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 שבו ניסן בתקופת יצחק(: עקדתב'פ"ה
 מימי ונהפכו דם במכת המצריםלקו

 "ויצטא ב'תם*ח עין וכו' לדםהיאור
 למים"[; העםשם

 צפרדעים מכת אלול[. או אב ר"ח]-.
 הארז. כל את וכסו מצרים ממימישעלו
 אבל בלטיהם, כן עשו החרטומיםגם

 את להכרית ממשה לבקש נאלץפרעה
 ולא למהר ו: י' ]שמו"ה למחרהצפרדעים

 היום שאותו למד אתה מכאן יוסילאותו
 מתו ולמחר ימים[ ד להשלים לוהיה
 ; הצפרדעיםכל

 הפנים מכת תשרי[. או]-.אלול
 החרטומים מצרים. ארץ בכל ובבהמהבאדם
 אלהים אצבע : ואמרו כן לעשות יכלולא
 שמע ולא פרעה לב חזק זאת ובכלהיא.
 ד' עד ארכו ראשונות ]מכות ה'.לדבר

 ;בתשרי[
 עבודה בטלה השנה. ראש]כ'תמ"ח.
 יא.[1 ר"ה במצרים.מאבותינו
 ערוב מכת מרחשוןן. או תשרי]-.
 גשן. מארץ חוץ מצרים, ארץבכל
 זבחו "לכו ולאהרן: למשה קוראפרעה

 "דרך : רק ממאן, משה בארץ".לאלהיכם
 וכו'. וזבחנו" במדבר נלך ימיםוכלשת
 סר כאשר למחר, אבל מבטיח,פרעה
 בפעם גם לבו את פרעה הכבידהערוב,
 העם; את שלח ולאהזאת
 באב ט' ערב או כסלו או מרחשון]-.
 מאד, כבד דבר מכת ב'תמ"ז[.של

 בני וממקנה מצרים מקנה כלקוימת
 1 אחד" מת לאישראל

 משה שהין: מכת טבת[. או]-.כסלו
 וזרקו כבשן פיח חפניו מלואלקח

 פורח אבע?עות שחין ויהיהשמימה,
 1 ובבהמהבאדם

 מכת אדר[. או שבט או טבת ]-..
 כעת ממטיר "הנני "תרה: משהברד.
 כשתגיע הכותל: על שריטה לו ]שרטסחר

 אשר מאד כבד ברד מחר[ לכאןהשמש

 הקסדה היום למן במצרים כלאו היהלא
 אשר כל את הכה והברד עתה".ועד

 שם אשר גשן בארץ רק וכו/בשדה
 מבטיח פרעה ברד. היה לא ישראלבני
 כי בראותו אבל העם, את לשלחשוב
 לחטא ויוסף והקולות והברד המטרחדל
 הברד ]אבני ישראל. בני את שלחולא

 מ"א לארץ שמים בין תלויותנשארו
 בשנת אלא שוב ירדו לא כלומרשנה,

 והשאר יא1 י' יהו' יהושע, במלחמותב'תפ"ח,
 המשיח[1 לימות ומגוג גוג על לירדעתידין

 מכת ניסק. או אדר או]-.שבט
 ארבה מחר מביא "הנני : מתרה משהארבה.

 רק לשלוח הסכים פרעה וכו'.בגבולך"
 הארבה, את נשא הקדים ורוח הגברים.את
 כיהו ארבה כן היה לא לפניו מאד,כבד

 חטאתי מתחנן: פרעה כן. יהיה לאואחריו
 נתקע וכאשר וכו/ ולכם אלהיכםלה'

 בם את שלח ס~ף-לא ימההארבה
 זישראל
 ארץ בכל אפלה חושך מכת אדר[.]-.
 בהם שכלו ]פסיקתא: ימים שלשתמצרים
 הורא הג' ; ב י"מ שממי ועין ישראל.פושעי

 חן את הקב"ה נתן האפלה ימי בגי :יד
 כסף כלי וישאילום המצרים בעיניהעם
 אור היה ישראל בני ולכל ועי"ש[וכו',

 ז' בו. ו' עד חשך : ]ניסן -במושבותם.
 ימים ז' : אמרו רבותינו - הנחה.ימים
 ימים ג' : מצרים על היה חשךשל

 לעמוד ומבקש יושב שהיה מיהראשונים
 מי אחרים ימים ג' ועוד וכו';עומד
 ואיזה וכו/ לעמוד יכול לא יושבשהיה
 )ש1 שנאמר ים, של זה*יום 1 שביעייום
 מרשה פרעה והחשך"[. הענן "ויהי כ(:י"ר
 ובלבד ה', את לעלת ללכת העםלכל

 עונה: ומשה ובקרם. צאנם אתשישאירו
 וכו' ועולות זבחים בידנו תתן אתה"גם
 פרסה*. תשאר לא עמנו ילך מקננווגם

 ביום כי פני, ראות תוסף דאלפרעה:
 דברת, כן משה: תמות*. פניראותך
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 מודיע ה' - פניך. ראות עוד אוסיףלא
 פרעה על אביא אחד נגע עוד : משהאת
 , אתכם ישלח כן אחרי מצרים,ועל
 הלילה כחצות ה': בשם מודיעמשה
 ופרעה מצרים. בארץ בכור כלימותו
 ישראל בני את שלח ולא לבו אתחזק

 גא סג מרא תנ' ; ט פר'יא יד-י"א; ז' עמ'מארצו.

 שונים. מק1ר1ת בשם V"nD ; י"ש גו י"ד שמו"רג;
 "כחצות לפרעה אמך בלשה : דרשב"י]מכילתא
 שקול, הדבר לו: אמר ד(; י"א )שמ'הלילה"
 השערה כחוט אם הלילה,לכשיחצה
 אבל ולמעלה. השערה כחוט אםולמטה,
 בחצי "ויהי כט(: י"ב )שם אמרהקב"ה
 השעות אבן על יושב שהואהלילה",
 ועי"ש.- השערה. כחוט השעות אתומכון
 לילה חצות לכון משה ידע ד. ברכ'ולפי
 איצטגניני יטעו שמא חשב: אבלבדיוק,
 י ועי"ש הוא, בדאי משה ויאמרופרעה
 הלילה בחצות משה עמד אשי רבולפי
 אמר וכך בניסן, י"ד ליום י=גמיום

 הלילה, כחצות הקב"ה אמרלישראל:
 מצרים[. בתוך יוצא אני עתה,כמו

 שם ותוספיה ו פס' ועין ניסי ר"ח]-.

 אל ה' בזזות קנא[. וי"ש כממאי".שנאמר"
 ץ לשניהם 5מה : כ ס"1 ]שמ1ייי אהרן ואלמשה

 הקב"ה כשבקש בגח החדש שקדושלפי
 ולאהרן: למשה אמר החדש אתלקדש
 עבור אבל החדש, את נקדש ואתםאני

 הזה "החדש ועי"ש[: זקנים, בי'השנה
 לכם הוא ראשון חדשים, ראשלכם

 ב. א י"ב שמ' השנה"לחדשי
 היתה לא : אמר ינאי ר' : 3ט א']שהשיר
 מ,ההדש אלא להדרשי צריכההתורה
 מה ומפני א( א' בר )ועיןיש"י לכם'הזה
 ומה 8' ביום מה לישראל הקב"הגלה
 שאמרו, בזכות ואז יום עד ב'ביום

 נעשה ה' דבר אשר "כל ז: כ"ישם"
 להם. גלה מידונשמע",

 כשיצאו א: ט"ו ןרח-שמו"ר במובן:,החדש,
 אין הקב"ה: להם אמר ממצריםישראל

 נקרא לפיכך מזהן גדול אחר חדשלכם
 ירדו שלא עד י: 4-שם 51"ש,ראשון'.
 לשעבודו מונין היו למצריםישראל
 התחילו ונפדו וכו' ונשתעבדומשירדו
 שאנך עד : כב סוף שם - לחדשים.מונין

 לבנה. של חדש נטלנובמצרים
 ואינו ,ראש' הוא ,לכם' : ר"ה תחלתירו'
 - וכו'. לשמיטין ולא לשנים לאראש
 אחר ואין ניסן זה הזה' ,ההדש ו: באתנ'

 האסיף "חג בו כתיב מדתשריניסןן
 חדש ללמדך: ל"דכב, שמ' השנה",תקופת
 ו,תקופת ,אסיף' וקרוי חג בושיש

 שביעי, וקרוי בו, יוצאה ששנההשנה',
 והוא לניסן, שביעי שהוא תשרי,זה

 ז.. י"" ועין לרגלים. וראש חדשיםראש
 ? לשנים ימים מונים שאין מנין : המגלה
 אתה חדשים - השנה' ,לחדשישנאמר:
 לשנים. ימים מונה אתה ואי לשניםמונה
 אמו-ים הרכרים בור:שטין ח"י של כאורולפי
 מונים שהיו המצרים, של השנה חשבוןכלפי
 ובשוף יום ל' כן אחר כל חרשים, י"בכשנה
 לחדשים, מחוץ ימים ה' מוסיפים היוהשוה

 החמה. ימי שס"הלהשלים

 בא", זה הנה דודי שקול ה:פטיק'
 לישראל: שאמר בשעה משהי זה : ח ב'שה"ש
 איך : אמרו נגאלים, אתם הזהבחדש
 לאברהם אמר הקב"ה הלא נגאלים,אנו

 בידינו ואין שנה, ת' ט"ויג( )בר'אבינו
 והוא הואיל להם: אמר שנה? ר"יאלא
 בחשבונותיכם מביט אינו לגאולחפץ
 - שם( )שה"ש ההרים" על "מדלגאלא
 - )כנ"ל( הגבעות" על "ומקפץ הקצים,על
 הזה ובחדש השבורין, ועל החשבונותעל
 נגאלים.אתם

 ראש לכם הזה ,החדש כו: ט"ושמו"ר
 את הקב"ה הוציא שלא עד -חדשים'
 שאין להם הודיע ברמז ממצריםישראל
 החדש דור: ל' עד להם באההמלכות

 הלבנה דור. ל' שלכם ומלכות יוםל'
 שהיא וכל להאיר, מתחלת בניסןבא'
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 ודיסקוס ימים ט"ו עד ומאירההולכת
 שלה אור ל' עד ומט"ו מתמלא,שלה
 ט"ו ישראל: כך נראית. אינה בל'חסר,
 אברהם שלמה. ועד אברהם מןדור

 שלמה שבא כיון וכו'. להאירהתחיל
 ומשם וכו' לבנה של דיסקוסנתמלא
 וכו/ והולכין פוחתין המלכיםהתחילו
 של אורה חסר וכו' צדקיהו שבאביון

 בכלל, ועד מן צדקידו, ערלבנה.-מרחבעם
 מונה המדרש אבל יהודרת מלכי יתםנמנים

 נספח )עין לארם % דור הוא וצדקיהולדורות
 היכנס לא הנראה וכפי לאברהם, ל"א יא(,ד'

 אחת, שנה אלא מלך שלא אחזיהבחשבון
 ולפי"ז לאברהם. ל' רפא צדקיהו כיונמצא
 פה זה במאמר המלכים מזין את להגיהיש

 ,מתנות פליאות מסולקות ונם אחרים,ובמקורות
בהונה".

 ו: 3ח ת3' - לבנה !רם, במובן:,החדש'
 בלילה הירח לו הראה הזהי,,החדש
 כן וקובעים רואים אתם כזה לו:ואמר
 הבריתא סננת היא )וזו לדורותהלכה
 למשה לו קשין היו דברים ג' כס.:ינ'
 וכו' באצבעו הקב"ה לו שהראהעד

 מולד 'בשעת מש"י: - חדש ראש מהם:ואחד
 ואינה מעט אם בי נראית אינהלבנה
 ואמר לבנה מולד להם ולימד ינכרת(
 את מעבר הייתי אני עכשו עד :להם

 ועכשו לכם, מסרתי כבר הריהשנ'ם,
 ב(: י"ב עמ' רשי )ועין למנות.-מכילתאהתחילו

 שנדבר הדברות כל והלא אומר:רשב"י
 והחדש ביום אלא עמו נדבר לא משה03

 עמו נדבר כיצד? הא בלילה, לוהראהו
 אליעזר ר, בלילה. החדש והראהוביום
 והראהו חשכה עם ביום עמו נדבר :אומר
 אותן כל ": פסיק' - חשכה. עםהחדש
 ישראל יצאו שלא עד שנהב'תמ*ח
 ומחשב יושב הקב"ה היהממצרים
 השנים את ומקדש עבורים ומעברחשבונות
 ישראל שיצאו כיון החדשים, אתומחדש
 עכשו עד ח: -פר"א להם. מסרןממצרים

 ואילך מכאן העבור, סוד היהאצלי
 ,החדש - השנה את לעבר שואשלכם
 ס/ כ להזה

 ישראל ונתחילו 131תי כד: סוף ט"ושמי"ר
 על ועי"ש במצרים. ? החדש אתלקדש
 על וגם זה ועל 1 ההדש קדושברכת
 קפח. י"ש עין ולבנה חמהלקויי
 שלבם לכם'-שיהא הזה ,החדש : בזשם
 מסר לכך 1 לבנה( )של בדוגמתהשאתם
 הם שיהיו לישראל הלבנה סודהקב"ה
 לומר: להמה, מונים והעכו"ם בהמונים
 מושלים אין כך ביום, אלא אינה חמהמה
 שהלבנה וכשם וכו', הזה בעולםאלא
 מושלין ישראל כך ובלילה ביוםנראית
 הבא[. ובעולם הזהבעולם
 בעשור לאמר: ישראל עדת כל אל"דברו
 לבית שה איש להם ויקחו הזהלחדש
 י"ש מכילהא, 3שם והש"י לבית" שהאבות

 גחדש'- בעשור ,דברו... ועי"ש:קצא-קצה
 בעשור שיקחוהו חדש בראש היוםדברו
 בעשור מקחו מצרים פסח : צו. Db'לחדשו
 שהיו מלמך ה: פסיק' - דורות. פסחולא

 מטותיהם לכרעי קשורים הפסחים()כבשי
 נכנסין המצרים והיו מבעשור, ישראלשל

 מעליהם[. פורחת ונפשם אותםורואין
 למשמרת לכם "והיה הפסח, לקיחתמצות
 ושחטו הזה, לחדש יום עשר ארבעהעד
 הערבים* בין ישראל עדת קהל כלאותו
 שעוזן משש : קצ"ז י"ל ן מכילתא לפי]רש"י

 שהשמש הערבים, בין קרויולמעלה
 בין ולשון י לערוב מבואו לביתנוטה

 שבין שעות אותן בעיני נראההערבים
 עריבת : הלילה לעריבת היוםעריבת
 ועריבת וכו' שעות שבע בתחלתהיום
 הזה היום "והיה הלילה[. בתחלתהלילה
 לה' חג אותו וסגתם לזכרוןלכם

 מצות תח*הו". עולם ~קתלדורותיכם
 ז' : רב י"ש ]מש"י; ימים ז' מצהאכילת
 לומר[: תלמוד ז מנין לילותימים,

 בערב לחדש יום עשר בארבעה"בראשון
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 ועשרים האחד יום עד מצותתאכלו
 ימים ז' ח: י"ס ]שמיש בערב".לחדש
 ים לקריעת הגאולה שבין ימים ז'כנגד
 בראשית ימי ז' הם שבתחלה כשםסוף,
 ימים[. לז' אחת מתקיימת שהשבתוכשם
 מצות את ישראל לזקני מוסרמשה

 על בדמו סמנים ועשית הפסחשחיטת
 יפסח למען המזוזות, שתי ועלהמשקוף

 את לנגוף בעברו בנ"י פתחי עלה'
 ג-בז. י"ב aai'מצרים.
 כל הפסח: חקת פרשת בניסן[.]-.י'

 לא גר או עבד וכל ערל וכל נכרבן
 זכר כל להם המול אחרי רק בו,יאכלו
 מג. שם רש"י מג-ק י"ב עמ' בו. לאכולעתרים
 )בחדש האביב בחדש י"ד]-[.
 הערבים. בין בשבת[. ה' או ]ד'הראשון(.
 פז-פח. שבת כח, י"ב עמ' הפסחים.שחיטת
 שנת של לקביעות בהערה לקטןיעין
 בניסן. י*א ב'תפ"ח ועין קצרים.יציאת
 האביב. בחדש ט*ו ליל חצות]-[.
 צעקה מצרים. בארו בכור כלמכת
 אין אשר בית אין כי במצרים,גדולה
 יכול : ז בא ]חנ' לילה קם פרעה מת.שם
 ? עומדין שהמלכים כדרך שעותבג'

  ולאהרן: למשה וקורא לילה[ לומר:תלמוד
 צאנכם גם אתם, גם עמי, מתוך צאוקומו
 ולכו. דברתם כאשר קחו בקרכםנם
 בכור" כל הכותי ום "בי ]פסי': כס-לה י"בשמ'
 "ויהי אמור: כס( י"ב )שם, ופה יז( ח' יק ג')בן
 הא בכור* כל הכה וה' הלילהבחצי
 והע מבערב, מיתה מכת לקוכיצד?

 וזהו ; ביום ומתים הלילה כלמפרפרים
 מתנו, לא: מתים*, "כלנו לג, שםשאומר,

nlnnm_ מס' הילת ועין והולכימז מתים אםכי
 של )בנו( בתו בת רחל מה: שיא -
 בשעת שילדה ווידה שם היתהשותלה
 והעלהו המלבן בתוך נתערב הפרךעבורת
 וכר[. זה בלילה הכבוד כסא לפנימיכאל
 היום בעצם האביב בחדש ט"ו]-[.
 בשבח. ו' או ה4 ה: ומ"ע ]שבחפז-פחהזה.

 שעות ה' : ח כ-ז אגרתשמואלישע' בשםמה"ד
 בוא: מכילתא היום; על שעה רבעיושלשת

 לקמן ועין ולמעלהי )צהרים( שעדת ד'מן
 מצרים: יציאת שנת לקביעתבהערה
 ממצרים בנ"י יציאת ליצירה[.ב'תמ"ה
 בין מברית וג: א [p~e שנה ת"למקץ

 שנגזרה משעה : ס י"ח שמטי ;הבתרים
 )מלידת שנה ת' מקץ הגזרהזעליהם
 יעקב מירידת שנה ר"י מקץיצחק(1
 טנ מגלה ב'יח.-לפי ועין למצרים.ובניו
 התורה בתרגום מ י"ב עמ' הכתובנוסח
 "ומושב : הוא לתלמי הזקנים ע"בשל
 ובשאר במצרים ישבו אשר ישראלבני

 מח פר"א לפי - שנה". מאות ארבעארצות
 מירידת שנה ר"י במצרים בנ"יישבו
 יעקב, ירידת בעת הוא: )והחשבוןיעקב
 בת ויוכבד יוכבד, נולדה החומות,בין
 פ' בן היה ומשה משה, את ילדהק"ל

 אבל ר"י(, הרי מצרים, יציאתבשעת
 לכ4 קודם שנים מה' נחשבההגלות
 ומנשה: אפרים יוסף בני לידתמזמן
 ת"ל הרי ולילות ימים ; שנה רט"ו"הרי
 אבות"[. בזכות הקץ את שדלגשנה,
 מאות כשש סוכותה מרעמסס בנ"ימסע
 ו: י"א וקמ"ר מטף לבד הגברים רגליאלף
 יום : בחיי בשם סה"ד - ומעלה. שנה כ'מבן
 - שעה. ל"ו : כלומר ימים, ג' ארךזה
 באיר([ ט"ו )ועין יום ל' וסוףי: ה0"ע
 הבצק מן שאפו המצות עוגות אתאכלו
 כי חמץ, לא כי ממצרים, הוציאואשר
 להתמהמה. יכלו ולא ממצריםגורשו
 ]סוטת יוסף עצמות את עמו לקחמשה
 שהיו בעת : ה י"א זדב"ר 'ז כ ושמיייג.

 מסבב משה היה בבזה עסוקיןישראל
 למצוא לילות וגי ימים ג' ויגע העיראת

 בת סרח אומרים: ויש יוסף. שלארונו
 יגב ש% וכר[. מקומו את הראתהאשר
 וקפט קפח י-ש א-ה; ל"ג בבר ים; ד י-ג נא;לז-מב
ורל.

