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 וכרכרים.אלה

 וה בפסוק המכרים כל פשוטו לפי הדברים. אלה .1א
 מימן בתך מיק לתת הפסועם שרגילים שטצינו כמו הן1(מעמות

 לביתאל 8(מקדם לך בלך היכן. לפרש רוצה שהוא המקומיםאל
 ויחנו וישוכו 8( בשלח[ נבפרשת מקדם. והעי מים ביתאל אהלהוש
 מזרחה לביתאל מצפונה אשר ימימה מימים בשלו ל"י חגהנה שופטים" בסוף צפון. בעל לפני הים ובין מבדול בין החירות פילשי

 שכן וכל ללבונה5(. ומבב שכמה מביתאל העלה לממלההשמש
 6(וידבר שכתוב כמו המצות נאמרו היכן לפרששצריך

 י-
 אל

 אל י"י 8(וידבר הוה, החדש מצרים 7(בארץ מיס, במדברמשה
 מימן. בתוך מימן עגמה כאן אף מואב. בערבות 9( מיני, בהרמשה
 המשת את לפרש משה כשבא זה דבר ושתה וחוזר אומר הואוכן

 הירדן ביפבר וב מיטה דבר אשר והמשפטים החקים העדות10(אלה
 לפנינו זו בפרשה ]וכן האמרי. מלך סיחן בארץ פעור בית מולבבא
 בעבר וגו': משה הואיל מואב[12( בארץ היררן ח(בעברכתוב
 שהוא הירדן עבר באותו במדבר, הירדו עבר ובאיונוהירדן.
 ליהובים הירדן עכר קרוי שהוא שנה מ' ישראל בו שהיו מדברלצד
 קרוי הוא שנם ירושלם לצד שהוא היררן בעבר ולא ישר',בארץ
 כלתמר בערבה. ישראל"(: בו שהיו מדבר להולכי הירדןעבר
 סוף. מול מואב: שבערבות מדבר באותו במדבר? מקוםבאיזה
 נביך את ושתי שנאמה"( ישראל ארץ ממורח מתחיל סוףשים

 כן 8( - יב,ח. בראש.ת 2( - ורשיי. והתרגומ.ם מפרי כפירוש ילא1(
 בכ"י: 5( - כא,יט. שופטים 4( נ- יד,ב. בשמות והמקרא להוסיף בעינינראה

 - א"א, במדבר 6( - ללבונה. מגנב שכמהבשילה...ממזרח..כיתאל
 - סו. ד,מה. 10( לג,נ.- במדבר 9( כה,א.- ויקרא 8( ב.- א. יב שמות7(
 להגהתי ראיה מכאן 13( - בכ,י. חסר האלה כדברים 19( - ה'. בפסוק11(

 כנ,לא. שמות 13.-ג1( הערה פ8 בדף שם עיין כב,א. לבמרבר רשב"םבדברי
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 ים ודשא מערב: ועד ממזרח כלומר 1( וגוי פלשתים ים שעד סוף%ם
 בפרשת ונם 2(, מטעי באלה דרומית מורחית קרן בגבול שכתובהמלח

 ים תהו הערבה, ים תר טזרחה , '.הירק עבר הערבה וכלדאתחק8(
 ביתאל "בין כמו תפל. ובין בין-פארן מואב: ערבות שאצלסעף
 פשוטה(. לפי מקומות הכל והב. דדי וחצרות ולבן העי:ובק
 אחד י8 פשומו7(: ]לפי[ שם שהוא זהב סו 6(בת כמד זהב.ודי
 נכתב לא זה פסוק כי ואת, את ויבן חכם א(מ4 מחורב. יוםעשר

 יום טשר אחד לבר בדרך עיכבו לא כי למפר שמתחיל הדבר אמיתת זהא(
 ליכנם מזומנים היו ומיד ברש, קרש עדמחורב

 לאר"
 שהלכו הררך באותו ישראל

 האמור וכמו ההר, את ועליתם בנגב זה 8(עלו משה להם שאמר כמומרנלים,
 אל לעלות ויעפילו וג' ההר ראש אל ויעלו בבקר וישכימו הפרשה9(בסוף
 לפנינו10( וגם וג', ויכוח ההוא בהר הישב והכנעני העמלקי וירד ונ' ההרראש
 במרגלים 'חטאו אילמלא מיד כי מוכיחים הפסוקים אילו כל ההרה. ותעלוותזדו

 )ו(כשנמש פארן מדבר הוא ברגע מקרש מיד ישראל לארץ ליכנס היוקרובים
 יי מהר ויסעו בהעלתך11( בפר' שכתו' כמו בחדש בעשרים שנייה בשנהמחרב
 וכתי השנית, בשנה ויהי הפרשה19( בתחלת כת' ולמעלה ימים, שלשתדרך

 במדבר הענן וישכן מעי ממדבר "י פי על למסעיהם ישר' בני וימסובתריהם(
 ויהי כך שבתוך פארן למרבה באו השך ומספר הולך כך ואחרפארן,
 התאוה קברות המקום שם נקרא )שם( כך שעל תאוה והתאוו כמתאונניםהעם
 גמעו 14(ואחר ימים, שבעת שם ונשתהו מרים נצמרעה ושם לחצרות באוומשם
 שאמ' פארן בגרב. הענן וישכן וזהו פארן, במרבנו ויחנו שבאו עד ~מוהצרותהסם

 שלשה שעיר, הר דרך הולכין שהיו מחרב יום טשר אחד וזהולמעלה15(.
 שלא ימים ו)ב(שבעה ימים, שלשת דרך יי מהר וימעו שכת'16( כמו שהלכוימים
 במדבר ומינו מהצרות גמעו יום טשר אחד וביום עשרה, הרי מרים האסף עדנסעו
 אל ויבאו וילכו שכתובת( כמו המרנל.ם נשתלחו שמשם ברנע קרש הואפארן
 להשלמת נזירה וגנזרה העון וגרם ונ', קדשה פארן מדבר אל אהרז ואלמשה

 טד ברנע מקדש הלכנו אשר יה.מים לפנינו18( שכת כמו שנה ארבעיםעכבתם
 ומה וגי. ~הידור כל תום טד שנה ושמונה שלשים זכר נחל את עברנואשר

 שבאו עד מקדש שנסעו לאחר היה זה רבים, ימים שעיר הר את ונסבשכתי19(
 פירוש הצע.ר אני פירשת. זה כל הארבעים. בשנת אדום ארץ גבול על ההרלהר
 אשוב ועתה האמת. על העמידני מבליינצ. אליעזר ר' כי רב.נו, של ידוכתב

 %(. הרב לי הורה וכן זצ"ל שמואל רבינולפירוש

 בראשית 4( ר,מט.- 8( - לר,ג. במדבר 8( וגו'(.- )במקום: ומן1(בכיי:
 - לו,לט. בראשית 6( ובתרגומים.- ברש'י האגדה כפירוש ולא 6( -יג,ג.
 - יג,יז. במרבר 8( - דבריו. שם וע' שם. ורשיי והתרגומים כביר ולא7(
 במדבר י,לג.-12( במרבר -11( מג. מה.-10(בפסוק מד. יד,מ. במדבר9(

 - .י,יב. שם 5י( - יב,טו. במדבר 14( - יב. בפסוק שם 18( -י,יא.
 המעתיק לשון הוא 20( ב,א.- 19( - ב,יד. 18( יג,כו.- aw 7נ( י,לג.- שם16(

 בעל הצטיר והוא המחבר יד כתב מתוך רשב'ם פירוש את העת.ק אשרהראשון
  '/!Belge)IC מעיר אליעזר רי ותלמיד יד ד. , ב ולדברים מז,ו : מה,כח לבראשיתההוספות
 להחכם זםJeschichte 2) ם' עיין 1ן0,,"ש,""]. היום הנקראת בלגנצ.()בל.ינצ.,
 החכם לאור הוציא אשר הזה אליעזר לר' ישעיה ופירוש 9י דף רי 2תם2הגדול
Kutt.דברת- הצעיר ועל ועליו בהקדמה 

 55. דף רשב-ם על בספרי בקיצור אנ.
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 המדכה כל את ונלך מחורב המע לפניי( שכת"כ לפיאלא
 ישראל, לארץ ממוך במנע, קדש עד תבא האמורי הר דרךוהנורא דגרני

 היר ישרה דרך שעירי(, הר ררך ללכת מחורב כשנסם כן.מפרש המי לכך שנה. ארבים שם ונשתהו מרגלים שלחו ברנעשמקדש
 אבל ברנע, קדש עד ים עשר באחד ישראל לארץ ליכנםיכולים
 %. שנה ארבעים עד4( רבים, יכרם נהור הר את ונסב שחטאו3(לפי
 בטים ברנע, כרש עד ונבא נוג'ו מחרב ונסע לפנינו6( שאמרתהו

 שלחתי ברנע מקדש אבל יום, עשר אחד מהלך אם כי בהם שאיןמשטים
 הכנרגמי( נו. ג ר ת י .27 בחמאתיכם: שנה6( ארבעים ונשתהיתםמרתעם
 ].44טאשר ועליה: 9(הנמ ותהינו. *41 כמתלהמים: נרק 8(רבריכמו

 י%אים:1 כולם ישאה כשהאחת הדבורים 0'(מה הדבורים.תעשינה
 יודעימ11(: שאתם כמו כלומר ישבתם. אשר כימים.46
 במדבר: הלכו ישראל ארץ בדרום כי ישראל ארץ לצד צפונה. *8ב

 לקראת בחרב שונאו אדום אותן הם אלה לא בשעיר. הישבים*4
 בשעיר, היהמבים שטו בני לי שטו 12(כאשר כתי באלה וכהריישראל,
 מעליוב(: ישראל וים בהם14( וכת' כלומט( מכרו לא ארוםאבל

 היושבים עשו בני כי בזה, דבריו נראין אין הצע.ר לי אבל רבינו. פ.רוק חץב(
 הוזכר[ ]ושמם שעיר בהר אם כ. יישוב להם מצינו לא כי אדום הם הםבשט.ר
 מה. על אםכ. עונה אינו עשו, כני לי עשו 16(כאשר לרבינו שקשה ומה קר:ה15(. בכלבמקומו

 עשו בני לי עשו כאשר תשבירני בכסף אוכל למעלהי1( שאמור
 עברים 18(אתם במניין שאמור כמו במכר אם כי דבר שום מאתם לקחנושלא
 מים ונם ואכלתם בכסף מאתם תכרו 9!(אכל אבל ונ', עשו בני אחיכםבנבול
 לי טשו 80(כאשר מווי כמו הק' שצוה כמו טשיתם וכן ושתיתם, בכסף מאתםתכרו
 לעבר להניחם אדום מלך אל משה שלח שעיר הר את!9( סיבתם דרה עשו,בני
 ההר כלם שיכנסו רצה שלא אליהם שמע לא הזה ולדבר ישרי, ארץ אל ארצודרך

 חוקה וביד כבד בעם לקראתו אדום ויצא ולפיכך23( הארץ את ישחיתו פןבארצו

 ב,1.- עד כלומר 4( ב,א.- 3( שעיר.- דרך הר בכיי: 3( יט.- בפסוק4(
 בפסוק5(

 .ט._
 אץ וזה ותרנננו. 7(בכ-י: - בדפוס. תקנו וכבר שנים., מ' בכ.1: 6(

 רטרי.- דברי וקיצר יר,מ. במדבר -9( כו,כב. יח,ח; תמשלי - שחר.לו
 בשם היה הפירוש הביא מד לפסוק ע"ב נו ברף הנדפם רש בפענח הלוי יצחק ר,10(

 אבל ממנו, הצטיר מקוצי משה רי בשם הובא שא עח דף זקנים בדעת ואולםרשתים.
 רשיי הלך אשר ח פרק סול עולם כמדר ולא 11( - הקרימה. יאחהלרשב'ם
 כאן בפ.רושו ז"ל לוצאטו דור שמואל רי -.,1( כס. בפסוק 12( -בדרכו.

 - כ,כא. במדבר 14( דבריו.- והטעים רשבזם עם הסכים לו,מולבראשית
 וכתובים. ונביאים תורה שהוא "מקרא" כבסמורה פתרונה כאן קשה הגהתיולפ. יובן. לא זה ונם קריה. ובכל מקום בכל ובנליון: קייה, ובכל במקום בכי:6!(

 שמות  שניהם בהיותם המקרא בכל עשו בני שם במקום בא אדום רהטם לומהורצה
 19(בפטוס הזה.- בפסוק 18( - כח. בפסוק 17( - כט. בפסוק 16( - אחד.עם
 כ,כ.- במדבר צ8( - אל. בכ,1: !2( - כט. בפסוק פ( - תשברו. אכלו-ו:
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 אתתי, 1(ן?4או אבל יסומרו, וירוט ניטיבו מנזרת מכם.וייראו
 וכן מואב, את תצר אל במואב"( כת' גז מארצם. לכם אתןלג כי *6 הם: להבא וכולם והלכנו נקטרו מגורת ה. שמ4 כי2(יידט
 להורים כהדה ההצרך הללו האזהרות כל תצורם. כאל עמוןבבני
 רכלת נחלה לנו לתת הק' רצון אם לאמר לבבם ירך פןעכשיו
 לכך עליהם. דרך ממברנו האסות- אלה לס התייש לא למהבידה

 נתנה שהרי בדבר חפץ לא ~**lahh עכשיוהורסם

 ה-

 כנר~כתי להם
 נתתי ל"צ לבר 6(כי שיה הר את מזתי לשטו ירושה רכיבכלם
 לכבות. ירחיה, נתתיה לוט לבם פכי בעמון וגם 7(ירחטה עראת

 לכברר נחלה וק הללו לאומות אם כלום. יראנו שלאלישראל לדוודי כנטה כתב וגם ליוטר%.'ף. שהטה כאיטר היו, שקרהביוקאברהם
 שנשבש עמים נחלת להם לתת. לגבראל שיעים שכן כלאכותימ,
 סיפק מזונות לנטת מנום כשאק דבר. חמרת לא .7לאבות:
 לך הספיק ליטף שמצאת ובמים מחיר, ובלא כסף בלאצרכך
 שילוח ממנקם בהנע מקדש הלכנו אשר והימים *14לנקות:
 מרנלים: שלח שמיה בשנה כי שנה. ושמנה שלשיםמרגלים
 לוט. לבני כי .19 צבאם: יוצאי שנה יטרים בם המלחמה.אנשי
 אברהם שכם אתם שכן וכל אברהם, של נכדו שהיהבשביל

 מסה הליכתם דרך משלהם קונים היו מקום מכל אבל מעליו. ישראל ויפולפיכר10(
 והישרת(: האמת וזהו צריכים.שהיו

 אל לעלות 19(ויעפילו בהם שנאמר אותם היו המלחמה אנשי אומר הצעיר ואני0
 14(אל להם אמר  ומשה מלחמתו, כלי ]את[ איש ותחנרו שאמר18( כמו ההר,ראש
 גבראל בני הלכו שווו ארבטיס כי אומרם( הוא ביהחטס וכן תלחמו, ואלתעלו

 בקול שמעו לא אשר ממצרים היוצאים המלחמה אנשי הגוי כל תם טדכמדבר
 אותם קורא ולפיכך ונ'. אשר הארץ את הראותם לבלתי להם נשבע אשרי'י

 הידועים המלחמה אנשי אם כי מתם מלחמה אנשי אומר ואינו המלחמהאנשי
 אותם קורא אינו ועוג סיחון עם שנלחמו הנשארים על אבל הק', פי על  שעברולנו
 נכנסו ואותם נלחמו הק' פי על כי המלחמה,אנשי

 לאר"
 טשיים בני ה-ו לא כי

 מרגלים17(: כשנשלחו16( שנייה בשנה הראשונה המלחמהבעת

 לא1(
 .ב,_

 - תצר. לא ובכיי: ט. בפסוק 8( - טז,כא. ירמ.ה 2(
 ער.- נתחנק בכיי: 7( ט.- .בפסוק 6( - הזה. בפסוק ש - ,ט. בפסוק4(
 שקרובים. בכ"י: 9( ים.- בפסוק8(

 דבריר הכיס אשר הראשון המעתיק דברי אלה נם 11( - כ,כא. במדבר0נ(
 א"ב* כלמעלה  רשב'ם פ.רוש דבריבתוך

 ולצ תעלו לא כתוב: ושם מי. א 14( א,מא.- 18( יד,מד.- במדבר18(
 ה,ו. יהושע 15( -תלחמו.

