB טיין ,hellgl~nzend,4תז19מש1א80

 - א,ו. מיכה 12( - כו,יח. ירמ.ה 11( רשיי.- שהביא ג,ח השנה ראשהמשנה
 משה הוציאו לא מריבה מ. כי לרבנו טעות ונזדמז כ,יא. 14( ב,א.- דבר-מ13(

 הימים תמו ואז כ,א. למעלה בעצמו הוא כתב כאשר הארבעים, בשנת אלאואהרן
 שנית. פעם כן אחרי קרש מריבת מ- אל שבו לא וגם שעיר הר את שהקיפוהרבים
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 ישראל ישיר אז וגם ובאר, ארנון בנחל שמעשו וממים סוף יםניסי
 לפי עליו שירה אמרו לא מתחלה כי הבאר, את עתהבראוהם

 כמו1( הק'. של יהב את והב. את ואהרן: משה עליה נענשושאז
 יקושתני[ מן'( לאדם. הוה 2(מה יהיה מן וכמו יהבך. י"י עלהשלך
 וי"ו תורא, למען ירא[5( ]מן בו, תוליך ספן בבל נלכדת וגםלך
 וממדבר ואהרן: משה שרים. .18 יהב: מן והב כן יו"דק,תחת
 וחנייה: נסיעה של מקומות שמות אילו כל הפשט לפימתנה.

 נתנבאוו[ ועוג מיתון מלחמת על המושלים. יאמרו כן על.27
 ער .28 וחביריו7(: בלעם כגון נבואות מושלי מושלים,תחילה.
 אותם ונשלך דנירם. .80 ער: נכלאת מואב של מלוכה עירמואב.
 ירה מן יאמר כן5( עט, יאמר נטה מן כמו אותם. ונהרםממקומם,
 כמו 10(להוציאנו יבדילני, כמו יבדלני וכן"( וגירם. כמו ינירםהיר.

 מפורש היה ואלו ונירם. כן ונפעל, ונשים שפירזתן ]וכמולהוציאנו.
 חטף: וי"ו ונירם לינקד לו היהכתרגומו,
 יריחו, וכנגד ירדן ככד כלומר יריחו. לירדן מעבר *1כב

 ליכתב ראוי י'טראל12.(. ארץ מיושבי למעלה ולא בירדן"( למטהלא
 מואכ ערבות קרוי שלהם הירדן, את שעברו לאותמי:ן( לירדןמעבר
 לירדן:מעכר

 בלק*וירא

 כל ילחכו. .4 בהיי: כוהי כמו"( בחייו, מואב ריקץ.2
 את *0 בלק: של עמו. בני ארץ *5 אוכלין: מיני וכלהתבואות

 יקושת.- ו-י.-: :,כד, ירמ-ה י:1 - ב,כב. קהלת 2( - :ה,כנ. תהלים!ן
 דף4טהערה8.- לע-ל יי(עי ד.- קל, תהלים פן,-ה, במקום ן מ ובכי ז,כה.1(ד4ר.מ

 שכשנלחם מ-ירי דקיא פשט,ה : בפ-ך.ש. רשב.ם כתב ע'ב עח דף יתרא לבבא (י
 ש-נצת וחביריו בלעם והנבא מ-דו ארצו כל את ויקח הראשון מואכ ;מלךס-חון
 1,- הערה צם דף [ג13":1 ע-ין ונטני. יאמר בטעית: בכ.י א( למואב.-ם-חון
 המלח.- ים אל ה-ררן תיצאות כחך ומלדרים יד,יא,- שמות :י,נ.-10( ישסיה"(
 רשב.ם ורצה לאחר. בכ.י: "!( ארם.- ארץ בואך הירדן מע--:ות מצד לצפן.2י(

 תמצא וכן הירדן. את עברו שכבר הבאים לדורות ההורה משה שכתבלומר
 ד.- , לב לדברים כהב הזמן בע:-ן לזה ודומה א. , א לדברים רשב.ם בדברימבואר

 כעמי. בראש-ת(ן(
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 היה ובנבואה היה שנביא יודע היה בלק גם בנבואה. תברך.אשר
 הקוסם בלעם נלרא כן כי קסמים ידי על או העתידותאומר

