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פרשה א

ותען להם מרים שירו לה'כי גאה נאה מום ורוכבו רמה בים,
י
ג
מ
דנצשוכ כשם שאמר משה שירהלאנשים כך אמרה מרים שירהלנשים שנאמר שדרו
לה' וע'.

חסלת שירתא
 1שירו וכו' ביטן אטכס ח'ן מגיד וכו' מרים] ט ח'ן
 2הכתוב] מ ח'ן כס ונכשםןשירה] א ח'ןינ'] אם ח'ן
 3אטכס ר)ה'כי גאה גאה (א ג1 ,ט') ן  4שירתע] ק

 1מגידוכו' .כלומר לא הפסוק השאשק בלבד 4אכלהשירה
רא"ם .ועיין פ"ז ובש"ט דף ר מסיםהיא אימרת תחש

נ' לאלהא הושבחתם .א שירהא ואית בה פרשיתאי' וסימנהון בכן איחגאה תקיפא רח' תהומא רבא אמר מאן אריס ועלי'
444:,.ני.

5

0נ

15

פרשה א
וימצ משה ,אמר רבי יהושעוו גמיעה לאנמצו אלא עלפי משה ושאר כל
ו (במדבר ם כנ)
הממעותכולןגמעו על פ" הנכורה שנ'עלפי ה'יחטועל פי ה'ימי
'
ו
א
משהשני
משה את
ר' אליעור על פי
אבלנמיעהזו לאנמעו
%אשנעילםפיושלשה מקוומיוסתעשלאנמצויש
ילפיהנכורהוכאן לא
%א
רע
הנבורה נמעו  pwמצינו ב
נמעו אלא עלפי הכבורה ומה ת"ל וימע משה את ישראל להודיע שבחן של ישראל
שכיון שאמר להם משה קומו סעו לא אמרו היאך אנו יוצאין במדבר ואין בידינו
מחיה לדרך אלא האמינו והלכו אחר משה ועליהם מפורש בקבלה הלוך וקראת
באזני ירושלם וגו' (ירמיה בב).וכן מצינו שחור ממען לאחוריהם שלשה ממעות שנ'
ויסעומפני החירותויסעו ממרהויבואו אילימהוימעו מאיליםויחנו עלים סוף (במד'
לנח-י).וכןמצינו שחורולכבודו של אהרןלקבורתו שמונה מטצות שנ'ובג .ישראל
(א) כ א פרשיתא קדמיתאן  6אטכ משה אתישראי
(אכ נ' מים סוף)ר-י או'ן מ ר'יהוידע אומ' כלהמסעות
רם4שנטעי אלא מפי הגבורהן טש נסיעהזון ג [~aL-א
טכ ח'ן אנוכש נסעויש' (שח') עלפי משהן  7כולן]כ:
אכמש לא נסעו אלא מפי (אכש ע"פ) הגבורהן ם D"y
ה'יסעון ש ה'יסעובני יש' וע"מ ה'יחנו) א ועל וגו'ן
יחנו] ד נ'בני ישראל ן8לאנסעו אלא] מ ח'ן אטכ לכך
נאמרויסען  r~haישראל] מ ח'ן כ גר' אליעזר ן  9מ
מצינו במקום אחר ושנים ושלשה שלאןאטכ מצינו במקום
בשנים ובשלשה (כ ובשנים ובשלשה מקומות) שלאן ש או
בשלשהן ד מפי הנגורהןוכאן וכו ,הגבורה] אטכמ ה']
 10משה את ישראל] מ ח'ן את ישק ט ח'] אט:ש אלא
להודיע ן  11משה] מ ח'ן ט טסעיןן גמדבר] מ ח' ,ש
לדרך במדבר .אכ למדברןבידיכן ר לטן  12ד בדרךן א
ט:מ אחריןועליהם] מ ח'ן אט:ש עליהםן כ מפרשן
 13אכמ ירושלם לאמר וגו'( :ח')ן ט שחזרו לאחוריהם
ררם שלשן  14מפני] כ וס"ה במקרא אבל דטמפש מפי,
אפי ! אטכ החיטת ויעברו בתוך היםוא ג' וגוץויסעו
ן מנ'למחתיהם '
ממרהוכו'ן כבאואילימהןמה'ן 15שחזרו
ם שלש מסעותו שנ'ן רט ח'ן שנ' וכו' מסעות ש'ג בעמ'