-  
 הוספת זאת נם זו( - כשנלחמו. בכ"י: 16(

 היא. הראשוןהמעתיק



 לרשופם ההורהפירוש202

 שמוק רפאים כגל  הוא.  אף  תחעוב רפאים ארץ .20אתמ1(:
 ואת הפיזי ואת החתי את ש20( שכת' הבתרים ביןלאברהם
 וביחום לפניהם נפלו כן ואע"פ כרפאים נחשבת היא חףדרפחים,

 רפאים ארץ ננךאת לא אבל תחשב, תירשון8(. שאתם שכןוכל
 ארץ ינשא 4(ההוא לפניצ בה שכת' בבשן עוג ממלכת אםכי

 ירשום ולכך הכתרים בין שנאמר רפאים הוא כלהמררפאים,
 וישבו השמידום מכפתור היצאים כפתורים .28הכראלי(:
 לאבותיכם5(: נשבע אשר את ינחילכם הק כי תהם אתם אףתחתם.

 בער. היושבים רהמואבים *29 והתגרה: כמו בו. והתגר.24
 ובמים. בלחם אתכם קרמו לא אשר 6( בק כת' מואבים כשאראכל
 בני אבל למעלהז(, שפירשתי כמו בשעיר, היושבים עשו[ זכרוכן
 מעליו הצרא1 8(ויט בחרב לקראתכם שאו אדום הנךריםששי
 רבים9(: ממים יצעיר דע4 אתוהזהבו
 הבשן מלך עוג רק כי *11 עניינו0ו(: לפו פתרונו ארנב. .4ג
 של ערימה ערשו. הנה אותו: תירא אל הכוי!( לו אמר לכךדב.
 שככוהיה לפו ברזל. ערש בלע': בירציל12( תינוק. כשהיהל4ק
 לכך עץ של ערם משבר היה ובהשתטחו מאד חוק היהכלצן

 צריך הנק לא רעת בו שהע נרול לאדם כי ברזל, שליטאטא
 במנום שם מונחת עדיין עמון. בני ברבת היא הלהכך:

 אבל כך, כל בנ4נץצ גדלם שהיה לתמהון בלחימתושכשדל
 בהרבה כי אחד, במנום להיגמע רגי~ן אין גדול אדםמיטת
 נקראו ולמה באו, מתימן טוים הד180( אחוזת בגמ' מרפות אילו בפרקר(
 בעיין. מתחלפת ואליף הרבה. לאלהות שאיוו ד"א מקומם* את 'שציוועוימץ
 רבא14( ובבראשית כה ששמו חולי פי' עוית. אוחזתו אותם הרואה שכלרשו
 עוה עוה היהיריה( שיצוד לעולם ונרמו העולם מן והוצרו העולם את שהצרושוים
 בגלילה כנחש, בעפרות בקריין שהיו אומר שמעון בר' אלשר ר' אשימנה.עוה

 טיויא6ו(: לחיויאצווהין

 כדבריו 3( מו,כ.- בראשית בסוף.-2( ה לפסוק רשבים כתכ כאשר1(
 אלה גם 5( - לפנינו. במקום בפנינו ובכיי נ,ינ. 4( - בסוף. הלפסוק
 - כ,כא. במרבר 8( - ב,ד. י( - כג,ה. 6( - בסוף. ה לפסוקכדבריו

- רעוע. דברי טל סמך 10( - ב"א. למעלת כנאמר9(  - ב. בפסוק 11( 
)15befce~ והיום befceaae  ובל'א  .Wieg~ 

 ה למשנה גמרא אענה הנרפס שלנו ובתלמוד ט"ב. מ דף חולין13(
 בהמה סימני המתחלת טרפות אילו של ו למשנה אלא הדם אחוזתוכמתהלת
-זחיה*  הם אגרה דברי 16( - כא,לכ. יחזקאל 15( - כו. בפרשה 14( 
 רשב'ם לפירוש יחס לה ואין המצויין במקום קטנות באותיות בכיישנכתבו
 רשב.ם. פירשה שלא עוים לתיבת אגדה פירושי להביא הכותב שרצהחלא
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 צורכו1(: כל שהגדיל איש איש. באמת מימות: לו הצמכךשת
 כמו הבתרים בק בכרית ושוכר רפאים, ארץ יקרא ההוא.18

 ה( : ( 2 לנגלהשפירשתי

ואתחנן.
 לחלות פחדר. תת אחל הזה 8(היום למשלה כדכת' החלות..28
 בכם הערותי וכן5( מצפת. סעירתי וכן4( פתח. לה' גורמתהח'
 סרימהע הומות יאמר אחה"ע בלא אבל מרין. כיום 8(החתותהים,

 מוג: םיחון בידי 8(שממרת גדלך. ].24 חטפיןי(: כדיםדמדבות7(,
 תחת:[ ואיל תצ"א אל לו ולהמר לורזו ואמצהו. יחוקהוש2
 וסמה מואב* בערבות פטור בית מול עתה עד בגיאונשב.29

 שמשה עהצמע מפת עמון9( בני ברבת היא הלה אומר לכך שמעתי ואניה(
 אננרש 11(דאפ.לו עמון, בני על בם תתגר ואל תצרם אל הנכורה10, מפינצפנה
 ונתן הקרים לכך טליו,' ילחמו שישראל וירע עמון, בני על ישראל הורשולא

 כדמפרש מלוכה עיר היתה וה-א טמון, בני ברבת העיר בתוך ומיפתוטרשו
 לבא הורשו שלא ידע כי מיפתו על ישר' יכוהו שלא כדי שמת1ל19(במפר
 אברהם18(: ]לכבוד[שמה

 לארץ יפנם שלא הק' נשבע המורים, נא שמטו לישראל15( כשאמרממשה. מניןי נדרו. בשעת לו  תשאל ואל לך14( שלח פרשת בילמדנו ואתחנקו(
 היא17(, שבועה ושעת כטס שעת משה, אמר את']וגק. תביאו לא לכןשנ'16(
 אל ואתחנן שני לפניו והתחנן התחיל כך ואחר שנה המת-ן עכשיו. מדבראיני
 ~ו' תעלה, ואתה לשאול יורדים המתים שאר שהמתנת, בשביל הק', אמריי*
 משם18(: ותראה הפסגה, ראשטלה

 במקום נם כ. ב, 2( - בעקבותם. רשיי  שהלך התרגומים כדברי שלא'(
 כה.- , ב 8( - ה. באות והעתקתיה קפנות באותיות ממתיק הוספת בכיי נמצאהזה
- מא,כה* הנעיה4(  7( - פ,נ. ישעיה 6( - ל,יפ. 5( 

r t d ~  

 אבל
 המ.בות. הקשות הרימות שמר אחה'ע אותיות שם )כשא-ן?( כשאעו 1:בכ"י
 מ"י פירוש בתוך שמואל מ"ר בשם הובאו האלה הפירושים 8( - נכוה זהונם

 מופרים פליאת במפרו נ"י בטרלינער הח' לאור והוצעו שמו נודט שלאלמחבר
 העברי. בחלק 9רף

 קמא בבבא הם הגמרא דברי 11( - ב,יפ. 10( - טמ.ם. בני בכ"י:9(
- B~ohndienst. יבל'א 11apeia& היא' יונית אנגריא ותיבת ע"ב. לחדף  שמואל 19( 
 יא לסמוק רשב,ם פ.רוש אחרי הוא הנכון הזאת ההוספה מקום 13( - יב,כו.נו

 רשאים דברי פי על הכנטתי ההוספה בסוף לכבוד ותיבת הוסבה. עליואשר
 אבות 14( 1.- בהערה 56 בדף ~RSB בספר( שכתבתי כמו ולא ב,ה.למעלה
 דברי 18( - הוא. בכ"י: 11( - כ,יב. שם 16( - כ,י. במדבר 15( -ד,יח.
 הזה. במקום הכותב  שהכנים תותחנן פרשת לתחלת הםאגדה
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 הראות עיניכם והלך שמפרש כמו ללמוד, לכם ש כהשראותם
 וג': הדבקים ואתם ]ונע פעור בבעל ]"'ט עשה אשראת

 נאקתם, את אלהים 1(רשמע כדכת אליו. קראינו בכל *זד
 תצעק מה8( "יי, אל ההראל בס ושענן ]ונ'[ הנךיב ופרעה 8(]וכתע
 במים5(: וכן בשלוי( הק במץ וכץ ]וב[. ישראל בני אל דבראלי
 העם את משה ויוצא דכת6( וב. ההר תחת ותעמדון ותקרבון.11

 תחת בסמוך ההר, בתחתית ויתיצבו המחנה מן האלהיםללשות
 "תחת'. 8( קרוי ויתמוך "על" נשוי הגבוה נפך אצל נכוה כלההר7(*
 שהם לפי ההר תחת וכן עלי. נצבים ]וגץ האהל פתחשיה"ב
 לפיתיי( שכתובע( לפי10( לכתתי והנכרך מהם. נבוה וההרנבוכים
 צוה. ואותי .14 וב: הגרולה האש תאכלנו כי נמות למההשוה

 עסין המנלא, הנואה ממל ]כ%["( סמל. *16 הדברים: ששרתמלבד"(
 המח אעור הפשה עישש ולפי להאיר"(. חלק. אשר .19דמות"(:
 י"י לקח ם אתכ אבל בהם, חושם איר כי לרבדם, העמים לכלאותם
 לכם יהיה והוא ולשברו, נחלה לעם לו להיות אתכםויוצא

 השמים ארע הענר הארץ. ואת השמים את *26לאלהים17(:
 ולא כתרגומו: שם. ועבדתם .28 יבולה18(: את תתן לאוהאדמה
 ועברתי בפניו. ויוש:יאך .87 בפיהם: רח' ואיו כדכת"(יריחון.
 שככר הזה. כיום *88 יוממ21(: לפניהם הולך ע"י מצרים%(,בארץ

 למה משה. יבדיל או .41 ועוג: מיחק ארץ את לירשהתחלתם
 המעשה זה וכתב זה אחר זה יחד מחיברים שהם משה דבריהפסיק
 לפרש מתחיל ועתה עכשיו, עד בדברים שהאריך לפי אלא שבינתים

 טז,ז. שמות 4( ומה.- 1: בכיי 3( סו.- יד,י. שמות 2( עכר.- שמות1(
 ההר תחת בסמוך 7( - ימ,יז. שמות 6( - יז,ב-ו. שמוח 5( - יב. מ.ח.

 - ח. 9פטוק שם וב-כ ב. יח,א. בראשית 9( - 11. מכיי קרוי 8ג - 11.מכ"י
 כמו. כאן לכתוב 1: בכי10(

.- 
 - ה,כב. 12( - שאומר". 11ן בכ"י 11(

 1: בכ"י 15( - המקוה. כתוב: ושם ח:נ. יחזקאל 14( - ללמד. 1: בכיי18(
 פירחח הוא 18( - יד. פסוק פירוש לפני המאמר בא כ"י ובשני - אליל.עניין

 הזה הפירוש ז1( - מש"י. שהביאו ע"ב ט דף מגילה בגמרא השבטיםמתרגום
 בספרו בערלישר הח' לאור שהוציא בפירוש שמואל נור בשם לשון בשינויהובא
 כעין לפרש יא,יז המקרא בדברי השתמש 18( למעלה.- 11 דף מופריםפליטת
 זכרונו ואולי כן ואם המקרא. בכל נמצא לא כזה כתוב 19( - לב"א.שפירש
 קלה,יז: מתהלים או בהם, אין ורוח לז,ח: מיחזקאל או לכתוב ורצההטעהו
 קטו,ו( )תהלים כתוב לזה הדומה שבמזמור ולפ. בפיהם, רוח יש איןאף
 שמות 20( - רוח. בזה נם יריחון תיבת פירש ~כן יריחון, ולא להםאף

 ינ,כא. שמות 21( -יב,יב.
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 בשפמים שומר צריך והוא הואת, התורה את ביאר היאךהמצות
 נאן אלהיך י"י אשר ארצך בתוך לך תבריל ערים שלש 1(המפריס

 השלש על ערים שלש עוד לך כמפת לבא לעתיד ירחיב ואםלך,
 בעבר לעשות ממעיי( באלה הק' לו שצוה הערים שלש תלהאלה,
 כי כאן כתהו לכך לישראל, משה צוה ולא שם הווזיר לאדירדן
 לישראל: צוה לא ולכך כבר הבדילםמשה
 לאמר עמכם "יי דבר בפסם פסם למעלה3( מוסב לאמר. .6ה
 לא בי מאמין אתה אפילו לי נראה פני* על *7 אלהיך: י"יאנכי
 עול כתרפים ישמים בהם לקמום מבלעדי אחרים אלהים לךיהיה
 אלהי" אותם שקראלבן

 תעשון לא וכן6( קמם. לקמום אלא  שאיק5(
 ולא לברו, לי"י בלתי 7( וכן בי. מאמינים שאתם אעיט כסף, אלהיאתי
 בדברות פירשתי כבר השבת. יום את שמור .12 ולאהרים8(:לו

 י"י צוך כאשר שמור: וכק וכור כאן נאמר למההראשונים
 כי הראשתים10( בדברות הטעם5( שמפריש כמו כלומראלהיך.
 שממירת ובשבל וג'* הארץ ואת השמים את י"י עשה ימיםטעמת
 י"י צור כאשר בהם נאמר הם עשה מצות ואם אב וכיבודשבת
 לומר ראוי אין לאוין אזהרת שהן דברות שאר בכל אבלאלהיך,
 מצוך מציר לא אבל לשמותם, היום מצוך כדכת'"( צוךכאשר
 בעולם כזה גדול קל נוסף לא שוב יסף. ולא .19 לעשות12(:שלא
 אכל5י( אנחת, ימפים אם תוספת"( לשון יסף כל כי פשהשו13(,לפי
 יאתה .28 רשע: עם צדיק תספה "(האף מגזרת בלהות מן תמומ%

 מדאי.- יותר לו שארכו לפ. האחרונים הכתובים שני יקיצר ט. ח. ב. יט1(
 11 ובכ"י שאינו. בכייס: 5( לא,ל.- בראשית 4( ר.- לפסוק 3( לה,יר.'-2(

 ולא כ"י: בשני 8( - כב"ש. שמות ז( כ,כג.- שמות 6( האלה.- הדבריםחמרים
 אתי כמו כאן פני על תיבות לפרש רשב'ם ורצה היא. נושנת פעות וא'כלאחרים.
 מאמין והוא קסם לקסום כדי יקכלנה אלא יז יעבוד לא אם שאף יתרו,בפרשת
 את ולא כבוד לבדו יי את כי הזאת, החמורה המצוה על עובר הוא "י, אתועובד
 ז,יא.- 11( כ,יא.- שמות 10( שמפרש.- מה כלומר 1: בכ"י 9( עמו.-אחרים

 אענו לטשות" שלא "מצוך טד שבת" שהמירת "ובשביל מן המאמר' כל18(
 מקרא הלא האלה, הדברים טל להשיב יש כי היא תלמיד תוספת ואולי 1.בכ-י
 וגם תטשעה. לא אשר יי מצות מכל ה,יו(: כז; כב, ינ. ד,ב. )ויקרא הואמלא
  רשב,ם פ.רש שכבר אלהיך יי צוך כאשר לתיבות אחר פירוש שהואנראה