 רקממים .7 ונךבנרגיו: תפלותיו לו שיתילו הוא מבור אךביהושע1(,
 מיני בידי אין יאמר פן לבלעם מוו(יכין היו קסמים מיניבידם.
  שאל בחצים קלקל ירושלים הכקם היה בימינו כרכשי(קממים.
 בעיניו: נחשבה לא כי עמנו. הלך .14 בכבד: ראהבתרפים

 הראשותם: מן ונכבדים חשובים ונכברים. מרובים: רבים..15
 שאין יודע שהיה אע"פ לקללם, מתאוה ברצון, הוא הולך כי.22
 חגר נעשה זה שעל בלעם. רגל את יתלחץ .25 רשה:הק'

 שבמברא אולי כל מפני. נטתה אולי .88 שש: וילךכדכא(
 לולי כמו5( זה את והמפרשימט אילו. וכמו אם כמופירושם

 כסוי( פרושו אבל בידם. הוא טפת וג', אלהי לולי וכמו6(התמהמהנו
 אמר וכן הוא. משגה 0(אולי צבאות, י"י יחנן 8(אולי תקוה, ישאולי

 ששית, כדין שלא פעמים? שלש אתונך את הכית מה עלהמלאך.
 אבל "לפני" היו נטיותיה כל רגלים, שלש זה לפני ותטשהרי
 שאם כלומר מפני, נטתה אילי אותי. עברה לא שהרי "מפני"לא

 עד הדרך את אותי עברה שאם כלומר "לפני", ולא "מפת"נטתה
 של מועט בהזק ניצול הייתה לא כלומר אותך, הרנתי נםאחרי,
 שאותה משמדת היתה לא והיא הרגתי אותך אף אלא רגלךלחיצת
 אם כי פושעת היתה לא שהיא עתה, גם קיימת שהיא כמוהחייתי
 גם הרגתי. אותך גם אתונך: שהכיתה בי פושע שהייתהאתה
 אותי: תברכו גם אותי, נם וברכתם כמו10( אותך.הרגתי
 שניהם גם עצמותיו. ושופו כמוס( חגרא(. שפי. וילך .8כב
 כפל קדם. מהררי הנהם: ינחני. *7 היא: של פעל חטופימנזרת
 ובחנם, רחוקה, מארץ גדול טורח כלומר מקדם. ארם דכת'13(לשון,
 אבל ציוף14(. לשון שהוא פתח לי נראה נלקהי לו: יועיל לאכי

 ח1(והיא אוכלה, אש כמו15( זועמת, נקבה משמע פום מלאזועמה

 כן שם גם פ.רש וה-א כג,ג. 3( - כא,כו. יחזקאל 2( - .ג,כב. יהושע1(
 במחברת מגחם על רומז 4ן -- ע.א. קה דף בסנהדרין הגמרא דברי פיעל

 איכה 7( לא,מב.- כראשית "( מג,י.- בראשית 5( - רשיי. ועל 18( גרףאולי
 - יב,לב. שמות 10( - מג,יב. בראש-ת 0( - ה,טו. סמום "( -ג,כט.

 עיין '1( - ט,יא. ישעיה "1( - לנ,כא. איוב פ'( - ע'א. קה דף מ;הדרין11(
 - ד,כד. דברים 15( - 2. בהערה )!5 בדף 1ISBM בספרי כתבת. אשראת
 ד,ד, שופטים10(
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 והעם כדכת'2( 1( הכעיממ לא אותם, י"י זעם לא .8 ישראל: אתשופטה
 מראש כי .9 : הוא אחרים הכעיס לשון אותם. ועם שהק' י"י, תםאשר
 אעו ולמה הו אוחם סם לא למה הטעם מפרש אראנו3(.צורים
 רואה אני עכשיו עומד שאני צורים מראש שהרי לקללם.הפץ
 אומות שאר ואין הם לבדם כי רואה אני הגבעה ומראשאוחם,

 להם שאין קטנים4ן בנים בהם יש וגם עמהם. ומעורביןמתחשבין
 ]ממפרס[ נמצא הנעלה, שנה עשרים מבן אם כי נמס יא כימניין.
 כדכת' לקללם, חפץ אינו לכך יעקב. עפר מנה מי כי ויותר,יותר

 הרבה בה יש אשר הגדולה העיר נינוח על אחוח לא ואניבנינוה"(
 אם לשמאלו, ימינו בין ידע לא אשר אדם רבוא עשרהמשתים
 ישראל. זרע ישראל. רבע .10 חטאו: מה הקטנים חטאו,הגדולים
 לחזור איש אינו אל. איש לא .19 הארס"(: נוצר הרביעה שע"ילפי