(א)  6ושאר .צ"ל ששאר ,א"צ .או לפי ששאר,עיין
מכילתא דרשב"י 8 :ר' ליעזה בבה-מ מגיה בע' הס' שץ
ד"א במקום ר' אליעזר ,וכן הוא במ"ח שפ ובתנחומא ב
ס"טז ובשמות רבה פ-כד ס-ב גורס שם ר' אלעזר .וכן
מגיהבש.י .ובפ"זגורס כאן ד"א במקוםר'אליוהר ,ובמסע
כתב דב' נוסחאות או תרי תנאי גובהו אליבא דר"א וע"ז
ליתא אלא נראה דבמקום ר"א כאן צ"ל ר' אלעזר המודעי
כמו בתנחומא ב ס"טז ובמכילתא דרשב"י נשמטה דרשת
ר"א המודעי 9 :מצינו וכו'* בא"צ מגיה מצינו בשאר
ן מכילתא דרשב"י - :וכאן .בא"צ
מקומות ,וא"נ .ועיי

מגיה ואף כאן ,וא"צ 12 :לתאמינווכר .בנפלח סוף פ"נ
ועוין מ"ז וש-ט דף רח ותנחומא ב ט"טז.3 :נ וכן מצינו
וכו' כלומר ואף עלפי כן האמינו ,מ"ע וא"נ 4א דמכאן