 הזהי-פליאת: היום ,בעצם מא:]שבדי-ב
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 לאדםב'תמ"ח53זמנים

 ישראל את מוציא אני אם : הקב"האמר
 גנבים דרך עכשו: מצרים יאמרובלילה
 אותם מוציא הריני אלא מעשיו,עשה
 השמש. בגבורת היוםבחצי
 לדברי יא: שמורים"-ר"ה ייליל מב:שם

 ימי מששת ובא המשומר יהושע-לילר'
 ישראל עתידין שבניסן מכאן'בראשית,
 ישעיהו. נבואות ג'ר"י ועיןלהגאל.
 ד: ג' במ"ר - האביב' ,באדש י"גד:שם

 בטבת ולא השרב מפני בתמוז הוציאןלא
 עונת בו שיש בתשרי ולא הצנהמפני

 בו לצאת כשר בחדש אלאגשמים,
 קשה. צנה ולא קשה חמה לאלדרך,

 יפקד=-פן'סיי: "5קדשסיעיט:
 ופקידה במצרים פקידה ז פקידות ב'ולמה
 בתשרי; ופקידה בניסן פקידה יבפעי
 בעוה"ב. ופקידה בעוה"זפקידה
 אין מצרים פסח מ'ה: רררפס' צופס'
 שנא' אחד, יום אלא נוהג חמוצו)אסור(
 יתחלה המץ יאכל "ולא ג: פשק סוףשמי"ג

 ריס. שף י"ש ועין היום", :ד
 לעבר התחילו האביב בהדש : יא באינ'

--  השנים.את
 אעפ"י יט: ק"ד תה' הכתוב לפי א: ו'ב"ר
 ידע שמש למועדים, ירחשגועשה
 החמה, משתשקע אלא מונין איןמבואו*,
 מרעמסס "דיסעו : ג ל"ג במ' כתובשכן
 לחדש יום עשר בחמשה הראשוןבהדש

 עד מונה עתה ללבנה ואםהראשון",
 י"ד אלא לה אין זה( יום )עדכדון

 ללבנה מונין אין הוי )שקיעות(,מטמועין
 :מצא מאמר אותו - החמה. משתשקעאלא
 בלילי יטמע יכר זה: בנומה ח ב' ר"הבירו'
 הוי בה, אית מטמיעין עשר ארבעמועדא
 הלשון פה ללבנה". מינה את החמהמשקיעת

 וכל במדרש, מאשר יותר עוד ברורהלא
 למצוא נלאו המדרש וגם הירושלמימפרשי
 לו ונתנו המאמר של האמתית היפזהאת

 הנכון והפרוש מאד- מוזרים שוניםפרושים
 לשון ולפי המדרש של המתוקנה הנוסחהלפי

 מתחיל העברי ההשבון לפ. היום הוא: זההירו'
 שקיעת למן מונה כשאתה החמה. שקיעתעם

 תחלת עד חדש לכל א' יום בתחלתהחמה
 שקיעוחג ט.ו לחמה מוצא אתה לחדש, ט-ויום
 ואלו בחדש; ט"ו יום הוא הבא הייםולכן
 לשקיעת סמוכה שקיעתו מולדו שביוםהירה,
 כחשבון יום ככל ולשקוע לעלות מאחרההמה.
 :בקר כי נמצא שעה, יבע- כבשלשתבינוני
 פעם, י"ד אלא שקע לא עדין לחדש ט"ויום
 ער ההיא ביום מתאחרת הב"ו שקיעתוכי

 קירא הכתוב זאת ובכל הבקר, שעותלתוך
 ללבנה שאפילו הרי בחורש, ט"ו ההואליום
 לפרוש החמה.-וראיה משתשקע אלא מוניןאין
 נחמן רב להם אמר 4 כא. ר"ה המאמר הואזה

 ידיעה לכם שאין אתם, הים: יהדילאותם
 הירח את רואים כשאתם החדש,בקביעת
 משלים ,שהיאה : )רש"י ל-ם משליםשהוא
 שעת עד מחשיך שאינו החמה, הנין עםמאורו
 ולפעמים א' שעה בתוך הוא: והנכוןזריחה,

 החמץ* את בערו כרלעיל( הזריחה, לאחרב'
 בט"ו. משלים, הוא אימתי : שואלתוהגמרא
 ומשיבה: מי"דצ החמין את מכערים אנחנווהלא

 משלים הירח עלמא", לתו המגלי"לדירהו
 ברורה* לא וכו' ,לדידהו' המלים משמעותמי"ד.
 והכונה לפניהמן מתגולל שהעולם פרושן,ואולי
 ממערב הנוסעים לאותם הזריחה לקדימתהיא

 לשמש אולי יכול זה ומאמר כידוע.למזרח
 במקומות המועדים קביעת לשאלתיסוד

 מאיי.המרוחקים
 ה' "הוציאך א: ט"ז דב' אמור : ט.ברכ'
 יצאו, בלילה וכי לילה", ממצריםאלהיך
 ג: לוג במ' שנא' ביום, אלא יצאו לאוהלא

 ?* רמה ביד בנ"י יצדיד הפסה"ממחרת

 מבערב[. גאולה להם שהתחילה מלמדאלא
 : מצרים יציאת שנת לקביעתהערה

 ב'תמ"ח כי להבין, יש 1 בנספח שהוכחנוכפי
 יציאת.מצרים, שנת עד אדם ממולד עברושנה

 ב'תמ"ט בשנת אפוא היתה מצריםויציאת
 כל לדעת בנגוד ליצירה, ב'ת,נ שהיאלאדם,
 אותה שחשבו מרש"י( )חוץ הזמניםמסדרי
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 לאדם כ'תמ"ח ומעוטם ליצירה ב'תמ-חלבם
 אלה בין גם ואולם ליצירה. כ'תמ.טשהיא
 של האמתית הכונה אל שוון אחדנמצא

 .ור' אומר: .משה' ערך .יוחמין'המסרת:
 כשיצאו וי.ד למנין ייז שנת אמר: דוראןשמעון

 ושלא כהר"ד, למנין ייח שנת שהיאממצרים,
 זה,. אמר ההגרה וכפרוש מעוברת, אזהיתה
 לבהר.ד, י"ס של במחזור י"ח לשנת היאהבונה
 נופו .ויוחסין, ליצירה, ב'ת.נ שנתשהיא
 ר' של לדעתם ומסכים דוראן לדעתמתנגד

 עולם., .יסוד ובעל הספרדי חיא כראברהם
 כ'תמ"ח בשנת מצרים יציאת היתהשלפיהם
 בפריא ונם - במחזור. ט"ז שהיאליצירה,
 נגלה שבו שניסן אמור, ח מכהר,ד,)המונה
 השנה )והיא במצרים ואהרן משה עלהקב"ה
 י,ז היתה מצרים, יציאת לשנתהקודמת
 ביתמ"ט, כהכרח וו והרי העכור, מהזורלשנות
 ביתר. בשנת היתה מצרים שיציאתנמצא
 העכור ימי ).דברי ב'רנשט-ן ח.יאמנם

 2( הערה 337, עמ' .התקיפה-האחרונים.,

 יציאת לשנת היא פר"א שכונת זה, עלאומר
 במחזיר; י,ז שהיא וי.ד, מנין לפימצרים
 הקביה .שנגלה מיום כי הרגיש, שלאנראה
 שנה עברה מצרים יציאת עד ואהרן.למשה
 פה מונה פר.א כי לפרש, הכרח לכןשלמה,
 .מחלוקת. אחר, במקום בי אם וי,ד,למולד
 ככלל פריא כי אומר, עצמו הוא 124,עמ'
 פרושו לפי נם ואולם כהרד. ממולדמונה
 י-ז בשנת ה.תה מצרים שיציאתיוצא,

 ב'ת.נ וא.כ לאדם. ב'תמ"ט שהוא וי.ד,לפי למחזו-
 כאשר גאון, מעריה רב דעת נם וכןל.צירה.
 בהערה. ה סימן ו בנספחהוכחנו
 השנים קביעות כי הדבר, ברורוהנה
 אצלנו המקובל הלוח חשבון לפיוהחדשים

 הקדומים, לדורות ראיה לשמש יכול אינוכיום

 הראיה עפ-י החדשים את מקרשים היושאז
 ואין האביב, סימני עפ"י השנים אתומעברים

 מכפי שונה היתה קביעותן שנים שכמהספק
 בתקופת שאפילו ובפרט שלנו, הלוח לפישהיא

 הדחיות כל נהוגות היו לא עודהתלמוד

 השני הצד מן ואולם העברי. בלוחהנהוגות
 בזמן אפילו העכרי, החדש כי ספק,אין

 מעולם התרחק לא הראיה, עפ"ישקדשו
 יומים, או מיום יותר האמתי הלבנהממולד
 תקופת שהניעה לאחר רק הוחג הפסחיחג

 שקביעת מאד, יתכן ולכן האמתית.האביב
 האמתית ניסן ותקופת האמתי :ימןמולד
 יציאת לשנת בחשבון הכאות השניםבאותן
 מדוקדקים, אסטרונומיים חשבונות לפימצרים,
 שנת את כדיוק לקבוע היא גם לנותסיע
 רשימה נתנת כזה המסרת. לפי מצריםיציאת
 - כ'תמ"ח בשנות ניסן מולדות שלמלאה
 חשבון לפי האמצעיים, בין ליצירה,כ'תנ.א
 התכונה, חשבון לפי האמתיים, וכ.ן שלגו,הלוח
 חשבון לפי האמתית, נימן תקופת זמן גםוכן

 חשבון לפי בין האמצעית וגםהתכונה,
 רב תקופת חשבון לפי ובין שמואלתקופת
 כשנים האמתיים והתקופות המולדות זמןאדא.
 מצרים. זמן לפי הואאלה

 ספירת לפני 1313 ליצירה.כ'תמ.ה
 ניסן מולד פשוטה. במחזור. י"והנוצרים.
 כ"ח בשמת א' יום והוא א-בז, ים אהאמצעי:
 השנה: קביעות 13,57. שעה במרם 9באדר,
 כיום פסח במרם, 11 ג' ביום נימן ר"חזשג;
 שעה במרם 9 האמתי; המולד במרם. 25ג'

 ג' והוא יח, בניסן ט"ו  שמואל; תקופת13,13.

 הפסה ביום )כלומר: 12 שעה במרסי25
 כניסן י"ר ארא: רב תקופת בצהרים(.כדיוק

 .1422 שעה במרם 24 בי שהוא לו, תרכנ
 התקופה הערבים(. כין פסח ערב)כערך:
 בניסן כ.ג 6,40, שעה באפריל 2 ד'האמתית:

 חשבוננו.לפי
 י"1 לפסה"נ. 1312 ליצירה.ב'תמ"ט
 ךל-ו, יז ז האמצעי: המילד מעוכרת.במחזור.
 שעה במרם 28 ב', באדר כ"ט שבתוהוא

 ביום נימן ר"ח החאן השנה: קביעות11,30.
 כאפריל. 12 א' ביום פסח במרם; 29א'

 14,11. שעה במרם 28 ז' האמתי:המולד
 שני, באדר כ"ז ה' תחלת שמואל:תקופת
 19* שעה תחלת כמרם 25 כשכת ד'והוא
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 והוא ח, שכב ה אדר,ש ב"ו אדא: רבתקופת
 האמתית, התקופה 23,18. שעה במרם24
 ה' ה' חשבוננו לפי 12,10, שעה באפריל2

בגיטן.
 במחזור. 1,ח לפסה"נ. 1311 ליצירה.ב'ת,נ
 והוא שלב, ב ה האמצעי: המולדפשוטה.

 קביעות 20,18. שעה במרם 17 ד' בנימן, א'ה'
 פסה במרם, 18 ה' ניסן ריח נכה;השנה:

 כמדם 18 ה' האמתי! המולד כאפריל. 1ה'
 ו בניסן ט ו שמואל: תקופת 4,30,שעה
 כמרם. 26 ליום לילה חצות והואשעות,
 נו, רכס יא בניסן ח ה אדא רבתקופת
 האמתית: התקופה 5,13. שעה במרם 25והוא
 לפי בניסן ט"ז 18,15, שעה באפריל 2ו'

חשבוננו.
 י"מ לפסה"נ. 1310 ליצירה,ב'תג"א
 כג נ האמצעי: המולד מעוברת.במחזור.
 שעה כאפריל 5 ב', באדר כ"ח והואקכא,

 ה' ניסן ר"ח ; זשה השנה? קביעות17,51.

 המולד באפריל. 21 ה' פסה באפריל,7
 שעה באפריל 6 בי, כאדר כ"ט ד' :האמתי
 י"ב באדר"ש יה ז שמואל תקיפת4.49.
 תקופת 6. שעה במרם 26 ז' יום וה-אשעית,
 והוא כח, קנז יז באדר"ש יז ו אדא:רב
 האמתית: התקופה 11,15. שעה במרם25

 חשבוננו לפי באפריל, ל3 2 בין לילהחצ.ת
 באדר"ש. ב"וא'

 הקביעות רשימת להלן גם )וכן זורשימה
 לארץ( ישראל כגיסת שנת ב'תפ"ח,לשות
 ביחוד שחינית. מ-"ה מענינים פרטיםמכירה
 חשבון שלפי העיבדה, מהשביתמע.ר-ת
 נופלת שמואל שם על הנקראהתק-פות
 בנימן ט"ו יום כצהרי בדיוק :'rcתקופת
 התקופות חשבון ולפי ב'המ"ח, שנתשל

 גאותה ניסן תקופת אדא רב שם עלהנקרא
 הפסחים. שחיטת לזמן פסח ערב נופלתשנה

 המעגינת בשאלה אלא נעסוק לא הפעםואולם
 שנת מכוונת שנה לאיזו והיא: פה,אותנו
 - 1 הממרת לפ. מצ-יםיציאת

 בין מהדוקת מוצאים אני פו-פחבשבת

 של פסח היה רבנן לפי יוסי: לר'רכנן
 גם וכן שבת, ערב יום מצרים יציאתשגת
 יוסי-ה' ר' ולפי כידינו; המצוי מ"עשיטת
 ס"ע בהוצאת רטנר ב. שמוכיח )וכפיבשכת

 כמ"ע גם רבים חכמים לפני היתהשלי
 הדעות מחולקות לזה בהתאם כזאת(.גירסה
 לרצן שנה: באותה תורה מתן יוםכדבר
 ב.ום - יוסי ולר' בסיון ו' ביום התורהנתנה
 ;תנה שניהם שלפי מסיק, ורבא בסיון,ז'

 בקביעות אלא מחולקים ואינם בשבת,התורה
 ר.ח היה להמל, בהתאם לרבק, : סיו,חדש
 בשכת. א' כיום יוסי ולר' ב', כיוםסיון
 הבאה, השנה של נימן ר"ח היה הדעותלכל
 כ'תמ.ס )עין בשבת א' ביום המשכן, הוקםשכו
 בניסן(.א'

 הלוח של האמצעי המולד לפי ביןוהנה
 שמוכיחה )שכפי האמתי המולר לפי וביןהעברי
 מזדמנים הם פה המובאות השניםרשימת
 מספר בהבדל רק אחד כיום תמידשזיהם
 אפשר אי ופעמימיותר( פחות פעמיםשעית,
 ב'תמ"ה היתה מצרים יציאת ששנתלהניח

 ור"ח א', ביום נופל נ-מן מולד בה שכןליצירה,
 א' ביום שיהיה אפשר פסה, גם וממילאניסן,

 ו'. ביום ולא ה' כיום לא אבל ג', או ב'או
 נמצא שנה כאותה לעין נוסיף אםיאולם

 כניפן כ"ג ביום בה חלה האמתיתשהתקיפה
 ואם והמצות(, הפפח חג )לאחר חשביננולפי
 אעפ.י להתעבר, שנה אותה היתה ראויהכן

 את שעברו בימים ובפרט במחזור, י"ושה.א
 מישי פי על אלא חשבון פי על לאהשנה

 ניפן מולד הל נתעכרה השנה ואםהאגיב;
 תשם, ח נ חשבוננו: לפי איר מולד כבעשלה

 כאפריל 8 חשבוננו, לפי בניסן כ"ט נ'והוא
 באפריל 7 ב' ביום האמתי והמולד 2,41,שעה
 ר' או נ' או ב' ביום ניסן ר"ח 21,8,שעה
 באפריל, 23-21 ד' או ג' או כ' כיוםופסח

 ואשם התקופה. יום לאחר שבועותכשלשה
 אברהם ר' של דעתם את מקבל .יוחסין.כעל
 רק עולם' .יסוד ובעל הספרדי ה.אבר

 היתה אמנם מצ-ים יציאת שנת :למחצה
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 היתה לדעתם כנגוד אבל ליצירה,שתס"ח
 שנורע מפני לא הניע ולכך משכרת; זושנה
  שנה, באותה האמתית תקופת-האביב זמןלו

 ה': ביום פסח של אפשרות למצוא כדיאסא
 הוא נתעברה, השנה אם נימן, שמולדכיון

 בע"כ, ד' כיום הירה נראה תשם, ח גכמלעיל
 וכן ה', ביום נקבעו פסח נם וממילאור"ח
 לכך, וראיה במ"ע. נם לפניו הגירסההיתה
 לפני מה זמן חלה כבר האביב תקופתכי

 אביב" השערה "כי במלים מוצא הואהפסה
 מחוכמה כי אם זו, דעתו מנד לא(. ט')שמ'
 .השערה ראשית, פרכות: הרבה יש מאד,היא

 עוד היו ולאחריה הברד, כמכת כתובאביב.
 ההשובים כל ולפי בברות, ומכת חשךארבה,
 או כתחלת המאוחר לכל הברד מכתהיתה

 כבר אז ואם אדר, של הראשונהבמחצית
 עד הפסח ההיא בשנה התאחר הרי אכיס,היה

 אומר אתה כרחך על האביב; חדשלאחר
 ההיא כשנה שמהרה משמע אביב*ש.השערה
 .עמדה רפ"י: שמפרש כמו אולהתבכר
 ששנת רמז, מקום בשום אין שניראבקביה,.
 מקורות )ויש מעוברת היתה מצריםיציאת

 החושבים, ואותם 157; ע' עיז ההפך, אתמרגישים
 כמחזור, י'ו שנת ליצירה, כ'תמ,ח היתהשזו
 שלישית לכך. להסכים יכולים שאינםודאי
 חל שפפח יוסי, ר' לדברי השנה אתרפא
 חל שפסח רכנן, לדברי לא אכל ה',ביום
 השנה של לפסח אפשרות אין ואם ו',ביום
 היו לא שרכנן ודאי ו', ביום לחולההיא

 ב'תמ"ח העקר, וזה ורביעית, כך.אומרים
 לא אופן ובשום לארם, היותר לכלהיא

ליצירה.
 שתהא אפשר אי ליצירה ב'תמ"פ שנתגם
 שלה ניסן מולד שכן מצרים, יציאתשנת
 ולא בשכת, חל האמתי( וכין האמצעייבין
 חדש ראש לקבוע שהקדימו לומריתכן
 גם כן ואם המולד, לפני יומים ובפרטיום

 ביום לא הפסה שיחול אפשרות אין זובשנה
 יוסי. ר' כרעת ה' ביום ולא רבנן כרעתו'

 והאמצעי האמתי שמולדה ב'ת,נ, בשנתורק

 71: אפשרות יש בשבת, ה' ליום בלילהנופל
 ופסח מולדו, ביום ר.ה נקבע יוסי ר'לפי
 נקבע ולרגנן ; באפריל 1 בשבת ה' כיוםחל
 ופסח הראיה, לאחר המולד, יום למחרתר.ה
 יצאו יום ובאותו באפריל; 2 וי ביוםחל

 תקועת גם נפלה יום ובאותו ממצרים;ישראל
 שכ' הזה", היום כעצם ).ויהי האמתיתהאביב
 האביב., בחדש יוצאים אתם ,היום נא,י"ג
 תקופת התארעות זה, ודבר ד(. י"נשמי

 כי אם מצרים, יציאת ביום האמתיתהאביב
 הספרות בכל בי )יען מקום בשום :זכרלא

 התקופה לפי לא החשובים נעשוהתלמוד.ת
 דבר באמת הוא האמצעית( אלאהאמתית
 לעיל שראינו כפי לצצו. שכדאי למדי:פלא

 לפי החשבונות את שסדרו אותם, גםהשתדלו
 תקיפת את לכנן אדא, ורב שמואלתקופת
 שנת של ממח לליל או פסח יום לצהריניסן

 יציאת לשנת בטעות אותה שחשבו-'""'ה
 האביב תקיפת נאה כי הרגישי, דיגשמצרים.
 מאליה מתבקשת ממש מצעים, יציאתליום
 רמה לא זה ורגש הכתובים, משמעותלפי

 כפסיקתא )אכן טעו. כחשבון כי אםאותם,
 שיצאו שגה חיא; ר' .אמר החדשי פר'רבת.
 בהחלת ה' כליל התקופה היתה ממצריםבנ"י

 בחצית ד' כיום היה הלבנה ומולדהלילה
 לשום בדיוק להתאים אי-אפשר וזההיום";
 וכפי תקיפה. ולשום הנ"ל מהשניםשנה

 ; אחר חשבון איזה לפס-קתא היההנראה
 בורנשטין, ח"י גם בהכרח מגיע זוולמסקנה

 למאמר ביחס 9, עמ' ומולדות. תקופות.השכון
 היו ממציימ ישראל שיצאו "שנההפסיקתא:

 ועי"ש(. שוים,; התקופה וחדשי השנהחדש.
 השמם קביעות מצד גם קבלנוככה
 חזק ס.וע ניסן תקופת של האמתיוזמנה

 השנים מספר את מסמן ב'תמ,ח כילדעתנו,
 והיציאה מצרים, יציאת שנת ד ע שעכרולאדם
 בת"נ שהיא לאדם, ביהמזס בשנתהיתה

ליצירה.
 כקביעותה גרוף קשי  נשאר עדיןואולם

 ר(צער כפ* מצרים, ליציאת ב' שנהשל
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 לאדםביתם"ח57זמנים

 ליצירה, ביתנ,א ואלו בשבת. א' יוםהדעות לכי זו שנה של ניסן ריח היהלמעלה

 מצרים, ליציאת בי שנה היא דעתנושלפי
 בערב חל והאמתי האמצעי שלה ניסןמולד
 לומר יתכן ולא בשבת, ד' ליום בלילהאו
 שלאחריו, א' יום ער ר"ח לקבוע אחרוכי

 א' ביום לקבעו שהקדימו יתכן לאוכן
 גם להרפא נתן אינו זה קשי ואולםשלפניה
 ששנת נניח אם חוץ אחרת, דרךבשום

 ושנת מצרים ליציאת ב' שנה הזתהב'תמ"ם
 לעיל שהוכה וכפי מעוברת, היתהב,תמ"ה

 משום ואמנם פנים. בשום זו דעה לקבלאין
 על עומדת פז-פח בשבת נופה הגמראזה

 הקביעות מיני שני אי-התאמת של הזההקשי
 מצרים, ליציאת ב' שנה ושל א' שנהשל
 היחידה האפשרות אותה להניח יכלהולו
 אנו זאת ולעומת ; אותה מוצאת שהיתהודאי
 הגמרא ארוכה וסריא שקלא שלאחררואים
 בשנה עשו יוסי שלר' מסקנה, לידיבאה
 שנה של לניסן א' שנה של ניסן גביןההיא
 חי ולרבנן חדשים ז' מצרימן ליציאתבג,

 בשנה שקבעו משמע וזה חמרים,חדשים
 מגה, איזו משום החדשים, ראשי אתההיא

 ולפי הירח. מולדות זמן עם התחשבבלי
 מעוברת, ביתמא שנת שבידינו הלוחחשבון

rs1התקופה זמן לפי להיות מחויב גם 
 שמואל תקופת זמן לפי ואפילוהאמתית,
 לפי הנראה כפי אבל ; אדא רבותקופת
 עוד ולא השנה, את אז קברו לאהנמרא
 חמרים, חדשים ז' או ח' בה שעשואלא
 ;' אדר היה ב'תנ-א שטץ של שניסןונמצא

 7 והוא קכ"ח, יא ב' שמולדו חשבוננו,לפי
 7 בי האמתי: והמולד 5,07, שעהבמרם
 יום קבעו רזח אבל 17,04, שעהבמרם
 20 א' היה ופסח כמרס, 6 א' המולד,לפני

 אם אדר,ש, יזב חשבוננו לפי שהואבמרם,
 ונם באפריל, ב2 רק חלה התקופהכי

 ביום חלו אדא רב ותקופת שמואלתקופת
 כלל שלפי פסה, של הששי וביוםהשביעי
 מתאחית ניסן תקופת )שאם הגמרא שלהעביר

 היתה מתעברת( השנה בנימן מזז לאחרעד
 וכפי ; להתעבר ראויה אופן בכלהשנה
 יוצאת שנה הינו היתה, שעה הוראתהנראה

 ביום המשכן שיוקם כף הכללמן
 יחדך בהערה כתפ-ו גם ועק בשבת.אי

 נמק.מלחמת
 בכץ'. כל * "קדשרן,-פרשת

 א-ין. י"גשמ'
 בחדש יוצאים אתם "היום ד:]שם
 שיצאו שהשנה מגיד יכ: -י"שהאביב"
 )לעבור(. ליעבר צריכה היתה לא)ממצרים(

 כתקונה. היתה הענה בא: דרשם-ימכילתא
 - מחר" בנך ישאלך כי "והיה : ידשם

 יהיה "למחר עכשו: ,מחר' יש יג: באתנ'
 נצב אנכי "מהר ; יט ח' עמ' הזה",האות
 ,מחרי ויש מז שמי"ז הנבעה", ראשעל

 בניכם*, יאמרו "מהר ; פה : זמןלאחר
 כד[. כ"ביהו'

 שבת[. או שבת ערב בניסן. ט"ו]-.
 ארץ דרך העם את נחה לאאלהים
 קרוב א: בשלח ]חנ' הוא קרוב כיפלשתים
 הארץ, את הכנענים שירשו)הזמן(
 )משמעו רביעי "ודור סז: ט"ו גר'דכתיב,
 מיעקב שיעברו לאחר : להלןכמוכח

 היה לא ועדין הנה", ישובו דורות(ד'
 שנה. מ, במדבר והקיפן רביעי, דורלהם
 וכו', אחרים[ טעמים כמה כ ושמו"רועי"ש
 סוף. ים המובר דרך אותו הסב אםכי

 ענן עמוד באתם. ויחנו מסכותויסעו
 לילה אש ועמוד הדרך לנחותםיומם
 י-ג עמ' ויילה. יומם ללכת להם,להאיר

 1. ל"ג במ' כ-כב; יחיז
 מארץ בנ"י עלו "והמושים : יח י"ג]עמ'
 )יעקב, עלו דורות לה, : י פסיק' -מצרים"
 משה(. עמרם, קהת,לוי,

 יומם הענן עמוד ימיש "לא כב:שם
 הכתוב בא מכילתא: יל לילה"-י"ש האשועמוד
 שנתות: ערבי על ארץ דרךללמדך
 האש עמוד יהיה קיים הענן שעמודעד

 הנרותח. בהדלקת לאחר )שלאצומח
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 בשבת[. א' או שבת בניסן. י=ז]-.
 פי לפני והנו מאתם שבו ה' מצותלפי

 להטעות כדי הים, ובין מגדל ביןהתירת
 א-ד; י"ד עמ' אחריהם. שירדף פרעהאת
 ז. ל"גבמ'

 משה אל ה' "וידבר ב: א י"ד]שי
 מכילתא: -י"שבשם בנ"י" אל דברלאמר:

 אומר שהוא מקום כל : אומררשב=י
 וכל לדורות, - אליהם" ואמרת"לאמר
 אליהם"- ואמרת "לאמר אומר שאינומקום
 מקום בכל אף אומרו רבי לשעה. זוהרי

 חוז לדורות, זו הרי וכו' אומרשאינו
 ; יא ט"ז ו פה : רענן" "דת - מקומותמשלשה

 א[. ב'במ'
 בשבת[. ב' או א' בניסן.]-.י"ה

 וכו' העם ברח כי מצרים למלךויוגד
 ג' או וג' ב' בניסן. וכי]-.י"ס רכבוי אתויאסר
 וישיגו אחריהם מצרים וירדפו בשבתן.וד'

 החירק. פי על הים על חוניםאותם
 : משה תשובת משה. על ישראלתרעומות

 : למשה אומר ה' בניסן[. כ"א ליל]-. י וכו' לכם ילחם ה' וכו' תיראואל
 הים על ידך את ונטה מטך אתהרם

 למשה: אמר הים ו: כ"א ]שמריי וכוץובקעהו
 שאני ממך, גדול אני נקרע, אינימפניך
 וכו'[. בשבת בו' ואתה בג'נבראתי
 כל עזה קדים ברוח הים את ה'ויולך
 בנ"י ויבאו המים. ויבקעו וכו'הלילה
 מצרים וירדפו וכו'. ביבשה היםבתוך
 ו הים תוך אל וכו' אחריהםויבואו

 ג' ישראל נסעו מכילתא בשם יל י"ל]לפי
 י"ש )ואלו שבת ערב פסח למןימים
 בשבת(, בה' פסח לפי חשבון עישהגנז
 עם סכסוך לנסיעתן, ד' בשבת, ב'ביום
 למצרים, לחזור מהם שדרשו פרעהפקידי
 שהלכו מה לפרעה. להגיד הלכווהם

 ביום פועה פקידי הלכו ימים בג'ישראל
 ומה י בשבת( ג' וכל ב' )חציומחצה
 הלך ומחצה ביום פרעה פקידישהלכו

 בניסן. ,כ' בשבת ד' אחד, ביוםפרעה
 ודברים דין אבכיר: מראש בשם רמאשם
 מצרים, של שר עוזא ובין הקב"הבין

 שנה, ת' של הגזרה את לקייםשתבע
 פ"ו אלא בהם עבדו לא ועדין יג, ט"ובר'
 ב'של"א )עין מרים משנולדהשנה

 לצאת, זמנם הגיע לא ועדיןוב'שס"א(,
 ידי תחת ואחזירם רשות לי תןאלא
 הקב"ה: ותשובת שנה; ת' עד שליאומה
 "בארז ז מצרים" "בארץ אמרתיכלום
 יצחק ומשנולד )שם(, דברתי להם"לא

 שנה[. ת' שלמו וכבר גרים,נעשו
 או ד' פסח. של ז' בניסן. כשא]-.