 שברכתי הברכה אחר פשעו לא שהרי כוו, מועטת בשעהמברכתו
 ויתנחם. בחנם: בו לחוור יכזב היאך והוא ויכזב. היומי(:אותם

 ברך הנה *20 בתמיה: יעשה. ולא יתנהם: והיאךבהמיה.
 והוא לברכם ]גור[ כבר היום, אותם לברך לקההי הנהלקחתי.
 כמו"( לשעבר. וברך אשיבנה. לא הכרכה"( ואוהה כבר אותםברך
 לעונשן רוצה אינו ביעקב. און הביט לא .21 עושהו:ח-ת
 אינו הכיס, לא יתבונן. ולא און וירא כדכ'"י הוטאין. כשהןאפילו
 להתרועע. רעים איש כמו"( רטות. מלך. והרועת להביט:רדנה
 נחש לא כי ."2 אותמו. ומחבב אתם שוכן ולמה ביניהם. סוכןכי

 ךרעוני, אוב שואלין ולא כמונו וקוסמים מעוננים אינם וע'.ביעקב
 ששכינה מתוך אל, פעל מה וליטראל ליעקב יאמר כעתאלא
 וגור פעל מה היום ולישראל לטקב הנכיא.ם להם אומריםביעיהם
 מה יאמר. כעת וקמם: נחש צריכים ואינם הבאים, לימ.םהקב"ה
 להם יאמר ושרם ימים הרבה ]לאחר[ או מחר כעת לבאעועהיד

 היעיל.- בלי דבריו והאריך הבין לא שמואל קרן ובעל kl'iillkcn. בל.א1ן
 תיקת נסח-ק לא אם הה.בות :ב-ן ולא אותם. רואה אני עכשין עומדשאג. האלה: התיבות שש הפירוש בתחלת .כאן באו גכ'- "( - א,ד. מלא:.2(

 מכפלות ~לל עיקר להן אין באמה אבל המקרא. מדב-י שכ'. להן קדמה אשר וארא:
 יעקב עפר ת-כות בפ-רוש הלך י( - כן. אחרי הבא.ם רשב.ם מדיר- בטעותהן

 ממך.- עלןו כ. לדבריו, ב-איר תמצא -יי(,צ-ש'- .א. ד, יפה -5( א:קלוט.בעקבות
 נקבה לשון רש,. גם ה-א גם ניאר היאת בתיבה' "( - הראשנה. בברכתוז(
 כד, יח, משלי 11( - יא. יא, א-וב 'י~( - יז,ה, משל. 9( אשיכ:ה.- ת-בת כסו-של
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 באשרו כדכת' בעתידות. מדבר "כעת" כל וכן נביא. ידי עלהיום
 ומנחה עולה מידינו לקה להמיתנו-עכשיו,-]לא[ י"י חפץ לוכוחי(
 לשנה "כעת", שתהיה שהודיענו הבן ~דת כזאת, השמיענו לאוכעת
 היעו שאם בן, לנו ויתקיים נחיה ודאי אלא השמטנו, לאהבאה,
 ארע חיה כערג וכן9( הכאה. לשנה בן לנו יהיה היאךמתים,
 בן:חובקת
 לנמות נחשים. לקראת בפעם[ כפעם הלך ]ולא .1כד
 לברכם נתכוון מעתה אלא לקללם, יוכל אולי למקוםממעם
 שרוח כאן, אלהים רוח עליו ותהי כת'3( כך ומתוך שלם.בלב
 ין, פתוח העין. שתום .8 חיכה: וררך מאהבה עליו שרתהשכינה
 אשר .4 ויסתום: שישתום עד עהטנינו4( כמו אלהים. מראותרואה
 עינים גלוי ופעמים בלילה שוכב נופל פעמים יחוה, שדימחוה
 השדה פס על נופלים כמו6( ביום. הללו נבואות היו עתה כיביום.