ועד סוף המאמרשייך לקמן אחר יכול שאמרו ולא עשו
הרי הוא אומר וכו'וע"ז קאמרוכןמצינו וכו'דאחר שנסעו
מים סוף תזרו וחנו עלים סוף,ועיין ספרי דברים פיס' א
ד"ה מול סוף ומדרש תנאים שם .אבל בתוספות ערמון טה
ד"ה כשם כתבו שלא עברו את הים מעברלעבר 4א כקשת
וחזרו ועלו באותו צד שירדו ,וכן דעת הרמב-ם באבות
ז ופ'כב ופ'טו שכב 14 :מסני'
פ"ה מ"ר וראב"ע פ'יד פ'י
עין בח-ג ות"א שם 15 :שמונה וכו' .וכן הוא ירושלמי
יומא לח  a~pוסוטה ין ע"ג ,ורפ"י פינתם כן פסוקיג
ועקבפ"י  1אגל בסדר עולם רבה פ"טז מסעותוכן רש-י
הקת כא ד ותנחומא חקת סכה ורבה חקת מי"ט ס"כ' ויש
ליישב דח' מקומות הוו אבל מסעות לא הץ אלא ז'. ,עיין
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נסעו מבארותבני עק וע' שם מת אהרן וע' (דבריםי ח)וכי במוסרה מתוהלא לא
מת אלא בהר ההרשניויעלאהרןהכהן וע' (במדברלגלה 4ומה ת"ל שם מתאהרן
ויקבר שם אלא מלמד שחזרו לאחוריהם לכבודו של אהרן לקבורתו שמונה ממעות
שנ'רמער מטמרותויחנובבניינקןויחנובחורהבדגר,ויסעומחורהגדגדויחנוביטבתה
וימעו מיטבתה ויחנו בעברונה ,וימעו מעברונה ויחנו בעציון גבר ,וימעו מעציון נבר
ויחנו במדברצין הוא קדש,וימעו מקדשויחנו בהר ההר (שם) ,ר'אליצור אומר על
פי הככורה נסעו שכןמצינו בשמם ושלשה מקומות ומה ת"ל ויסע משה אתישראל
שהסיעןבעלכרחן במקלשכיון שראו בפכריהאנשים שהצכירוםבפרך ובעבורה קשה
כולן פגרים מתים מובלקעל שפתהים אמרו כמדומהלנו שלאנשתייר אדם במצרים
נתנה ראשונשובה מצרימה ונעשה לנו עבודה דרה ותרד בראשנו ונחוור למצרים
יכול שאמרו ולא עשו הרי הוא אומרוימאנו לשמוע ולאוכרו נפלאותיך אשרעשיר:
עמהם ויקשו את ערפםויתנו ראש לשוב לעברותם ואתה אלהי המליחותהבון ורחום
ארך אפים ורב חמד ולא עובתם ואומרואףכי עשו להם ענל ממכה ויאמרו אלרן
אלהיך ישראל אשרהעלוךמארץ מצ'ויעשונאצותגדולות(נחמיה טיו-יה) ,ר'יהודה
בן אלעאי אומר עבודה ורה עברה עם ישראלבים והמיעה משה באותה שעה שנאמר
ויםע משה אתישראל מים מוף מדבר שהיה עם ישראל בים מוף ואי זוזוזו עבודה
משה אתישר %מיםמוף :ויצאו %מדבר שור הוא מדברכוב
וארמהרולעכלךיונעאלמרוימי
מדבר כוב שהיה שמנה מאות פרמה על שמנה מאות פרכה כלו מלא
נחשיםועקרבים שנ'המוליכך במדברהכדולוהנוראנחש שרףועקרבוגו'(דברים חסו)
וכת' משא מדברים (ישעיכא א) וכתי משא בהמותנכב בארץ צרה וצוקהלביאוליש
הס'] א ח,ן  1ם יעקן מוסרה שםן כ מבארותבני יש'
שבותיהודה ,וצ"ע .ובת"י פ' עקב איהא שם שית מטלין,
וע-ין ראב"ע ורשב-ם ורמב"ן פ' עקב וצ"ב מאי דקאמר
מוסרה שם ן וגום ככס ח' ן מ והלא גהר ההר טתן
וכחזרו לכבודו של אהרן' ומן בל המקומות שהבאתי משמע
מהר
 2שנ' וכו' ויקבל שטן מ ה' ן טכ שמדהן
ם
שחזרולפי שגירה בהם הכנעני מלחמה ורצולחזורלמצרי
~haרניסן
הר ההר (כ נ' ע-פ ה' וימת שם) ומה ת-לן 3ויקב
התירץ בש"י דכיון שנחהרטו שם וידעו שמיההו גרמה כל
זח והספירוהו שם תשיב כאלו הזרו לכבודו .ובבח"מ מראה
טכ ח'ןלאחוריהם] סב ח'ןלכבודו וכר לקבורתו] מ ה'ן
מקום לת"י עקב וקבעו תמן מספדאבגי ישראל כאלו תמן
מ מטעת לקבורתו של אהרןן  4שנ'וכרההר ג'ו] ט ה'ן
נתת אהרן ואיתקבר תמן ,ועיין פדר"א פ-יז וב-ז אינו
ויהנו וכו' [lpy,מ ח'ן יעקח אב מויסעו יעקן ן