 בטעות: נדפם 7 הטרה בסוף 111 ברף 8811ע ובספרי הזה. המאמרבתחלת
 כפרוש ולא 3ק --- לעשות. שלא מצוך במקום לעשות שלאמצוה
 הראשון כפירוש ולא ובתרנומים ע"א יז דף וסנהדרין ע"ב י דף בסוטההאגדה
 תהלים 15( - ה,כג, 14( - האחרון. רשע כפ-רוש מכרש ורשב-םברשייי,
 כד. יהוכג. בראשית 16( -עג,יט.
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 שאמר זהו וג'. בארץ ועשו נוג'[ אליך ואדברה עמדי עמורפה
 לשמותכם וו ללמד ההיא בעת יני צוה ואותי למעלה1(משה
 וג': בארץאותם
 עמו. אחר אלוה לנו ואין אלהינו לבדו הוא י"י אלהינו. י"י *4ו
 ענקי עמכם כלומר עובמהו, ולא אלהיה י"י ואנחר הימים2( כדבריוכן
 אחד. י"י ירבעם3(: כבית אותו שבנו ולא אלהינו הוא י"י אס אבלוהב
 קסמים לקסום אפילו אחרי( אלוה עמו נצרף ולא נעבוד לבדולו
 אפילו פשותו לפי נפשך. ובכל .5 למעלה6(: שפירשתיכמו

 חדוד לשון ושננתם. .7 לבבך: בכל אמר כבר שהרי נפשך6(,את נופליי
 לשונם: כחרב שננו אשר כמו7( היטבלפרשם
 וקבת אדוק שהוא ממקום הנעקר דבר כל והשליך. ונשל. .1ז
 כה אם כי .6 העץ: מן הברזל 10(ונשל זיתיך, ישל כי וכן9(בו8(.
 באילן נופל גידוע תגדעון. להם"(: תעשו כה אלא להם.תעשו
 לא .7 אבדע18(: רשעים קרם וכל כדקת"( ארוך דברובכל

 רבינו משה וכי ויתמהו יבינו לבב אנשי העמים. מכלמרובכם
 מכל מרובים שיהו הדבר בזה פועים היו שישראל מבורהיה

 חשק שאמר יעיד מרובכמש לא לאמר שהוצרך שבעולםהאומות
 כך אלא אותם"(ש הק' שהב מרובים שהם בשביל וכי בכם.י"י

 שבעה וג' החתי מפמך רבים גוים ונשל למעלה15( שאמר לפיפירושו.
 שבעה מאותן מרובים אמ תאמרו ושמא ממך, ועצומים רביםגוים

 אותם מכל אתם מרוביכם לא אותיר. נגרש ידינו ובעוצםעמסים
 אלא אותם לנצח בכם י"י חשק מרובכם ולא עממם,שבעה
 אתכם יני מאהבת אלא עממים, ז'%( אותם מכל המעטאתם

 כי יידעת .9 מפניך: אותם תשל18( לאבותיכם שבועתווכשביל"(
 לאבותינו ונשבט הואיל תאמרו ושמא כלומר וג'* הוא אלהיךי"י

 כלומר 1: בכיי 3( - ינ,י. ב' הימים דברי 2( - שם. רמז וכן ,ד. ד1(
 יותר בטיני נראה 11 כ"י טופחת. להם. משתחוים שאתם העגלים ולא אלהינוה'

 נצרף ולא 1: בכ"י :( יג,ח.,- ב' דה"י המקרא לדברי דומה שהיאבעבור
 רשיי שהלך שב מא דף וברכות כבספרי 6( - ז. ה 5( - אחר. אל עמולעבוד
 - וקבוע. אדוק שהוא דבר כל 11: בכ"י 8( - טד,ד. תהלים 7( -בדרכם.

 דברי אך ונשארו הזה הפירוש נשמט 1 בכ-י 11( - ה יט 10( - ם. כח9(
-המקרא.  - 3. הערה 141 דף 1]88ת בספר. ע' 13( - טה,יא. תהלים 12( 

 בפסוק 15( - יבחר. והבוחר אותם. לאהבה יותר בהם יבחר 11: בכ"י14(
 חמרה ונשל תיבת 18( בשביל.- כ"י: בשני 17( - ז. חסר: 1 בכ"י 16( -א'.
 הזה. במאמר שם רבות תיבות חסרות זה לפני וגם 11בכ"י
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 מה יששה כי מצויחיו לשמור עודי( נזקק למה הארץ את לנולתת
 תשמרו לא אם כי לכם משיב אני זאת על מקום. מכלשהבפיח
 וו כי שבועתו2(, על יעבור לא והוא הארץ, את תירשו לאמצותיו
 לקיים לאבות שנשבע והחמד הברית וממתין שומר מידתו,היא
 ושומרי אוהביו שיהיו דור לאותו דור אלף עד שהכמיחןמה

 תשמעון עקב והיה דבריו3( את וממים לפנעו שאמר ווהומצותיו.
 ולא ישמרנה לך החסד, ואת הברית את לך אלהיך י"י תצמרע'

 פניו אל חטאתיו גמול לשנאיו ומשלם .10 דור4(: אלף עדימתין
 עד או בחייו או יאחר לא זהו רביעי. דור עד ולבניו לובחייו

 פורענות, ממדמ מרהבה טובה מדה היא ווו פשוטו. זהורביעים.
 אע"פ החמדים גמול אבל ואילך, מרביעי ייענש לא החטאיםשעל

 אחרון לרור אף צדקתו6( תעמל הצדיק, אחר הדורותשחוטאים
 לך שפירשתי כמו ושמרת. .1% תמים: שיימצא דור אלףשל
 : ז( דבר שלמעמו

 תשמעון. עקבוהיה

 הבטחת שומר הוא כשר לדור כי לד. אלהיר י"י ישמר.12
 לרור אלא לד ישמור לא המצוות תשמרו לא ואם אבות,חסד
 מבקש הוא מה יודעים אלה-ה8(, של אופ. שיודעת זאת כאומה מי אושעיהר, אמר גדול. גוי מ. 7(כ. בעניין ילמדינו 6(בהנדת לעשותם. היזםז(
 אופי, הערוך פ-' וכו'10(. מחבכן הוא היאך יודטים טושים, והםלדב"(

 דעתו_

 דגאמן האל תיבות לפרש ורצה בכך. ר'ל 3( - הוצרכנו. למה : ן בכ..1(
 עיד סט רף זקרם דעת שבספר בתוספית *( - יג. בפסוק "( - הזה.בפסוק
 1; בכ"י 6( - רשבים. בשם לשון בשינוי דמה הפירוש הובא ע.ב גז דף רזאובפענח
 צדקתו. תטמור אחד צדיק דורות מאה שחומאיןאע"פ

 באותיות כאן הכותב שהום.ף ואתחנן פרשת בסוף הם אגדה דבר-6(
 בהשמטת אהי"ה, ובכי: נכונה, והיא הערוך גירמת ה-א כן 8( - ז. ד, 7( -קטנות.
 בעיוך. א-ננה להם תיבת 9( - אלהים. שם בכתיבת כדרכו בכוונהללס"ד
 צריכה היתה מקים ומכל כן. אחרי הכאה והם ת-בת מהכפל נולדהואולי
 המדרש הובא וכו' תיבת הוספת עם הזאת הת.בה טצם עד 10( - מהם.להיות:
 משם. הב-חב שלקחו ונראה בערוך.הזה
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 ססיה' 1(אשה יאמר סלם מן כמו קמץ. כולו עקר. .14אחר:
ק

~ae 
 בכל מצאתיהו וכן יקוה. 4ור מן כן כמו איכה, אשאה

 וסים כרחך עי[ גדולה. מהומה יהמם *28 מפרד:ספרי
 עמומם. ציון הר "על שממה, מן שמם ]כ%[ ביתאל 8(ומבבכמו

 כר  במלחמה  גדולה מהומה קל והרכים ופירושו  כפולים,וממחן
 לו היה אותם, כמו אחרונה Q"b של פירהצו היה  שילוהשמרם.
 יהמה וסים' יאמר לבי, 6(יהמה המה, שזרת אכל ו990ם6(לכותב
 9(ויאמר יעקב ראה 8(כאשר ומן קים י(עצבי עשה מן כמואותם,
 יתפרש המה מנורית וסים אף0'( אותם, ראה ךים, כאשריעקכ
 אפשר אי אותם, המה כמו וו את נם לפרש תאמר ואם אותם. "(המה
 יהמה, ככמר 2י(לבי האדם, בג"ץ נתלה המק שלשון לפי כן,לותר
 שעושה המיון לומר רשה ואם משיו. יהמרו 18(יהמו ]וכן[מצצמו,
 פעם בית. בן לו יש ארם זעירי ר' אמר בנגינותינו( למנצח פרשת סו; בשוחרתוספת.
 הטפסל16(, על שלאג"ת הכסא, על שניקה המטה, על ומוש-בו אצלו נכנסראשונה
 אותו דוחקין ישראל כל הק' אבל ומטריחני. עלי  רוחק  פליני  במה  אומריבטיח
 אמר אלוו. קראינו בכל ]וג'[ אלהינו כ"י מי נאמר16( לכך ושמח. שומע והואבתפלה

 ימבלוהו, כתף על ישאוהו שנאמרה( קרובה נראת ע"ז יהודה ר' בשם יצחק17(רי
 20( שאמרו כמו רחוק נראה הק' אבל יענה. ולא אליו יצמק אף לבםוף19( רחוקהוהיא
 נכנס ואדם וכו', ורקוע רקיע כל בין וכן שנה מאות חמש לרקס ער הארקמן

 פרשת בילמדינו אליו: קראעו בכל ההיד תפלתו שומע והק' ולוחש הכנמתלבית
 א-בי.ם: רמיית שמשמרת שמע בקרית "ט תיבות רמ"ח תשמרון21( שמראם
 שלו 23( פרוזרוגמא ששלה למלך משל ( כשב82 או דשור ובפסיקתא בילמריצועוד

 ברתת בא-מה אותה וקראו ראשיהם את ופרעו רגליהם על ועמדו' נטלוהלמדעה,
 בפסיקת' וכן שלי: פרוזדוגמא  שמע קרית  לפניאל  הקביה  אמי  כךובזט,

 השלישידבחודש
 ישנה. כפרוזדוגמא בעיניך תורה של אנדה דברי יהו אל 24(1

 אנרת25(: פרוחיוגמא הערוךפי'

 ז,טז. א' שמואל 8( - כו. יג,כא. ויקרא ,( - כ,טז. יד,ב; ב' שמואל1(
- [. בכיי חסרה ביתאלותיבת  5( - ה,יח. איכה 4( 

 שלא'
 - רירי. כדברי

 - מח,ה. מטעיה 7( - יהמה. כחלילים למואב לבי נמצא מח,לו ב.רמיה6(
 1: בכ'. 11( 1.- בכיי חמר אף 10( - לב"ג. בראשית 0( - כט,י. בראשית8(

 ועיין מח,לו. וירמ.ה טז,יא ~שעיה בזה: זה מעורבים כתובים משני 12( -דוצם.
 1. מכיי נשמט הזה והמקרא מו,ד. תהלים 13( - 1. הטרה 69דף

 ויניציא דפוס טוב בשוחר אבל ספסל, בכי: 15( - ד. מזמור בתדלימ14(
 בשוחר 17( - ד,ז. 16( - שם. אחרים שעו-ם ועור הספסל. ט-א: ו דף רננושנת
 כמתאמר'. בכ"י: 20( - שם. 10( - מו,ז. ישעיה 18( - פנתם. הנדפס:טוב

 תיכף בא הזה והפסוק יא,כב. דברים [2( - מא. ינ דף חנינה בגמראוהמאמר
 - יא. עז דף בובער רפים בפסקתא 22( - שמוע. אם והיה פרשתאחרי
 הוא באמת 15( - ס"א. קב דף בובער בדפוס 24( - פרוזדגסא. בערוך:23(

 Befehl. ובל"אאקושזן6ק"
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 8(ארבי כנמנמו, שארי, 2(שלה כס וסים, להדגישו צריךלאחרימ1(
 מעצכם, הטוב, הכתם 5(-שנה חמתו. את י"י "קלה לאחרים,כלם,
 7(ושנא יאמר ולאחרים יפי6(,לפיכך

 ג~
 8(בש4ק: כלאו, בגדי

 : נטרותיהואת
 תלוים וחייך5( כמלך, פת שאין עיטי זהו ענותך. למען 24ח
 ת' טובה ארץ אל מביאך אלהיך י"י כי *7 יום: בכללמרום

 הדרך את ~כור מצוך אני לכך ושכחת, לבבך דרםולבסןש10(
 אשר .9 איש"(: יגבר בכח לא כי וידעת משמים, צרכיךוסטוק
 חריכה פת תאכל לא כלומר לחם. בה תאכל במסכנותלא

 לך .היה ם ח ל שהוא ודברורה החטה מלבד שהרי ומסכן, עםכררך
 עקב .20 מתוקים: שהם תמרים ודבש ונ ורטון ותאנה12(גפן
 עקב והיה הפרשה"( תחלת הפרשה. כל מיום זהו תשמעון.לא

 ממנה: מאבדון תשמשן לא ועקב הארץ, את תנחלותשמעון
 תנצחום בהם שתלחמו מלחטת כל מהר. והאבדתם .8מ

 לא מקום ומכל רבים, ימים ומצודות כוללה טורח בלאבמהירות
 השדה"(, חית עליה תרבה פן מהר כולם14( את לכלותםתוכל
 לשק תוכלי1( לא אחת"(. בשנה כולם על להלחם לכם אניה לאכי

 רעוככ[ 19(לא נכרי, אהד עליך לתת תוכל 18(לא כמוהתראה

 אותם אלהיך י"י כשיהדוף בלבבך תאמר אל *4 בשעריך:לאכול
 האומות אילו דואת, הארץ לנחול לי גרמו דברים שםמלפניך,
 יותר בה זוכה שאני ומה הארץ, מן להתגרש בצרחתםנתחיבו
 הואיל אומות משאר יתר י"י הביאני בצדקתי20( אחרת,מאומה

 9 רנטה 134 דף ~RSB ועין לאחרם. עושה הס-ין היה ואם 1: בכיי1(
- ד,מש. איכה 4( - ב,כב. איכה 3( - :ג,כו. תהלים 2( - 10.והערה  

 - וגו'. הגנה אחרים את כלה מעצמו שא,-י כלה 1: ובכח ד,א. איכה6(
 - כה,כט. ב' מלכים 7( - רפי. לפיכך תיבות תחמרנה 11 בכיי6(
 השתמש 11( - יד. בפסוק 10( - וחייו. נטלו 11: בכיי 19 - ב"פ. אסתר8(

 1: בכץ 18( - הקודם. בפםוק כנאמר 12( ב,ט. אי שמואל הכתובבדברי
 בזה כי הנוסחאות, שתי והרכבתי הפרשה. כל 11: בכיי הפרשה, תחלתכל
 11.- מנףי ובמפתי  כולם את תיבות *1( - יב.  ו, הוא ודבתוב יפה.  המאמרעולה
 הזה. לענץ נאמר כג,כט בשמות המקרא וגם ז;כב. לעיל הכתוב כדברי15(

 והאבדתם והורשתם שאין להראות רצה שרשב'ם לפרש הטיב שמואל קרןובעל
 1: בכיי 16( - 1,כב. לעיל הכתוב מהר כלותם תוכל לא סותר כאן הנאמרמהר
 תוכל לא פיל 17( - ואילך* מכאן שם נשמפ המאמר סוף וכל אחת.בפעם
 במקרה.- המובא לפרש רשמים דרך הש האת כב(. , )י כאן המובא בפשקהנאמר

 בצדקתי. כי 11: בפי 20( - יב,ת. 14( - פו. יז18(
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 וביושר בצדקתך 1(לא מורישם. י"י האלה הגוים ברשעתכי
 אפם וג'. הקצפת אשר את תשכח אל 2(זכור שהרי נט[,לבבך
 שאתה ומה נחלתם, הממידו ברשעתם כי אמת, הדברים משםאחף
 וג': השבועה את הקים לנמען אלא בצדקתך לא בה8(,זוכה
 תשאי(: כי בפרשת שפרשתי כמו כח. עצרתי לא כי ואשכרם.ת1
 עליכם5(: שהתפללתי פיטמים כמה מלבד ההיא. בפעם גם.19
 י"י אל ואתפלל וגי היום ארבעים את י"י לפני ואתנפל.25