 כאהלים. מיושרים: ננטיו6(, נטיו. כנחלים .6 שוכבים:בשאול,
 לפי פתח, מים6( עלי קיךוימ[ ]ית' שקללים ואהלות. מרכש7(
 10(בחור אכל מים. יבלי על ונעלבים הכמוהו-ן9( הטף, במקוםשהוא
 מלכו. מאננ וירום .7 כהףךזים: מבורר שהוא קמץ,כארדים
 קררם מצרים מלכי כל כמו אגג נקראין עמלק מלכי כלשאול*
 אדוב צדק, מלכי ירושלים ושל אבימלך, פלשתים מלכיפרעה,
 איעצך .14 לו: הרים ותועפות כמוש חוזק, הועפות. *"צדק"(:
 לעמך הזה העם יעשה אשר 1שי[דעתי לפי להכשילם,שסה
 תירא לא בחייך בקרוב עתה אבל הימים, באחרית]יהיה-ן
 בלעם בדבר ישראל לבני היו הנה הן היצה"( היא וזומהם.
 לבלק בלעם אמרה שבלחש לפי הוסה, את משה מתם וכאןוג',
 אראנו, *17 הצורך: בשעת משה שפרשה עד העצה נודעהלא
 בני כל יהיה: עתה ולא העתידות14( את ועכשיו עתה רואהאס
 "(נפש שמנה, כמו יריה. *18 המשיח: מלך דה הפשט לפישת.

 במשנה 4( - ב. בפסול 3( - ד,טז. ב' מלכ.ם 2( - .ג,כג. שופטים1(
 נופלים לא,ח: א' לשמואל 5( -- ויסת-ם. ש.שתום כד. ד: ה,:. זרהעבודה
 השירים שיר 7( - חיקן. שמואל קרן וגעל ::טין. בכס: ;'( - הגלבוע.בהר
 מד,ד. ישעיה "( - כארזים. תיבת חסרה בכיי 8( - מה,ט. ותהליםד,יד
 כתב וכן 11( - ה,טו. השיר-ם שיר 10( - כערבים. במקום כארזיםובכ'.

 שתיבת דל 14( - לא,טז. 13( - צה,ד. תהלים 2י( - מג. מא,י.לבראש.ת
 כז,ז. משלי 15( - עתיד. לשון ולא הוא המה לשוןאישו
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 המלביות בכל רודה יהיה מיעקב, רירר *19 אררמוירא1(:שבעה.
 יהיה %א כדכא( מאדום. מעיר. שריד והאביד מיעקב:אהה
 שהיה ממלום עמלק. את רירא .20 דבר: היי כי ירטו לביתשריד
 מושבך איתן .21 כתרנינו: בוים. ראשית אותם: רואה משםשם,
 נךים, קנך בסלע ושיהא מושבך יהא שאיתן אתה כסבור]ונ'[.
 עד קין, לבער יהיה כן אחרי( אלא9( סבור שאתה כמו ]י[היהלא
 תנלהי( אשור6( מלכות תשבך, אשור אזור רחהק5( הומנים]מה,
 אלה הק בשומו המשיח מלך מפס יחיה מי אוי .28 בשבי:אותך

 דרומון9( אדיר. 8(הצי כמו וצים. .24  שת: בס כל שילרנךיהדברים
 גדולה: בורם הוא.בלע',
 אותם. יהוקע *4 בעם: מנפה שהתהילה אף. ויחר .8כה

 והרינה: תלייה לשון שאול, בגבעת ]ליעי[ והואקום כמו10(החומאים.
 ערוה: לנקית תלךבו לא כדכת'"( להזניתה, אחיו. אל ריקרב.6
 12(והקבה: כמו בטנה, קבתה. אהל: עיק הקבה..8

פינחם"(.

 )כתבו עולם. כהנת ברית אחריו ולורעו לו יהיתה].18
 ועל לשונם: וזה ע"ר עג דף זיקים דעת במפר התורה עלהתוספית

 משוח פינחם היה למלואים משמימ ש(הרי שמואל ה'ר nvpnזה
 א"ת אלישבע שהיתה שמחות בשבע וו שמחה מתהך( שכןמלחמה

 ובאמת א.רם.רא. (: ור ודי,רי ורי,רי )י' דומות אותיות בחילוף בכ"י1(
 יח.- עובדקץ angeerbt - )2, או erblich ובל"א 8זז"שא""4ג תיקנתי כאשרהוא
- שבכתוב* אם כי של פירוש הוא5ן  הוא 5( - אחר. במקום אשר בכיי 4( 

 בכיי: ז( תשבך.- של נקבה לשון לפרש קרצה שבמקרא.- מה טד שלפ.רוש
 לג,כא.- ישעיה 8( וי.- כמו ונראית חלקים לשני נסרק דופייו ננ היה כיויגלה.