 ~"ש הבקר באשמרת ויהי בשבת[.ה'
 שתפלותיוץ מוצא אתה מכילהא: בשםרלה
 של בקרו : בבקר נשמעות צדיקיםשל

 ב"ב בר' בבקר", אברהם "וישכםאברהם:

 שמואל "וישכם : שמואל של בקרוג;
 בקרן ז יב פיז ש"א בבקר", שאוללקראת

 בקר "ה' : לעמד שעתידין נביאיםשל
 עולם של בקרו ד; ה' תה' קולי",תשמע
 כגן. ג' איכה לבקרים", "חדשיםהבא:
 עט שם: ]י"ש מצרים מחנה אל ה'וישקף
 מחנה את ה' ויהם וכו'. המזרח[שהאיר
 בקר לפנות הים וישב וכו'מצרים
 ה' וינער לקראתו נסים ומצריםלאיתנו

 נשאר לא וכו' הים בתוך מצריםאת
 ישראל ובני משה ישיר או אחד. עדבהם
 שיר : קיז. ןפס' וכו'. הזאת השירהאת

 בשעה אמרוהו וישראל משהשבתורה
 שירת ול[. כ; סוטה ועין , הים מןשעלו
 שעברו יום בחיי: בשם ]מה"ד הנביאה.מרים
 ה- י-ד עמ' ימים[. ג' ארך היה היםאת

 פז; שבת הו פ"ע י; ג דב'י"א ח; ל"ג Da'ט"וכא;

 היתה 1 אסת"ר גם וכן מב פר"א ]ולפי רל.י"ש
 הוא המים, שנקוו ביום סוף יםקריעת
 על ישראל חנו ד' וביום שלישיויום
 לים. מנגב היםשפת

 ביד יוצאים ישראל "ובני : ח י"רשם,
 מלך דורות לכ"ו יד: ט"ו שמו"ר -רמה"
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 לדורות כ"ו, הוא סשה במצרימיהקב"ה
מאדם.
 גאז : לשעבר ,אז' יש : י בשלחתנ'
 הוחל "אז יזו כ"א במ' א; ט"ו עמ'ישיר",
 בו; שמ'ד' אמרה". "אז כון ד' בר'לקרוא",

 אמר גאז י'יב; 'ה1' יהושע", ידבר"אז
 מי"א שלמה", אמר "אז ב; ט"ו דה"אדוד",

 ונהרת", תראי "אז לעתיד: ,אז' ויש יבבי
 שם אורך", כשחר יבקע "אז ; ה ס'ישע,
 כאיל", ידלג "אז י טיי( : ~עי"ש חףח

 שט עורים", עיני תפקחנה "אזשסל"הח

 "אז ; יב ל"א יימ' בתולה", תשמח "אזה;
 בגוים", יאמרו אז וכו' שחוקימלא

 אלא שר לא ישיך', ,אז : צא טנ' - ב. קכ"1תה'
 התורה. מן המתיש לתהית מכאן,ישיר',
 קהלת"ר - וכו' אויב" "אמר 4: ט"ו*מ'

 השירה, תחלת להיות ראוי היה זה לא:א'
 ומאוחר מוקדם שאין כאן? נכתבולמה

בתורה[.
 ה'- או ד'-1' בניסן. כ"א-כ"ג]-.

 מדבר אל יצאו סוף מים "שבת[.?'
 נלא במדבר ימים שלשת וילכושור
 תורה; אלא מים אין : פכ. ]ד"ק מים.מצאו
 נלאו. תורה בלא ימים ג' שהלכוכיון
 שיהו להם ותקנו שביניהם נביאיםעמדו
 בא' ומפסיקין בשבת )בתורה(קורין
 וד', ג, ומפסיקין גב' וקוריןבשבת,
 כדי שבת, ערב ומפסיקין  בה'וקורין
 ועין תורה. בלא ימים ג' ילינושלא
 יכלו ולא למרה באו תי"ד[. ג'סוף

 תלונת הם. מרים כי ממרה מיםלשתות
 אל עץ משליך משה ו נשתה מההעם:
 חק לו שם שם המים. וימתקוהמים
 שם: ורשיי פו ושבת נו 1טנ' " ]פ"ע וכו,ומשפט
 שבע במרה: ישראל נצטוו מצוותעשר

 על יוצאות )וכלן נח בני עליהםשקבלו
 בראשית( בספר שינים מכתובים דרשפי

 משפסים, שבפרשת : )הגר-א דיגין עליהןוהוסיפו
 המשפטים= "ואלה שם: שאמור כ"א-כ"ג,שם,
 במרה( נאמרו שכבר משמע הידיעה,בה'

 )בדברות דכתיב ואם, אב וכבודושבת
 הן צוך "כאשר : טז( יב ה' דב'האחרונות

 כל ועי"ש במרה. צוך כאשר -אלהיך"
הסוגיה[,
 שם ויחגו וכו' איליסה ויבאו]-[.

 ס. אגח בש' ט"1כב-כז; עמ' המים.על
 ב'תפ"ח, - בנ-סן ט"1]בנ'יענמא;ק,

 י-
 ממצרים ישראל משיצאו שנה מ'בניסןן.
 אלה. ערכים עין לארץ. שנכנסועד
 ד. כ"טדב'

 מ' כל ו: י"א ויק"ר א, ל"ז ]שמריי
 נמנע לא במדבר ישראל שהיושנה
 אומרים ויש גדולה; בכהונה מלשמשמשה
 עין המלואים. ימי ז' אלא שמשלא

 שנה מ' כל זה.-שבתעב: ערךב'תמ"ט
 שם* תוספות ועין לאורוי אלא הלכו לאוכו'
 במדבר שהיו שנה מ' כל פקודי: סוף-י"ש
 ביום החמה לאור מהם אחד נצרךלא
 האדים אלא בלילה, הלבנה לאורולא
 ששקעה יודעין היו ביום( הענן עמוד :)בי

 היו בליל( האש )עמוד הלביןהחמה,
 נצרכו לא : תשבט החמה.-י"ש שזרחהיודעין
 שנה ב:מ' מסעי עי"ש.-תנ' וכו' הנרלאור
 לצל נכנסו לא במדבר ישראלשהיו
 סו: ט"ו אוצרות.-במי בלא ונזונוהקורה
 לא המן( אכילת )בסבת שנה מ'אותן
 אדם הרגיל( )ועפ"י לנקביו, מהם אחדנצרך
 הוא יתם ה' או ד' צרכו עושהשאינו
 צרכה לא שנה מ' כל : ת.של"ה '"שמת.
 היו המן מן ללא בשמים למיניאשה

 לוי שבט תשד(: )י"ש ;וטא ספרי -מתקשטות.
 מ' צבור קרבנות כל משלו מקריבהיה
 כל : ז סוטה - במדבר. ישראל שהיושנה
 היו במדבר ישראל שהיו שניםאותן

 1 בארון מגולגלין יהודה שלעצמותיו

  עגים אותן כל יג.: סוטה - שם. רש"יועין
 של אחד הללו, ארונות שני היווכו'
 זה מהלכין שכינה של ואחי )יוסף(מת
  ב'תם"ט-ב'תפ"ג גס ועין וכוץ. זהעם
 ישראל. בני מפקד ב'תפ-חוגם

 לצאתם )איר( השני לחדש ט"ו]-[.
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 שי' בשבת[. א' או ]שבת מצריםמארץ
 מדבר אל ויבאו מאילים ויסעו : אט"ז
 ]י"ש סיני. ובין אילים בין אשרסין
 שבאותו מגיד היומו פה פורש למהרגז:
 סדורה שהיא להיות שבת ארעהיום
 שנתנה עד הקב"ה שבראה מיוםובאה
 )עין באיר בכ"בלהן

 להלן"
 מדרש ולפי

 : מצרים יציאת שנת קביעות היתהזה
 שבת, באייר א' בשבת, ה' בניסןא'
 התחנות ל"גי-יג: במ' בשבת[. א' בסיוןא'

 סין, מדבר סוף, ים : מאיליםבנסעם
 נסעו ומאייים ה: ]מ"ע אלוש.דפקה,
 מותנע יתן מי : העם תלונתלאלוש[.
 הבשר סיר על בשבתנו מצריםבארץ
 אוכלין ישראל היו יום ל' כל ]ס"ע:וכו'

 והבונה: מחררה, אחרים )ובמקורותפעוגה
 ביום ובו ממצרים, בידם שהוציאומהמצות(
 היה לא באיר ט"ו ביום באור:כלתה.
 מן אכלו כן ואם לאכול, מה עודלהם
 באיר, י"ר ועד בניסן ט=ו למןהעוגה
 פעמים ס' יום, ל' : ט בא יתנ' יום. ל'הרי
 אמור: ד ס"ה משש"י ליום(. סעודותקב'
 בקר למן והשנה סעודות; ס=א יוםל"א
 ולפי באיר. ט"ו בקר עד בניסןט"ו
 )לפי יום מד-ל"א א' גש"ש"י שילאר'

 סיב גירסה( ויש ; ס"א : ים י"שגירסת
 עד או בניסן ט"ו מליל הינוסעודות,
 משה: ביד ה' תשובת באיר[. ט"וערב
 ויצא השמים מן לחם לכם ממטירהנני
 כ: בשלח ]תנ' ביומו יום דבר ולקטוהעם

 וכו' מכאן פרנסתה ברא יום שבראמי
 ואומר היום יאכל מה לו שיש מיכל
 אמנה[ מחוסר זה הרי למהר אוכלמה
 והיה וכו' והכינו הששי ביום והיהוכו'.
 וכו'. יום יום ילקטו אשר עלמשנה
 ולחם לאכל בשר בערב לכם ה'בתת
 מכאן ברכ'כ.-יומאעה: ]עין לשבעבבקר
 אדם יאכל שלא ארץ דרך תורהלמדה
 וקבע משה בא וכו' גלילה. אלאבשר
 ובערב[. בבקר י*-י: - סעודה זמןלהם

 תשפעו ובבקר בשר תאכלו הערביםבין
 א, ותכס השלו ותעל בערב ויהילחם.
 1המחנה

 נשבת[. ב' או ]א' באיר. ט"ז]-[
 למחנה. סביב הטל שכבת היתהובבקר
 דק מ~ספס דק המדבר פני עלוהנה
 ישראל בני ויראו הארץי עלככיר
 וכוה הוא מן .אחיו אל אישויאמרו
 ונמס* השמש "והם ח: מ"ח וב"ר כז.]ברכ'
 -)כא(

 זריחת משעת כלומר שעות, בד,
 לפי 10 שעה שהיא האמצעית,השמש
 והשמש צונן הצל שאז כיום,חשבוננו

 שם בלבד זורחת שהשמש שבמקוםחם,
 מזזך : ד סוטה תוספתא - רפא. 1"ש ועיןנמס.
 4 אחד ביום להם ירד שנה אלפיםשני

 רנת י"ש וענן 1 יום בבל ... : עח חהליםמד'
 והחשבון הוא, חשבון כי אמור ושםפעמים,
 י"ב ארך המבול וזהו: תתיט, תה' ני"שמובא
 משמע נפתחו"/ השמים "וארובותיא: י בר' וכתוב 1 א'מנ"ז עין )שנה(,חדש
 המבול לדור נפתחו שמים ארובותשב'
 שלמהן לשנה מבול מי המציאווהם
 פתח שמים וגודלתי אמור: כג-כד ע"חבהה'

 ארובות ד' 1 לאכול" מן עליהםוימטר
 ולפי ארובות, ח' דלתות בב' אחת;בדלת
 שנים5 לד' מזון ממציאות הן הריהנ"ל
 פורענות מדת על מרובה טובה מדהאבל
 חשבון שנה. אלפימ הרי פעמים,ת"ק
 בדבר עו. מושא החשבון לפי הואזה

 פעמים ד' אמה, ס' שהיה המן,גובה
 נרי אמה, ט"ו המבול, מי מגובהיותר

 מה מפני פעם.-י"שתשל": ת"ק ולא כ,ז'
 בשנהב אחת פעם לישראל מן ירדלא
 לאביהם יום בכל 5כם שיכונוכדי

 טעמים[. עוד שם ועיןשבשמים,
 הששי ביום באיר[. כ"א או כ']-.
 לאחד. העומר שני משנה לחםלקטו
 שבת שבתון ה', דבר אשר הואמשה:
 מהרז לה'קדש

 משף שבת. באיר[. כ"ב או]-כ"א
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 רגילין שהיו לפי כסא: [~aiff היוםאכלוהו
 הואיל לו: אמרו וכו'. בשחריתלצאת
 הערבימז בין נצא שחרית יצאנוולא
 לא היום לה', היות שבת כי :[ להםאמר

 הואיל לו: אמרו [ar: בשדהתמצאוהו
 נמצאנו לא שמא היום מצאנוהוולא

 אתם אי הזה היום להם: אמרלמחרז
 מוצאין אתם לשחר אבל אותו,מוצאין
 מוצאים אתם אין הזה בעולםאותוי
 מוצאים . אתם הבא לעולם אבלאותו,
 הקב"ה עתיד זו שבת תשמרו אםאותו.
 העק": טובים-,,עת מועדים ג' לכםליהן

 כתוב, בחותו ,היום' פעמים ג'דרש
 עצרת, של חג ניסן, ,ןל הנ : כה ס"זשא'
 תלקטוהו ימים ששת תשרי[. שלחג
 המן ירד בשבת שבא' מכאן ריח:ןי"ש

 יהיה לא שבת, השביעי וביוםתהלה[
 ביום ולא טוב ביום ולא רמ"א: ]שטבו

 מן יצאו השביעי ביום ויהיכפורן.
 נתן ה' כי ראו וכו'. מצאו ולא ללקטהעם
 השביעיז ביום העם וישבתו וכו' השבתלכם

 השבת להם ניתנה ובאלושן0"ע:
 אמר לא שבישה יד-טז: ב"ה שמו"ר לפי)הגר"א
 ערך לעיל עין לאלושז שבאו עדלהם
 שבת עשו ושם א( ב' ביצה חר1'מרה

 ישראל שמרו אימתי א: ג'ואשונה.-וב"י
 תהלה ז לה שראוי כשם השבתאת

 באלוש[1 להםכשנתנה
 בצנצנת המן העומר מלוא הנחת]-)?(.
 הניחו לא יכול כסא: ]י"ש לדורותזלמשמרת

 תלמוד ? מצרים ליציאת המ' בשנתאלא
 העדות לפני אהרן שדיניחהו לד(: )ט"ועומר

 נעשה ואימתי למשמרת". בארון(1כלומר:
 אהרן הניחו לא כך ג'ז בשנה.אארון?
 ,למשמרת'- מצרים. ליציאת ב' בשנהאלא
 לימות לדורות, לאבות, שונות: דעותלפי

 שעתיד דברים מג' אהד ודהירמיהו.
 מן של צלוחית לישראל: להעמידאליהו

 שקדיו אהרן, של מקלו אף אומריםויש המשתהי שמן ושל נדה מי שלוצלוחית

 המן את אכלו ישראל ובניופרחיו[.
 מכאן תשב(: )בי"ש ]ספרי וכו' שנהארבעים
 עדין שהרי בתורה, ומאוחר מוקדםשאין
 ב'תפ"ח ועין פז. שבת מ"ח עמ' מ'[. אכלולא
 לה. ט"ו שם, רש"י בניסז1 61"ז באדרז'

 עצים מקושש איש וימצאו -]-.-[.
 באבנים אותו וירגמו וכו' השבתביום
 ט"ו נמ' משה. את ה' צוה כאשרוימת
 י"ש צלפחד. זה בקושש צו: ]שבתלב-לו.
 צלפהד, היה מקושש לומר אפשר איתשב
 )בכ"א( ראשונה בשנה מקושש שהיהמפני
 שיהו אפשר וכי השני, לחדשבכ"כ
 וכשרות, נאות מלכים בנות צלפחד,בנות
 שלא עד שנה מ' יושבת בהןהקטנה
 ומסיק קיט(. ב"ב ל"ו, במ' )עין:נשאת?
 מצרים. ליציאת מ' בשנת מתשצלפחד
 בגנות תשמט: וי"ש תפ*ז. ב' סוףועין

 שמרו שלא מדבר, הכתובישראל
 ולפי חללוז ושניה ראשונה שבתאלא
 היה מקושש שמעשה לומר, ישזה

 נחשבת ראשונה ששבת או הבאה,בשבת
 אלמלי אמור: רנח בי"ש ואולם שבמרהזזו

 שלטה לא ראשונה שבת ישראלשמרו
 כז: כ"ז עמ' שנאמר, ולשון, אומהבהן
 עמלק*( "ויבא ח: י"ז שם אחריו,וכתיב ללקטי העם מן יצאו השביעי ביום"ויהי

 פרק באותו תיג: כשם תרמה]-.י"ש
 ישראלית אשה בן האיש מעיההיה[
 ולפי ויקלל השם את שנקב מצריואיש
 י-כ4 כ"י ה' באבנים. נרגם ה'מצות
 בשבתך א' באיר. כ"ג או כיב]-.

שם,
 ברפידים. ויחנו סין ממדבר ויסעו : א י"י

 ברפידים. ויחנו מאלוש ויסעו : יד ל"גבש'
 על 1:שז למים העם שם ויצמא]-[.
 במטהו משה הכה ה' מצות לפימשה.
 הטרי ומחזיר א-ז. י"1 עמ' מים. ויצאובצור

 מים וקשנה תקופות בארבע תקף:ס'
 מכת ב'תמיז: נעין וכו' לדםנהפכים
 למשה: הקב"ה שאמר תמוז תקופתדם(:

 ושתת מים ממנו ויצא בצור"והכית
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 עין דם. הסלע זבה שהכהו וכיוןהעם",
 תמוז[. בתקופ' זה מאורע הי' ולפי*זב'ןפ"ו.
 מצות ישראל. עם עמלק מלחמת]-[.
 ב"ה דב' ח-טז; י"ז עמ' עמלק, זכרמלת

 באייר בכ"ב בשבת בא' ה: ]מ"עיז-יט.
 מאלוש נסעו הנכונה( הגר"א הגהת)לפי
 להם נתנה ושם לרפידים, להםובאו
 שבת עשו ושם עמלק עם ונלחמוהבאר
 באיר. בכ"ח הינושניהז
 משה ירים כאשר "והיה יא: י"זשמ'
 עמלק : ח ג' ס"ה וכו'_ייו' ישראל" וגברידו

 לכון יודע שהיה )מכשף היהכושפן
 מעמיד היה עושה? היה מה השעות(.את
 שלו, גינוסיה ביום )למלחמה( אדםבני

 גינוסיה ביום נופל אדם במהרה לאלומר:
 את קרבכ ? משה עשה מהשלו.