 כאן לכשל ההצרך לטה ועק6( לב יתן החכם האיש מי וג'.ואומר
 דבר ולכשל לחזור והמקרא דרך וכי יוכו? ארבעיכםנפילרע
 למעלה נתפללתיש וכך כך יומז( ארבעים י"י לפני כשנפלתילומר
 לישראל, להודיע כרי שכטל לחוור צריך היה ולא לומר, לוהיה

 ישראל ולהוכם" כק יש גדולה חכמה אפם התפללתיש זהבלשון
 תפלתו התילה 9(הענל כמעשה גדול חטא והלא תאמרו8(, שמאבא.
 תפלות ל% יועילו נחטא אם ישראל בארץ אף ונהולנו, משהשל

 ישראל. בארץ תפלה"( לכם הועיל לא משה10( להם אמרהנביאים.
 כך שהרי שמו, יתחלף 12(שלא כדי אלא לכם נתכפר לא עתהכי

 הוצאתנו אשר הארץ יאמרו פן וט לעבדיך "(זכורהתפללתי
 מותה נתחייכתם ל4 ולכך להביאם, יני יכולת מבלתימשם

 כנחילכם מלכים ואחד שלשים לפמכם שיהרוג לאחר אבלבמדבר.
 חילל 14( עור כה שאיו הארץ בץ אתכם וינפט יתראכם אז הארץ,את
 חטאו ישראל הרים, שמרו אלא היי, יסלת מבלתי האובות לאמרהשם
 י"י שטה מה על הנוים כל ואמרו כצבים"( באתם שמטרש כמולו15(,
 ברית את טובו אשר על ואמרו ונ' האף חרי מה השת לארץככה
 ובלופף וכחימה באף אדמתם מעל היי ויתשם וג' אבותם אלהיי"י
 הזה: כירם אחרת ארץ אל וישליכםנדול

- לב,יט* לשמות 4( - ה. לפסוק חוזר 3( - ז. פסוק 8( ה.- פסוק1(  
 - לב. סטיב 1: בכיי 6( - סליהם. התפלל מסמים שכמה מלמד 1: בכיי6(
 1 בכיי 8( - יום. ארבעים מתיבות נולד וזה יום, מי והנכון: מיום. 11: בכיי7(

 המקרא דרך וכן לשונה: וחג ובסופה בתחלתה בודא- ומשובשת קצרההנוסהא
 אפס נתפללתי. וכך כך עם מ' יי לפני שכשנפלתי לכם דטו ולומר דברלכפול
 1 בכיי 10( במששה.- : כי בשני 9( תאמר.- שמא לישראל להודיע בא גרולהחכמה
 נתכפר עתה כי 1: בכיי 18( - תפלת. 1: בכיי 11( - משה. תיבתחסרה
 הא רשב'ם שהכיש והכתוב כך.- התפלל כאן שהרי 1: בכיי 18( כדי.-להם
 - לך. תפאו ": בכי 15( - עוד. תיבת חסרה 1 בכיי 14( - כח. בז.פסוק
 כד. לפסוק שם רשבזם כתב וכן כג-כז. כפ,16(
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 תאמרו וכי ונ'. יעקן בני מבארות נסעו ישראל תני .8י
 בתחלת ההיי בעת אהרן בער גם ואתפ% אתגרי( אתהח14(,

 תפלתהו התילה מה כן ואם מת שאהרן יודעים אנו והלאהארבעים,
 אלא העגל, במעשה 6ת הארבעים בתחלת לא משה, להםאמר
 כדכת ממומרא3(, שם שבאויעיין כני מבארת כשנסעו זמן כאותו ההר בהר מת הארבעיםכסוף

 במסעות"
 ויחנו ממוסרות ויסעו

 במעשה ולא אהרן מת שם ההר, הר ער משם והלכו יעקן,בבני
 ודרך אביו בגדי שם שלבש תחתיו בנו אלעזר ויכהןד,עבל
 כת"כ אין שהרי פירוטו, דרך והו י"י. פי על שם מת וכבודגדולה
 כענין במוסרה, "ויחנו" יעקן בני מבארות נםט האראל וכניכאן

 ויחנו כתב דלא חצרות העם נסעו התאוה 5(מקברות אצלשפירשתי
 "שאצל" יעקן בני מבארות עסעס האראל ובס כאן אףבחצרנם.
 ממוסרה. "משבאו" יעקן בני מבארות וו, לדרך כלך אומוסרה6(.
 ההיא בעת *8 שדרשו7(: מה המפראות משינוי דרשוה4ביררפ
 שמצחו העגל מעשה של ההיא בעת הלוק שבט את י"יהבדיל

 ולברך לוי: בני כל אליו 9(ויאספו כדכת' המכום8(, בעיניחן
 לישראל: הכהמםבשמו.
 בנו את אהה יימר כאשר כי לעיל10( כדכת' מומר. את .2יא
 כי *16 הרואותיי(: עימכם אלא עיניכם, כי *1 מיסרך: אלהיךיי'י

 נהיא[. מצרים כארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשרהארץ
 ה'י מצוהל את לטמור אתם צריכים דללו. פרשיות שיטתכן12(

 מצוות, לשומרי מצרים מארץ טהבה ד,זאת הארץ כיאלהיכם8ן(,
 בא אתה אשר הארץ כי שומרים"(, %א הארצות מכלרעעה
 הזיז טובים תבין למטר צריכים שאין מצרים כארץ אעהשמה
 ישראל ארץ אבל לחם, להם יש שרותיהם השקאת בטורחחטאים

 אולי כי אכריע. ולא במוסרה* ע: בכיי 3( -- פ,כ. 2( - לי. 1: במי1(
 - לנ,לא. במדבר 4( - לקמה כפירושו מומרה, אצל במוסרה:פירוש

 ישראל ובני כאן אין שהרי מקוטעת: הנוסהא 1 בכיי 6( - יא,לה* במדבר5(
 שאצל שקן בני מבארות ישראל ובני בחצירות ויחנו כת. ולא חצירות העםנסעו

 תיבות 6( א(.- פרשה ר )מס' משה ויסע בפרשת דבשלה במכלתא ז(מוסרה.-
 1: בכ"י 11( ח,ה,- -10( לב,כו. שמות 9( - מכ.י1. נשמטו המקוםבעיני
 לשמור 1: בכיי 18( - כן. במקום כי 11 בכיי 12( ראה 11: ובכ"ירואות.
 ארצות מכל ורעה מצותיו לשומרי הארצות מכל בובה : 1 בכ"י 14( - י"רמשת
 שומרם.ללא
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 במפר להשקותה בה אלהיך י"י עיני מצוות שומרים אתםאם
 בעת מטר לתת )ה(שנה אחרית ועד השנה מרשיתהשטם
 ותאכלו מטרנט וטותי וט[, תשמענו שמע אם והיההצורךח(,
 מטר: יהיה ולא השמים את ועצר לאו ואך טורח, 1(בלאלשובע
 השמים נא מטר וטזתי כלומר הארץ. על השמים כימי.21

 להלחם רגלכם. כף תדרך אשר .24 יבולה2(: את תתןוהאדמה
 הים עד צמן: פרת. נהר דרום: המדבר. מן עמסים:בשבעה
 מזרחית דרומית בקרן עכשיו עומדים שאתם ממקתםהאחרון.

 איש. יתיצב לא .25 כמערב: האחרון הים עד ישראל ארץשל
 הללו: התחתייםבתוך

 דק. 14ר

 כמו וקללה ברכה מצות היום לפניכם נתן אנכי ראה.26
 וט: הקללה ואת גריזים הר על הברכה את ונתת והולך5(שמפרש
 אם וכן בחרשם(, תשמע בישן שמעת 4(אם תשמעו, שמע אם והיהח(
 במגילת שמואלז-( באגדת שנויה כך שתשכח6(. פופך לשכוח התחלת תשכח,שכח

 אחד שיצאו לשנים משל תעזביך יומים יום העזביה אם כתוב מצאוחטידים6(
 ופרשו זה עם זה והמיתו משכונא בחרא בזה יה ופגעו מצפורי ואחדמפבריא

 תוספת: מילין. שני מזה רחוק זה נמצא מיל הולך וזה מיל הולך זה מזהזה

 כל כלומר 3( - ושבעת. ואכלת בעתו ארצך מטר ונתתי 0: בכיי1(
 ישראל שבשמור לרמוז הארץ? על השמ.ם כימי אמר למה לומר, לו היההימים
 1: יבולה.-ובכיי להוציא ארצם על השמים מן יני מאת מטר ירדהמצוות
 כס. בפסוק 8( - יבולה. תתן והארמה השמים מן ממרכלומר
 מאמר באמצע בק-צור, רש,י גם שהב"מ אגדה, דברי כאן נכנסו 1 בכיי4(
 רשב'ם וכהביא תשמעו שמט אם והיה הכתוב לדברי להסמיכם כרירשב'ם
 תיבות ומן רשב'ם, כפירוש נדולות באותיות נכתבה האגדה ותחלת פירושו.בתוך
 ולא זו לא כלל, האגדות נכהבו לא ע ובכיי קטנות. אותיות באו ודיכאה שנוווכך

 שם: נכתב כי הראוה מן יותר 1 בכיי רשב-ם רבדי קצרו זה ,ולעומתהקודמות.
 כרכות 15 - תשמע. שמע אם והקן אחריתה ועד שנה מרשית בה אלהיך "'יטיני
 ח,יט. למיל והמקרא רש"י. כבדברי כמל 6( ט"ב.- סו דף ומוכה ט'א מדף

 בתהלת יצחק ר4 בר שמואל ר' 7( - לשכוח. סופך לשכח התחלתובכיי:
 כבדברי שמואל במדרש שם המובא הזה הספר 8( - הנדפם. שמואל ספרמדרש
 החכם עליו והעיר מתרים מגלת 'כן גם נקרא משם העתיקם אשר כאןהמוסיף
 106. דף 0016(8841608(001 17188ץ1,0 בספרוצונץ
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 תשמעו אשר תנאי ידי על גריוים הר על שתהיה הברכה את.27
 אבל פשטות. שני כמו הם הרי דרך. אחרי .30 ת': י"י מצותאל

 מבוא מהפך: שופר נטשה ראשונה באות דרך של שטעמובשביל
 המערב: דרך אחרי כלומר השמש, שקיעתהשמש.
 אתם אשר הגוים אלהיהמ1( את שם עבדו אשר .2יב
 לי"יפ( לובוח אלהיכם. לי"י כן תעשון לא .4 אותם:יורשים
 חצים שאנו מזם בכל בעיניו. הישר כל איש .8 מכים:בכל
 למינם: ממיכמ המיטלטו[ במשכן מכךיכיכם אנו במדברשם
 תאכל שם להקריב, מקום שם שאין בגבולין נפשך. אות בכל.15
 אשר הימים כל אדמתך. על ימיך כל .19 שעריך: בכלחולין
 המקרשי(: מן רחוק ותהיה ירחיב. כי .26 האדמה: על חייממ(אתם
 בכל מובלע שהדכמ לפי הדם. אכול לבלתי חוק רק.28

 י"י יכרית כי *29 להקניאו: יפה ולדירק להתחזק צריךהאיברים
 פן ש8 יכרית5(: כי על מומכ מפניה וגו'. הגוים אתאלהיך
 וללכת לנוע תימלטל לא נקשן. לדא י(דא נושה, יגלום כמו6(תנקש.

אחריהם8(:
 רחק ידי על עתירות שיודעים והמופת. האות יבא .8יג
 כח נתן ע'. י"י מנמה כי .4 וידעוני9(: ואוב ותרפיםמומאה
 לא בהם"( שהתרה ישראל ולוכות לנסות נולדות לדעתבכשפים
 אלהיה עיי עם תהיה תמים עד וג' ומכשף ומנחש מעונן בךיהיה
 כל יטיתך. *7 זכותן: היא וו ע"ז2'( נביאי לאותות יאמיט11( לאואם
 חנם, לבלעו נבו( 13(ותמיתמ המתה, זרא פורעות שסופהעצה.

 גלעד: רמות אל לעלוז 15(ויסיתהו אשתו, איובל אותו המתה14(אשר
 תהרגע16(: הרג אלא תהרגנו. הרג כי.10

 בחרבות כמשפטם ויתגודדו כדכת'8י( תתנודדו. לאיי( .1יד
 כשתראה ליראה. תלמד למען .28 אילנא: נודו כמו19(וברמחים

 ליייי 2( - שם. טבדו אשר טל בומבות אלהיהם את ת.בות כליסר1(
 - 11. בכ"י לי"י חסר כן ואחרי 1, בכיי חסר המקרא מדבריאלהיכם

 - המשכן. מן 1: בכיי 4( לא,ינ.- הכתוב כדברי שלא חי אתה 1: בכיי8(
 - קט,יא* תהלים 6( - יכרית. כי מוסבעל מפניך "'י יכרית כי 1: בכ"י5(
 אחריהם.- 1ולרדוףל( ולרכוב ולנור לנוע "יטלטל לא 1: בכיי 8( - וי , ה דניאל7(
 יאמינו*- תיבת חסרה 11 בכיי 11( - יה,י-ינ. 10( - וידעונים. 1: בנדי0(
 כא,כה.- א, מלכים 14( - ב,ג. איוב 18( בע"ז.- יאמינו לא ואם 1: בכץ12(
 1.- בכיי המרות תהרננו הרנ אלא תיבות 16( - יח,ב* ב' הימים דברי15(
 כ. ד,מש. דניאל 19( - יח,כח. א' מלכיל 18( - ולא. 1: בכ"י17(
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 במטמרם: וישראל בדוכנם ולוים בעבודתם וכהמם שכינהמקום
 עמך תשמחהו אלא תעובנו. לא בשעריך אשר יהלוי.27

 עם: מעשר שנת שנים. שלש מקצה *28 ולו: לך1(ותימיב
 שמיטה זמן הגיע כי כלומר לי"י. שמימה קרא כי .2סו
 זמן: לשון כלם צום, 4(קראו כועד, עלי 8(נךא -רש, 2(מנךאיכמו
 לך: יועלם הי תשמם, אם אביון. בך יהיה לא כי אפם.4
 כורחם בעל משכונם תיף והעבטת. נומ'[ תשמע שמע אם.6
 השמר .9 אלא: ידך. את תפתח פתוח כי .8 הליאהזיך5(:על
 רשע6(, של דבר כלומר בליעל. דבר לבבך עם יהיה פןלך
 יחדליאביון לא כי .11 כך: שפתרונו בו, שוק בליעל 7(דברכמו

 ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם 8(כי הארץ.מקרב
 אביה שמכרה העברייה, או בגניבתו: העברי. אחיך .12יחמא:

 סימנים9(: הבאת קודם לשמיטה שנים עבט שמעו לקיהבקפנתזה
 תעשה לאמתך יאף 174 גדול: ברכוש והשיאך היית עבד כי.16
 מעמך חפשי כשתשלחנו בעיניך יקשה לא .18 להעניקף:כן.
 שש בעכורת שכיר שכר כפילותט( משנה, לו נאן שאתהבמה
 מלבר תציקכך המנצנך מצאנך לו מעניק שאתה אותך שעבדשנים

 י"י יברכך כן למען שהרי אותו, שנקית שנים עהט כזיין שלשכטחות
 לבבך ירע ולא דונמת12( זה פסוק פירהט והרי11( תעשה. אשרבכל
 מהם, לאחד מתת ובכתה ובבנה חיקף באיש עינה "(תרע וק לובתתך
 ואשר"( לאחרים. ממק נתינת על טרבר הלב ולוט-ות העין רועכי

 שכירים, משאר יותר כלומ' שנים טהר עברך הרבה שהריטיט למיי חפשי משלחו שאתה מה על בעיניך ינוטה לא לפרשהורגלו
 לא והלא חפשי? בשילוח בעינה ינוטה למה וכי בידם. הואשטהר