)9dfotnon 68~81%886. ש1ע8880"א[1 ובל'א -  - כא,ו. ב' שמואל 10( 
 פ-רוש נשאר לא פעחם לפרשת 15( - יח,ג. דברים 12( - יה,ו. ויקרא11(

 אחרים דברים אבל אחר. במקום נשאר אשר את תמצא ולמעלהרשב'ם*
 מתוך לקוחים הם פעחם לפרשת רשב'ם בשם לתורה בתוספותהכתובים
 - הכתובים. פשט מענין ולא הלכה דברי והם בחרא בבא למםיפירושו

 כ. פרשה רבא בויקרא14(
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 כנמם ושמא מלחמה. משוח בנה בן שהיה האחרות על וזירהאהרן
 ניתנה וכאן לא, ולדורות לעבודה אבל מלחמה, משוח להיות לונתן
 עולם:1 כהרת ברית אחריו ולזרעו מילי לכל הכהונהלו

 הממות.ראשי

 בכרך באמוב מגאלתי המטות. ראשי אל משה יידבר .2ל
 שלא כןש שמתחלת פרשה שום מצינו היכן הפשט לפי 1(לושדון
 והיאך ונ', ידר כי איש לאמר משה אל י"י וידבר למעלהנאמר

 הנבורהש מפי לו מפורש שאת משה של בדבורו הפרשהמתחלת
 מנדריכם לבד במועדיכם לי"י תעשו אלה כתי( למעלה תשובתי.ווו

 בל משום רגלים משלש באחד להביא צריכין שאתםוניבתיכם,
 ראשי אל ודבר משה הלר השנה8(. ראש בממכת כמפורשתאחר
 להם. ואמר נדרים, הילכות לישראל להורות שופטים, שהםהמטות,

 לפיכך נדריהם יאחרו פן כרגל תדבותם נדריהם שיקרבו לי צוההק'
 נפשו לענות שבועה השבע או קרבן, לי"י, נדר ידר כיאיש

 יאחר לא כלומר הנדרי(, על מוסב דברו, יחל לא אםר4(,לאמור
 יחל לא פרוש שכן הק',  שצום כמו הרגלים לאחר ער נדרואת
 י"י, אל ישראל 8(יחל ימים, שבעת עוד 7(ויחל בהו, עד 6(ויחלכמו
 בידו. הוא מעות הפשט לפי חלול9( לשון והמפרש לו. ויחכהימתין
 שפירש כעניין שבועה10(, השבע על מנמכ יעשה מפיו היוצאככל
 רחוק. הן קרוב הן שפירש, הומן ]הלפי יעשה, שבועתובשעת
 11(כי תורה במשנה משה פירש ה~ו דברים שני כעניין לדבר.וראייה

 סיר ה.א1(
~iowdten 

 - כט,לט. 2( צרפת.- בארק אשר 0%"1%נ במחוז
 שהשבתה מוכיחין אמר לאמור שתיבות שר-ל נראה 4( - עייא. ד דף8(

 רף זקנים דעת שבמפר בתוספות 5( - נפש. עינוי דבר על היא כאןהשמרת
 שם יהודה ובמנחת נכון. על רשביים בשם הזאת והתשובה השאלה הובאו ע"אעה
 ובפענח מקורם. ידע ולא מקוצי, מהר"מ בשם הדברים כל הובאו ע"ג טהדף
 הזכיר ולא רשב,ם בדברי השתמש צוה אשר הדבר זה בד'ה ס"א גה דףרזא
 - ח,.. בראשית 7( - בוש. עד ויחילו כתוב: נ,כה בשופפים 6( -שמו.
 - נפש. לענות כלומר סג( - ספרי. פי טל רש"י 9( - יקל,ז. תהלים8(
 כד. כג,כב. דברים11(
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 תשמר שפתיך מהנא ]ת[ לשלמו תאחר לא אלהיך לי"י נדרתדור
 שפתיך ומהנא נדר, ידר כי איש כענין וג' נדר תדר ]כיהמצית.
 נדרה. אישה בית ואם .11 וג': שבועה השבע את כעמןתשמר
 ואם *16 בנודמין2(: סיפר שהבעל דפשט לפי ומשמע שנשאה.ידם הקודמים בנדרים פסוק אותו עליה. ונדריה כת'1( למעלהאבל
 ונשא שטמע, יודעת אינה והיא שמעו, אחרי אותם יפרהפר
 עד שמע אם ירעה שלא שוגגת והיא מופרים שאינם עונה,את
 לאו8(: אםעתה

 אל תאסף 4(ואחר הי שאמר לפי כרחן בעל ויסמרו, *6לא
 המלקוח. ואת אדם: השבי. את .12 אבדה5(: מדרשעמך.