ש"ט דף רה 12 :ויתנווכו'.
מספיק 6 :ר' אליעזר
עקן ויסעו מהרמבהנגידגד וים.
ו
ויחנו וכף] נ 4ויסעו מבניי
יכו'ד-כתיבלעיל מניה ועל הר
אע"ג דבמרגלים משתע
י
נ
י
ס
צרדת ה-ק על הים אמרו ובמרגלים עשו כן ,ש"י וא-נ
מיס'ויס' מעב' ויס' מעצ' ג' ויס' מקד' וכףן  6כסיןן
זבמרגלים כתיב בהדיא אלא נראה דהאי דורש ס-ל דעד
אכ ההר בקצה ארץ ר' אליעזרן ר'אליעזר הס" מקומות]
מסוק טז מספר טובות שעשהעמהם השם ומפשק טז ואילך
מ ח'ן  7אב גגורהן ט נסעו ומה ת"ל וכו' ,ש נסעו שנ'
מספר בנגוד לזה מה שהרעולעשות ומדמספר מעשה העגל
ויסעו בראשונה ע-פ רח'ן מ ד"א מה ת"לן אמצינובמקום
בפסוקיח ס-ל דע-כ פזיז מדבר מחמא אחר קודם שלוח
אמרגלים 15 :עבודה זרה וגו" לעיל בא פ-יד .וש"ג:
בשנים ובשלשה וכן לא נסעו אלא ע"פ גבורה ומה.ת"לן
 18שמונה וכו' .וכיה שמות רבה פ'כד סיד ולחומש סעח
כ ובשלשה מקומות שלא נסעו אלאע"פ הגבורהן משה את
,
ח
ישראל] מ ח'ן אתיש'] אם ]  8ארכש אלא מלמר
שהסיען] אתכמש משה במקל (ט ח') על כרחן (טס בעל
יר')] אטכס שהיו(א שהן)משעברין(אטמעבידין)בהן בפרך(מ ח')ובעבודה(מבעבודה)ן 9אטכמשכמדומין אםן 10טשנ'
נהגהן מ מצריםן מ נעשהן  11ולא עשו] אכ ח'ן מ ת-לוימרו עליםבים סוף וימחטן כ זכרן מגפלאותיו אשר עשהן
ק עשיתי ן  12את ערפם] ר ח'ןויצגו וכר ואומר] כס ח'ן ט ערפם והשאר ליתאן במקר' :לעבודתם במצרים ,אלעבורים
וגר ואףן גמקרא :סליחות ן  13במקרא :אףן ויאמרו וכר] ם ח' ,דט וגו' ] במקרא :זה אלהיך אשר העלך משצריםן א
ואמרו זה וגו'ן  15אכש  .(haט ברןישראל] ק משהן כביוםהסיעהן א בים עם ישראלן  16את ישראלן כ ח'ן אטכס
מדבר שענר (אטכ שהיה) עמהםביםןסוף) מ ח'ןואי וכף סוף] ט ח'ןזו בגג] כמ ח'ן  17לכך וכר] מ שנ' ועברבים
צרהןהוא] מ ח /אטכ זהן ש סג רפת כזג מכזיוהן 18ענקו] ד ח'ן אט שהואן ד ט,מאות וט' תשע טאבו וכףן פרסה
בפלא] א ח'ן  19כ תקרבים וצרעתםן ועקרב וגר] מ ח'ן א נחש ועףןוגולן טכ"' 20 1וכתיב וט'ים] טכס"'] אטכמ
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מהם אפעה שרף מעופףוכו' (שם לו)אין אפעה אלא עכס אמרו שעכס זה רואהצל
עוף שהוא פורח באויר וכשהוא רואה העוף ומתחבר אלצלו איבריו נושרין ואף על
פיכן לא אמרו איה ד;' המעלה אותנו מארץ מצרים המוליך אותנו במדבר כארץ
ערבה ושוחה ארץציה וצלמות (ירמיה בו) מהו צלמות מקום צל ועמומות .אמר
ר' אבא הדבר הוה הסיחלירבינו הגדול אדם אחדהיה בארץ ישראלוהיוקורין אותו
מרוטה פעם אחת עלה להר ללקוטעצים וראה את הנחשישן והנחש לא ראהו סיר
נשר שער ראשו ולא צמח בו שצר עד יום מותו והיוקורין אותו מרוטה :וילכו
שלשת ימים במרבה ולא מצאו מים ,ר' יהושע אומר כשמועו .ר' א:יעור אומר
והלא המים תחתרגלי ישראלהיו והארץאינה צפה אלא על המים שנ'לרוקע הארץ
על המים(תהוייםקלוו) הא מה ת"ל ולא מצאו מיםכדיליגען ,אחרים אומרים מים
שנטלו ישראלבין הכורים שלמו מהן באותה שעה הא מה ת"ל ולא מצאו מים שאף
בכליהם לא מצאו מיםכענין שנ'ואדיריהםשלחוצעיריהם למים ולאמצאושבוכליהם
ריקם (ירמ'יד ג) ,דורשי רשומות אמרו ולא מצאו מים ,דברי תורה שנמשלו למים
ומניןשנמשלו למים שנ'הוי כל צמאלכו למיםכישעיהגה א)לפי שפרשומדבריתורה