 ירמוץ 4( -- א,טו. א.כה 3( כג,ב.- וקרא 9( לו.-- ותמיב א: בכ"1(
 )ועיין והעבטת בתיבת  אשר הפעיל לבנין טעם לתת שרצה נראה 5( -לו,פ.
 לתתו מכריחו והמלוה הטביפ את נותן הלוה כי כן, לדבר שנכון וכתבר,ט"י(
 הנוסחא: 1 בכ" אבל 6. הערה 0פ דח 8811ע עיין רבים. במקומותכדרכו לפרשי כדי הכתוב סדר הפך 6( - העבוט. נתינת פעולת מסבב המלוהוא'כ
- רשע, של  שהוא דבר כלומר בליעל לבבך עם דבר יה.ה פן לךהשמר  

 בקיבו.- וישתפכו יצוקו שששה הרשעיות כל רש'ן: כתב ושם מא,מ. תהלים7(
 הוא כפילות אבל וכפ.לות* 1: בכ-י 10(- --וט ד.- לפסוק רשיי כתב אשר טל וסמך כ. , ז קהלת המקרא בדברי השתמש8(

 והוא שהרי. 11: בכ"י 11( - לוחו. צורך ואין זה בכתוב משנה שלפירושו
 וכאשר. 1ן בכיי 14( - כח,נו. 13( - י. בפסוק 19( -שיבוש.
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 שבשביעית יודעם שהכל שמם שש עבודת לפי אלא מתקלהליאו
 שכיר. משנה אלא שכיר שכר משנה לזמר לו היה לא ועודשאש
 שלש שכיר שסתם לפי הם, שנים טאצ שכיר משנה מפרעוימ1(ויש
 במים כי הבל. זה נם שכיר. כשני שנים 2(בשלש כרכת'שמם
 הפירוש מואב. כבוד עקלה שכיר כשני שנה 8(בטד כתובאחר
 שנדה שהיא שכיר כשנת מצומצמורז שנים שלש שכיש(כשני

 קרהצה דין בו נהוג כקמר אלהיך. ל"י תקדיש .19מצומצמת:
 אותו, איש יקדיש לא שכצן'5( המה תגו. ולא בו תעבודטלא
 אחר8(: לירבן איחוי( אהה יקדכם לא פירשתיוקכבר
 דפשט לפי כי כתרעמו. מורשוהו חכמים9( ובקר. צאן יצמז
 שר בפ-שת שכת' כ% מכיאח היו ברגלים ונדבותיהם נדריהםנם
 אעך בבקר. ופנית צלי19(: ובשלת. *י וכפנחמם(: כשב"(או

 כתרגומו. חרמש. מהחל *9 הפסח: ימי שבעת13( כל להתעכבצריך
 נדבת כח16( לפי די ממת, .10 ליורכם: ראשית נלךא"( השמרכי

 כח כדי עורי, אל כברכת די, מסת ופשר רונש16( פתר וכןירך.
 חמם18(: דזא מם, אלי ממרן והמדמה תדריכטיי(. במתןידי,
 בסכורז כי על19( הטעם שפירשתי כמו מגרנך. באספך.18

 ישראל: בני אתההטבתי

 כשנה נףי: ובשני כא,ט. ישעיה 3( - פז,יר. -rrw 9( - ראב"ד* ש1(
 ופירושו בטעות: [1 ובשי פז,יר. בהצעיקן 4( - היא. סופר ופסותשכיר.
 שנה שהש שכיר כשני במטות: כן אחרי בא כ"י ובשני שכקו. שכרכשני

 כבר התיבות: נשממו 11 בכיי 1( - שם. 6( - כז,כו. ויקרא 5( -מצומצמת.
 - הכותב* את הפעה התיבות קצת וכפל אותו. אהצ יקדהצ לאפירשתי

 רירי שהביא 1 , ח מרכין במשנה הצמעאל רי כדרש ולא ברשיי הראשון כפירוש8(
 - כגלוחי ויקרא 10( - טיב. ע דמ ובפסחים בספרי 9( 7- אסר. דברבשם
 דפמחא )מסכתא בא לפרשת מכפתא כפירוש 12( - כט,למ. במרמר11(

 ויקרא 14( - 1. בכ"י חררה שכעת תיבת 13( - רשייי. כאן שגבש ו(פרשה
 הבין ולא יתרה, בכתיבה כות כתוב שההן ונראה רוה* כץ: בשני 15( -כנ,י.

 בטפר 16( - 16. הערה ט' ידי. כח כדי : הנדפסים דונש רברי וסדיםהכותב.
 טל רוגש תשובת זאת %7( - 18. בדף 86 בתרח מנחם טל דונשתושבות
 דונש כתב חרורו בביאור 18( - 18ל. דף 11 מם במחברת מנחםרברי
 מם אלי ידך ממת ולדמות מם אלי ישך ממת ודמית 19: דף תשובותבטפר
 ויהי מט,פו[ ]בראשית אלי לדמותו נוקל לא ירך ממת כן וכמו ונו' חמםהוא
 בחדשו חרש מרי כל , סו ]ישעיה אשר ארם ללשון אם כי דמיתו, כאשר עובדלמס

 פירושו. תמצא ושם כג,מג. ויקרא 19( - מסת.מתורנם



 לרשבזם התורהפירהט216

 ושמרים.שפקם

 המסרבים ]לרדות[ לשוטרים מצוים השפטים ושוטרים..18
 לעשות רגלים היו שם כי מזבח. אצל .21 השפטים:בדברי
 בניהם 2(כוכר תכרת, עליו אשר האשרה 1(ואת בנרעחכדכת'
 עץ[. ]כל אשרה לך תטע לא רענן: 3(עץ על ואשריהם.מזבחתם
 לך תקים ילא .22 הגוים: כמנהג לעובדו יבואו שלא אילן,שום

 לך שיהיה מאחר הכמות, איסור כשעת לדקטיר לשמם,מצבה.
 אנחנו אשר ככל תעשון לא כדכרנ'4( ירהטה לאחר קבתמזבח
 הימים5( ברברי וכרכתי מקום, בכל להקריב וגי, היום פהעהטים
 לי"י6(: אס כי מקטירים היו לא שם ומפרש מרו, לא הבמותאך

 לפי לדם. דם בין .8 לעבדמי(: צויתי. לא אשר .8ץ
 דית לדין* דין בין למזיד8(: שתג בין לרציחה, רציחה ביןפשרנו
 מלחמותיכם9(: להלחם נכרי. איש *15 צרעת: טע ננע.ממונות:
 התורה. משנה .18 ע"ן: לעבוד ימיתכם כי הוא. אחיך לאאשר
 פתשגן. ותרגומו התורה. מפרי שר הי6*ם10( בישרי פירשווקיני
 "(ושננתם"(: מנורתואעו
 שעובדת משמרה מאותה שאים כדת הלוי. יבא יכי .6יח
 הפשט לפי האבות. על ממכריו לבד .8 בשרה: בירהטליםהיום
 לו שיתן מאבותה נשוב שם"( לו יש אם מכרה מאת א(אישכמו
 ממשמרה  שאש אע"פ להעריבו רשות לו יש הוא, לעשותולרבט

 - יב,ח. 4( כל.- בב-י: 3( ע,ב.- ירמיה 2( ו,כה.- שופטים מפר1(
 הזה המקרא כי ודעתו לג,ת בי דה"י אל שכיוון נראה 6( - כ,לנ. ב' דה"י5(

 השבעים כתרנום 7( - נאסרו. כן פי טל ואת ליייי לזבוח היו שהבמותיוכזב
 ישראל בני ומושב לפסוק בא בפרשת המכלתא דברי לפי הקדמוניםבימים

- רשת פירש וכן ע"כ. ט רףובמגילה  דף בנדה אושסיה רי כדרש ולא 4( 
- קטרין נם וע' מפרי. ודרש ס"אים  בשר ידבר הפסוק סוף שלרעתו נראה 9( 

 "'י יבחר )אשר נביא פי על יהיה שהמלך נאמר שכבר עליהם יתנו אשרצבא
 השערתי כן חכמים. כדברי שצ"ל: נראה 10( - אחיהם. ומקרב בו(אלהיך
 משנה תיבת כפירוש כאן רצוי דברי באמת וכן 2. הערה 68 רף 8831אבספרי

 זה תרנום בשור כנגד זאת אמר 12( - ו,ז. 11( - ע"א. כב דףבסנהדרין
 ונמחקה שום, כתוב: היזץ בכיי 14( - יב,ו. בי מלכים גו( - רשי..בפירוש
 בירושלים. אשר במקדש ריל שם ותיבתהו"'ו.
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 אתאכל החרב מן כמו3( כח"'ת2(. הנינק חבר. וחבר .11יו1(:
 מלכים. מלך מן כמו מחוכם. סוךים אחובר מוכיח ווההסרב,
 חבר היה ואילו חקרים. חבר מן יאמר כן עבדים, עבד .מןוכמו
 נ~~ל קסף פקר ךךך יראוך אשר לכל אנכי חסר כמו6( בכי"תטעמו

 ןךכו :רך8( מן ]כמת חברים אחובר לומר היהלו למטה,שטעמם
 כן אחרי מצאתי ]מנוגן1 ובחי"ת לקולך. מקשיבים 9(חברים~לו

 לדרתם חוששים אינם כי אותם. מוריש .12 כדבריי: מפרדבספרי
 המנידים תועבותיהם על מומכים11( כי האמת10(, נביאי ואת הקב"האת
 מן ולא תדרוש וממנו וג'. תהיה תמים .18 הטומאה: ברוחלהם

 ברוח כח נתן ישראל את בם הקב"ה מנמה כי ולפיהמתים.
 מאחיך מקרבך נביא .15 השעירים12(: פי על להגידהטומאה
 שיאמר חלום והולם כנביא %א שבתורה מצוות לך שיצוהכמוני
 כמשה, בישראל עוד נביא קם %א שכת15( ומה ע"ז. לעבודלך
 להאמין אבל פנים, אל פנים עיי ידעו אשר שמפרש כמו פירושוהרי

 הנותן כנביא ויקא מאתו אמת ולדבר כמותו14( יהאלהקב"ה
 יבא. ולא הדבר יהיה ולא .22 ע"ז: לעבוד ומופת אותלישראל15(

 חזקיה הרי בשבילם16(. הקב"ה שינחם ומעשים תשובה שאיןוכגון
 הרעה: מדרכם שבו 18(כי ומנוה לויי(, הוילהתפילה
 אם כדכת'19( ברול. שסכוי הגרון הוא הברזל. ונשל .6יט
 מככה20(, שהוא העץ מן בקעת חתיכת הגרזן שישליך הברזל.קהה

 כר במחברת מנחם וגם ובספרי. ע"א נו רף במוכה הכמים כדרש שלא1(
 בי )מלכים מכרתיהם, מט,ה( )בראשית מכרתיך, טז,נ( )יחזקאל עם חברו(נ1
 האתנחתא ובשביל הוא דבר שם כי כאן: נוטף כ"י בגליון 2( - מכרו.יב,ו(
 ב' שמואל *( - כא,ז. ירמיה 8( - ימייו. תיבות: בראשי וחתום לקמץ.נהפך
 - קים,סנ. תהלים 6( - .חברים. וחובר וסכיי: נח,ו. תהלים 5( -יא,כה.

 חבר. וחובר לומר לו היה ובכ"י: נח,ו. כבתהלים מחוכם סירים חובר ולא7(
 נשמט חבר תיבת ובםוף 5( הערה )ע' כלמעלה חובר בראש בטעות ויזוונוסף
 36 בדף 1נ88ע בספרי הראיתי הזה בכ"י רבות וכאלה חבר'. הקיצור:קו

 הוסיף בכ"י 10( - ח,ינ. השירים שיר 9( - לב,כו. בראשית 8( - 1.בהערה
 הראשון והמדפים האומת, להיותה האמת תיכת של מ' ובין א' בין ויזו אחדקורא
 ולשמות יג,ד דבריו ע' 12( סמוכים.- בכ"י: 11( המצות.- והדפים: לתקןחשב
 הנותן בכ"י: 15( - כמותך. יהא ובכ"י: משה. כמו 4י( לד,י.- 13( -לב,ד.
 הטעיה כ,א-ז; בי מלכים 17( - פורענות. בנבואת 16( - הנותן.לישראל

 במכות רבי כדברי 20( - י,י. קהלת 19( - נ"י. יונה 18( -לח,א-ה.
 רשיי. והביאם כחכמים ולא ע"ב זדף
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 ואם .8 ירדתי(: פן ושלשת ירדף. פן *6 הוא: שוע ודאי זהכי
 בין לאברהם שמתנו עמסים העשרת כל לך לרערעירחיב.

 המצר את ממשיך אחור. נסוגו כמו3( תסיג. לא *14הבתרים2(:
 : ראשונים אותו שבבלו מכמות שדהו את להרחיבאחור
 ימורע פן מולו קרא לבבו ירה אם לביתו וישוב ילך *6כ

 אין שמא ורואו למלחמה כשהלך לבו אל נותן שיש ת',במלחמה
 מזלי גרם ולכך כרמי את או אשתי את או ביתי את לחנך מזללי

 מעשים ושלשה למות. ירא נכר[ ומתוך במלחמה עתהללכת
 האיש חמי הדברים כל כולל ולבסוף וכרם5(, ואשה ביתהזכירם
 וכן אחרים. כדברים בין שאמרנו באלו כין הלבב, ורךהירא

 הלא לאדם, יתרון י(מה וכולל. וחוור דברים שלשה מונהבקהלת
 בדמות הבנים שאין בא אחר ודור הולך דור שהרי מכל, הוא8(גרוע
 ימי בששת כמו עומדת לעולם 0(הארץ אבל זכרון, זה ואיןאבות,

 הדברים כל וכוללת( וחתר הנחלימי1(,[ ]וכן השמש10(, וכןבראשית,
 אבל בראשית, ימי כמששת כולם הם כך העולם מעשי כליגיעים,
 13( תמלא ולא לדבר איש יוכל ולא כולם, להזכיר הוא רבעהטורח

 ולכולם חדש כל אין הכלליי( זה אלא לו, יספרו אם משמועאזן
 למוליד: דומה הילוד שאין לראשותם, זכרון 15(אין אבל וכרון,יש
 להם תנךא לא עליהם להלחם כשתבא נשמה. כל תחיה לא.18

 אליך יראו אם אבל אומות16(, בשאר לך שפרשתי כמולשלום
 יכיל הנבעונים כמו עליהם שתלך קודם עבדתי להיותמדעתם
 והצטרך רבים ימים עיר אל תצור כי .19 להחיותם:אתה
 תאכל. ממנו כי ומוללות: דיק כרים לבנות אילנותלחהוך
 שלך: ותהיה העיר שתתפוש לאחר למאכל לך צריכיםשהרי
 השר לאנשי ומכמר חחק שאיר מאכל עץ אותו תכרת. לאואותו
 לבא השדה עץ הארם כי תכרת: לא אותם הרחועם,כגון

 הנאמר כל על אלא לברו שלפניו ה לפסוק רק יוסב לא ויו שפסוק ר,ל1(
 39 דף RSBB עי ושעו. הבעו לא וימדפימים זהלאה. וששש" מתיבת נבפסוק
 - לח,כב. ירמיה מב,יו;' "םעהה 3( - טו,ים-כא. בראשית 8( - 7.הערה

 - א,ג. קהלת ח.-ז( בפסוק ה-ז.-.6( בפסוק ט 88.- דף ~RSB ט,4(
 א,ז קהלת בפירוש נמצא וכן הדברים. שלשת מנס (שלים כדי א,זמקהלת
 קהלת 14( - תוכל. במעות: בכיי 18( - א,ח. קהלת 12( - לרשב,ם,המיוחם
ttrK-  י. בפסוק 6'( - א,ש. שם 15( 
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 תכרת לא אותו אלא. מתפרש לא שאחרי כי כל במצור.מפניך
 הקלובים הם תכרות, אותו במצור, מפניך האדם לבא השדה עץאלא
 בתוך ובאים מפניך הבורחים העיר אנשי בהם שנמתריםלעיר
 אקא השדה( ]עץ האדם כי במצור. השר הנבא כדכת'1(הנדר
 במצור מפניך לבא האדם השדה עץ אלא השרה, עץהאדם
 וג'. תדע אשר עץ רק .20 במצור2(: מפניך לבא האדם אתשבורם
 מצור, לבנות תשחית מעיר רחוק בין לעיר קרוב בין מרקאילד
 את שמעכב לעיר הלרוב אם כי תכרות לא הרחוק מאכל עץאבל
 עד רדתה. עד תכיר: אשר תדע. אשר לחומה: להתנךבהחיל
 והבצורות: הגבוהות חומותיך רדת עד כדכאי( חומותיה,רדת