 וכו/המזלות
 בוא עד אמונה ידיו "ודהי יב:שם

 את מחשבים שהיו כח: בשלחהשמש"-תג,
 משהע עשה מה באסטרולוגיאה.השעות
 את וערב ולבנה חמה גלגלהעמיד

 שהיו 13למד : ומשב"י מכילתא -שעותיהן.
 היום. אותו כל בתעניתישראל
 שלמדנו לפי יסה: השמש'-י"ש בוא,עו
 מלחמה עושין שאין כלן המלכויותעל
 חייבת מלכות אבל שעות, ו' עדאלא
 - ערב. עד מבקר מלחמה עושהזו
 מכאן - השמש' בוא ,עד תדבש: בשםשם

 הכתוב, שאמר זהו .השמש. לו.שעמדה
 יומו זה ~מר" ליום.יביע נסיוב( ג: י"סתה'
 אמר: יהושע, של יומו שבשר משה.של
 שעמדה כשם חמה לך שתעמד רצוןיהי
 יד. י"ז עמ' יהושע", באזני לכך"ושיםלי,

 בשם רמו -שם יהושע' באזני,ושים

 יהושע. נמשח היום שבאותו ונגיד :מבילחא
 מדור בעמלק 5ה' אמלגמה טז: י"זשם,
 : הקב"ה אמר ג' ופסיון תצא סוף תנח' -דור"
 ולפי דרין. לדרי בתריה אנא .דורמדור
 דורו עד משה של מדורו שונות:דעות
 שמואל של מדורו ט"ו(; )שש"א שמואלשל

 א: ג' )אסתר ואסתר מרדכי של דורועד
 של מדורו עמלק(ו מזרע האגגי,המן

 שהוא המשיח, מלך עד ואסתרמרדכי
 עם "ייראוך : ע"ב-ה תה' שנאמר, דורות,ג'

 חד, דור - דורים" דור ירח ולפנישמש
 תלת. הרי שנים,דורים

 היה בעמלק מלחמה יום בחיי: בשםספיד
 ימים[ ג'ארוך
 בנ"י לצאת השלישי בחדש א'[]-.
 בשבת. ב' או ]א' )סיון(. מצריםמארץ
 יציאת שנת לקביעת אהערה לעילעין

 ויסעו יוסי[. ור' רבנן מחלוקתמצרים":
 ההר נגד סיני במדבר ויהנומרפידים

 שמ'י"ט כבוד[. ענני עריו ומצאו ה:]ס"ע
 בהדש ; ר"ה ריש וירו' כמכילתא סו. ל"ג במ' ב;א

 - מצרים מארץ בנ"י לצאתהשלישי
 מצרים, ליציאת מונים היובתחלה
 לבנינו, למנות ההחילו הביתמשנבנה

 למנות התחילו לבנינו למנות זכולא
 התחילו לעצמם, למנות זכו לאלחרבנו,
 שיצאו כיון יב: -פסיק' למלכויות.מונים
 לקבל ראוין היו ממצריםישראל
 בערי בהן והיו לאלתר, התורהאת

 הקב"ה אמר ולבנים, טיש משעבודמומין
 כמז, בבאר, חדשים ג' בני יתעדנווכו':
 - התורה את מקבלין ואח"כבשלו,
 בחדש לא ולמה : שד השלישי.-ושםבחדש
 הושעיא: ר' אמר ברביעי? ולאהשני
 שבויה גיורת, הגדול: חייא ר' לישנה

 עד יתארסו ולא ינשאו לאומשוחררת
 וכו', גרים נקראו ישראל כך חדשים,ג'

 אמר וכו', משוחררים וכו,,שבויים
 ואח"כ חדשים ג' להם נמתין :הקב"ה
 השלישי[. בחדש התורה את להם נותןאני

 אשת צערה עם משה חתן יתרו]-[.
 פגישתו בשעת : והש"י שלוחיה אחרמשה
 גדשם בניה ושני ב'תמ"ז[ עין אהרן1עם

 אשר המדבר אל משה אל באואליעזר
 יתרו שמחת האלהים. הר שם חונההוא

 והעלותו מצרים מיד ישראלבהצלת
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 יאדכ בתמ"ה,63זמנים

 ]זב' א-יב. י"ח שמ' לאלהים, וזבחיםעולה

 חד לוי, בן יהושע וך' היא ר'קטז.:
 וחד 1 תורה מתן קודם בא יתרו :אמר
 מקומו זה ולפי תורה, מתן לאחר -אמר
 י"א ב'תם'ט ועין להלך זה מאורעשל

 חיא ר' 1: ט' באיר.-מק"י וכ'בתשרי
 מתן לאחר אמר: חד ינאי, ור' אבאבר

 קודם : אמר והד יתרו, נתגיירתורה
 בשש : תתיט תה' י"ש - נתגייר. תורהמתן
 שעות בשש מן לו וירד יתרו באשעות
וכו'[.
 בשבת. א'-ו' בסיוו1 א'-ו' יוסי:ולרע י לרבנן בשבת ב'-1' ן בסיון א'-ה']-.

 עולה משה היה הימים המשת כלפ"ע:
 דברי את לעם .ומגיד ויורד ההרלראש
 המקום[ז לפני דבריהם ומשיבהמקום
 אליבא מ"ע לפי בשבת ג' בסיון. ב']-
 סו.: ]שנת האלהים אל עלה 'משהדרבנן[.
 ובהשכמה עלה בהשכמה עליותיובכל
 משובשה: גירסה מכילתא בשם תעו יבי"שירדו
 וזה : הגירסא ובמכילתא ושניי ראשוןזה
 אליו קרא וה' בחדש[ כלומר: שני,יום
 ואתם וכו' בקולי תשמעו שהע אםוכו':
 משה קדוש. וגוי כהנים ממלכת ליתהיו
 העם וכל העם לזקני הדברים אתמסר
 משה וישב בשבת[. ד' בסיון. ג']-. נעשהי ה' דבר אשר כלענה:
 אל ה' ויאמר ה/ אל העם דבריאת

 הענן בעב אליך בא אנכי הנהמשה:
 בך וגם עמך בדברי העם ישמעבעבור
 שם. ורעי ט ג-אמצע '"ט עמ' לעודם.יאמינו

 ה' ויאמד בשבת[. ה' בסיון. דן]-.
 היום וקדשתם העם אל לך : משהאל

 ליום נכונים והיו שמלותם וכבסוומחר
 כי שבת[, בחדש, ששה ]שהואהשלישי
 העם כל לעיני ה' ירד השלישיביום
 מאמצע  שמ'י"ט הגבלה. מצנת סיני. הרעל

 אתה ה' אל עלה אמר: משה ואלט-יני
 מזקני ושבעים ואביהוא נדבואהרן
 מן משה וירד ב. כקא שם. וכו'.ישראל

 לשלשת נכונים היו וכו': העם אלההר
 ]ליום האשה מן פרישה מצותימיסז

 היה יוסי ולר' ; לרבנן שבת,השלישי,
 ו"לשלשת בשבת, ד' בסיון, ד' ביוםהדבר
 הינו ימים, שלשת לסוף משמעוימים=
 שאמר ואעפ"י שבת; מהיום, הרביעיליום
 משה הוסיף ומחר", "היום הקב"הלו
 עמו.- הקב"ה והסכים מדעתו אחדיום
 . בגן משה ירד גירסה: יש ג ט' שבתעירו'

 וכר[.,שמ' נכונים היו להן: אמרבשבת
 את,כל לעם ויספר משה ויבא סו. ידי"א

 מכילתא לפי ]יאי המשפטים כ5 ואת ה'דברי
 ושבת נח בני שנצטוו מצדות ז'יתרו:
 י"ס( )בם, אדומה ופרה ואם אבוכבוד
 כ"ג לעיל עין במרהי להם שנתנוודינין
 ה' דברי כל את משה ויכתבבניסן[.
 ומצוות תורה מתן ועד כשבראשית]כנ"ל:
 ורש"י. י ג-אמצע כ"י עמ' במרה[.שנצטוו
 משה וישכם בשבת[. ו' בסיון. ה']-.
 ושתים ההר תחת מזבח ויבןבבקר
 ויזבחו עולות ויעלו וכו' מצבהעשרה
 כעט: ]י"ש הברית ספר ויקה וכו'.זבחים

 אחרת: דעה ולפי כאןי ועדמבראשית
 נח ובני הראשון אדם שנצטוהמצוות
 ושאר ובסרה במצרים שנצטווומצות
 ויאמרו העם, באזני ויקרא המצוות[כל
 הברית. דם זריקת ונשמע. נעשהוכו':
 וע' ואביהוא ונדב ואהרן משהעלית
 ישראל אלהי את ויראו ישראל.מזקני
 וכעצם הספיר לבנת כמעשה רגליוותחת
 ישראל בני אצילי ואל . לדארהשמים
 שלא אלא מיתה ]שנתחיבו ידו שלחלא
 והמתין התורה שמחת לערבב הקב"הרצה
 המשכן חנכת יום עד ושביהואלנדב
 עד ולזקנים בניסן( א' ב'תמ"ט)עין

 באיר(: כ' ב'תמ"ט )עין תבערהמעשה
 המחנה. בקצה ותאכל ה, אש בםותבער

 ואולי שם. ורש.,י ד-יא מאמצע ע"ד שמ, א[. '"אבמ'
 תורה מתן ליום שיכים ס-יאהכתובים

 כד. י"ס כתוב עם מתאימיםוהם
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 ביום מיהי שבת[. בסיון. זן או]-.ה
 הבקר בהיות ההגבלה[ ימי ]שלהשלישי
 ובערב התורה ותנה בבקר ל'ח:]שמי"ר
 הסמוך.- בערך עין שהמשפטים"זגתנו
 אותו כל ישראל להם ישנו מ: א'שהש"ר
 עריבה עצרת של ששינה לפיהלילה,
 ישנים; ומצאן הקב"ה בא קצר.והלילה
 ויוצא וכו,. וברקים קולות ויהיולכן[
 מן האלהים לקראת העם אתמשה

 סיני והר ההר. בתחתית ויתיצבוהמחנה
 באש ה' עליו ירד אשר מפני כלועשן
 והאלהים ידבר משה וכו' השופר קולוכו'.
 וכו' סיני הר על ה' וירד בקול.יעננו
 העם אל משה וירד וכו' משהייעל
 הדברות. עשרת וכו/ אליהםייאמר

 בשת ]מה"ד ה. מ"ע ה'; י-סו; ד' דב' טז-כ'; י"ס9מ'
 ימים. ג' היה ארוך תורה מתן יוםבחיי:

 בו' לחדש בר שבת ערב מו:פר"א
 את ישראל קבלו )צהרים( בייםוכעות

 לאהליהם הזרו ביום שעות ובטיוהדברות
 לפיכך ימים, לשני להם מוכן המן,והיה
 בשמחת שמחים שבת באותושבתו
 וכו/,החנ

 : וכו' גלילאה ההוא דרש פח:שבת
 וכו' תליתאי אוריאן דיהיב רחמנא.בריך
 וכפי תליתאי-ישי בירחא תליתאי.ביום
 כרבנן" "כמאן "גמרא מדברי בהכרח:היוצא
 גם וכך לפרישה, שלישי ביוםיפרושו:
 תקכ בי"ש המובא ובתו"ע י, יתרו בהנ'ימפורש

 לחדש נ' או לשבת ג' זה שאין'מפורש
 בחדש. ו' אם כי הטועים(, שטועים.')כפי
 השלישי לעולם : י יתרו ינ' - יב. פסיק''ועין
.. נח, מבני ג' שם לאדם, ג' שת:חביב:

 יעקב, מבני ג' לוי עמרם, מגני ג'סשה -
 ג/ חדש סיון למלבים, ג'וכלמה

 לאלפים חסד .ועושה י: פ ו,דב'שפכ'
 מצוותיו "ולשומרי ס: י, ינ''לאוהבי";
 העושה גדול לא.: סוטה - דור"לאלף
 שזה מיראה, העושה מן יותר,מאהבה
 דור. לאלפים תלוי וזה דור לאלף.תלוי

 הוי שנה אלפים נפשת ט.: וע"ז צז.סג'
 ב' תורה, אלפים ב' תהו, אלפים ב'עלמא:
 ב' : שם כש"י לפי - המשיח ימותאלפים
 תורה, בלי להיות העולם על נגזראלפים
 )עין לאדם אלפים ב' סוף עדהינו
 בלי תורה אלפים ב' אלפים(ז ב'ערך

 ואח"כ לאדם, אלפים ד' סוף עדמשיח,
 בעוונוחינו המשיח. ימות אלפיםב'

 שיצאו. מה מהן יצאושרבו
 )קמט( קפל דור זע"ד יא: יר לרהג'
 המדבר. לדור תורה ליחן בשבילהקב"ה
 המאמר ראה )ואולם הש"י לפיפרוש

 צוה "דבך ח: ק"ה תה' הכתוב לפיהסמוך(:
 להודיעה צוה אשר דוריי-התורהלאלף
 הקנייה אבל דור, אלף לאחרבעולם
 תורה בלא מתקים העולם שאיןראה

 התורה את ונתן דור זע"ד מהםוהעביר
 קהלת"ר אדם. למן כחו דור שהואלמשה,

 להבראות. במחשבה עלו דור אלף : לזא'
 שנה ועין דורות. זעייך מהם? נמחוכמה
 שם. ורשיי יג-יד וחגיגהפח

 אני : הקב"ה 14מר ההב"א: בשם שצאי"ש
 קודם דורות תתקע"ד שישבתיהוא

 וחקרתי שדרשתי עד העולםשנברא
 התורה כל דברי את ובחנתיצרפתי
 אותה עד העולם שנברא ומיוםכלה,
 שליש שלי, הכבוד כסא על ישבתישעה
 היום ושליש ושונה, קורא אניהיום
 אני היום ושליש הדין, את דןאני
 לכל ומכלכל ומפרנס זן צדקה,עושה
 שעה אלא שחוק לפני ואין עולם.באי
 : אומרים העולם שאומות בשעהאחת,
 "מ. שנאמר, מלחמה, עמו ונעשהבואו

 יושב ובו, גוים רגשו "למה א-ד:ב
 וכו* אחת פעם ועוד וכו'ז ישחק"בשמים
 הכשרים, את מבלעין ישראל שרשעיבזמן

 לצדיק רשע "זומם : יג יג ל-ז בה'שנאמר
 וכו'. לו" ישחק אדניוכו'

 ונשמה יום במ' נתנה הורה צם:מב
 נשמתו תורתו המשמר כל בם,נוצרה
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 וכו/משתמרת
 נברא לא כלו העולם כל כח:פסיק'
 יום. לם' התורה אבל ימים, לו'אלא
 בתמוז[. בסיון-י"ז ז' להלןעין

 הערך תהלת עין 1 בערב]-.-.-
 תשים אשר המשפטים ואלההקודם[.
 מכילתא: לפי ]רש"י כ"א-כ"ג. עמ' וכו/לפניהם
 הראשונים מה הראשונים, על מוסיף,ואלה'
 מסיני. אלו אףמסיני
 יעבוד שנים שש עברי ויעבד : ב כ"אעמ'

 אמר יב: ל' לחפשי"-שמכי יצאובשביעית
 לו' העולם את שבראתי כשםהקב"ה:
 שנים ו' עמך יעשה כך בז', ונחתיימים
 השנים, ו' חשבון חורין.-ועל בןויצא

 שמות א נספח עין נמנות, הןמאימתי
בהערה.
 לעולם"- יועבדו : נרצע( עבד )דין 1שם

aitv1אלא ,עולם' אין : מכילתא בשם שיז 
 הגיע היובלג לעולם'-עד ,ועבדו שנהגנ'

 יצא.יובל
 שלה -י"ש יומים" או יום "אם כא:שם

 כתובין שני יתקימו כיצד מכילתא:בשם
 כיום, שהוא ויומים כיומים שהוא יוםאו
 לעת. מעת ? כיצדהא

 את תזרע שנים יגושש י-יא: כ"גשם
 - וכו' תשמטנה* והשביעית וכו'ארצך
 מקום של רצונו עושין כשישראל שגג:י"ש
 אחד, בשבוע אחת שמיטה עושיןהן

 עושין מקום של רצונו עושיןוכשאין
 נרה כיצד? אחד, בשבוע שמיטותארבע
 שנה, וזורעה שנה נרה שנה, וזורעהשנה

 ושם - אחד. בשבוע שמיטות ד'נמצאו
 שש זרעו לישראל: הקב"ה אמרשנד:

 שלי. שהארץ שתדעו כדי ז',והשמיטו
 וביום מעשיך תעשה ימים "ששת : יבשפ
 נאמר )למה( שנד: י"ש תשבת"-השביעי

 שלא ? שביעית לענין בראשית שבתכאן
 פרוש ממקומצי בראשית שבתתסתרס

 לומר: דעתך על יעלה שלא"זיתרעגן":
 צורך אין קדש כלה שמיטה ששנתכיון

 וכו'. לכן שבת, בהלנהוג
 - אמלא" ימיך מספר "את בו:*ם
 שפוסקין )רש"י: דורות שני אלך ג.:יבם"
 משלימין זכה 1 לידתו( בשעתלאדם

 ועין לו. פוהתין זכה לא לו;)מוסיפין(
 משה[. וילך ערךב'תמ"ח
 בשבת[. א' פ"ע. לפי בסיון ז']-.
 תורה[ מתן ]לאחר משה אל ה'ויאמר
 יום[ ]מ' שם והיה ההרה אליעלה

 משה וכו,. האבן לוחות את לךואתנה
 והזקנים וחור אהרן משרתו,ויהושע
 ויכס ההר אל משה ויעל ההר. אלבאו
 הר על ה, כבוד וישכן ההר. אתהענן
 1סיני

 ששת הענן ויכמהו בסיון[. י"ב - ז']-.
 השביעי ביום משה אל ויקראימים,
 ]ולפי הענן1 מתוך תורה[ מתן]לאחר
 ששת הענן ,ויכסהו יגמאו: אחרתדעה

  ו' עדימים'-א'
 בסיו"

 משה אל ,ויקרא
 הדברות.- עשרת השביעי'-לומרביום
 ששת כל משה נתעכב מה מפני א:אדר"נ
 בשביל דבורי עליו שרתה ולאימים

 במעיו שהיה ושתיה אכילה מכלשימרק
 - השרת. כמלאכי ויהא שנתקדשעד

 1'[. כל בענן נתקדש משה יח: י"בבמ"ר

 מ' בבקר[. בתמוז י"ז - בסיון ]ז'-.
 הענן בתוך משה ויבא הראשונים.יום
 ארבעים בהר משה ויהי ההר אלויעל
 ט. ט' דב' יב-יח; ע"ד שמ' לילה. רארבעיםיום
 דבר המשכן הוקם שלא עד ג: עמ']תנ'
 עמו דבר אח"כ ד, ג' ש% בסנה, משה עםה'

 במצרים, עמו דבר אח"כ יט, ד' שםבמדין,
opא' בא' בסיני, עמו דבר ואח"כ א, '"ב 

 היא יפה אמר: המשכן שהוקם כיוןא:
 מועד, באהל עמו דבר ומאזהצניעות,

 תויה שניתנה אעפ"י : י א' מם-הק"מ ז'שם
 עד עליה נענשו לא מסינילישראל
 מועד[. באוהלשנשנית

 לרבות הרירה, מהשייח כלבאיר:
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 ומקום שומן ומצוות, רינימ המכילותהפרשיות
 במסרת, או בתורה אם פורשו,אמירתן
 מפרשיות חוץ ומקומך זמנן לפי במפרנורשומות
 וממילא פורשה לא אמירתן ומקום שזמןאלהי
 פה: ומקומןזמנן

 הקיא הפרשיות: אמירת]-.---ן.
 ה-ו'; ה' במדבר כיה-ב"ק כ"ג; יאז-כ'1י"א-ה"ה

 גם כי 1:'ר"ה, ]ועין לז-מא. א-לא,ט"ו
 בסיני.- נאמר הנשה גיד אכילתאסור
 "שיר בסיני נאמר יב א' שהשרלפי

 מגלת גם ז ו' רבה ר" ולפיהשירים"
 נאמרו הלכות כמה : ח א' חגיגהאסתר.-ית'

 במשנה. טשוקעות וכלהון בסינילמשה
 ואגדות, הלכות תלמוד, ומשנה, מקראושב:

 להורוה עתיד ותיק שתימיד מהאפילו
 - בסיני. למשה נאמר כבר רבולפני
 למשה לו נאמרו מצוות תרי"ג בג:מכות

 כמגין תעשה לא מצוות שס"ה :)בסיני(
 כנגד עשה מצוות ורמ"ח החמהימות
 עשה יום מ' מו: אדם.-פר"א שלאבריו
 ושונה ביום במקרא קורא בהר,משה

 כי 1תנ' 1 מ"א שמיר ועין בלילה.במשנה
 משה יודע היה מנין : לו שם כח.-תנ'תשא

 תורה מלמדו היה כשהקב"ה יום?אימתי
 וכשהיה יום, שהוא יודע היהבכתב
 יוצע היה ותלמוד משנה פה עלמלמדו
 שוין והלילה שהיום לפי לילה,שהוא
 המזלות רואה כשהיה : ועוד הקב"ה.לפני

 יום, שהוא יודע היה ומשתחויןכורעין
 יודע היה משתחוה החמה רואהוכשהיה
 המלאכים כשהיו תו: ביש ועוד לילה.שהוא
 ; לילה - ב,,ברוך" יום, - ב,,קדוש"מקלסין

 - לישראל להוריד מן שוחקיןכשהיו
 כשתפלה לילה, - יורד המן כשהיהיום,

 : יענן )זית לילה - שמע לקריאתקודמת
 לק"ש(. קודמת ערבית תפלת דאמרכריב"ל
 דמה זך!2 יזוב כי "ואשה : כה ט"וויק'
 ימי ו' והלא ו: מצורע הג' - רביםי41ם
 ? רבים' ,ימים אותן קרא ולמה הן,נדה
 של ימים והם מבעלה שפורשת לפיאלא
 רבים. ימים אותן קרא לפיכךצער,

 מקום כל ז: מצורע תנ' רבים'ימים
 וכל הן, ימים ב' ימים' אומרשהוא
 הן. ימים נ' רבים' למים שאומרמקום
 צעד תקעא: -י"ס בנדתה" "והדוה : לגשם
 שמאחר וו, לאשה הקב"ה נתןגדול

 ומשמרת יושבת זיבה ימי ג'שמשמרת
 נדה. ימיז'

 שפרשה ע"י הזו האשה אם ומה :כנ"ל
 ,דוה', אותה קוראה התורה ימיםג'
 תפארתנו ומבית חיינו מבית שפרשנואנו

 כמה שנים וכמה ימים כמהוממקדשנו
 וכמה. כמה אחת על עבורים, וכמהיובלות
 מאכל עץ בל "ונטעתם כג: י"טויק'
 שנים" שלש פריו את ערלתווערלתם
 מעיניך, עפר יגלה כוי ב: כ"הוכו'-ייקש

 על לעמוד יכולת שלא הראשון,אדם
 ממתינין בניך והרי אחת, שעהצוייך
 לאדם א' שנה ועין שנים. ג'לערלה
 ח. שמיני תנ' ועין אדם. בחיי ראשון יוםערך

 מליבך הכתוב : יד קדושים כג-כה-תנ'שם
 ערלים" לכם יהיה שנים "ג'בתינוק,
 לדבר, ולא להשיח לא יכולשאינו
 קדש" פריו כל יהיה הרביעית"ובשנה
 החמשית "ובשנה ; לתורה מקדישושאביו
 רבותינו: שנו מכאן וכו' פריו" אתתאכלו

 למשנה. שנים י' בן למקרא, שנים ה'בן
 העמים" מן אתכם "ואבדיל : כי כ'ייק'
 ישראל של מעשיהם כל ג: י'-במ"ר

 במנינם וגם וכו' העולם מאומותמובדלים
 הקולם ואומות ללבנו: מוניםשישראל
לחמה.
 מקראי ה' מועדי אלה : ד ב כ"גויק'
 - במועדם אותם תקראו אשרקדש
 בזמנן, שלא בין בזמנן, בין : כה.ר-ה

 וקבעום דין בית טעו אפילוכלומר:
 הענין.- כל ובגמרא ועי"ש בזמנם.שלא
 מועדי, הם אותם קראתם אם ג: א' ר"הירו'
 מתכנסין קיא: י"ש -- מועדי. אינם לאוואס

 ואומרים הקב"ה אצל השרתמלאכי
 אומר: והוא ר"ה? אימתי רבוש"ע!לפניו:
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 נשאל ואתם אני שואליןז אתםולי
 המבזה נמנה ג'יא מסה.-באחת שללבי"ד
 הלק להם שאין אותם בין המועדותאת

 המועדות נתנו לא הבא.-הנברד:לעולם
 עצמן. להנאת אלאלישראל
aaiסוכה - הזה" היום עצם "עד : יד 

 בכלל. ועד עד יום; של עיצומו עדעג:
 ומפרש: יום, של עצמו עד גורס:רשיי
 הוא וכן היום. עצם קרוי היוםכל

 אכילת התרת ע"ד שם ועין סח.כמנהית
 העומר הנפת לאחר בניסן ט"ו ביוםחדש
 משחרב זכאי בן יוחנן ר' תקנתועל