שלשת ימים לכך מרדו ולכך התקינו להם הנביאים והזקנים שיהיו קורין בתורה
בשבת בשני וכחמישי הרו כיצדקורין בשכת ומפמיקין באחד בשכת וקורין בשני
ומפפיקין בשלישיוכרביעיוקורין בחמישיומפמיקין בערב שבה.
ואומר משא מדבר נגבן ם וצוקה וגו'ןוייש וכו'ן כ ח'ן
 1מהם] מ ח'ן שרף וכו'ן אם ח' .במקרא :ושרףן טכ
ואיןן מ כשעכסןצלן ום כל ן  2שהואן אטכמ ח'ו מ
העוף נושר אברים אברים ,תנחומא ס'יח עכם זה רואה צל
נתחבר
הפורחן אזטכמ באויר מיד הוא (אן ח') מתחבר (ז
ח
ר
ו
פ
באויר מיד נתחבר ונושרוכו'ועיין בח" ונראה
עוף
ט ומיד מת ,ג מכרכר) ונושר העוף (א:טכ ח ),איברים
כגב-מכילתא
דצ"ל פורח באויר מיד הוא מתחבל (או מתאכל
ן בח"ג לקנון צד נו שורה ו,
דרשב"י) ונושר ובו" ועיי
איברים ~ט ח"ון אטכ אעפ"כן  3ד;'] מ ח'ן מארץ וכו']
והחלוףבין מתאכל ומתחבל נמצא ג"כ תוספתא עבודה זרה
אותם
 ח'ן בו אותנו במדבר עד ציה וצלמות מהו ,אטפ"ה ה-ז 5 :ר' אבא וכו'.עיין בח"ג ובתנחומא ס"יח אמר
מארץ מצרים וגו' עד ציה וצלמותן במקרא בארץ".בארץ
ר' אחא הסיחלי רבנו הגדול ,ובז הוא בס והזהיר דף בא.
ובתנחומא ב ס-יז ר"ח הגדול אמר ,ובשמ"ר שם ר' אבא
 4מקוס] גם פש ,דם ח'ן מ שעמו  5 1ד ר' עקיבאן ד
הסיח לפני רבנו ונראה דהעקר כגירסא שבפנים' וכן הוא
דברן הזה] ד חללי] א ה']הגדולן כ"ה גם ש ,דפ הקדושן
במכילתא דרשב"י וש-ט דף רח ,ועיין ילקוט ירמיה הסו
לראש
איהיהן מ אותהן  6אכמ אמרו פעםן ט הלךן א
'
ר
ו
אבא הוא רב ורבנו הגדול הוא ר' חייא 10 :ליגען'
ההרןלהרן ט:מ ח'ןאללקטןטכמעציםבראשההרןאת] אך
ש"ט דףרו ,ובפ"ז השמיט דעת ר'~יעזר,ובמכדרשב"י נ"א
ר' יהושע אומר כדי ליגען ר' אליעזר המודעי אומר והלא
ח'ן כ ומידן  7נשרן ד סר ,טכ נשרון צמח] רהיהן 8ולא
מים וכו' מה ת"ל ולא מצאו מים כדי לנסותם - :אחרים
מצאו מימן טס ח' ,א וגו'ן טס כמשמעון כ גר' אליעזר.
וכו' .תנחומא ס"יט ,והזהיר דף כא ,ש ט דףרפ ובתנחומא
ה
וק ר' אלעזר ן  9מ מתחתןהיו] מ ח'ן ד והארץ הית
ב מ"יח מביא הך דאחרים ע ש ר' יהושע 13 :דורשי
צפה עלן שנ' וכו' המים] מ ח'ן המים] מ ח'ן  10האן ט
רשומות וכו' .מדרש אגדה 15 :ולכך וכו' .בס' והזהיר
הואן אטב לאן אטע אלא כדין כ ואחריםן 1נ
לפיכךהתקינו נביאים וזקנים שיהיוקוהין וכו' ובפ"ז לפיכך
תקנו אבות הראשונים להיות ישראל וכו' ,ובש"ט תקנו
י
אבשרלאאל
מזע ח'ן אכמתמביז] מ להןן זמת ומה הדלן י
ן
נביאיםשביניהם שיהיו קורין וכו' .וכן הוא מכי' דרשב-י.
מים וכו' מים) א"'ן טכס אףן  12מים] ט"מ ח'ןלמים
בבא קמא פב' ומסיים שם רתקנה זו שיהיוקורין באלו הג'
וכון אט וגו'ן ולא-וכו'] כס ח3 1 ,נ אדסכ לאן מים]
ימים כבר נתקנה מימות משה ועזרא הוא שתקן סכום
הפסוקים אבל בירושלמי מגילה עה ע'.א מבואר רמשה תקן
דב ח,ן אכמ במים ן  14ומנין וכו' למים] טמ ח'ן אב
שיהיוקורין בשבחות וימים טובים ובראשי חדשים וחולו
ומנין לד-ת שנמשלו(כ שהן משולין)במיםן א למ-םוגו'ן
של מועד ועזרא תקן כב' וה' ושבת במנחה .וכן הוא במס'
מ מן התורהן  15כמ שלשהן זטכסת לפיכך התקינוןא
ולפיכךן להם] אזטכמת"'] אכ הזקנים והנביאיםן  16ט
מ ובשנין הא וכו' בשבת] ט ח'ן כ באיזה צדן אכ לאחר שבתן ט אחדן תאםקירין וכן מ בסמוךן ב בשף בשבתן  17ט
שלישיורביעין א בשלישי וברג'מפסיקיןן כ ע"שן אט בששין