 כפר ]וגע ואמרו וענו ]וג'ו לוי בני הכהנים ינגשו *6כא
 כן אחרי הרה"ח נמצא אם ]ע'(. הדם תבער .9 ישראלי(:לעמך
 י"י: בעיני שישר מה תעשה כיייהרג:

 תצא.כי

 לא *14 לנוולה5(: כדי שביה. שמלת את יהםירה.18
 לפרנו6( וכן זה. לשק בו נופל המכור ארם מחורתתתעמר.
 הפשטז(: לפי נישואין ביאת עניתה. אשר ומכרו: בווהתעמר

 ראף הוא כי אונו, ראשית הוא כי אלא: הבכור. את כי.17
 אתו: תשבנה 9(וידיו לי. און מצאתי כמו8( ממתו. ראשיתלירש
 אל כדכת'1י( ומובא. זולל מריתי: 10(מרה מלשון מקנתר מורה..18
 תלוי. אלהים קללת כי .28 לסו: בשר בוולקן יין בסבאיתהי

 לגנוין בממ"נ הביא מקוצי משה רי הרב 9( - וסוד. כד,י. ב' מלכים1(
 בפענח קצת לשון בש.נוי הפירוש הובא וכן הזה. רשב'ם פ.רוש את רכ'טמימן
 רשב'ם. בשם ע"ב פג דף יהודה במנחת וכן שמואל רבינו בשם ע"א מא דףרזא

 1]188] עיין ועוד רשביים. שם הזכירו ולא בו השתמשו זקנים בדעת שםוהתום'
 ופסוק ז פסוק כי ר"ל 4( - רשיי. כפ" ולא כח"ב. 3( - 2. בהערה 25דף
 - ורש'י. מספרי 5( בעתים.- דברים שבאו פ. על אף הי פסיק על מוסביםח
 - יב,ט. הושע 8( - ספרי. כפ-רוש בעלמא בעילה ולא 7( - כד,ז.6(
 ובכיי: כג,כ. משלי 11( - א"כ. איכה 10( תשובנה,- ובכיי: כ,י.- איוב9(

 כזולליי .כמבאי.
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 נשוכים או הדיימן את לקלל רוזלין התלוי את אדם בסכשרואק
 הוא משטת עבירה על שפעמים לפי אדם בם שאר או הרוגשל
 שרגילין לפי תקלל, לא 1(]אלהים[ אמר והקב"ה מייבש כמונהרנ
 תקכרנו קבר אלא נבלתו תלין לא לקללם2(.ולכך אדםבני

 אדמתך. את תסמא שלא בדבר[5( אחר טעם שוד ההוא.]כיום
 מאהיל: או נרע בו יטמאו נקבר 4(היה ]לא[שאם

 האנשים בין ללכת אשה. על בבר כלי יהיה לא .6כב
 על האם תקח לא מקרה: ידי על יוחמן יקרא. כי .6וו,נות5(:
 תכשל בלא פירשתי כבר המינין ולתשובת ארץ דרך לפיהבנים.

 ורעבתנות לאכזריות"( שדומה במי( ואת באותו וכן אמו6( בחלבגדי
 לו אין מעקה. *8 יחד: ובנים אם ולאכול ולבשל ולשחוטלקחת
 רפט, עקת אבלי( הוא, מראה מעשה מטרת כמו בתורה.חבר

 תקדש. *9 הם: קם שב מגורת תחתיכם 11(מעיק העגלה,10(תע,ק
 וקלועה(: נדגל שיהא צריך צטנית, גדילים. .12 כקרשים12(:תאמר
 לגנות .21 השמלה2'(: שעל דמבתולים הפשט לפי בתולי. את.15
 הנערה. צעקה .27 שנתכישה: אחר עגינתה עדים שיש אביה.בית
 צעקה:שמא
 שרבלד לומר כאן הוכפל אביו. אשת את איש יקח לא י1כג
 מרימים מעי ]וג'ן. דכא פצוע .2 ממזר15(: יבא בלא הוא הריממנה

 אוניך. על כתרעמו: לך. תהיה ייד *18 כיבמות"(:ומשרשים
עם

 שא-
 ישא היה תורה שבו ארון שנם מתהלר. .15 כליך:

 בידו: התרחנה וחצהצרות הקדש וכלי כדכת'י1( למלחמהעמהם
 כתובה בלא פנויות על בא קדש. מנאפת: פנויה זונה, קדשה..18

 הפשט לפי תשיך. לא .20 כפלגשים18(: לו מיוחדת ולאוקידושין
 מדבר19(:במלוה

 שמואל ר' 8( - כאן. לפירושו המסכים פ.רושו שם וא' כב,כז. שמית1(
 הזה.- רשב'ם פירוש את להסביר היטיב לתורה ובביאורו בהמשהדל לוצאטודוד
 עולה הכל ואז בכיי. שורה כשיעור שהם האלה כדברים שנשמטו לי נראה3(

 התיבות ותהיינה תטמא שלא במקום תטמא ולא הגיה קרןשמואל ובעליפה.
 המאמרים שני בין קצת סתירה זה לפי תהיה ואולם אחר. לדיבור המקרא מדבריציון
 רשני כפירוש 5( - שמואל. קרן בעל להוםי1ש היטיב 4( - בינותם. מליץואין

 בכ"י: -8( כב,כח. לויקרא י( - כנ,יט. לשמות 6( ע"א.- נט דף ונזירממפרי
 בקרשים.- בכיי: 18( - שם. 11( ב,יג.- עמום 10( - ד. גה, תהלים 9(אכזריות.-

 - ובמפרי. ט'א סו דף בכתובות יעקב בן אליעזר כר' 4נ( - ראב.ט. פ.רש וכן18(
 בכיי: 18( - לא,ו. במדבר זו( - וע"ב. ע"א טה דף 6ק רש.י.- דברי מ.צר15(

 ע"ב. עה דף מציעא ובבא וספרי רשיי כפירוש ולא 19( -בפלנש.ם.



221 כב,ה-כה,יח תצאכי

 הצרעת בנגע השמר .8 כתרגומו: חובל. הוא נפש כי .6כד
 אלא יכבדחהו לא כעוזיה מלך הוא שאפילו ולעשות מאדלשמר
 שהרי ]וג'[, אתכם יורו אשר ככל ישב ובדד וישלחוהוימגירוהו
 שהיתה שאעיט למרים אלהיך י"י ]עשה[ אשר אתתזכור
 ימים שבעת תסבר אלא1( כבי לה חלקו לא משה ואחותנביאה
 2(העם ללכת, טרודים שהיו שאע"פ ממצרים, בצאתכםבדרך
 תשכב לא *12 אדם: בני שאר שכן וכל מרים. האסף עד נסעלא

 את נושא הוא יאליו .16 אצלך3(: ועבוטו תשכב לאבעבוטו.
 עמי5( חטאת וכמוהו4( שכרו. לאכול כדי נפשו מתאוהנפשו.
 שיביאו חטאת לאכול הכהנים מתאוים נפשם, ישאו עונם ואליאכלו
 כדכת'6( דין. בבית אבות. על יומתו לא יבנים .16 עונם:על
 הקביה'7( אבל וג'. יומתו לא ]וג'[ ככתוב המית לא המכים בסואת
 בידיהכם, אבותיהכמ מעשה כשאוחזים בנים, על אבות עקפוקד

 נחלת לאבד תקהינה, ]ה[בנים ושיני בוסר יאכלו אבותוכדכת'8(
 דין: בית ידי על לא אבלאבות.
 וחלצה .9 הפשט10(: לפי אחיו9( שם על הכן יקום .6כה
 דרך בבעור(. שמצינו כמו המת אחיו ירושת ממט לקנותנעלו.
 זנוקים, חצאי שם שעושה וקטנה. גדולה .18 פשוטות(: לפיארץ
 חצאי שני שכששו-ל אדם בני בו לרמות קטן ואחד גדולאחד
 אכן  אומר  ולכן  וישר13(.  מצומצם ושק  הוא הרי ביחדזקוקים
 יוכל שלא יעשה אחת בחתיכה"( מצומצם שלם זקוקשלימה
 אשר .18 וישר: ומכוון אחת חתיכה וצדק. שלימה .15לרמות:
 מן16( וכן ויכוננך. 15(עשך עשה מן כמו מקרה, לשון בדרך.קרך
 קרך: כה,אקרה
 ונ"מ מספרי רשע דברי 8( - יב,טו. במדבר 2( - יב,יד. במדבר!(
 יח,ב. יחזקאל 8( - כ,ה. שמות 7( - יר,ו. ב' מלכים -6( עמו. בלי:ש פירוש.-- שם צריך ובאמת נפשו. כתוב ושם ד"ח.  הושע tS'U .- )4 קידדף

 במעות: בכיי 9( - תקהינה. בנים ושני בסר אכלו אבות לא,כח:ובירמיה
 - שם. רבא דברי וע' שא כד רף ויבמות ספרי כדרש ולא 10( -אביו.

 וכרבי מקנה של בכליו קונין שאמר לוי כדעת 19( - ד,ו-ח. רות1נ(
 בבבא והכל כשק. ולא כרב ולא לבועז נתן גואל שאמר דברייתאיהודה
 משקל הוא 13( - 2. הערה במקום 126 רף ~RSB וע' ע.א. סו דףמציעא
 )ת20פוז(. אונק.ות שמנה משקלו ויהי Bark הנקרא ההם בימים צרוף כסףזקוק
 בכי; 14( - 543. בדף וי צונץ הגדול החכם של זם2 0080110110 ספרעין

 כג,טו. במדבר 16( - לב,ו. 5'( -בחתיכת.
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 א. בנ ר! ףכ
 ונולה אובד היה, ארמי אברהם אבי אבי. אובר ארמי .6כו
 התעו כאשר 8(ויהי וכרכתי מארצך, לך לך כדכת'1( ארם.מארץ
 הגולה באדם3( הם אחד ותועה אובד לשון אבי. מכית אלהיםאותי

 עמי היו איכרות 5(צאן עבדך, בקש אובר כשה תעיתיכדכת'4(
 הזאת לארץ אבותינו באו נכריה מארץ כלומר התעום.רועיהם
 האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה 6(ועתה לנו הקניהיונתנה
 זכיתי בחמרך אם כי ואת8( עשתה ידי על לא כי ליי( גתתהאשר
 אטבו הנהר בעבר כםישראל9( יהושע הוכיח הוה וכמררבה.

 ארץ להם ונתתי משם שהבאתים עד ]וג'ו, תרח מעולםאבותיכם
 דבור סוף שהוא לפי בטנא ושמתה לףת( נותן .11כנען10(:
 המעשר. שנת .12 לשלפניו8ן(: מחובר"( לף אבל קמץ,הלס"ד
 כדי הוביה' צוה כך אלהיך. י"י לפני ואמרת *18 עני:משטר
 לא .14 הקביה'15(: לפס לשקר מעשרותיו לעכב אדם שחר14(שלא

 אק ת(מצאתי שבזל, ממון אונו, תשבנה ידיו כמו16( באני.אכלתי
 שאמר הוקלקה אתה היום, האמרת י"י את *17 פשוטו18(: לפילי,

 ליעשות בו תלוי הדבר כי לאלהים, לך להיות תתרצההוביה'
 האמירך, הוא וגם מצווחנו, שקבלת כשוך ויהטיעך אלהיךהוא

 נמיכם ששטה כופי לעם, לו שתהיה ונתרצית שאמרתד*עילך

 - כאדם. בפעות: בכיי 3( - כ,יג. בראשית 2( - *ב,א. בראשית1(
 להיות צריה כן 7( - י. בפסוק 6( - ג,יי ירמיה 5( - קיט,קעו. תה4.ם4(
 בכחי לא 8( - לנו. ובכ"י אח'כ. הבאים רשבים ודברי המקרא דברילפי

 ינ פסוק עד לומר רצה 10( כד,ב.- יהושע 9( - הזאת. התבואה האדמהעשתה
 ספרי עיין הדברים. סדר בהפוך כנען ארץ לך נותן בכ"י 1(( = שם.ביהושע
RSB~לפסוק 13( יעמים.- שתי מחובר מקובר בכיי 12( - 6. הטרה 85 דף 

 ועל יא.  שבפםוק לד ובין ב שבפסוק לד שב-ן הניקוד הבדל טעם על העיריא
 ~RSB ספרי עיין כדרכו כאן רשאים בו שתשתמש ו לשלפני תיבתאודות
 זולתי בו ישקר לא יי לפני שיאמר הווידוי 15( - יאמר. בכיי: 14( 157.-דף
 בוידויו ישקר שלא מהר יהיה מעט אך י'י יראת בו שיש וכל ובליעל, רעאדם

 "לא ה,יב: שני במעשר המשנה דברי לזה וקרובים ביתה מעשרותיובהשהותו
 ממנו בערתי ולא להתוודות. יכול אינו באנינה אכלו אם הא ממנו, באניאכלתי
 ובכ"י כ,י. איוב 16( - להתוודות". יכול אינו בטומאה הפרישו אם האבטמא,
 בעשרי אכלתי לא מפרש הוא 18( - יב,פ. הושע 17( - תשובנה.במעות:
 מדרך בזה וסר ויתום, ונר עני מעשר  שהוא הזה המעשר מן טוב כלובברכת
 רש"י. ושהכש ובספרי ה,יב( שני )מעשר שבמשנה ההלכהדרש
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 פאישדירא1( האמרר, לע"מ. לו להיותו שנתרצית עדתבורורע
 :בלעו
 שכשנשבעו וג'. דברי כל את האבנים על וכתבת .8בז
 תשבש כתובה לפניהם התורה היתה עיבל והר גריזים בהרעתה

 שאלו דומה הפשט לפי וג'. לברך יעמדו אלה .12שיוימוה:
 גריוים להר ברכה בשעת פיהם הופכין הלוים אבל אמן,עונין

 הארורים כל במתר. ישם .16 עיבל2(: להר פוניםוכשמקללים
 להיות שרגילים עבירות וכלם שבטים עשר שנים כנגד עשרשמם
 להיות שרגילים משנים חו~8( בכולם שאפרש כמו הםבמתר
 שרש ולכך רעהו, ומכה לע והן במתר, הנעמים בנלויפיטמים
 דין בית כי לקלל, באו לא שבגלוי עבירות שעל בסתר4(1בשניהם
 ליס הנסתרות הקללותי-( כל בסוף שכוט כמו הגלויות עליענשחהו
 הק'ב'ה', בשם נתקללו שהרי הנסתרות מן נקמה יקח הואאלהינו,
 התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו הנגלותאבל
 כאן כתוב אין תראה הלא וחנק. הרג שריפה מקילה מלקותהזאת,
 ולא אחרים בבית ליכנם לו6( מה כי רעהו" אשת עם שוכב"ארור
 רנילין אחרים אין גידולו, בית במקום אביו 7(מקלה עליו.יליץ
 בידו. ימחה יראה, שאם עושה, הוא בגנבה בבול משיב וכן8(שם.
 שכב כתר.10( דברי אילו כל משפט, ומטה עור 9(משגהוכן
 כל "(עם רואה. ואין שם גדל שהוא במרום זהו אביו אשתעם

 רגילה האם ט(חתנתו, אחותו. וכןם( בסתר. אם כי וה איןבהמה
 שבמתר: עבירות כל על וקים. לא אשר ארור .26 בתה:בבית
 שנותנין כלי הוא ומשארתך. פירות: מלא שיהא טנאך. *6כח

 תירוש דגן מלאים שיהו באוצרותיך, באממיך. .8 הבצק: אתבו
 שימלא עליך. נקרא .16 שבע: אסמיך וימלאו כדכת'14(ושהר

 קלות ידי על המהומה. .20 עמו: אתם כי בהראותומשאלותיך
 המגערת. ויהמם: פלשתים על16( גדול בקול י"י וירעם כמו15(וברד,