 אסור כלו הנף יום שיהיהביהמ"ק
 חדש.באכילת
 ממחרת לכם "וספרתם סו: סושם
 התנופה, עומר את הביאכם מיוםהשבת
 ממחרת עד תהיינה, תמימות שבתותשבע
 יום' חמשים תספרו השביעיתהשבת
וכו'

_ 
 )חג השבועות חג על זה צווי
 ל"איז: שמיש הקציר; חג עצרת,הבכורים,

 למחלוקת גרם ,לישראל( תורה נתנהשבו
 ומשום הביתוסים, ובין החכמיםבין

 האחרונים על הראשונים שלנצחונם
 הפסח חג סוף עד בניסן ח' שלמןבימים
 אלו; ימים נקבעו פורשה( לא)השנה
 גירסת )ולפי בהם להתענות שאיןלימים
 זה ועל בהם(, להספיד שאיןהתוספות:
 שהיו טה.: ובמנחות תעניתא במגלתמסופר
 תמיד( )חלה עצרת : אומריםביתוסין
 רבי להם נטפל השבת, )ממחרת(אחר
 שוטים, : להם ואומר זכאי בןיוחנן
 שהיה אחד אדם היה ולא ו לכסמנין

 מפטפט שהיה אהד מנקן חוץמשיבו
 ישראל אוהב רבנו משה ואמר:כנגדו
 עמד הוא, אחד יום שעצרת ויודעהיה

 ישראל שיהו כדי שבת, אחרותקנה
 יוחנן( )ר' עליו קרא ימים. שנימתענגין
% יב זה,מקרא  מחורב יום עשר "אהד ב: 
 אוהב רבנו משה ואם שעיר"י הרדרך

 שנה? מ' במדבר אחרן למה היהישראל

 אמר פוטרני? אתה בכך רבי, לו:אמר
 שלנו שלמה תורה תהא ולא שוטה,לו:

 אומר אחד כתוב שלכם? בטלהכשיחה
 אומר אחד וכתוב יום', חמשים,תספרו
 כיצדו תמימותתהיינה'-הא שבתות,שבע
 כאן בשבת, להיות שחל טוב ביוםכאן
 שבת. באמצע להיות שחל טובביום
 אחרות. ראיות כמה עודועי"ש
 לחדש באחד השביעי "בחודש כד:שם
 מקרא תרועה זכרון שבתון לכםיהיה

 חביבין: השביעים כל בג:קדש"-פסיק'
 הרקיעים ז' )ועל ערבות הז': הרקיעבשמים

 תבל; בארצות: יב(1 "ניגה עיןותפקידיהם
 אנוש, שת, אדם, חביב: הז'בדורות
 באבות: יכו, חנוך ירד, מהללאל,קינן,

 עמרם, קהת, לוי, יעקב, יצחק,אברהם,
 אליאב : ישי( )בני בבנים ; וכו'משה
 שאול, : במלכים י וכו' הז' דודוכו'

 אביה, רחבעם, שלמה, דוד,אישבשת,
 השמיטה( )בשבועות בשמיטים וכו',אסא

 בא שבסופה הז', )השבועהשביעית
 וכוח )שמיטה( הז' בשנים וכורהיובל(
 הז' בחדשים 1 וכו' )שבת( הז' :בימים
 לחדש'. באחד השביעי ,בחדשחביב:

 שהוא השביעי' ,בחדש : ז כ"טייק"ר
 בתוכו, גתות בכל: שביעה( )מלשוןמשובע
 וערבה לולב סוכה, כפור, בתוכו,ברכות
בתוכו.
 בתשעה נפשותיכם את "ועניתם : לבשם
 בט' וכי : ס. ס"ה - וכו' בערב"לחדש

 לומר אלא ? מתענין ב" והלאמתענין,
 עליו מעלה בט' ושותה האוכל כללך:

 וי'. ט' התענה כאלוהכתוב
 לחדש יום עשר "החמשה : לה לדשם
 ימים שבעת הסכות חג הזההשביעי

 - וכו' קדש" מקרא הראשון ביום 1לה'
 אומד ואתה )בחדש( ט"ו זה : ' י'רוג'ר
 בער"ה כך המשל(. )עי"ש הראשון'ו,ביום
 להם מתיו והקב"ה מתענין הדורגדולי
 הכפורים יום ועד מר"ה מעונותיהמ1שליש
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 להם מתיר הקב"ה מתענין,היחידים
 מתענין, כולן וביוה"כ מעונותיהמןוכליש
 להם אומר והקב"ה וטף, ונשיםאנשים
 ולהלן מכאן אזל, דאזל מה :לישראל

 ישראל כל החג עד ומיוה"כ חשבוןינחל
 וזה בסוכתו עוסק זה במצוות,עוסקין
 כל חג של הראשון וביו"טבלולבו,
 והוא וכו' הקב"ה לפני עומדיןישראל
 ,ביום וזהו - חשבון נחל : להםאומר

הראשון'.
 ה' מועדי את משה "וידבר מר:כ"ג
 שט(: רש"י )ועין מגלה -סוף ישראל" בניאל

 שואלין שיהו לישראל להם תקןמשה
 פסח הלכות יום: של בענינוודורשין
 הלכות בעצרת, עצרת הלכותבפסח,
 להם התקין משה א: י' סופרים בחג.-מס'חג

 בשבתות בתורה קורין שיהולישראל
 ובחולו חדשים ובראשי טוביםיימים
 מועד.,2ל

 האלה הכתובים כב' מדיוק י: טכ"ה
 מתחילה היובל שנת כי רבנן,סוברים
 בכל שופר תעבירו הכפורים "מיוםשיו"כ:
 בן יוחנן ר' בן ישמעאל ור' 1ארצכם"
 מתקדשת היובל שנת : אומרברוקה
 את "וקדשתם מריה: מתהלתה,והולכת
 עד מריה ולפיכך: שנה". החמשיםשנת
 נפטרין עבדים היו לא הכפוריםיום

 וכו'ו לאדוניהם משתעבדים ולאלבתיהן
 בשופר דין בית תקעו יו"כ שהניעכיון

 חוזרות ושדות לבתיהם עבדיםנפטרו
 ח. ר"הלבעליהן.
 יוונה מה: תמימה"-יומא "שנה ל:כ"ה
 דברי החמה, ימות כמנין יוםשס"ה
 חדש י"ב מונה אומרים: וחכמיםרבי;
 ליום.סיום
 בעתם"-תענית גשמיכם "ונתתי ד:כ"י
 שבתות-הש"י: ובלילי רביעית בליליבג.:

 כי אדם, בני על טורח שאינםמשום
 אלה, בלילות בדרכים הולכיםאינם
 לאגרת רשות לה יש קיב פס' שלפימאחר

 חבלה מלאכי על הממונה מחלתבת
 אבל בדרכים. אלה בלילותלשוטט
 הם ח תעייה לפי .שבתות בערביגשמים
 ח[. ל"ת תק"ם ועין ועי"ש. קללה,סמן

 תמצית תדם. ערכי פרשת : א-ח כ"זויק'
 הנודר איש : בתורה המפורשין ערכיןדיני
 הערך אדם, של ערכו את לקודשלשלם
 שנים- הן בן עד חודש מבן כך:נחשב
 ועד ה' מבן לנקבהי וג' לזכר שקליםה'
 ועד כ' מבן שקץ וי' כ' - שנה כ'בן
 שנה ס' מבן , שק, ול' נ' - שנהס'

 ותוש: יח. עיכין שק,.-לפי וי'ומעלה-ט"ו

 )כמו הימנה כלמטה יום ל' בןלרבנן
 וכו', ה' שנת גם וכן חדש(, מבןפחות
 "מבן מן שוה מגזרה זאת לומדיםוהם
 ברור, הרי ששם )ז(, ומעלהי שנהששים
 אליעזר ר' ס'. מבן כפחות הוא ס' בןכי

 חדש השנים על יתירות שיהו עדאומר:
 והדש שנים ה' בן כלומר: אהד,ויום
 אז רק זה, חדש לאחר אהד ריוםאחד
 השעורים. שאר כל וכן ה', לבן נחשבהוא
 "מבן מן שוה מגזרה זאת לומדוהוא
 ברור, ששם מג(, לד כב ג' )בש' ומעלה"חדש
 אם אחד, ויום חדש בן היא הכונהכי
 ששים "מבן של משמעו גם הוא כךכן

 וכו'. ומעלה"שנה
 ה' צוה אשר המצות "אלה לד:שם
 - סיני" בהר ישראל בני אל משהאת
 למשה הלכה עונשין של ששורין פ.:ישא
 של דינו בית : אומרים אחרים 1מסיני
 המצות', ,אלה והכתיב תיקנום.יעבץ
 ? מעתה דבר לחדש רשאי נביאשאין
 ויסדון. וחזרו שכחוםאלא

 )דין נטמאה" והיא "ונסתרה יג: ה'בש'
 סתירהץ שיעור )זמן( וכמה ד.:סוטה(-סוטה

 כש"י ופרושי עי"ש וכר טומאהכדי
tmbO1n1הקפת כדי : שונות דעות ולפי 
 לשתותו, כדי הכוס, מזיגת כדידקל,
 כדי לגומעה, כדי ביצה, לצלוחכדי

 וכו'. וכו' זו, אחר זו בצים ג'לגמוע
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 האלה( הדעות )מבעלי ואחד אחדכל
 שיער[.בעצמו
 וירא בשבת[. ה' בתמוז. ט*ז]-.
 ההר מן לרדת משה בושש כיהעם
 משה שעלה בשעה : רש"י ולפי פט.]שבת

 יום מ' לסוף לישראל: להן אמרלמרום
 בא יום מ' לסוף באו אני ששבתחלת
 )"בושש"(ו שש באו : להן ואמר וכו'שטן
 יום מ' כלים זה שביום סבוריםהם

 מ' בתמוז ט"ו ועד בסיון טד)שהרי
 וי"ו סיון של כ"ד בכלל: ועד מןיום,
 יום מ' להם אמר והוא ן תמולשל

 לא עליתו ויום עמו, ולילו יוםשלמים,
 עלה, בסיון גז' שהרי עמו, לייןהיה
 בבקר[ בתמוז בי"ז כלים יום שמ'נמצא
 קום : אליו ויאמרו אהרן על העםויקהל
 הזהב. נזמי פריקת וכו'. אלהים לנועשה
 מזבח בנה מסכה, עגל עשהאהרן
 ]לפי א-ה. ל"ג עמ' מחר. לה' חגויאמר:
 בעזרת העגל נעשה י"ס השא כי 1תנ'רש"י
 מיכה(, פסל ב'ךי*ו-ב'ךכ"ד: )עיןמיכה

 הבנין, דימומי מבין משה אותושהוציא
 ילדיהם את שם שמים ישראלשהיו

 את למלא כדי פרך, עבודתבעבדם
 )נתמכמך( נתמעך ושם עבודתם,מכסת
 ישראל : יו שם 1בתנ' מיכה. נקרא זהומשום
 עובר מיכה ופסל סוף ביםעוברים
 מיכה. של פסלו : קג סנ' יש-י ועיןעמהם.

 היו יום י"א ארשב"י: מ"ב-ו:שמנ"ר
 היאך מתחשבים היו יום וכ"ט הקב"העם

 אומר: וראב"י וכסי העגל אתלעשות
 היו יום וי"א הקב=ה עם היו יוםכ"ט

 אלעאי בר יהודה ור' ' וכו';מתחשבין
 1 וכו' הקב"ה עם היו אחד יוםאומר:

 וכו'[. ימים שני אמר: חלפתא בןור"ש
 בהשכמה[. בשבת ו' בתמוז. י"ז (]- ',

 אתו לדבר ככלותו משה אל )ה'(ויתן
 לוחות העדות לוחות שני סיניבהר
 ב: ]אדר"1 אלהים באצבע כתוביםאבן

 - בראשית. ימי מששת ומונחותכתובות

 ניתנו אם הדעות מהנלקות ה: מ"אשמו"ר
 את. ישראל שעשו קודם למשההלוחות
 י ט' דג' יח; ל"א עמ' כן[. לאחר אוהעגל
 העם וישב וכו' עולות ויעלו וישכימויא.

 משה: אל ה' לצחק. ויקומו ושתולאכול
 ואעשה ואכלם וכו' עמך שחת כי רדלך

 וינחם משה. תפלת גדול. לגויאותך
 ושיחתו משה ירידת וכו/ הרעה עלה'
 ההר. תחת הלוחות שבירת יהושע.עם

 עם שיחתו וכו/ וטחינתו העגלשרפת
 אלפי ג' הריגת אלי!" לה' "מיאהרן.
 ח ס' דג' ו-כס; ל"ב שמ' לוי, בני בידיאיש
 1. מ"ע כא;as-ליז
 ממחרת ויהי שבת[. בתמוז. י"ח]-.
 חטאתם אתם : העם אל משהויאמר
 ה' מצות העם. מגפת וכו'. גדולהחטאה
 והתנצלותם העם אבל הארץ. אללעלות
 ל"ב ]שמ' כ, ט' דב' ו; ל-ל"ג ל"ב שי עדים.את
 הטאתם- עליהם ופקדתי פקדי וביוםלד:
 פסוק נגבה דורות כ"ד לאחר קב.:סנ'
 קול באזני "ויקרא : א ט' יחז' שנאמר,זה,
 ואיש העיר פקדות קרבו לאמר:גדול
  צדקיהו בימי ישי: - בידו" משהתוכלי

 צדקיהו עד העגל וממעשה הבית,בטתרב
 העגל: נעשה נחשון דבימי דורות,כ"ד

 דוד, ישי, עובד, בועז, שלמון,נחשון,
 יהושפט, אסא, אביה, רחבעם,שלמה,
 יותם, עוזיה, אמציה, יואש, אחזיה/יורם,
 יאשיה, אמון, מנשה, חזקיה,אחז,

 יאשיהו, בני )שניהם ויהויקיםיהואחז
 יהויכין[. אחד(,דור

 היום מ, באב[. כ"ח - בתמוז י"ה]-.
 אלהים לפני משה שהתנפלהשניים
 כה-כט.-השה יח ט' יב' עמו. עללבקש
 הרחק למחנה מחוץ האהל את לונטה
 העם מנהג מועד. אהל לו וקראהרחק
 אל ה' ובדבר האהל אל משהכצאת
 יהושע ומשרתו פנים. אל פניםמשה
 ימיש לא ב'תיו[ ]עין נער נוןבן

 אומר אתה ראה טוען: משה האהל.מתוך
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 לא ואתה הזה העם את העלאלי
 וכו' עמי תשלח אשר אתגודעתני

 הראני וכו' ואדעך דרכיך את נאהודיעני
 תוכל לא ה': ויאמר וכו'. כבודך אתנא

 האדם יראני לא כי פני אתלראות
 לא ופני אצרי את וראית וכו'וחי
 הקב"ה נתרצה שעה באותה : 2Y"o] 1ךאו.

 לוחות לפסול למשה ואמרלישראל[
 י' דב' ד; אמצע ז-ל"י ל"ג עמ' ולעלות.שניים

 ג.א-אמצע
 :באה

- 

 ל.ד יח, לד עמ' יומם
 לומדים י, " כה, יח יא ם ט' דגרכח,

 מ' בהר משה שהה פעמים שלש כיהחכמים,
 האלה הימים מסידרים אצלנו לילה* ומ'יום
 מקומות: בשני רש"י מסדרם גם וכן y~D,לפי
 יא לינ שמ' ואולם יה; ט' ודב' יג י"חשמ'
 - הראשונים יום מ' : אחר סדור רש"ינותן
 העגל את ושרף בתמוז בי"ז וירד במיון ז'עלה
 בי"ס עלה - השניים יום מ' בתמוז,באח
 אלול. בר"ח השלישיים-עלה יום %בתמיז,
 בשנוי )אבל לא תשא כי תנ' לפי הוא זהסדר
 כתמו(, בכ' השנית בפעם עלה שם כיקצת,
 היה שרש"י בדעתנו, להתפלא אין זאתועל
 כל גם הכתובים, מפשוטי חתן להביא,נוהג
 יה סותרים אפילו ופעמים דרוש, דהרימינ'
 השניים יום מ' שכל רשה סוכר עכ"פ זה.את
 הכתובים את מעכיר הוא ולכן בהר, משהשהה
 השלישיים יום מ' כלות לאחר ז-יא ל"גשמ'

 האהל אל משה )ביאת הזה "והדבר :וכותב
 מיום משה נהג שים( אל פ:.ם אליו ה' שםודבר

 ב'תמ"ט )עין המשכן. שהוקם עדהכפורים
 וא. הכפוריםיום

 זה סרור לפי ואולם ב:יסן(י
 שלש בכל כהר שהה שמשה למצוא,אין

 שאפשר כפי ולילותיהם, הם יוס, מ'הפעמים
 ביום שיכלו באופן ה:-ל, הכתובים מןלהם"ק
 תשובות מוצעת הזאת השאלה לישובכפור.
 אחת פעם היו והעלה שהיר.דה או :שפות
 או האמצעיים היים שמ' או ; אחדביום

 שחדש או ; אחד ל.לה חמרים היוהשלישיים
 בן הינו מלא, היה שגה באיתה אלול אותמוז
 ייצא האלה הבאורים כל לפי לא אבל יום.ל'
 גי-כת לפי : המדרש.ם באחר שמצאומה

 :הגו ולכן כ', כיום וירד אחרוניםלוחות לקב" בשבת ה' ב.ים עלה שמשההתופפות,
 במבוא. מובאה ך )פירסה וה' כב'להתענות
 עקבי: פרשת רזא "ע:ח בשם למ"ע רט:רשלב.

 התורה קריאת תקן שעזרא מה"ד, גירסתולפי
 את הוריד שמשה משום בשבת וה' כ'ביום

 ב' ביום והשניים ה' ביום הראשוניםהלומות

 ירו' ועין מדרש; כשום מצאתי לא זו)וגירסה
 יעבץ והג' הנר"א גאו ולכן א(. ד'מגלה
 כי מ., פר"א שיטת את לקבל מסקנהל.די
 בהר משה שהה לא השניים הימיםבמ'

 עולה והיה המחנה בתוך היה אלאברציפות,
 ואם תכף, וירד להתפלל ההר על יוסבכל
 לילה; ומ' יום מ' להשלים צריך היה לאכן

 יום באב, בכ"ט עלה השלישיים הימיםובמי
 נתרצה בש-ת' ב' יום בתשר,, ובט' בשבת,ה'

 שלמו לא שעדין ירד, לא שמשה אלאהקב"ה,
 השאלות בישוב למחר. עד לילה ומ' יוםמ'

 בזה והאריכו מפרשים כמה לטפל הרבוהאלה
 לם"ע בפרושיהם יעבץ והע הנר"אהתיספות.

 : המראים מהמקומות חוץ ועין מה"ד.ובעל
 "כדי". פג. ג'ק ; "לסוף" פט. שנתתיספות
 ידם ב2' ד: זוטא אליהו סדר בשם שצא]י"ס

 והיו האהל את משה נפלהאמצעיים
 וכו' אבל הימים אותן כל נוהגיןישראל
 והכנס בך חזור למשה הקב"ה שאמרעד

 האהל את והחזיר המהנה אל ושבלמחנה
 בנגוד )וזה ז-יא ל"ג שמ, לפילמחנה,
 בבאור(. למעלה המובאה רש"ילדעת
 הנראה כפי בי"ש, זה מאמרהמשך
 השלישיים, יום מ' על מדבר הענין,מתוך
 להלן[. במקומו מובאוהוא

 וישכם בשבת[. ה' באב. כ"ס]-.
 וכו' סיני הר אל ויעל בבקרמשה
 ונשנית ]ס"ע: אבנים. לוחות שניובידו
 בענן ה' וירד שניה[. פעם תורהלו

 אל ה' ה' : ויקרא וכו' שם עמו1יתיצב
 ואמת חסד ורב אפים ארך וחנוןרחום
 בעיניך הן מצאתי נא אם ויאמר:וכו/
 ויאמר וכו'. בקרבנו אדני נא ילךאדני,
 כל נגד ברית לרת אנכי הנה :)ה'(
 נבראו לא אשר נפלאות אעשהעמך
 השמר וכו'. הגוים ובכל הארץבכל
 אשר הארץ ליושב ברית תכר-ת פןלך
 רגלים שלש מצות וכו'. עליה באאתה
 זועוד

 מ' בבקר. בתשרי באב-י' כ"ט]-.
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 א' לנדב.' ב' לאסא. ג',ב'קפ"זו.
 יששכר לבית אחיה בן בעשאלבעשא.
 וימל'ך בגבתון והמיתהו נדב עלקשר
 שנה ביד ישראל כל על צתרצהתחתיו

 ירבעם. בית בל את הכה י'(. ג')-
 : חנני בן יהוא וצבואת בעשאחטאת
 ואתנך העפר מן הרימותיך אשריען
 ירבעם בדרך ותלך ישראל עמי עלנגיד
 ואחרי בעשא אחרי מבעיר הנניוכו'
 א- ט"ז ; לד לג, מ-לא, ט"ו מ"א וכו'.ביתו

 ז.ה,
 כהגהת לאסא, י"א שנה]ב'קצ"ה.

 לאסא, ט"ו נתוב ששם סו, ברעהכי"א
 בימיו הארץ שקטה כג י"ג דהי"ב לפישהרי

 ב'ץפ"ה-ב'ץצ"ד(, לעיל )עיןשנים
 מ5חמהז לו היתה י"א שבשנתמשמע
 ב'ץצ"ט[. לקמן עין לאסא ט"ו שנהובדבר
 עד אלפים אלף בחיל בא הכושיזרח

 לאלהים. אסא תפלת באסא. למלחמהמרשה
 וירדפם וכו' וינוסו הכושים את ה'ניגף
 מאד הרבה שלל וישאו וכו' והעםאסא
 ח-יד. י"ר דהי"ב ירושלים. וישובווכו'

 עודד בן יעזריהו ב'קצ"ס~ו.]-ער
 אסא לפני ויצא אלהים, רות עליוהיתה
 יהודה וכל אסא שמעוני : לוויאמר
 וכו' עמו בהיותכם עמכם ה' !ובנימן
 וימים וכו'. אתכם יעזב תעזבוהוואם
 ולהא אמת אלהי ללא לישראלרבים
 חזקו ואתם וכו'. תורה וללא מורהכהן
 אסא וכשמע וכו'. ידיכם ירפוואל

 הנביא לצד והנבואה האלההדברים
 יהודה ארץ מכל השקוצים ויעברהתחזק
 אשר ה' מזבח את ויחדש וכו'ובנימן
 יהודה כ5 את ויקבץ ה'. אולםלפני

 ומנשה מאפרים עמהם והגריםובנימן
 לרץ, מישראל עליו נפלו כיומשמעון,
 , עמו אלהיו ה' כיבראותם

 השלישי בחדש לאסא. ט"ו]ב'קצ"םן.
 לה' ויזבחו וכו' ירושלים ויקבצו)סיון(.

 שנימי ד' לכן קודם זרח עםהמלחמה
 את לדרוש בברית וילאו וכו'.הגר"א[

 אלהי לה' ידרש לא אשר וכל וכו'.ה'
 וגם וכו/ לה' ני?בעי וכו'. יומתישראל
 אשר מגבירה הסיךה המלך אסא אםמעכה
 את אסא ויכרת מפלצת, לאשרהעשתה

 מישראל סרו לא והבמות וכו'.מפלצתה
 שלשים שנת עד היתה לא ומלחמהוכו'.
 לערך בבאור )עין אסא למלכותוחמש

 יא-טו. ט"ו מ-א ט-וו דהי"בהסמוך(.