 שלא כדי למחנה. מחוץ אל *12 ממלטלין: השלל. ואתבהמות:
 במי אך .28 נפש: טומאת מפס במחנה, המלחמה מן הבאיםיכנסו
 דבריכמ האאר נפש. מטומאתן למהרם אדומה פרה שלנדה,

 ראש את נשאו עבדיך .49 בכלים: הנבלע מאכל מאיסורלנקותם
 י"י נשבן את 6(ונלרב לפיכך במגפה. איש ממנו נפקד ]וולא11
 שלא כדי שניממנו החשבון מלפני שנדרנו נפשותינו, על לכפר]וגן

 שכן מועד, אהל עבדת על לתתו הק ציוה ולפיצה נגף. בנוישלום
 ולקחת ]וגע אותם בפקוד נגף בהם יהיה ז(ולא וג' תשא בכימצינו
 אהל עבדת על אתו ונתת ישראל בני מאת הכפורים כסףאת
  אהל אל אותו 8(ויכיאו כאן אף 11. לזכרון ישראל לבני והיהמוער
 שיטה שמעתי מאיר ר' הרב מרי מאבא י"י. לפס ~כרוןמועד
 ועילר:זו

 לי: מפלס 9(החישה כמו נמהרים. חושים. .י1לב

 ובמקומות ע'א עב דף בנדרים רבותינו כדעת שלא 2( - י בפסיק1(
 בטלה, שמעה שכבר האשה ידטה שאם לומר רצה דבריו בכלל 8( -אחרים.

 רמב,ן. פירש וכן מופרים. שאינם יודעת שהיא לפ. נדריה טל לעבור להאין
 וגם טסיך. אל תאמף אחר ב: בפסוק " - אחר. בעניין פירש ראב'עאבל
 הביאו.- רשיי וגם במפרי. 5( - עיקר. הזאת הנומחא ט"ב לז בנדרים הגמראע"פ
 נה,מ: בתהלים 9( נד.- בפסוק 8( טז.- יב. ל, שמות ז( זה.- שאחר בפסוק6(

את.שה.
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 ממעי.אלה

 לפרש כדי ומונה חוזר וחנייות1( מםעתע כל ממעי. אלה .1לנ
 ש90( מואב. בערבות וג' הירדן על ויחנו *49 חונים: היוהיכן

 לשכים .65 ירחו: ירדן על מואב בערבות משה אל י"יוידבר
 8(הנני כמו העינים את הנוקבים וסרפדים נוצים של לשוןבעיניכם.

 לכם אוהיו שם ]שכ'[ מוכיח יהושע ובמפר בסירים, דרכך אתמך
 לשון6( ולשומם[ בעיניכם. ]ולעלמם בצדיכם ולשוטט ולמוקשלפח
 רוצים מכ"מ הוא נם ולצנימם, למום. 6(שופ בשוטים. אתכם ימראבי

 יקחהו. מצמם 8(ואל עם תחברו מרוק בן מנחם ]אדם[. לבניהמויקים
 יאירו אשר כתוב"( שם שהרי שלג. כצנת ~leriw) מפרשו9( אניאך
 הלימפים כלומר חילם, צמים הנאף יקחהו מצנים ואל יאכלרעב

 כאשר .58 ממונם: יקחו והערומים-צנים"(-והצמאיםהרעבים
 כל תחיה לא לכם צרתי אשר להם, לעשות השבתי,דמיתי,
 שלא לכם, אעשת אותם, ומחיים אותם מותירים ואתםנשמה
?na:אתכם 
 פירש וקיני רבינו בנחלה"(. לכם תפל אשר הארץ ואת *8לד
הצייר

 תחומיי
 גבל פירש הכתוב תחלה כי בקהיר. אפרש כן ואע"פ

 ואחר מערבי נבל הוא הנרול הים כי מיושב נבול כך ואחרדרום
 רנמב *4 לאדום: ממוך אדום. ידי על *8 מורחי: כך ואחר צפקכך