- %85081ה sagen ובל"א ~fai 6,ש1(  - ה. משנה 1 פרק סוטה 8( 
 - כר. ובפסוק הזה בפסוק 4(  שמואל.- קרן בעל תיקן וכבר הוא. בכיי:8(
 הכתיבה.- נודל ידי טל ך עם ו בהההלף לך בטעות בכ"י 6( - כט,כח.5(
 - כ. בפסוק 10( - יט. יח. בפסוק 9( - יז. בפסוק 8( - טז. בפסוקו(
- כב* בפסוק 18( - כא. בפסיק11(  - ג,י. משלי 14( - כנ. בפסוק 18( 
 של. בסיי; 16( 1,-.- אי שמדאל16(
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 בשחפתי( .22 כרכותיכם: את וארותי הזרע את לכם גוער!(ה%
 הם: חמימות מיני וחרחור ורלקת קדחת הם. תלאים מיניי(וגי.
 מן מטר ירד שלא נחשת, ראשך על אשר שמיך והיו.28

 במקום הרוח ועפר, אבק ארצך מטר את יתן אלא"השמים.
 כלומר ועפר, אבק השמים מן לך ימטיר מטר, להמטירשרגיל
 שינלרו ועפר אבק ירד מטר מאין יבשים שהן ההריםמגובהי
 מפני ותברח לראות תוכל שלא נגף י"י יתנך כך5( ומתוךעיניכם.
 מדום על המטיר כמו6( ירידה לשון ארצך. מטר .24אויביך:
 יאין .26 וגפרית: אש פחים רשעים על י(ימטר ואש, בפריתועמורה
 מעים העופורע מכריח *r~ihמחריד*

 קוברין: אין8( כי הנכלולי
 גוים* ונשל מן10( ישל. .40 הטגנתם: כמו9( דיבור, ולשנינה..87

 נשך מן4י( ישך כנחש אחריתו וכן"( סמלתם. מןם( לתירו ימלוכן"(
 להיות לשיאו מקלל שהמקלל לאות. *46 ייפעל15(: לשוןהנחש,
 עינה תרע .66 להק'ב'ה'16(: עבדתם שלא לומר יש תםכמוהו.
 ',צ תוה שלא במתר, תלד אשר ובבמה בשליתה תםשתאכל מד" מכל להם מתת הגחלים ובבתה ובבנה חיקהבאיש

 גבנה חיקה בלעו עעה תרע מאלה 3ם כליק, בחמרשהתאכלם
 עשתו כמו  ממון  ווי.1 ובשליתה. *57 להם: מרצ:ובבתה

 כמו20( ומקויימים. ארוכים ונאמנים. .59 הפשטט(: לפיבתלמוד18(
 רגו. לב .65 עאמן1: כמקום יתד ת(ותשיי אמנתך, ודורלרור

 שכן לבא28(, העתיד ערב הפשט לפי ערב. יתן מי .2267(דחיל:
 שכתוב בחקותיי, אם שבפרשת תוכחות בחורב. .69 החולים:דרך

 חהיב25(: בהר מש, בהר משה בידבמופן24(
 הנרולים26(: מעעויו שראיתם פי1 אף.על יהוה. היום עד .8כס

 כר.- פסוק " מי.ך- בכס: 8( השחפת.- בכיי: 2( נ.- ב,ב. מלאכי!(
 בטעות: בכ"י 8( - יא,ו. תהלים 7( - יט,כד. בראשית 6( - כה. פסוק6(
- ז,א; למעלה והמקרא כמו. בכ"י 10( - ו,ז. 9ן - קוברין.אם  איוב !1( 

,tm,r" -  - כא,ם. במדבר 14( - כג,לב. משלי ש1( - יז,יא. בראשית 2!( 
 האחרים אבל נפעל, מבנין באמת שהם ונמלתם ימל לענין בדבריו רשב'ם יצדק15(
 שלא .ולמימן לאות בה יה-ו הקללות 16( - הם, נון פא וחסרי הקל מברןכלם

 נדה משנה 18( תלד.- על מוסב שם בפתר שתיבת רזל 17( יק- אתעבדתם
 הוא 22( כב,כנ.- קטעיה 21( קים,צ.- תהלים 20( - ורשיי. כאנקלום ולא 19(נ,ד.-
 ויקרא 24( ט'א.- מט דף סוטה התלמוד פ- על רש'י כפ.רוש ולא 8ק אנקלום.-תרגום
 כן ואם הם, אחד וסעי שחורב ר"ל 25( - משה. ביד מיני בהר : המדר ושםבו,מו.
 וב'. א' בפסוק ככתוב 26( רב.- תו מהר בטעות ובכ"י כאן, בחורב לתיבתמסכים
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 נצבימ1(.אתם

 אל משה ויירא לעיל2( כדכת' כלכם. היום נצבים אתם.9
 הוא שובע שמתוך המזיד, הרוה. ספות למען .18 וט: ישראלכל

 שהבע: מתוך להכעיס כעהעה8( רשע שאינו לתאכק הצמאה.חוטא:
 יאבה לא יעשן* אז כי .19 כשרירות: אלא לכי* בשרירותכי

 מכלי יאמרו5( ולא עזבו. אשר על .itwu~ 24): אז אלא לומלוח
 בפרשת וג' ואומר י"י אל ואתפלל אצל שפרשתי כמו י"ייכולת
 אצל פירשתיו כבר אלהינו. לי"י הנסתרות .28 תשמשן6(:עקב

 הדבר שאין והקללות, הברכות היו הנסתרות8( עלהארורימי(.
 דיני לעשות ולבנינו לנו הקביה': ביד אלא דין, בית בירליענש
 ערים9(: פי עלעונשין
 אלא: קרוב. כי .14ל
 פ-שת הזאת. שירה: קרוי דברים מידור השירה. .19לא
 כי ויוניי המצות על לכשיעברו פורענות עליהם שמעירההאוינו

 : לקובחטאותם

האזינו.
 כדכת'10( יחפאו אם מישראל להפרע השמים האוינו .1לב
 תוכחתי דברי תקבלו אם כמפר. יערף .2 ונ': השמים אתועצר

 סיין ההם. בימים כנהוג הש אחת פרשה אם כי בכי נפצרו לא ולד נצבים1(
 בשם הנקרא ההינוד עלטפרי

~esetzeskund& 
j~dischen der Compendium ש 

 כ,ימ למטלה 4( - בטושה* בכ"י: 18 - א. בפסוק 9( - 1. הערה 11דף
 הסתרים. הנסתרות על בכיי: 8( - כז,מו. 7( - בו. פ,כה. 8( - מ,כח.6( כאה- הפסוק תחלת עוד הבש ולפיכך אלא. מתפרש לא שאחרי כי כלכתב:
- 1, הערה 88 דף 1]88(1 ע-ין יהד* טעות עם כפלוהוא  כתוב היה בכיי 9( 

 ולא עו משאר ונמחק לכה קודם הנמצאה תיבה בהכפל טונשין בטעותבתחלה
 ד,כו. למעלה נם כתב וכזאת יא,יז.פ( כא" הראוי עדים לתיבת הנשאר להשליםהספיקו
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 לכם אמפר כאשר .אקרא, י"י שם כי .8 כמטר: לכםיתילו
 צדיק שהוא וגם לכם שגמל והטובות הק'ביה' לכם ששטהגבורות
 על מודים היו לאלהינו, בודל הבו אתם גם לכם, וריעשהבמה~(
 מדברת לפיכך היא2(. לעד וו שירה פעלו. תמים הצור .4האמת:
 תמיכו הצור חטאתמכ( פורענות לישראל שדכא אחרהשירה
 שמפרש כמו הוא וישר צדיק עליכם שהביא פורמטת בכלפעלו,
 ויטש ]וב[ ישורון וישמן ההם6( עניינים, מכמה להם" שהטיבונהלך
 שיחתך כדכת'6( לעצמו ישראל שהת לו. שחת .6 עשהו:אלוה
 ולא כלומר לא. השחתה: לעצמו גרם הוא בעורך. בי כיישראל
 בניו ישראל. שחת של לטון כפל הוא מומם מומם. בניואחרי(:
 מום בהם משחתם כי כדכת'8( בעצמם, מום עשו הם הקב'השל
 אותך, קנה קנך. אחרים: אלהים לעבוד בתמיה, זאת. תגמלו .0בם:

 הכין נולדתם בטרם עולם. ימות וכור .7 עבדים: מביתשפדאך
 נחלות: להם שנתן גוים. עליון כהנחל .8 נחלתכם:לכם

 שמ9( שכת' אברהם ובימי נח מיתת אחר אדם. כניבהפרידו
 שהציב תמצא ושכו ללשונו, איש ]וג'[ הגוים איי נפרהמשם

 שהיו יעקב בני ממפר כנגד שטר שנים כנק, בני עמים,גבולות
 ויהי שם11( וכת עשר10( שנים במו וי"א כנען שתמצא עשר,שנים
 בכל אבל לישראל, היו אילו שכל לפי וי, מצידון הכנענינבול
 כפה מצאתי ושוב גבול2נ(. שום בהם שרש לא נח בנישאר

 כן כמו ובמו כנק כי ישראל. בני למספר במדרש:שניך"(
 נמצא הק'בה' להם. ומצא כ14%( ימצאהו. .10 הם: עשרשנים

 נאמרים כן השירה דברי שכל ר"ל 3( - לא,כא. 2( - כמה. בכי:1(
 ורומה לענשם. רבות רעות כבר עליהם שעברו אחרי המשורר ידברכא.לו
 הם אבל ר"ל 6( - לכם. בכ"י: 4( - המקום. בענין כב"א לבמדבר כתבלזה

 - ינ,ם. הושע 6( - טו(. )בפסוק וגו' ישורון וישמן בהם נאמר ישראלכלומר
 אחר. תיבת במחשבה להומייך וצריך הוא קצר לשון לא שתיבת דעתו נראה7(

 לאחר ולא כלומר לו לכתוב שהגיהו הראשונים הדפוסים אבל הוא.ודוחק
 - נשארה. א ל תיבת ורק רשפים פירש כבר לו תיבת כי כלום, הועילולא
 שם 11( - י,טו-יח. בראשית 10( - י,ה. בראשית 9( - כב,כה. ויקרא8(
 השתמשו הזה לפסוק ובחזקוני ע.ד פז דף זקנים דעת בם' בתוםפות 12( - יט.י

 הפ-רוש הובא ע"א מה דף רזא ובפענח שמו. הזכירו ולא רשב'ם בפירושהמחברים
 מראשי ונולדה ננלה. טעות ה.א שבחיי שנים כמה 18( שור.- בכור יוסף ר'בשם
 86 דף ESBV טפרי ועיין שכתבתם כמו לקרותם: שצריכץ "כמהם"תיבות
 יא,כב. במדבר 14( מצאתי.- לא ההוא והמדרש 8.הערה
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 ששמרום. במלאכיו ימובבנהו שלהכני(: ם.פק היה הקקכיה'להם,
 יימד וכן ויחלצבמ ליראיו מכיב יני מיבאך ]טחונהכדכתי

 עננימט בהיקף והמפרשו יחנה. סביב מלאכה לננוהפישן8([
 לפניהם עק לעמוד אלא הענן אין הפשט לפי כי טועה[, ]אלאאש

 הדרך. לנחותם ענן בעמוד ניומם1 לפניהם הולך ]ואי[כדכת5(
 הק'ב'ה' שרנהו עינו. כאישון ימובכנהו: של כפילו יצרנהו כיועוד

 העין על שנכפף הבשר הוא העין, את שטומר באהרון כמולישראל
 אישון נקרא אותו ומחשיך הין את שמכמה ולפ" פלפיירא6(.שקורין
 שקורין הוא עינו בבבת 8(כנונע עין. בת כאישון שומרניוכמהו7(

 ממקומו, ומנענעו שירו קנו, יעיר .11 בה: שרואיןפרומלא9(
 עליכם. מעיר "(הנני ויאת, מצפון העירותי כמו0!( אברתו. עללשאתו
 הוא בדד. י"י .12 הערה: לשון אותו נקרא למים ממנוםכשמביאו
 במותי על .18 ישראל: לארץ אותם והוליך ממצרים התניאלבדו
 האיצות"(: מכל גבוהה ישראל ארץ ארץ"(. במתי ]כמו[ארץ.
 בקר. חמאת *14 ההרים: על שגדילים זיתים ושמן תמריםדבש
 כרים. חלך לאכול: להם הרבה ובשר חלב. ובת ארץ הפשטלפי
 כר ]וגע מנקיך ירעה כדכת14( במרעה המפוטמים מדבריותאילים
 יעטפו ועמקים הפסוק סוף דוגמת הצאן כרים לבשו וכן15(נרחב.
 בהם. לרעות צאן מלאים הצאן, את לבשו תבואה של הכריםבר,
 כרגע שמשתדפין תבואות שדי כמניעת כרים, כיקר י"י ואויביוכן"(
 אש כשריפת ]כלו[ כלו, בעשן כלו לילה, בעוד לכייר ממוךאחד
 תחילה הרשעים כן בכפירת(. ראיתי כך ואני משחירין*וסופן

 ובמחברת 1 די במחברת סרוק בן וכמנחם ואנקלום השבעים כתרגום1(
 צרופה אמרתך בפיוט יצחק כר שמעון ר' 3( - לד,ח. תהלים 2( - 111.מץ

 השורה הוספת אורות ועל השוה. ראש של ב' יום לשחרית בקרובות מגןלברכת
 - רשיי. הוא 4( - 6. הערה 64 דף כנצמת בספרי עיין הנשמטתהקאה

 86(י- מימן דף'RSB~) 96 14!ט88ט1 ובליא "-"~ש"ל 6( - כא. ינ, שמות5(
 ישעיה 10( 1110טטעי- ובל'א "ן"1".זע 9( ב,יב.- זכריה 8( יז,ח.- תהלים7(

 שפתרונו ר.ל 12( - עליהם. מעיר הגגי כתוב: ינ,יז בישעיה 1!( -מא,כה.
 התיבות שתי והשמימו הבינו לא והמדפיסים ד,יג. כבעמום הארץ כדורמרומי
 - ל,כנ. ישעיה 14( - מספרי. רשיי דברי 13( - ומיותרות. כנשנותהאלה

 עיין מניטה. כיקר'לשון פ.רש והוא לז,כ. תהלים 16( - מה,יד. תהל.ם5!(
 בק מן שנולד ונראה בקציר. בך בכ"י: ז1( - 4:חם. במחכרת 11 קרערך

 הכותב מלא שלפ:.ו שורה ובסוף שורה בתחלת כתוב בקציר שהיהבקציר
 היד. בכתבי הידועה הכותבים כדרך הבאה התיגה בתחלת החלקהמקום
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 tr~a בני ואילים רדכאו: לילה 1(והפך כרים כתבוסותמצלתים
 המפוטמים הכרים מימות בשאר אבל שמימם8(, בשן בנימתם

 שומן חפה. כליות חלב עם הבייתור: מכל שמימם הםבמרעה
 נפער, נוכלתה המלך, דוד ותכל כמו3( המובחרים חטיםחמדת
 היי תחת ע"ד שבהה, שבה כמן שארי. 6(כלה ותאחה. תימורלשוק
 עויין חמר. ההבקה: המרה6( בנה מן ה"י. פעל לס"ד חטופיככל
 מן כמו האדמה, במעבה מגזרת8( עבית* .15 מסך: מלאחמר
 ויכוננך: עשך 10(הוא עשהו. אלוה עשית: ראש 9n$TD)טרחה
 לשעתיים לשון12( שערום. 9(לא .17 חכם: ולא נבל 11(גויוינבל.
 אלמודד, את ילד עיקמן[ כמו13( ילדך. .18 אחריהם: זונים הםאנטר
 מן דרכיה אל חט אל כמו"( נשה מן תשכח. תשי. הוליר:כמו
 תמחה: אל כמו ]תמחי["( אל מלפסך יו"ד16( כמו בתער והיו"דנטה.
 בניו למעלהי1( כאמור בם. אמון לא בנים ובנותיו, בניו .20.19

 דרך כן18( ]בם[. אכלה נחצי[ רעות עלימו אמפה .28מומם:
 להזיק, בידי שיש רעות מיה כל כלומר לשונם. לכשלהמהדאות
 ואם כתרגומו. עמינו לפי פתרונו רעב. מזי *24 בהם: אהביםכולם
 ולחומי דדין: מוחיה נתמזמו כמו19( הוא הרי הוא, תלמודלשון
 פירוטו ועיקר ]אש[* רשפי כמו20( השמים. מן ואש ברררשף.
 שבר ששמה עיט. יגביהו רשף בני כדכת'21( בע"ח פריחהלשון
 מחותכיםמ( מרירי. וקטב יומם24(: ישף מחץ כלשק23( כורת,רשפו

 כמו26( נמרירי[ אדם, בס והורגים הממררים ליסטים ידי עלומדונךים

 ולפיכך שמינים כלם ג'ל 2( - לד,כה. איוב המקיא בדביי השתמש1(
 בתחלה כתוב שהיה ונראה כמו. כאן בכ"י: 3( בשרה.- המרעה כאן בארלא

 נהפכו שלנו כ"י במכתב האותיות דמיון ידי ועל כמו כמו במטות התיבהבהשנות
 והמקרא 2. בדהרה 37 בדף 4נ"8א בספרי תמצא וכאלה ון'. א להיות 1 ונםמ

 יחזקאל 6( - ענ,כו. תהלים 5( - פד,ג. תהלים 4( - יג,לפ. ביבשמואל
 - מעשר. בטעות: בכיי 9( - ז,מו. אי מלכים 8( - עה,ט. תהלים 7( -מא,יג.