 ל"ו לאסאי ט"ז שנה אלפ.ם.ןכ'
 ישראל מ5ך בעשא ויעל שלמהן.ממות
 הכסף כל את אסא ויקח וכו'. יהודהעל

 ואת ה' בית באוצרות הנותריםוהזהב
 אל וישלחם וכו' המלך ביתאוצרות
 )דרמשק( בדמשק היושב ארם םבן-הדד
 בעשא את בריתך את הפרה וכו':לאמר
 עולה בן-הדד מעלי. ויעלה ישראלמלך
 בנית בעשא. תבוסת ישראל. עריעל
 ט"ו מ"א אסא. ידי על ומצפה בנימיןגבע

 א-ו. ט"ז דהי"בטז-כג;
 שלשם "ב'ס:ת א: ט"ז רהי"כ :באוד

 ט"ו: r~cl י--' געשא' עלה אסא למלכות:שש
 בעשא אח קבי אסא והלא ? כן לומראפשר
 הלביד ימה י'ג ג' )עין למלכותן ט"ובשנת
 ל"ו :( הב"א הגהת )לפי לאמא? ל"ולזמר
 שתחלק, דוד בית מלכות על שנגז-השוה

 שנה ל.ו שגד להם, שתחזור עתירהוכאחרונה
 )הים מצרים מלך פרעה כבת שלמהשנתחתן
 שפזרה שיה ל". וכינר למלכותי(, ד'משגה
 שאחרונה לישראל, שפן להיות איםלמלכי

 4"1 בשנת :אמר לכך ריר. ביה כיר-פלי
 משמת לשלמה ל-ו שגת היא אמא,למיכוה

 ש4 ט"ז אבים, של נ' רחבעם, של י"ז)הסו
 . לאמא( ט"ז לשם היא הכסה והריאסא,

 הרואה חנני של הקצף נבואת]-ן.
 על במ?זנף הדד: עם הברית עללאסא
 וכו' ה' על נשענת ולא ארםמלך

 אל אסא ויכעס וכו'. זאת עלנסככת
 דהי-ב וכו'. המהפכת בית ויתנהוהרואה

 להיות ארם מלכי זזו ולא ]מ"ע: ז-י.ט-ז
 הגר"א( )כהנהת עד לישראל שוטנים מן להם ןשהיה השלל מן ההואביום
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 ' . 'ויש
 ודםביתמ"ט71זמנים

 שישב לילה ומי יום מ' השלישים[.יום
 דברי את הלוחות על ויכתב בהרמשה
 ד- אמצע ל"ד עמ' הדברים. עשרתהברית

 בר"ח : מן ]פר"א יא. י ר ג אמצע י' דב' ;כח
 אלי רעלה למשה: הקב"ה אמראלול

 בכל שופר והעבירו א(, )דב'י'ההרה"
 וכו' להר עלה משה שהריהמחנה
 שופר, באותו היום אותו נתעלהוהקב"ה
 בתרועה אלהים "עלה י: מ"ז חישנאמר,

 חכמים התקינו כן ועל שופר", בקולה'
 בכל אצול בר"ח בשופר תוקעיןשיהיו
 ושנה.שנה

 ישראל היו יום מ' אותן כל : שצא"ש
 שבכלם אחרון ויום ותענית, צוםנוהגין
 עלו למהר בתענית. ולנו בתעניתגזרו
 נתגלגלו וכו' בוכים והיו סיני הרלפני
 אותם ובשרה וכו' הקב"ה שלרחמיו
 בכית לכם תהא זו בכיה וכו' הקדשרוח

 וסליחה כפרה יום לכם ויהאשמחה
 הדורות. כל סוף עד בניכם ולבנילכם

 ארבעים ה' לפני "ואתנפל : יח ט'דב.
 תפלה יש י: ב' לילה"-מ"י וארבעיםיום

 יום, לכ' ויש , פה יום, למ'שנענית
 לג' ויש ימים(י שבועים ג' )דשם ג ב י'דנ'

 י,אי"ח אחד, לידם ויש ; כ א ב' ינהימים
 ס"ט תה' לעונה, שנענית תפלה וישלו;

 אותה יתפלל שלא שעד תפלה וישיד;
 כד[. ס-ה 'שע' יענה, הקב"המפיו

 ג' כפור. יום בתשרי: י']כ'תם"ם.
 סיני מהר משה ברדת ויהיבשבת[.
 ברדתו משה ביד העדות לוחותושני
 ויראו פניו עור קרן והנה וכו' ההרמן

 וכו' משה אליהם ויקרא אליו.מנשת
 שנתרצה בוזרם ro~ :1 אליהם משהוידבר
 חק זה יום .נתקים לפיכך המקום,לפני
 בני כל נגשו כן ואחרי לדורות[.וזכרון
 אתו ה' דבר אשר כל את ויצוםישראל
 פניו על מסוה נותן משה סיני.בהר
 ,ויצום'- ""ע: ה. י' דב' כס-לה; ל"ד עמ'וכו'.
 הגר"א המשכן. את לעשות ? וןםמה

 הכפורים, ביום לום : בבאור( למטה)ועין
 דבר לעשות[. איך להם אמרוממחרת

 וכו' תרומה לי ויקחו י"ראל בניאל
 וכו'. בתוכם ושכנתי מקדש ליועשו
 שא' על יוסף.( "עץ פרוש שם )ועין ויא ט תרומה]תנ'

 הקב"ה: עזים"-אמך יריעות "רעשית 1כ"1
 עד הארץ אתכם-מן הבבתי כמהראו

 הרקיע ומן שנה, ת"ק מהלךלרקיע
 ועביו שנה, ת"ק מהלך לשניהראשון

 שנה, ת"ק מהלך ורקיע רקיע כלשל
 אלפים ז' מהלך רקיעים( )ז' כלםנמצאו
 שנה תקט"ו מהלך החיות וטלפישנה,
 י'ש'ר'ה'"-כמנין רגל "ורגליהם : ז א')יחז'

 מטלפי למעלה לשער צריך איןתקט"ו(,
 והנחתי מכלם, למעלה והכסאהחיות,
 יריעות לי עשו : לכם ואמרתי הכלאת
 1שמ: - וכו'. אצלכם לשכון ואבואעזים
 יעקב 1 המשכן לבנין הקרשים היומהיכן
 למצרים שירד בשעה אותם נטעאבינו
 ארזים ונטעו עמדו לבניו: אמרוגם

 כלי פרוט וכו'[. לכם מתוקניםשיהיו
 ובדיו הארון ]בדבר פרטיהם. לכלהמשען
 כתית זך זית "שמן ב'ץל"ה.-בדברעין

 כ(- כ"; )שן תמיד" נר להעלותלמאור
 במנורה: היה .נסים מעשה ג: תצהתנ'

 לא השנה מראש אותה מדליקיןמשהיו
 מנורה וכו' אחרת שנה עד מתכבההיתה
 כל דליקה שהיתה ממת ~ותרדליקה
 אחת פעם הקב"ה: אמר וכו' השנהימות
 וכו'[. המנורה את מדליקין יהיובשנה
 ובניו אהרן עבודת המשכן. וחצרמזבח
 בגדיהם ואיתמר; אלעזר ואביהואנדב
 "לקדש העבודה סדר פרטיהם.לכל
 הקטרת מזבח פרטי 5י". לכהןאותם

 הערבים ובין בבקר בבקר עליולהקטיר
 מבשמים נעשה הקטרת פטום ו:]כריתות
 שס"ה מהם מנים, .שס"ה יחד כלםשונים,
 מנה )חצי החמה ימות שס"ה כנגדמנים
 ליוכ"פן. מנים וג' בערב( וחציבבקר
 ישראל בני ראש את תשא כיפקודה:
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סדרי72 לאדםביתמ"טי4"י

 וגו' נפשו כופר איש ונתנולפקודיהם
 העובר כל הקדש, בשקל השקלמחצית
 ולעשית ומעלה. שנה כ' מבן הפקודיםעל

 בצלאל בשם קראתי ראה וכליו:המשכן
 ואני וכו' יהודה למטה חור בן אוריבן
 אחיסמך בן אהליאב את אתו נתתיהנה
 השבת. שמירת מצות וכו'. דןלמטה

 יז. ב"ה-ל"אשמ'
 תני לפי יח, ל"א שמ' רש".באור:

 ומאותר מוקרם "א-ן הבלל פ. על ח,הרומה
בתורה",

 מאח-

 עד הנ"ל הפרשיות כל אח
 לפי ואולם ממ"ע: נם נראה וכן כפור,ליום
 הנ"ל הפרשיות כל :אמרו ויקהל תחלתזהר
 שה' היא; הכדה כי ויתכן, העגל. עשיתלפני
 הראשונים הימים במ' משה את אותןצוה

 .אלא לישראל אס-ן לא ומשה כה-.שישב
 כפור.ביום

 על שקלים. פרשת זו יא-טז ל,]ימ'
 המיוחדה שקלים מסכת עין השקלים גביתזמן

 תנ' בו. הקשורים ולענינים זהלענין

 בר"ח תורמין, תרומות שלש : א תשאכי
 מתחילין והיו וכו'. ובאלול ובניסןאדר

 ניסן, בר"ח ותורמין אדר מר"חלגבות
 והיו ישראל, על לדחוק שלאולמתז
 ~'ffi ייי' מר"ח. ישראל אתמזהירין

 בניסן( )א' המשכן שהוקם ביום בו :שקלים
 השקלים )מן תרומה נתרמה ביוםבו

 הצבור(. קרבנות לצורך התרומהשבלשכת
 לישראל תורה למד משה : ג' תנ'הש8-

 תורה סדרי להם ונתן למצוותוהדריכן
 ובכל שבת בכל בהם שקוראיםופרשיות

 מזכירים והם מועד ובכל וחדשחדש
 שקלים ובפרשת ופרשה; פרשה בכלאותו
 משאני 1 רבוש"ע : הקב"ה לפני משהאמר
 הקב"ה: לו אמר ? נזכר אני איןמת
 ונותן עכשיו עומד שאתה כשםחייך,
 ראשן, את זוקף ואתה שקלים פרשתלהם
 לפני אותה שקוראין ושנה שנה בכלכך

 וזוקף שעה באותה שם עומד אתהכאלו
 - השקל" "מחצית יג: שם - ראשן.את
 בחצי שעות בשש שחטאו על י: שםחג'

 שושה שהוא השקל, מחצית יתנוהיום
גרמיסיןן.
 ותכפף בתשרי בי' תענית: מגלת]-.-.
 מתו אחרת: גירסה עלפי העגלמעשה
 בז' או בו' אמור: גם שם - העגל(.עושי
 בחרב שרמותו אבותינו על נגזרבתשרי
 לענין קשור שזה יתכן אבלוברעב,

 ב'ת"נ[. של תשרי זה כן ואםהמרגלים,
 ויקהל בשבת[י ד' בתשרי. י"א]-.
 מן כשירד יוה"כ למחרת : ]רש"ימשה
 וצום ישראל בני עדת כל אתההר[
 את ללמד ת": ]'"ש השבת אתלשמור
 בשבת קהלות להקהיל הבאיםהדורות
 את ולהביא תורה[ לישראלולהורות
 ולהתחיל וכליו המשכן לבניןהתרומה
 א-כ. 5'יה עמ'בבנינם.

 ספרי: לפי ]כש"י ממחרת "ויהי]-.-.-ן.
 יוה"כ; ממחרת ההר, מן רדתוממחרת
 העם את לשפוט משה וישבועי"ש[
 הערב" עד הבקר מן משה על העםויעמוד
 שמשה דעתך על תעלה נכי י.:]שבת
 מתי תורתו כלו? היום כל ודןיושב

 שדן דין כל : לך לומר אלאנעשית?
 מעלה אחת שעה אפילו לאמתו אמתדין
 להקב"ה שתף נעשה כאלו הכתובעליו

 מאמר מובא גז יי"ש בראשיתובמעשה
 עד אלא דן היה לא לגמשה מדות",מ"ל"ב
 ב'תמ"ח ]עין משה חותן וירא שעות[.ו'
 טוב לא ויאמר: וכו' יתרו( בסיוןא'

 וכו'. תבול נתל עושה. אתה אשרהדבר
 ואתה וכו/ איעצך בקולי שמעעתה
 איהים, יראי חיל אנשי העם מכלתחזה
 עליהם ושמת בצע, שונאי אמת,אנשי
 חמשים שרי מאות שרי אלפיםשרי
 לקול משה וישמע וכו/ עשרותושרי
 יי" עמ' וכו'. אמר אשר כל ויעשחותת
 משמעות דמיון )לפי ט-יח א' דב'יג-כו;

 לתאריך מןינים הם אולי האלההכתובים
 אולי שם הכתובים סדר לפי אבל זזה
 ועי"ש(. זוז שנה באיר לכ' שוכיםהם
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 לאדטביתמ"ט)7זמנים א"ף

 העם התנדבות בתשרי[. וי"ב י"א]-.
 למלאכת ה' תרומת את להביאהגדולה
 בצלאל את מצוה משה וכו'. מועדאהל
 המשכן. במלאכת להתחיל אהליאבואת
 אליו הביאו "והם ג: ל"ו ז. כא-ל"ו ל"העמ'
 : ד תרומה ]תנ' בבקר" בבקר נדבהעוד
 נדבות כל את הביאו בקריםלקמני

 בקשו ימים ב' לאחר : יא פקודי הג'המשכן.
 יכלו[. ולא נדבתם את להביא לבחכמי

 וכל המשכן עשנת אדר[. עד]-.-.
 את ויביאו ובניו. אהרן ובגדיכליו

 את משה וירא וכו'. משה אלהמשכן
 משה. אותם ויברך וכו' המלאכהכל
 2:ג4 ו: רבתי ופסיק' שם ]תנ' ח-ל"ר. ל"ושי'

 תשרי, המשכן: מלאכת נגמרההדשים
 בכסלו, בכ"ה ונגמרה כסלו,מרחשון,
 מקופל( ר: י"ג )בשי מפורק מונהוהיה
 בניסן. בא' והעמידוהו ואדר ושבטטבת
 הקב"ה שחשב מפני ? מיד עמד לאלמה
 בו שנולד )בחדש המשכן שמחתלשרב
 יצחק בו שנולד היום בשמחתיצחק(
 הפסיד ומעתה בניסן(. )א'אבינו
 הקב"ה: אמר המלאכה. בו שנכמרהכסלו
 חשמונאי. חנוכת ץ לו שלם מה לשלם.עלי
 נגמרה באדר בא' אחרת: דעהולפי

 שנעשית שהמלאכה 1 למה המשכן.מלאכת
 בשני בחורף נעשית אחד ביוםבקיץ

 )משה( היה הדשים. 1, ב: י'בימים.-שמיש
 וג' עשוהו חדשים וג' במשכן,עוסק
 קפלוהו[.חדשים
 את להקים למשה ה' מצות4-[.
 לחדש באחד הראשון החדש ביוםהמשכן
 אהרן את ולהלביש כליו כל אתולקדש
 עמ' למהרה, ולקדשו הקדש בגדיאת

 נאמרה תשכ( )י"ש בטא ספרי ]לפימ"א-סו.
 מועד[, מאוהל זופרשה
 ימי לז' א' בשבת. א' באדר, כ"ג]-.

 כ"ח ושי, )פה ה' מצות לפיהמלואים[.
 אל ישראל עדת את משה הקהילוס"ס(
 ואת אהרג את והקריב מוצד אהלפתח

 ומשח הקרש בגדי את והלבישםגניו
 כליו כל ואת המשכן את המשחהבשמן
 המלואים קרבנות את והקריב אהרןואת
 על אשר הדם וטף המשחה משמןוהזה

 בניו ועל בגדיו על אהרן עלהמזבח
 וכו'. אותם וקדש אתו בניוובגדי
 לא מועד אהל "ומפתח אותם:והזהיר
 ימי מלאת יום עד יטיס שבעתתצאו

 ידכם את .ימלא ימים שבעת כימלואיכם,
 יומם תשבו מועד אהל ופתחוכו'.
 משפרת את ושמרתם יסים שבעתולילה
 וכול שיתי" כן כי תמותו ולאה'
 ב. שם רשי ח';וי'

 שמרך : אותם צוה בזשןז : תקב]י"ש
 בכם יגיע ופלא עד ימים שבעתאבלות
 והיו לאבלות(. הסבה שתגיע טרם)כלומר:
 היו ולא )אבלות( ובניו אהרןמשמרים
 כאשר ואח"כ, משמרים. מי עליודעים
 אסר השמיני, ביום ואביהוא נדםנשרפו
 דבר אשר "הוא -"ג: לאהרוןמשה
 ולק"ש. אוקדש", בקרובי לאמר:ה'

 כל כיצד? אהרן מנגיהת : יח י"בבמ"ר
 את מפשיט משה היה המלואים ימיי'

 עיניו. בין וסכו ומרחיצו בגדיו אתאהרן
 זויה ועוד ב ג' מריחת ירו' ה, כריתותלפי
 שעורו במדבר משה שעשה המשחהשמן
 והמשכן אהרן נמשחו וממנו לוגיןי"ב
 לעתיד כלו קים והוא כנ"ל, כליווכל

 הגדולים הכהנים כל נמשחו ממנולבואו
 משיחה/ טעונים שהיו המלכים,וכל

 עין: יאשיהוז בימי נגנז והואעי"ש,
ג'ש"ג[.
 המלואים, ימי ז' באדר. כ"ג-כוט]-.

 משה היה המלואים ימי ז' .כל : זמ"ע
 ובקר בקר בכל המשכן אתמעמיד
 אף : אחרת 1לדעה פרקוו ולא"עמידו ובשמיני ומפרקו, קרבנות עליוומקריב
 תשא כי תנ' ועין ופרקו. העמידובשמיני
 היה המלואים ימי ז' כל ו: י"אלה.-הק"ר

ז. לבז( )בחלום גדולה בכהונה משטשמשה
-- 

.- 
. .-.9 י -.- ץ 9 9 ,9 - 9 9 - ,  9"זזזז "פ*זי,*ז* 
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 וכסבור עוד: ישם 1 ידו על שכינה שרתהולח
 אמר בז' הגדולה(, )הכהונה היאשלו
 אחיך. אהרן של אלא היא שלך לאלו:
 בניסן[. ט"ו ב'תמ"זעין

 משה )ניסן(. הראשון בחדש א']-[.
 כליו, כל בו' וסיר המשכן אתהקים
 והקריב קטרת והקטיר הנרות אתהעלה
 אה5 את הענן ויכס וכו'. ומנחהעולה
 ולא המשכן. את מלא ה' וכבודמועד
 שכן כי מועד אהל אל לבוא משהיכול
 מעל הענן ובהעלות וכון. הענןעליו

 מסעיהם בכל ישראל בני יסעוהמשכן
 -לח. מ' עמ'וכו/

 אהל ימי קיה: זב']כ'חמ*פ-ב'תפ*ח,
 א' שנה שנה. ל"ט שבמדברמועד

 המשכן, את משה עשה מפרים()ליציאת
 ערך לעיל ועין 1 המשכן הוקם ב'שנה
 בתמוז[. בסיון-יזז'

 ביום ויהי בשבת[. א' בניסן, א']-.
 לכך וההוכחות למלואים, ]שמיניהשמיני
 )ימי למנין ה' : תק"כ בי"ש מובאאהו"י

 אומר כשהוא ן לחדש ח' אוהמלואים(
 ימים שבעת "כי : לג "' הקודמת.בפרשה
 למנין. שמיני הרי ידכם" אתימלא
 הוקם המשכן כי ידוע יז מ' משמ'ועוד:
 ושרתה בר"ח המשכן הוקם יכולבר.ח.
 במ' לומר, תלמוד ו בחדש בח'השכינה

 כסה המשכן את הקים "וביום סו:י
 שהוקם שביום מלמד המשכן., אתהענן

 משבא בו, שכינה שרתה ביום בוהמשכן
 שרתה גדולה  כהונה בבגדי ושמשאהרן
 היתה  יזם  1fl1R י: מגלה - ירו. עלשכינה
 בו שנבראו כיום הקב"ה לפנישמחה
 ולבניו לאהרן משה קרא וארץ[שמים
 חטאת הקרבת מצות ישראל.ולזקני
 ושלמים ועולה וחטאת אהרן בידיועולה
 נראה ה' היום "כי ישראל, בנימאת

 בידי הקרבנות הקרבת סדרחליכם".
 אהל אל ואהרן סשה ויבא ובניו.אהרן
 כבוד מךא העם את ויברכו ויצאומועד

 ה' מלפני אש ותצא העם. כל אלה'
 ואת העולה את המזבח עלותאכל
 על ויפלו 1:ר41 העם כל ויראהחלבימן
 השמים מן שירדה אש : מא ]זב'פניהם.
 מזבה מעל נסתלקה לא משהבימי

 : ה ז' ייקש שלמה. בימי אלאהנחשת
 תוקד המזבח "ואש : ב י' יי' הכתובעל

 מתוקרת האש היתה שנה לקי"ובו"-קרוב
 שנה ל"ט יעיו": "יית לפי  והחשבוןבח

 שבגלגל, י"ד שבמדבר, מועדבאהל
 משום חושב, אינו שבשילה)ושס"ט
 ועין 1 אבנים של היה שילהשמשכן

 ויקחו שבגבעון[. ונ' שבנוב י"ג RO).זב'
 : מות יהרי ]זהר ואביהוא נדב אהרןבני

 ויתנו מחתתו איש שנה[ כ' מבניקטנים
 ויקריבו קטרת עליה וישימו אשבהן
 ותצא אותם. צוה לא אשר זרה אש ה'לפני
 פקודות וימותו. אותם ותאכל ה' מלפניאש
 בניו ולאיתמר ולאלעזר לאהרןמשה
 אל ה' פקודת אביהם. פני עלשכהנו
 ובניך אתה תשת אל ושכר רייןאהרן:
 משה קצף וכו'. מועדי אהל אלבבאכם
 במקום נאכלה שלא החטאת שעירבדבר
 חטאת "ואכלתי אהרן: ותשובתהקדש
 משה וישמע ה'ו" בעיני הייטבהיום
 ז. מ"ע ד; ג' במ' ן י' ט' וי' בעיניו.וייטב

 ,132נה : שם הש"י ולפי ס. גיטין]--.-.-.
 המשכן, בו שהוקם ביום נאמרופרשיות

 ומסתבר כ"א ר' כהנים, פרשת הן:אלו
 ויש ה-כע ח' במ' לוים, פרשת ; נ"בשגם

 פרשת כא-לב; או כה-לב י"א במ'אומרים:
 פרשה אבל שני(, )פסח ו-יד ט' במ'טמאים,

 רבנן לפי כמהשוקת: פסו שנויהזו
 בער"פ נאמרה הגמרא( שמסיקה)וכפי
 דעת ולפיכך ניסן, בר"ח רשב"נולפי

 הכונה טמאים שבפרשת היא, שםהתוספות
 טמאים, שלוח פרשת ; כ"כ יי' לפרשתהיא
 , ט" ה' מות, אחרי פרשת ; א-ד ",נ%

 פרשת ; "-י" " יי' יין, שתוייפרשת
 אומר א-ד מ"ר זובוי' א-ד ח' במ'נרות,
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 י הנרות( מצות פרשת זורשיי:
 להלן )ועין י"ס בם, אדומה, פרהפרשת
 בניסן(.י"ד

 : תו"כ בשם תקעט מות-י"ש אחרילפרשת
 משום הסדר על אמורה הפרשהכל

 צוה כאשר "ויעש : לד ט"ו מסתימת,שהיא
 משה". אתה'

 פה ,עת' בז: פסיק' - עת" "בכל ב:ט"ו
 שעה. -בכל עת' /בכל שעהזמשמעה
 אחרות; משמעויות עוד ל,עת' ישאבל
 המפתח. לפי ,עת' בערךעין