 הקף: בלא הצר דרך ]ונף[. ועבר ]וגו'[ ויצא הגבול: בולט שםלכם.
 דרושת בנטן[ שם כלה ]דרום תבל הימה, תוצאותיו והיו.6

 הים לכם והיה כשד? מערבי תבול כלומר ים, וגבול *8מערבית:
 ממים16( לרבתו פירשו חכמימא( וגבול. מערב: וגבול]גבול[הגדול
 ונבול: תחום לשון תתחימו, תתאו. .7 הים: איי הםשבים,
 וכרמים: שדות והשאר מגרש אמה אלף באמה. אלפים .6לה

 מעבר תתנו הערים שלש את *14 ווימנתם:יהקריתם..11

 - לחטוא. הום.פו והמדפיסים וחנויות. דומות: אותיות בחלוף בכ"י1(
 - יב,יא. א' מלכים 6( - כג,יג. נקושט 4( - ב,ח.  הושע 3( - נ. פסומ2(
 מצנים תיבת 9( - ה,ה. איוב ק - 1. צן במחברת 7( - כו,ג. משלי6(

 פ.רוש הוא הערומים 18(' - ה,ה. באיוב 11( - כה,יג. משלי 10( -שבאיוב.
 וקרח שלג ביום צנה תבואהו 1בגש בלז הערום גוף כי שבמקרא מצניםשל

 14(גיטין לנחלה.- בכ"י: 8ן(בלילה.-
 דף.

 מכיי. העתקתי הנקודות 15( - ט'א. ח
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 ]ו[לא *81 משה: יבדיל אז כדכת'1( בחייו משה הבדיל אותןלירדן.
 הבדולק. הכהן. מות ער .88 א(: בממון יפטר לא כופר.תקחו
 ביתה: פתח לא אסיריו דוגמתי( הגדול, השופט ימי כל פשוטולפי
 פום מלא הדין מן נקדד שהוא אומר אם שפכו((. בדם אם כי.88
 הד50(: את השופך האיש בדם אם כי פירושולפי

 הפשט6(: לפי שלהם, שבם מן בעיניהם. לטוב .6לו

 : הפקועם חומשונשלם

 על ללמד הכלל מן ויצא בכלל שה.ה מדבר אליעזר7( דר' בבריתאא(
 כל בכלל רוצה הר-גת והלא וגי. רוצח לנפש כפר תקחו ]ו[לא ף כיצד יצא.תבירו

 לרוצה עליהן? מלמד הוא ומה עונשין. שאר על ללמד יצאת? ולמההעונשין?
 חבלות ולשאר ולחבורה לכויה ורגל ליד ועין לשן אבל כופר, לוקחקימן

 כופריו(:לוקחים

 יו. יד, ישעיה 3( בסופה.- 8 הערה 41 דף RSBK עיין 2( ד,מא.- דברים1(
 שם והם בשוגג לרוצחים כלאים בתי כמו הן המקלט שערי לומר רשב.םורצון
 כה. בפסוק כאמור שמה גולים דין בית פ. על כי הגדול השופט אסיריכמו

 תכלה הגדול השופט ובמות לשגגתם. כפרה כדמות ה.א המקלט בעירוהגלות
 בנבוכדנצר שנאמר וכמו ממשלתו. תחת הם אשר המשפט אנשי מרו אשרהכפרה
 גדול וצורך הוא שבח כן חייו, ים. כל כלאיו בבתי החבאו אמיריו שכללגנאי
 מקלם לעיר ממשלתו תחת או ידו על הגולים שכל הגדול הכהן ממשלתלהכין
 אשר את עי.ן 5( - בה.א. שפכה, נטעות: בכץ ו( - חייו, ימ- כל שםישבו

 2.. בהערה 69 בדף llSBSI בספריכתבתי
- 

 בשם יהודה ר' כדברי שלא 6(
 של מרות ושתים דשלשים בברייתא 7( - ע"א. קכ דף בחרא בבכאשמואל
 הוספה היא זאת כל "( - כה. כסימן הגל-לי יוסי רכי של בנו אליעזררבי

 שלחיה רשב.ם מפירוש להבדילה בב.. קטנות באותיות בכתבהסאוהרת
ושלאחריה:
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