 פסוק בדברי השתמש כה גם 11( - הזה. הפסוק לפרש 1 פסוק ברברי השתמש10(
 - י,כו. בראשית 13( - יז,ז. ויקרא 1%( - הוה. הפסוק לפרש קצת בשינויו

 פי מאמרי תפ ואל כתוכים: שני הורכבו ובפעות נמצא. לא כזה כתוב14(
 ז,כה.- שם לבך דרכיה אל ישט אל סם ראב"ע( גם 1שהבש ד,הבמשלי

 - ה. בפסוק 17( שמגאלי- קרן בעל להוסיף הימיב 16( = יח,כג. ירמצו16(
 ה,ו.- איוב 21( ח"ו,- השירים שיר 20( מהע"ב,- דף חולין 19( כי.- בכייי:18(
 קשת רשפי שבר שמה בפסוק שגם ר"ל 24( צא,ה.- תהלים 23( ד.- סו תדהים28(
 נופל ועליהם הקשת חצי הם קשת רשפי כי רשף לתיבת פריחה הוראת לקיים"ט
 רש"י פירוש על בזה סמך 25( - יומם. יעוף מחץ הכתוב כמשמעות פריההלשון

 נראה אבל פלילים. כתוב לא,יא באיוב be) - כריתה. לשון שהואשדבלה
 הזה. במקרא יהיר לשון אל באמת לבו שם שהוא כשבייםמלשון
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 לררין הרייון בפלילים, 1(ונתן דין. בו שעשרן דין, של %ן פלילי,עון
 2(מקטב תהו אחרים. את ממרר מרירי אף אחרים. את שדניןכן

 דרך שכן בצהרים. שורד בחור 3( כרכת למטים, שהם צהרים,ישור
 בצהרים. להלחםלימפים

 וכה"א"
 יברשוה: בצהריים אשדור

 אויבים שכעם לא אם השלם"( מן ואסלקם אפאיהם אמרתי.26
 למפרע, לומר ינכרו פן ]ונ[ רמה ידינו יאמרו פן ויראתיאנור
 כמו6( ]המה[, עצות אובד האומות גוי, כי אני. ולא עשוזוהם
 הצאן. בקר מעשר 8(  דבוקים, שהם לפי לבנה, י(מקל תמרורים,ממקד
 אלף ממנו אחד ירדוף איכה יאמרו9(, האומות חכמו אילואבל

 בידעו מכרם"( כי צורם לא אם בנו, רנילין שהז מהמישראל
 כי12( *80 פעלו: תמים הצור למעלה11( אמר וכן לו. שחטאולפי
 כה לומר להם היה הדין מן משה, אמר כך צורם. כצורנולא

 ישראל של כצטוט לא שהרי הגוים, אלהי ולא זאת עשהשהקביה
 בנו רושים פלילים אויבינו ואעפ"כ3'( השלם. אומות שלצורם

 מגפן כי *82 לו: שחטאו הטביה' ידי על ואת הלאשפטים%(.
 זכרם מאנוש אשביתה אפאיהם אמרתי למה כלהמר נפנם.מדום
 לשתות להם היה מדום מגפן שהם"( האופתע גאות מפני לאאם
 כמדום חטאו שהרי ועמרה, כמדום זכר מהם יישאר שלא הדיןמן

 עם ]תיו מדום י1(רייני הנידו, כמדום וחטאתם כדכת'16(ועמרה,
 מפס לא אם הריי, מן לשתות להם היה תנינים חמת *88עמורה:
 כדכת'18( רשע, אכור. פתנים רמה: ידינו ששמרו השם,חילול
 גאות דברי עמדי. כמום הוא הלא .84 אום: יאטם חרש פתןכמו

 נשלם. .86 זאת: על נקם להם ואשלם19( שהמר, ארהאומות
 בירמיה: ומקטר 21( בהם, אין 20(והרור כמו דבר, שםתשלום,
 להם: הקבת צרתם מועד ליום אומות, של רגלם. תמוטלעת
 גאולות לאומורע, צרה אחישנה, 22(בעעה לסו. עתידותוחש

 צפניה 4( - טו,ח. ירמ.ה 3( - צא,ו. תהלים 2( - כא,כב. שמית1(
- רשיי* דברי על סמך אפאיהם תיבת בפ.רוש 5( -ב,ד.  שינה כדרכו 10( ויאמרו.-1 בכ"י: 9( כו,לב.- ויקרא 8( - ל,לז. בראשית7(' - ו,כו. ירמיה 6( 
 - אם. בטעות: בכ'י 12( - ד. בפסוק 11( - יכארם. למען הכתוב דבריסדר
 תפט,-  משנת אמשטררם בדפוס והתיקון שופטים. בכ"י: 14( ואע"פ.- בכף:13(
 - נח,ה. תהלים 18( - א,י. ישעיה זן( - ג,ט. ישעיה 16( - ישראל.15(
 מד,כא.- ירמיה ה,יג.-21( ירמיה 29( אח"כ.- חלק מקום עם ואש בכ"י19(
 כב. , ם ישעיה המקרא בדברי השתמש22(
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 ידין כי .86 מאז: הנביאים עליהם שנתנבאו מה עתידותלישראל.
 עמו. נקמת ה-כיה' ינים שהרי והתשלומין הנקם יהיה אז עמו.י"י
 יד אזלת כי יראה: כאשר יראה. כי גויות: מלא במים ידיןוכן1(

 החומה: ער ירהצלים 3(ויטבו תעזב, עזב כמו2( ועזוב.ישראל:
 של אלהיהם נא איה יאמרו האומות גם אלהימו. אי יאמר.87

 מתחילה שגם באויביהם ואנקום אצילם שמי כבוד ומפניישראל.
 אויב כעם מפני לא אם זכרם ואשביתה לישראל אפאיהםאמרתי

 בשונאי והצרה הפייות כשיגדל עתה אבל רמה, ידה לאמרהמתפאר
 אי ואמר רמה ידנו האומות ויאמרו ידם שאזלת כך כללישראל4(
 אשר 884 מחללים: שהם שמי להתקדש מהם אנקם לכןאלהימו.
 אתכם יסתיר מתרה. ישראל: של אלהיהם יאכלו. זבחימוחלב
 ומצפים נדבנות לו המקריבים לעמו לשור בידו יכולת יש ]אםבצלו

 אני אני כי עתה ראו .89 בו: שחמיו כמתחילה וחמדו5(לישועתו[
 הלא אלהימו. אי אומרים אתם העולם לאומות 4אומר[ הקב'ה'הוא.
 ]ת'[ אשא כי .40 לעיינכם: בכם בהנל~י לראות אתם יכוליםעתה

 שננו מןז( שנותי. אם *41 י"י: אל ידי הרימותי כמו6(בשבועה,
 אביך, בית נפש בכל מכותי מבבrb )8 כמו כן, יאמר לשונםכחרב
 פרוע. יהיה וראשו כמו10( פרעות. *42 רענן: בשמן בלותי בללקמן

 את "(הללו כמו עמו על גוים הרנינו .48 ופירצה: מתירהלשון
 חמדו עלים גבר שהרי בו והאמנו האומים כל שבחורו גוים כלי"י
 עליכם ועבר בו והאמינו שבחוהו ולפיכך האומות, משאריותר
 תיראוהו12( אם לכם יעשה וכן ועבדוהו המבתוהו הרנינו כאן אףכמונו.
 על האדמה מן עש רם ינוח עמו. אדמתו וכפר אותו:ותעבדו
 שופך אשר בדם יכופר לא ולארץ כדכת'"( אויבים דם שפיכתידי
 צוה לשמהם שהרי נון. בן והושע הוא .44 שפכו: בדם אם כיבה

 וג': ואונות מהצד באהל והתענבו יהושע את נשא כדכת'"(הקב'ה'

 אמר לא 4( - נ,ח. נחם-ה 3( - כ:,ה. שמות 2( - ק.,ו. תהלום1(
 בראש-ת ;י( - וחסיון. בכ"י: 5( - לשמן. פה יפתח שלאלישראל
 צב,יא.- תהלים ע( - כב,כב. א' שם-אל 8( - םד,ד. תהל-ם 7( -יד,כב.

 - תראוהו. בססות: בב-י 12( - ב. ק-ו,א. תהלים 11( - יג,מה. ויקרא10(
 לא,יד. 14( - לה,לג. במדבר13(
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 הברכה.וואת

 כל באוני משה וידבר למעלה1( מוסב הברכה. יואת .1לג
 וג' השמים האוינו תמם עד הואת השירה דברי את ישראלקהל
 בטרם לישראל ובירכן חזר האזינו של התוכחה אחר הברכה.וזאת
 י"י .2 הכרכה: וואת השירה ואת כלומר שם. למות ההר אליעלה
 משעיר אורה9( וירח תורתו, להם ונתן לישראל ונראה באמסיני
 צדדין ארבעה מכל קודש. רבבות מתוך שאתה כיצד?ופארן.
 שבא עד ופארן שעיר דרך והמלאכים האורה צאה מיס הרשל
 מתוך מדבר שהיה אש, מתוך ]דת[ להם נתן ומימינו סיני.אל
 האש מתוך מדבר אלהים קול עם השמע כדכת'3( לישראל,האש
 שנאן אלפי רבותיים אלהים רכב בתלים5( מציע וכן ויחי.כמתוי(
 פארן מהר וקדוחי יבא מתימן אלוה ובחכנ~ק0( בקודש, מיני בםי"י

 כצעדך משעיר בצאתך י"י י( כת ובדבורה הודו. שמים כמהמלה
 חובב אף .8 פארן: מהר האיר פארן. מהר הופיע אדום:משדה
 חבאו שנתגיירו האומות ומן רב ברב כגון העולם אומות נםעמים.
 ]חשכן וקבלם הקיב'ה' חיבב אותם גם ישראל עם התורהלקבל

 ביה10( דכת' אויבה )ו(יפהצו אלהים יקום במומור9( כדכת'עליהם8(,
 לסחורה12(: בים בצאתך. ובולון שמח ].18 ]ג'[11(: אלהיםרכב

 הברכה.- וזאת תיבות בתהלת הויו את לפרש רצה ורשפים ינו'. ל לא1(
 מוכיחים הבאים רשב'ם ודברי בכ.י. דומות אותיות ונחלפו מזרח. וזרח2(בכ,ן:

 שני הורכבו זאת ובלעדי כמונק סופר: בטעות בכ"י: 4( - ד,לנ. 3(כהגהתי.-
 - ג,ג. חבקוק 6( - סח,יח. תהלים. 5( - ה,כנ. ופסוק ד,לנ יומיםפסוקים

 תכו והם בידך קדשיו כל של פירוש שהוא נראה 8( - ה,ד. שופמים7(
 ונראה יח. בפסוק שם 10( - סח,ב. תדהים 9( - רשב'ם. לדעתלרגלך
 באדם, מתנות לקחת שם שכתוב כן גם אחריו הבא לפסוק רשביםשב-ון
 אלהים יה לשכון סוררים ואף שם כתוב ועוד הגריס. על פ-רשוואולי
 עליהוג שרת בתתובא ותייבין מתניירין די סרבניא וברם יונתןותרגם
 של היד כתב בסוף חסף אחד דף --יוק אלהים. ד"י יקראשכינת
 הוספתי ואני היום. עד חסרנו  אשר הפירוש סוף כתוב היה ועליו רשכ'םפ.רוש
 בפענח המובא הפירוש אבל - הספר. סוף ער מכאן לקטתי אשר מזערמעט
 "וכן בו וכתוב ו( )פסוק ראובן יחי לפסוק שמואל הריר בשם ע.א סו דףרזא

 שתחול כדי עגל מעשה זכרון להקדים פניו המדבר אל וישח בבלעםלהפה
 טל אנקלום ובדרך כד,א לבמדבר ויונתן ירושלמי תרגום בדרך הואהקללה"

 בפירושו כמנהגו פשוטה אחרת דרך ולרשב'ם aw), רמבץ )עיין רשע נוסחתפי
 דבריו מאמצע 19( - רזא. בפענח המובא הוא אחר שמואל הריר וא'כשם.

 ממ,יג.לבראשית
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 לפי להם רצוי ויהי ישראל יברכוהו אשר, מבנים ברוך.%
 רגלו1(:[ בשמןשטובל
 נשמעתי אשר הארץ ואת דכת' 2(משום הארץ. זאת .4]לד

 הרפאים אע"ג השבועה8(. על לאברהם שניתהםש למעוצי זאתון
 כת' דלא חיוי דהיינו ליה6(, ממעמען לא כאברהם", כתיבינמי

 ארץ יקרא ההוא עוגה בארץ דכרמ משהי( כבשם כי ומצינוהתם6(
 הבתרים:[ בין לאברהם שניתן רפאים היעז כלומררפאים,

 בן אברהם לר' כ"י הבשם מערוגת 2( - מט,כ. לבראשית מדבריו1(
 רשפים פירחי שארית את לאור נ"י פערלעם דמ' הוציקן אשרשריאל
 ואמת 3(י. הערה 18 דף כתבתי אשר RSBY מפר וליין שםהנמצאה

 ואולי התורה* בפירוש רשב'ם כלשון אינם כאן המובאים הדברים ראשיתכי
 הצרפתים הקרש כתבי מפרשי רוב כדרך דבריו עזריאל בן אברהם רישינה

 אשר הדברים סוף אבל קרסום. אשר אחרים דברי או רשב,ם דבריבהביאם
 יג*- ג, כ; ב, למעלה רשב'ם פירוש לדברי במלה מלה כמעט יסכים פההעתקתי

 בין לאברהם שניתנו טו,יפ( )בראשית וקדמוני וקטי קיני אל שכיון נראה8(
 וההוי והפרזי והכנטני והאמרי והנרגשי החתי שהם עמסים שבעה על יתרהבתרים
 רשתים )עיין לעתיד אלא נתבשרו לא היתרים ושלשה ז,א(. )דבריםוהיבוסי
 הבאים וכל יהושע בימי אבל מר( פרשה בסוף רבא ובראשית יפ,חלמעלה
 ר'ל 4( - ההראל. בני "רשום לאאחריו

 ולא(
 - עממים. שבעה בין נזכרו

 בין בברית 8( - וקדמוני. קנזי קיני כדממעטען ירשום, לא שישראל לומר6(
 דומתאי ר' כבר אמר וכן הם. אחד ושנהים החוי, נמנה ולא הרפאים נמנוהבתרים
 - הרפאים. את 7( - מר, בפרשה רבא בבראשית נחמן בר שממל ר'בשם
 נ,יג. למעלה8(
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