- אהרן" יבא "בזאת : גשם  אחרי י"ש 
 בית לימי כמז ת"י, מנינו ,בזאת'תקעא:
 באמונה בו ושמשו שנה ת"י שעמדראשון

 אהרן. מבני גדולים כהניםח'
 את "בהעלותך : ב ח' נרות-בש' לפרשת'

 י"ש.ת"לה - הנרות" שבעת וכו'הנרות
 : לכת כוכבי ז' כנגס נרות? ז' למהבהעלותך:
 כוכב, נוגה, חמה, : )ר"ת שצ"םחנכ"ל
 תנועת וע"ד , מאדים צדק, שבתאי,לבנה,

 להם המכונות והשעות האלההכוכבים
 דמזלוח. ברייתא רשמואל, ברייתא ז'. 1. פרקי פר"אעין

 דבך שם(; ותוספות ורש-י נו. ועירובין קנט שבתיש"י
 בראשית. ימי ז' כנגדאחר:

 )את עשאן 131י ה: ג' פרה-פרהלפרשת
 משה, עשה הראשונה ? האדומות(הפרות
 ואילך, מעזרא וחמו עזרא, עשהוהשניה
 ז' : אומרים וחכמים , מאיר רבידברי
 כהן ויוחנן הצדיק שמעון ואילך:מעזרא
 הקוף בן אליהוני ב', ב' עשוגדול

 עשו פיאבי בן וישמעאל המצריוחנמאל
 תשסא בי-ש ב. פרה תוספהא ועין אחת.אחת

 בן יהושע את שראה הלל עלמספר
 אדמה. פרה שורףפרחיה
 לשמי משה שעלה בשעה ד:פסיק'
 יושב שהוא הקב"ה של קולו שמעמרום
 בשם הלכה ואומר אדומה בפרהועוסק
 בח עגלה : אומר אליעזר "ר' :אומרה
 פרה( החלת )משנה שתים" בת  פרהשנתה,

 והתחתוניכ העליונים רביש.ע, : משהאמר

 משמו הלכה  ואומר יושב ואתהברשותך,
 וכו/ הקב"ה לו אמר ודמו בשרשל
 אליעזר( )ר' שיצא רצון יהי משה: לואמר

 שהוא חייך הקב"ה: לו אמרמחלצי.
 האחד זיווים : י י"ח עמ' הה"ד,מחלציך,
 המיוחד אותו אליעזר", משה()מבני

אליעזר.
 הנאמר כל את מפרש תשנס "קתי-ש
 בבל, מצרים, האומות על אדומהבפרה
 צדקיהו, נבוכדנאצר, ישראל, יון,מדי,
 המקדש. ושריפת ירושיימהרבן

 בניסן )א' היום אותו : ז וטע פז שבת-
 ראשון עטרות: עשר נטלב'תם"ט(
 לנשיאים א' בשבת(, )א' בראשיתלמעשה
 לכהונה, א' הסמוכים(, בערכים)עין
 לאכילת א' האש, לירידת א' לעבודה,א'

 את לברך א'  שבינה, לשכון א'קדשים,
 לחדשים[. א'. הבמות, לאסור א'ישראל,

 ה' וידבר משה אל מויקרא]-.-.-[.
 פרטי וכו': לאמר" מועד מאהלאליו
 התורה ולזאת קרבנות, הקרבת שלהחקים
 ולמלואים ולאשם ולחטאת למנחהלעולה
 משה את ה' צוה אשר השלמיםולזבח
 ישראל בני את צוותו ביום סיניבהר

 סיני". במדבר לה' קרבניהם אתלהקריב
 א,-,,.יי,
 פורש; לא האלה הפרשיות אסירת זמו ה: ר עה

 הפרשיות סרר ולפי מוער', ,מאהל נאמרבראשיתן
 שמות, בסוף המשכן הקמת פרשת לאחר באותהן
 הטלואים ימי מעשי לפני בניסן, א' ביוםהינו

 לא א, קהלת"ר אבל והלאה; מח' ויק'שבפרקים
 .ויחי : א פ' ויק' על אומר במכילתא()והשקור
 תתלת להיות ראוי היה זכו,-זה השמיני-ביום
 ולמה ויקרא(, לספר כנראה היא )והכונההספר
 ומפעם בתירה. ומאוחר מוקדם שאין ? כאןנכתב
 פה. א'-ז' פרשיות סדרנוזה

 - בכורים" מנחת תקריב "ואם : ,י ב']יי,
 ולהזור. לפסוק בכורים מנחת עתידה :תום
 יהיה "ואם : ד .ל"ו במ' אומר, הואוכן

  ולהזור[, לפסוק היובל עתיד -היובל*
 מקום כל : טז נשא ]תנ' ויהי]-.-.-[.
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 ולפי הואי חדש דבר ,ויהי, אומרשהוא
 להרבה נפסק שהיה דבר : אחרתדעה
 כלות ביום שהיה[ לכמות וחזרימים
 ויקריבו וכו' המשכן את להקיםמשה
 המטות נשיאי הם וכו' ישראלנשיאי
 ערלות שש : ה' לפני קרבנם אתוכו'
 אותם ויקריבו וכו' בקר עשר ושניצב
 והיו מאתם קח ה': מצות המשכן.לפני
 ונהתה סועד אהל עבודת אתלעבוד
 בג: י"ב גשא וקמ"י וכו'. הלוים אלאותם
 ונקרבו שנזבחו עד שסים היוהפרים
 או גלגל בישכן שונות( דעות)לפי

 בבית או גבעון במשכן או נובבמשכן
 יותר : כלומר הראשון, )הביתהעולמים
 הן עכשו עד ר"מ: דבשם שנה(ומת"פ
 ולא הוממו ולא שמות והפרותהעגלות
 ויאמר נשברו[. ולא הטריפו ולאהזקינו

 וכו' ליום אחד נשיא כנשה: אלה'
 ; המזבח לחוכת קרבנם אתיקריבו
 קרבנות הקרבת בניסן[. א'-י"ב]-.
 ביומו. איש איש ישראל, נשיאיי"ב
 לפי לא הוא פה השבטים ז'.-סדרבמ'
 יהודה, אם: כי יעקב, בני של לידתםזמן

 נד, שמעון, ראובן, זבולון,יששכר,
 נפתלי. אשר, דן, בנימין, מנשה,אפרים,
 אפרים : 1 ויחי ]חג' ומנשה לאפריםביהם
 לברכת בהתאם ח' ביום ומנשה ז'ביום
 בר' למנשה, ראשון אפרים שעשהיעקב

 אפרים שבט זכה כח נשא תנ' ולפי יט.מ"ח
 יהושע בזכות השבת את ידחהשקרבנו
 שכבשה יריחו שלל כל את לה'שהקדיש
 יוסף בזכות וגם כד; יז-ים ו' ית'בשבת,
 עין נתנה, שלא עד השבת אתששמר
 מדוע הטעמים, 1 א' שמב"י -ועיןב'רל"ז.
 השבטים. למנין מקום בכל קבוע סדראין

 במ"י - הראשון" ביום "דיהי יב: ז'במ'
 הקב"ה שברא הראשון היום מן : חייג
 בריותיו עם לדור נתאוה העולםאת

 כיון אלא כן עשה לא וכו'בתחתונים
 ?שתם הקב"ה: אמר וכו' המשכןשהוקם

 העולם. נברא זהשביום
 שלשים אחת כסף "קערת יג:שם
 בזכוין ילמדנו: בשם תעיד משקלה"-י"שומאה
 שבטלו הקרבנות את שחדש הכהןיהוידע
 ג'סטה עין קיל. בן. ומת עתליהבימי
 ,מ"י - שנתו" בן אהד יכבש ש:שם

 של שנה ולא עצמו של שנה יב:י"ג
 עולם.מנין
 כבשים ה' עתודים ה' "אילים : יזשם
 כנגד ט"ו הרי : יג י"ג ה'"-במ"ר שנהבני
 צדקיהו ועד רחבעם מן שהיו מלכיםט"ו
 )אם הם י,ט האמת פי על - מלך. בןמלך
 אחזיהו את מצה שאינו אלא בכלל(, ועדמן

 ויויכין יהואחז שנים, כ' אמק אחת, שנהשמלך
 מלך רק מונה שהוא או ; חדשים ג' אחדכל
 ונמצא יאשיהו, לאחר צ-קיהו ואת מלך,בן

 ככלל. מן נלא רחבעם, מן ט"ושהוא
 מאות"-עין וארבע שנזלפים פה:שם

 שתים זהב "כפות פו: שם -ב'שפ"ח.
 כנגד השאר( )בין : כס י"ד במי -עשרה"
 לחמה חדשים י"ב וכנגד מזלותי"ב
 י"ג במ"ר ועין וכו'. ללבנה חדשיםוי"ב
 המספרים על אחרים דרושים המוןח"ד

 זק. במישבפרשת
 ובבון אותו. המשח אחרי המזבח חנכתזאת
 את וישמע אתו לדבר מועד אהל אלמשה
 ארון על אשר הכפרת מעל אליו מדברהקול
 ז. בן אליו. וידבר הכרובים שני מביןהעדות
 וו ג' מגלה ייי1' ס"לז בשבת. ב' בניסן. ב']-.

 חטאת פרת הכהן אלעזר שרף בניסןב'
 ושנו. ישראל כל והזו אדומה()פרה
 אחת היא י"ס, במ' אדומה, פרה)פרשת
 שהוקם ביום שנאמרו הפרשיותמח'

 ספרי לפי א ז' במ' 1ישייי לעיל(. עיןהמשכן,
 בשלישי הפרה, נשרפה בשני)י"שתשי"ב(:

 )ברביעי( ובשביעי ראשונה הזיההזו
 )הלוים([.גלחו

 : ]לרקנן ה* מצות בניסן. י"ד]-[.
 עין ניסן, בר"ח ולרשב"ג: בניסן,בי"ד
 אוו לעשות ו"ממאי"[ "שנאמר" שם והוספות 1פס'
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 בי"ד הפסח את ויעשו במועדו.הפסה
 השבת ויום : ]ס"ע1 הערבים ביןוראשון

 שהיו וצנה מ' כל : ספרי בשםהיה.-רש"י
 פסח אלא הקריבו לא במדברישראל

 לנפש טמאים אנשים שאלת בלבד[.זו
 ההוא. ביום הפסח לעשות יכלו שלאאדם

 יום בי=ד )8יר( השני בחדש ה'תשובת
 א-יר. ט' במ' וכו/ אותו יעשו הערבים2ין

 שוה גזרה לפי תשב(, )י"ש זוטא]ספרי
 כי מסיק א, אוט' א' במ' סיני",מ"במדבר
 ומוסיף: מועד, באהל נאמרה זופרשה
 מאהל המצוות, כל נאמרו מועדמאהל
 להעמיד המשכן, למשוח לו נאמרמועד
 הפרה, את לשרוף ; א-סו מ' עמ' האהל,את
 הטומאות כל לו נאמרו מועד מאהל 1 י"סבמ'

 פרשה כי יוצא, )שם( טפרי לפיוהטהרות.
 אומר: הוא שכן בניסן, בי"ד נאמרהזו

 חונים שהיו חדשים י"א להם"שהרי
 כאיר(. ט"ו ב'תמח )עין סיני" הרלפני

 שאין רק לא ללמד באה זוופרשה
 נאמר א"א במ' כי בתורה, ומאוחרמוקדם
 לצאתם השנית בשנה השני לחדש"באחד
 לצאתם השנית "בשנה ופה מצרים"מארץ
 שאין אלא הראשון", בחדש מצריםמארץ
 מונין ושהיו ק 1 ס פ ב ומאוחרמוקדם
 ממצרים.מיציאתן
 ישראל בני אל משה "וידבר ד: ט'במ'
 : להם אמר : ת"כ י"ש - הפסח"לעשות
 מועדות נמצאו בזמנו הפסח אתשמרו
 פרושה ששמע מלמד אחר: דברגתקונן.

 להם ושנאה וחזר להם ואמרה מסיניזו
 וכו'[. המעשהבשעת
 "וידבר נאיר(. השני לחדש א']-[.

 מועד בארל סיני במדבר משה אלה'
 לצאתם השנית בשנה השני לקדשבאחד
 כל ראש את שאו לאמר: מצריםמארץ
 ) אלאם" לבית למשפאתם ישראל בניעדת

 שמונין מגיד : תריר במ' ~"ש ב(. א א' )במ'וכו'
 פסיק' ועין ה' במ' מצרים.-חג' ליציאתשנים

 "לא : כ קמ"1 בה' הכתוב, שאמר זהו :"

 שנשא למלך משל גוי". לכל כןעשה
 גרשה כתפה, לה כתב לא ראשונהאשה
 לשלישית. וכן לשניה וכן גט, לה כתבלא
 צנועה טובי' בת אחת יתומה עניה ראהלזמן

 אמר אותה, לישא בקש וכשרהיבמעשיה
 ואיני לישא רוצה אני זולשושבינו:

 וכו' מלכים בת זו כראשונות, בהנוהג.
 באיזו יום; באיזה כתובה להאכתוב
 באיזו לחדש, בכמה חדש, באיזהשנה,

 טז: ב' אסתר באסתר, שכתוב כשםאפטיא,
 אל אחשורוש המלך אל אסתר"ותלקח
 חדש הוא העשירי בחדש מלכותובית
 הקב"ה ברא למלכותכן. שבע בשנתטבת
 ולמדומים הפלגה ולדור המבוללדור

 ואימתי בראם אימתי כתב ולאולמצרים
 נבקעו הזה "ביום יא: ז' בר' אלאהעבירם

 לכלן. וכן וכו' רבהן תהום מעינותכל
 הקב"ה לו אמר ישראל שעמדוכיון

 כראשונים, בהם נוהג איני :למשה
 לכך ויעקב. יצחק אברהם בנישאלה
 באיזה לחדש, בכמה חדש, באיזהכתוב
 )מנין(, אפסיה באיזו שבוע, באיזהיום,
 להם וכתבתי קרנם רוממתי מדינהבאיוו
 סיני' ,במדבר : נאמר לכך ראש;תלוי
 המדינה, הרי מועד' ,באהל אפרכיה,הרי

 השניתי בשנה יום, הרי לחדש',באחד
 השניי, ,לחדש חדשץ באיזה שנה,הרי
 מה לקים שלהן, אפטיא נכתבההרי

 לעמו"[. קרן "וירם : יי קמ"ח תה'שנאמר,
 סיני. במדבר העם מפקד על ה'מצות
 ומעלה שנה עשרים מבן זכר כלנפקדו:
 )חוץ 605.550 - בישראל צבא יוצאכל

 הובאה, ששם ה, נספח ]עין לוי(.ממטה
 כי זה, ממפקד הוכהה ח, % במ"רלפי

 את בפרוש מונה שהתורה במקוםאפילו
 את מונה היא מצרים, ליציאתהשנה
 מתשרי[. אם כי מניסן לא השנהתחלת
 סדר וכליו. המשכן על הלויםהפקדת
 סביב ודגליהם צבאותיהם המטות,חנית
 ב2* מפקד נסיעתם. וסדר מועדלאהל

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



סדרי78 כאדםצ'תמ"ט דיף

 מבן זכר כל ומררי, קהת נרשוןלוי,
 22,300 ובפרטם 22.000 בכללם ומעלה:חדש

 חבה וגרוב ח: ג' -במ"ר ה.. במרוה]ועין
 שאינו יום מבן ולא תודשז מבןמנאם
 לבני זכר בכור כל מפקד ק.מא[.בן

 פדיון 22.273. ומעלה חודש מבןישראל
 המחנה, בנסוע קהת בני תפקידיהבכורים.

 מבן כלם מררי, ובני גרשון בניוכן
 הבא כל שנה נ' בן ועד ומעלה שנהל'

 איש. מועד,-8500 באהל לעבודהלצבא
 הלויים, עבודת שנות ]בדבר %-ד'.במ'
 אומר: מג ד' בם, אחד, בחוב : כי."ייי1
 בן ועד ומעלה שנה שלשים"מבן
 כד, ח' במ' אחר, וכתוב שנה",חמשים

 ומעלה"- שנה ועשרים המש "מבןאומר:
 ה"ה, נאמר שכבר ל' לומר אפשראי
 ל"ז נאמר שכבר כ"ה לומר אפשרואי
 לעבודה. ול' ללמוד כ"ה כיצד'והא

 יפה סימן ראה שלא לתלמידמכאן
 רואה. אינו שוב שנים ה'במשנתו

 מדניאל )וראיה שנים ג' אומר: יוסיר'
 שנים "ולגדלם ה: ד א' ינ' שנאמר,וחבריו(
tffe~o  כשדים"ז ולשון ספר "וללמדם
 משום ראיה, אין שמשם מסיקה,והגמרא
 גם אבל קלה, היא כשדיםשלשון
 שהיא משום ראיה, אין הלוייםמעבודת
 מנין ע"ד וי ח ו' במש ביותר.-ועיןקשה
 גרשון[. ובני קהתבני

 טמאי שחטו ח: מ"ע באייר. י"ד]-.
 בניסןן. י"ד לעיל עין שניו פסחנפש

 ושבועות המשכן את הקים וביום]-[.
 מקימוז אין בלילה מקימו, ביום :סו
 כסה בלילה[ המקדש בית בניןאין
 זמן וכל לילה. אש ומראה הענןחותו
 עד מערב אם  המשכן, את הענןשכסה
 או יומים או ולילה, יומם אובקר,
 ישראל בני היו רבים, ימים אוחדש
 על נוסעים, היו הענן ובהעלותחונים,
 פקודי: סוף ~"ש יסעו ה' פי ועל יחנו ה'פי

 בהשכמה מבערב: להם אומר היהמשה

 מוציאים ישרץ היו מיד נוסעים,אתם
 כליהם את ומתקנים בהמתםאת

 שא4 לעשות רמשה ה' מצות -לצאת[.
 המחנות, ולמסע העדה למקראחצוצרות

 שמתתכם וביום מלחמה, בעתוגם
 ותקעתם חדשיכם ובראשיובמועדיכם
 י. סו-י' ט' במ' וכו'.בחצוצרות

 אמירתן, ,מן פורש לא אלה פרשיות ה: ר עה
 לפני באות והן למסע, הכנות משום בהן ישאבל

 והלאה, יא י, בס. סיגי, מטרטר בנ'י טמעפרשת
 לישראל סשה הזריע שעתה היינו פה, פררתןולכן
 מצאנו לא כי אם סיני, בהר ה' לו שאמרמה
 סקר. בשום סטךלכך

 בשנה )איר( השני בחדש כ']-[.

 למסעיהם ישראל בני ויסעוהשנית.
 פארן, במדבר הענן וישכן סיני,ממדבר
 י"ב סיני במדבר עושין נמצאו ח:,מ"ע
 א' ב'תמ"ח עין ימימו עשרה חסרחדש

 י במ' המטות. דגלי מסע סדרבסיון[.
 ו-ח. יר דב'יא-כח;

 )ליתרו( לחובב אומר משה]-.-[
 אשר המקום אל אנחנו נוסעיםהותנו:
 אתנו לכה לכם/ אתן אותו ה'אמר

 אם כי אלך, לא חובב: וכו'. לךוהטבנו
 אל משה: אלך. מוקדתי וא5 ארציאל
 וישלח כס-לב. י' במ' וכו'. אותנו תעזובנא

 ארצו. אל לו וילך חותנו אתמשה
 סדרנו שלפיו ויו, שם רשי ]ועין בו י"חשמ'
 ב'תמ.ח )עין יתרו של ושלוחו בואוענין
 ז בתשרי( י"א וב'תמ"ט יתרו בסיוןא'

 בתנחומא )ואיש תנחומא בשם רעא-ב בי"סואולם

 חותנו את שלח משה כי אמור,שלנו(
 את יתרו יראה שלא תורה, מתןלפני
 וספרי מכילתא בשם כש"י לפי - התורה.מתן
 בז' יתרו נקרא ד יתרו ותנ' ז כ"ז שמו"רולפי

 דעה )ולפי יח ב' עמ' רעואל,שמות:
 עמ' יתר, יתרו(; אבי הוא רעואלאחרת

 לו נוטפה )1 הרבה היד שם יתרו, יח;ד'
 )ושם כט י' במ' חובב, י שנתגייר(לאחר
 היה רעואל או חובב אם הכרעאין
 חותן )"היבב יא ד' שופ' משה(,חותן

 משה""
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ן41י  לאדםב'תמ"ט79זמנים

 מקין נפרד הקיני והבר שם: וקיני,חבו
 הנראה וכפי משה", חותן חובבמבני

 כשמות האלה השמות שנימתפרשים
 "ואלעזר : כה ו' ש% פוטיאל, המשפחהזכל
 לו פוטיאל מבנות לו לקח אהרןבן

 זה שם וגם קט, וב"ב מג. סוטה ועיןלאשה",
 ויקהל תנ' זה ולפי המשפחה. כשםמתפרש

 בבני כתיב מה ראה : אחרים ומקורותח
 סופרים "דכושפחות . גה: ב' דהי"איתרו,
 הבאים הקינים המה וכו' יעבץיושבי
 אבי הוא ורכב רכב"י בית אבימחמת
 יושבים היו יתרו בני ל"הו יימ'יהונדב,
  הלכה שומעים ישראל וכל הגויתבלשכת
 הקדש[. לרוח וזכומפיהם,
 ה' מהר ויסעו באיר[. כ'-כ"ב]-.
 : ספרי לפי ]ישי וכו' ימים שלשתדרך
 שהיה אחד, ביום הלכו ימים ג'דרך

 ,מ' מיד[. לארץ להכניסם חפץהקב"ה
 לו: לה י. )בם. זו פלנטה : קטו-ז ]שבת לג-לו.י.

 הקב"ה לה עשה וכו'( הארון" בנסוע"ויהי
 לומר שם( )עין ולמטה מלמעלהסימניות
 זו פרשה ועתידה מקומה, זהשאין

 בפרשת במקומה ותכתב מכאןשתעקר
 מקומה רבי דעת ולפי ב'(; )במ'דגלים
 והסמנים פה, אמנם זו פרשהשל

 פסוקים שני כי להראות, באיםהמיוחדים
 כלומר עצמו, בפני חשוב ספר הםאלה
 א"- א( : ספרים לג' מחולק במדברשספר

 יש זה ולפי י"א-ל"ו. ג( לי, לה י, ב( לד,י,
 א: ט' במשלי רמוז וזה מפרימה ז'בתורה

 ספרי ז' אלו - שבעה" עמודיה"חצבה
 תשכו י*ש הזה הענין לכל ועין -תורה.

 בקברות ויחנו סיני ממדבר ויסעוותשבט[.
 פארן[. במדבר היתה היא ]הגר"א:התאוה

 ויחר ה' וישמע העם. התאוננות טז. ל"גבמ'
 בקצה ותאכל ה' אש בהם ותבעראפו

 ויקרא בסיון[. ה' ב'תם"ח ]עיןהמחנה
  והאספסוף זכו/  הבירה  ההוא  alp~nשם
 ויבכו וישובו תאוה התאוה בקרבואשר
 יאכילנו מי : ויאמרו ישראל בניגם

 במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנובשרן
 למחר התקדשו : ה' מצות וכו'.חנם

 ולא תאכלון יום לא וכו' בשרואכלתם
 יצא אשר עד ימים חדש עד וכו'יומים
 פחות נדוי אין א: ג' מז"ק מרז'מאפכם
 מחשבין שאין מנין ה.: מגלה - יום.מל'
 - ימים' חדש ,עד שנאמר לחדשים,שעות
 אתה ואי לחדשים מחשב אתהימים
 ה' היד וכו' לחדשים[ שעותמחשב
 ]י"שתשלו: איש שבעים אספת ןתקצר

 חנוט ב'רנ"ה עין טובים, ימים ע'כנגד
 עליהם כנוח ויהי האהל: סביבותיעקב[
 ספרי: בשם ]הש"י יספו ולא ויתנבאוהרוח
 לבד, היום אותו אלא נתנבאולא

 פסקה שלא פסקין, ולא תרגם:ואונקלים
 מתנבאים ומידד אלדד מהם[.נבואה
 של מפלתו על יב: בהעלותך ]תג,במחנה
 ואומרים: מתנבאים היו אומרים וישבונו
 את מכניס ויהושע במדבר ימותמשה

 גרשם : ]שם הנער וירץ לארץ[.ישראל
 אדוני יהושע: למשה. ויגד משה[בן

 עם כל יק ו% משה: כלאם!משש
 ויגו ה' מאת נסע ורוח נביאים.ה'

 ' וכו' הים מז??וים
 ההוא היום כל כסיון[. באיר-כ' כ']-.
 העם אספו המחרת יום וכל הלילהוכל
 שניהם בין עודנו הבשר וכו'. השלואת

 ימים", חרש "עד אמור: דלעיל]יימאעה:
 רשעים ו מתו לאלתר בינונים ? כיצדהא

 וכו' ימים[ חדש עד והולכיןמצטערין

 את ויקרא מאד. רבה מכה בעם ה'ויך
 א- י"א במ' התאוה. קברות המקוםשם
 כב. ט' דב'לד;

 עמינדבו בן נחשון כות]-.-.ס-עיב:
 התאוה[. בקברות הגר"אלפי
 שנסעו הימים ג' נכללים מ"ע לפי : ר 1 אב
 ולפי התאוה: בקברות ששהו כחודש ה'מהר
 באותה ותמוז לחודן נמנים הם כס.תענית
 לכון הוא והחשבון יום. ל' ב, מלא, עשושנה
 כלתלין. באב, ח ביום המטונלים שיבתאת
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 עשר "אחר הכתוב; על כ א' דב' הש"יועין
 ברגע". קדש עד שעיר הר דרך מחורביום

 התאוה מקברות בסיון[. כ"א-כ"ז]-.
 וןזדבר יז. ל"ג לה; י"א במ' חצרות. העםנסעו
 האשה אדות על במשה ואפיןמריס

 לא ה': תוכהה ובו/ לקח אשרהכושית

 הוא. נאמן ביתי בכל משה, עבדיכן
 לא ומדוע וכו', בו אדבר פה אלפה

 מרים והנה 1 במשה בעבדי לדבריראתם
 ימים שבעת תפלם הלא כשלג.מצורעת

 ימים[. מד פחותה נזיפה אין : א ;' מ"ק~ר1,
 ימים שבעת למחנה מחיץ מריםויקער
 ]משנה מרים האסף עד נסע לאוהעם

 אחת, שעה למשה המתינה מרים : ט א'סוטה
 מרחוק", אחותו "דתתצב : ד ב' שפשנאמר,

 ימים[י ז' ישראל לה נתעכבולפיכך
 העם נסעו ואחר בסיון[. כ"ח]-.
 : ]הגי"א פארן במדבר ויחנומחצרות
 י"ב; במ' פארן[. שבמדבר אחרבמקום

 יט-כא. א' דב' יחול"ג
 מצות לפי בשבת[. ד' בסיון. כ"ט]-.

 איש י"ב פארן ממדבר משה שלחה'
 אחד איש אחד איש ישראל, בנימראשי
 תשמייב: ]י"ש כנען ארץ את לתורלמטה

 ראה אלא כאןז להזכר כנען ראהמה
 שיכנסו זכות לישראל שאיןהקב"ה
 בצדקתך "לא ה: ט' ינ' אמור, )שכןלארץ
 כי ארצם, את לרשת בא אתהוכו'

 ליצחק נזכר האלהי(, הגויםברשעת
 בת ושרה שנה ק' בן לאברהםשנולד

 במרגלים ק"צ[. בגימטריה וכנען שנה,צ'
 ומשה אפרים. למטה נון בן הושעהיה
 ענבים בכורי ימי והימים ~ymln; לוקרא
 תמוז תקופת אין אמרו: מכאן : 1 שלח]הנ'
 וענבים[י תאניםבלא

 יום מ' באב[. ח' - בסיון כ"ט]-.
 באותה ]תמוז הארץ את השליחיםשתרז
 סיון, של ימים ב' והרי מלא, עשושנה
 ז: שלח הג' לפי אב.-יש"י של וח' תמוז שלל'

vnwפרסה ת' על פרמה ת' היא ישראל 

 כן אם פרסאות, י' ביום מהלךואדם
 את עברו ואיך יום, מ' לצפוןמדרום
 אלא 1 יום במ' ולרחבה לארכההארץ
 לשון לדבר עתידין שהם הקב"השידע
 עליהם לגזור עתיד והוא הארץ עלהרע
 לפניהם וקפץ לשנה, יום צרה שלשנים
 צרותיהם;; לקצר כדי הדרך,את

 שיבת בשבתן. א' באב. ח']-.
 מקץ קדשה פארן מדבר אלהמרגלים

 ודבש חלב זבת הארץ ותשובתם: יוםמ,
 בארץ היושב העם עז כי אפסוכו',

 ויהס וכו'. מאד גדולות בצורותוהערים
 וירשנו נעלה עלה ויאמר: העם אתכלב

 העדה כל ותשא לה. נוכל יכול כיאותה,
 ההוא בלילה העם ויבכו קוים אתויתנו
 אתם הקב"ה: להם אמר באב. ט']ליל
 לכם קובע ואני חנם של בכיהבכיתם
 בין ודברים דין ובו/ לדורות[בכיה
 הזה במדבר ה-: וגזרת משה וביןה'

 שנה עשרים מבן וכו' פגריכםיפלו
 מבן שפחות מכאן סט: שבת ]רש"יומעלה

 ט";יין נמ"י ועין , עונשין בר אינוכ'
 בן ויהושע יפונה בן כלב אם כיוכו'
 במדבר רועים יהיו ובניכם וכו'נון

 אשר הימים במספר וכו' שנהארבעים
 לשנה יום לשנה יום הארץ אתתרתם
 הארץ דבת מוציאי האנשים וימותווכו'.
 מרגלים ג: י' סנ' ]משנה ה'. לפני במגפהרעה
 המדבר דור - הבא. לעולם חלק להםאין
 עקיבאז ר' לדברי יעוה=ב חלק להםאין

 לעוה"ב. הן באין אליעזר ר'ולדברי
 מאד; העם ייתאבלי קי[.סי'

 וישכימו בשבת[. ב' באב. ט']-.
 הננו לאמר: ההר ראש על ויעלובבקר
 תעלו אל משה: חטאנו. כי וכו'ועיינו
 וכו' ההר ראש אל לעלות ויעפילווכו'.
 ההוא בהר היושב והכנעני העמלקיוירד
 באב ןבט' החרמה. עד ויכתוםויכום
 לארץ[. יכנסו שלא אבותינו עלנגזר
 כי; בג ט' כבימה; א' דב' ח-יג: ל'יב י"ך! י"1במ'

ז
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 כס.. תענית ח;פ"ע
 מחלקתו היתה מרגלים אחר : ח ס"ע]-.
 נקהלו ועדתו קרח ובליעתו[. קרחשל
 כל כי לכם רב : אהרן ועל משהעל

 קי.: ]סי' מועד קריאי קדושים כלםהעדה
 חרשים[ ולקבוע שנים לעבר יודעיםשהיו
 משא ? ה' קהל ;על תתנשאו ומדועוכו'
 משה ועדתו. קרח ובין משה ביןומתן
 ה' לפני היו עדתך וכל אתה קרח:אל
 מחתתו איש וקחו מחר, ואהרן והםאתה

 איש ואהרן ואתה מחתות ומאתיםחמשים
 פיה את ן הארץ ותפתח וכו'.מחתתו
 האדם כל ואת בתיהם ואת אותםותבלע
 וכו' וירדו הרכוש, כל ואת לקרחאשר
 וכו'; שאולהחיים

 ועדתו.:( קרח אל )משה ה: ס";]בש'
 קרח י"ל - לו" אשר את ה' ויודע ר ק"ב

 הקב"ה חלק גבולות : להם אמר כךתשא:
 אלהים "ויבדל : ה ד א' בר' כתיב,בעולמה

 ערב ויפי וכו' החשך ובין האורבין
 האומות מן ישראל הבדיל כך בקר";ויהי
 אתם יכולים אם אהרן, את הבדילוכך

 הבדלה אותה ולבטל בלילה יוםלערוב
 לבטל יכולים אתם כך הקב"ה,שהבדיל
 זו.הבדלה
 ראה מה היה שפקח קרח : ז י"חבמ"ר
 ראה , הטעתו עינו אלא ? זולשטות
 ל א 1 מ ש : הימנו עומדת גדולהשלשלת

 )לפי ואהרן כמשה ששקול יח-בג( 1')דה"א
 מבני עומדות משמרות כ"ד ו(; דטתמ'
 )דה"א הקדש ברוח מתנבאים שכלםבניו

 עתידה הזו הגדולה אפשר אמר:ס"ה(.
 יפה, ראה ולא ? אדום ואני ממנילעמד
 מהן. ועומדין תשובה עשו שבניולפי

 שבית המחלוקת, קשה כמה ג: קרחתנ'
 כ' מבן אלא קונסין אין מעלה שלדין
 י"ג, מבן מטה של ובי"ד ומעלהשנה

 יומן בני תינוקות קרה שלובמחלוקתו
 "ונשיהם תחתית: בשאול ונבלעונשרפו
 )בז(. וטפם"ובניהם

 המקום את ראה הנה בך רבה : עי.ב"ב
 בקיעים שני ועדתו: קרה נבלעוששם

 והקשיב וכו' משם יוצא ועשןבאדמה
 אמת ותורתו משה קורא: קולמ.שם
 ראש : )הש"י יום ל' כל וכו/ בדאיםוהם
 וכו/ לשם אותם מחזירה גיהנםחדש(

 עתידה אינה קרח עדת ג: י' סג'משנה
 אליעזר ר' ולפי עקיבאז ר' לפילעלות
 לעלות[.עתידין
 ממחרת ישראל בני עדת תלונות]-[.

 את המתם אתם : אהרן ועל משהעל
 14.700 סתו שבה בעם מגפה וכו'. ה'עם
 מצות קרח.- דבר על המתים מלבדאיש
 הנשיאים י"ב של מטות י"ב להניחה'

 ממחרת ויהי העדות. באהל ה'לפני
 וכו/ לוי לבית אהרן מטה פרח והנהוכו'
 ועל כהונתו על לאהרן ה'מצות
 לבני התרומות ועל לוי שבטתפקיד
 המעשר מן ומעשר לזולם והמעשראהרן
 1. י"א ט; ח י' דב' ט-יא; כr"D 1-י"ח; במ'לאהרן.
 תפדה"- חדש מבן "ופדויו טז: י"ח]במ'

 באדם יום ל' ששהה כל מכאן קלה:שבת
 נפל, אינו בבהמה ימים ח' נפלואינו

 והלאה השמיני "ומיום : כז כ"כ 1י'שנאמר,
 לקרבן"[.ירצה
 י"ז( : גירסה )ויש ז' : תענית מגלת]-.
 רעה הארץ דבת מוציאי מתובאלול
 באבן. ח' לעיל ועיןבמגפה.

 אשר "והימים]ב'תמ"ם-ב'תפ"ו[.
 את עברנו אשר עד ברנע מקדשהלכנו
 ב' דב' שנה". ושמנה שלשים זרדנחל

 האלה. השנים בל"ח ישראל נדודייד.
 לא זרד נחל : ים חוקת -תנ' סו. מו-ב' א'דב,
 שנה ול"ח זרת מלוא אלאהיה

- לעברו.נשתהו  שנה י"ס חג ס"ע 
 ישבו שנה וי"ט ומטורפין חוזריןהיו

 מ"ב המסעות כל נמצאו ברנע.בקדש
 יעד מהם צא א: ל"ג במ' רש"ימסעות.

 ראשונה בשנה היו שכלם ג-יח( ל"ג)במ'
 מסעות ח' משם הוציא ועוד גזרה...קודם
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 עד ההר מה4 אהרן מיתת לאחרשהיו
 מא-מט(, ל"ג )במ' ם, בשנת מואבערבות
 כ' אלא נסעו לא שנה ל"ת שכלנמצא
 המסעגת ולמנין - )שסיט-לז((מסעות
 י"ג לז, י"ב עמ' עין החניות מקומותושמות

 מ' ב, א י"ט ה, י"ח י"ג, א, ט"ו שכב, ט"ו י"ר,מיז,

 ג י"א מיא, י' סו-כג, אה ט' א, א' בש'לד-לח;
 א כ' מ-מה. כה י"ד כא-בו, י"ג טז, טו י"ס לה,לד

 ב א ב"ה כח, יד כ"ג מא, לו.לט ה א כיב כ"א,יד-כס,
 ה- דב' יג ל"ו ל"א-ל"ה, יב-יד, כ"ז סג, כ"1טו,
 ד- כ"ט כ"ז, ומרט, בג-בה י"א 1-יא, י' סמא. ד'ג',
 ל"ו. ממז, ל"בו,

 שנה ל"ת על לסיע בפרשו הגר"א ה: ר עה
 שגכגס מקום בכל הוא גדול "כלל ; אומרהניל
 לעבר, שנה אותה חושב בשנה אחד חדשאפילו
 בשנה נכנס ולא במדבר, שנה מ' שהיו כאןכמו

 ברנע לקדש משבאו הרי חדשים, ג' רקהשנית
 ואינו חדשום. ומ, שנה ל-ח זרד לנחל שבאועד

 חושב בשנה שנכנס כיון ע"כ שנה, ל"ח רקחושב
 וכו' "משבאו הדיוק מאי חוץ לעבר,. שגהאותה
 מוכח עברנו' אשר עד "הלכנו במקום שבאו",עד

 מ', שנת בסוף זרד נחל עברו הגר"א שלפימכאן,
 כי ואינו, ישראל, לארץ ישראל כניסת עםהינו
 זרד, בנחל ).ויהנו יב כ"א במ' למן הכתוביםלפי
 ברור,שעור נראה יד ב' ויב' וכו'( נסעוטעם
 ער זרד גחל עברם למן חדשים 3מהעברו
 ימים זרר נחל את עברו מ"ע ולפי מ'; שגתמגף
 בא' אהרן שמת לאחר מסעות( י'ב )היגומספר
 לארץ; כניסתם קודם הדשים ח, הינו מ,, שנתבאב
 הנראה כפי שחושב הגר"א, חשבון לפי שגםהרי
 לא ב', שנת של סיון בסוף לקדש ביאתםאת

 ליח אלא זרד נחל עברם עד לקדש מביאתםנמצא
 ואולם חדשים. מ' ולא וחצי חרש או וחרששגה
 ב א' גב' רש"י לפי פורש; לא לקרש ביאתםזמן

 ')וכן ברצע מקדש במיון בכ"מ המרגליםנשלחו
 במ' רש"י לפי ואלו ז(, י"ד יהי' בפרושנאמר
 גם הנראה וכפי מרתמה, המרגלים נשלחו אל-ג
 בסביבת פאין במדבר למקום הכונה שם וגםפה

 מתור שבו שהמרגלים אלא נאמר לא בתורהקדש.
 כ41 י"ג )בם, קדשה" פארן מדבר "אל הארץאת
 מקדש, הראשינה יציאתם זמן פורש לא כןכמו
 "אשר המלים טשמעות לפי העקר הוא זהוהלא
 לאחר אלא אופן בבל היה לא וזה מקדש",הלכנו
 או יופ הנראה יכפי באב[, ]בת, המרגליםששבו
 באותו עברו לעיל, שראית וכפי לאחריו,יומים
 שנה. ליח לאחר זרד נחל את באב בערךזמן

 חוא בתורה המפורש שנה ליח שהמספרנמצא,

 שקבע לכלל ראיה שום ממנו ואין בהחלפ,מדויק
  משום גם מתאמת אינו זה כלל ואמנםהגר'א,
 שאסרו סמה לכך ראיה שום ואין אחר.מקום
 שגה, חשוב בשנה אחר וחרש אחד שיום פ(,)ר"ה
 ועי-ש. לעבר, השגה בחשוב עסקינן לא שםכי

_ 
 ר, חסרות הנ"ל שנה שליח כתב, יעבץוחג,

 חשבונו. על לעמר יודע ואיניחדשים,
 נעל כעס שהיה שנה ל"ח ה:~פסיק'
ישראל.
 ל"ח כל קכא: וב"ב ל תענית לפי א א' פק'רש"י
 מן כמנודים, במדבר ישראל שהיושנה

 עם הדבור נתיחד לא ואילך,המרגלים
 כאשר "ייהי יז: טז ב' מדב' והראיהמשה.
 מקרב למות המלחמה אנשי כלתמו
 כש"י ועין לאמר". אלי ה' וידברהעם
 שם.ב"ב

 ט' בליל ג: ל' פתיחתא רבתי, איכהלפי
 ט"ו מתו השנה ממ' שנה בכלבאב
 היא הכונה כרחך )וקל ופרוטרוטאלף
 האלה(. השנה לל"ח אם בי למילא
 בו שכלו "יום קכא. וב"ב ל ותענית שםועין
 ז והוספות רשב"ם ישי, פרושי מדבר"מתי
 מפקד ב'תפ"ח באבי ט"ו ב'תפ"זועין
 בניסן[. וי"אבנ"י

 יוצרי קרח, בני תקופת]ב'תנ"ח.
 לעין שמם על הרשולים התהליםפרקי
 לפי א(. כתובים הקדש", "כתביבנספח
 שנה לת"ע שקודם מוצא אתה א: צ'טב"י

 ביהם"ק, שנבנה קודם שנה ת"ע)כלומר:
 יציאת אחרי שנה ת"פ נבנהוהוא

 שנים לי' מכוון זה זמן כן ואםמצרים,
 מהנבאין קרח בני מצרים( יציאתאחר
 בתוך יוניות עתיד שהוא ביהמ"קעל

 : ג פ"י תהלים הה"ד בנימין, שלהלקו
 ה'"[, לחצרות נפשי כלתה וגם"נכספה

 נלחם האפרי מלך שסיחן]כ'תפד[.
 ארצו כל את ויקח הראשון מואבבמלך
 ש"י. כו-ל; כ"א במ' וכו'. ארנון" עךמידו
 )ניסן(' הראשון בחדש א'[ הפ"ז,נב
 מצרים, ליציאת לאט שנת סוף]והוא
 שנת חושב ט ס"ע אבל בניסן. ט"ושומנה
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 העדה כל בנ"י ויבאו ניסן[. מתחלתמ'
 מדבר, מתי מתו שכבר השלמה, :]רעץ
 בקדש העם וישב לחיים[ פרשוואלו

 לו. ל"ג א; כ' במ' 4ן.ומבמדבר
 בניסן[. א'( גירסה )ויש י' : י סיע]-.
 ]תענית ; שם שם, ותקבר מרים שםותמת

 מרים, בזכות שנתנה הבאר נסתלקה :ט.
 בזכות להלן( )עין לישראל להןוחזרה
 ואהרן[.משה

 ויקהלו לעדה מים היה ולא;-[.
 וירם וכו/ העם וירב ואהרן משהעל
 במטהו הסלע את ויך ידו אתמשה
 המה וכו'. רבים מים ויצאופעמים

 ב-יג. כ' במ' וכו/מי-מריבה
 עשו בקדש : ט מ"ע ניסן-תמוז.]-.
 חדשים[, ד'( : גורסין )ויש ג'ישראל
 מלך אל מקדש מלאכים משהוישלח
 נעברה וכו' ישראל אחיך אמר כהאדום:
 תעלי. לא : ויאמר וכו'. בארצךנא
 וביד כבד בעם לקראתו אדוםויצא
 יד- כ' במ' מעליו, ישראל ויט וכו'.חזקה
 מז-בג. ב' דב'כא;

 מקדש באב[. א' או תמוז סוף]-,
 אדום; ארץ גבול על ההר. ה4 וכו'באו

 בשנת )אב( החמישי לחדש א']-[.
 מצרים. מארץ ישראל לצאתהארבעים

 מצות פי על שנה, קכ"ג בן אהרן,מות
 מריבה. מי חטא על ההר, בהרה'

 את ויבכו תחתיו. בנו אלעזרויכהן
 במ'כ' ישראל. בית כל יום שלשיםאהרן

 אהרן יושמת י: ]ס"ע 1. י' דב' לז-לט; ל-גכב-כס;
 וחזר בזכותו שניתן הענן עמודנסתלק
 י"ו סופרים ס..-מס' תענית עין ; משהבזכות

 "הללויה" עונין שישראל פעמים קכ"ג :יב
 אמקדש( בבית הלל אמירת)בשעת
 אהרן[. של שנותיוכנגד
 ערב בכל : תענית סוף יפי באב. ט"ו]--.

 במדבר, ישראל נדודי )בימי באבט'
 היה זו( שנה ועד המרגלים עווןלמן
 ואומר: המחנה בכל כרוז מוציאמשה

 להן וחופרין יוצאין .והן 1 לחפורצאו
 עומררן היו ובשחר וישנים,קברות
 ופרוטרוט אלף ט"ו חסרים עצמןומוצאין

 ובשנה דמ"ה(. אלף ט"ו קרחג:)1'
 עצמן ומצאו ועמדו כן עשוהאחרונה
 וכן בחשבון? טעינו אולי אמרו:שלמים;

 ובי"ד ובי"ג ובי"ב ובי"א באבבי'
 אמרת הירח אור שנתמלא כיוןובט"ו.
 הקשה, הגזרה אותה הקב"ה שבטלדומה
 ורפ"י ל' תענית ועין: טוב. יום ועשוועמדו
 ב'תמ=ט-ב'תפ"ז[. ; באב ח' ב'תמ"טשם;

 ערד מלך הכנעני מלחמת]-[.
 בחרמה.- ונצחונם תבוסתםבישראל,
 בדרך העם נפש ותקצר ההר מהרויסעו
 עם מיתת וכו/ מים ואין לחם איןוכו':
 השרפים. הנחשים מנשיכת מישראלרב
 הנס על וישימהו נחשת נחש משהויעש
 ג'ר', עין חזקיה, ימי עד )התקיםוכו'
 אשר הנחושת נחש "כתת ד י"ח מ"בשלפי
 בני היו ההם הימים שד כי משה,עשה

 נחושתן". לו ויקרא לו מקטריםישראל
 ותחנותם' בנ"י מסעי ג(. ג' ע"ז ירו'ועין

 מעבר זרד, בנחל העברים, בעייבאובות,
 יוד( גחיי: בשם ]מה"ד בארה. ומשםארנון,
 הינו ימים, ג' ארך ארנון נחלימלחמת

 ]תנ'חקתכ: וכו' הבאר שירת שעות[.ל"ו
 שנה[. מ' בסוף נאמרה הזאתהשירה

 ;. 1 י' דב' ל-לו; ל"ג א-ק כ"אבמ'

 שם "מוסרה ו י' דב' הכתוב על ס:]ס"ע
 אהרן. מת במוסרה וכי - אהרן"מת

 שמת ממקום אלא ? מת ההר בהרוהלא
 שהנו עד  מסעות ז' לאחוריהן חזרואהרן

 בארה, ומשם הגדודה נסעו משםבמוסרה.
 החנו ויסעו להם, שחזרה הבארהיא

 יואר מפורטים והדברים וכו'.-באובות
 אמרו אהרן מות לאחר כי השעג,יי"ש

 מצרימה" ונשובה ראש "נתנהישראל
 זמן ובאותו המרגלים(, במעשה ד. י"ר)במ'
 ואז[ צלפחד,מת

 וכו' צלפחד בנות ותקרבנה]-[.
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