ותנתומא ב ס"יז ופ"ז וס"ט דף רו!  1אמרווכו' .ש"נו

עכס זה כלעוף הפורחעליו מיד הוא משתברונושראיברין
איברין ,פ"ז שרףהוא אפעה כשהוארכה צל עוף פורחמיר
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מסבתא דויםס בנלקח
ויבאו מרתה ,ר' יהושע אומר לשלשה מקומות באו ישראל באותה שעה
שנ' ויבואו מרתה .ר' אלעור המודעי אומר לאבאו אלא למקום אחד :וילונו העם
על משה ,ר' יהושע אומרהיה להם לישראל להמלךבבדול שבהם תחלה לומר מה
נשתה אלא שעמדו ואמרו דברי תרעומת על משה .ר' אלעור המודעי אומר לימודין
היו ישראלכדברי תרעומתעל משה ולא על משה כלכד אמרו אלא על הככורה
לכך נאמר לאמר מה נשתה.
ויצעק אל ה' ויורהו עץ ,מכאן שהצדיק.םאיןקשין לקבללפי דרכך את למד
שתפלתצדיקים קצרה .מעשה בתלמיד אחד שעברלפני ר' אליצור וקצר בברכותיו
אמרו לותלמידיו רבי ראיתפלוני שקצר בברכותיו והיומלעיניןעליו ואומרים עליו
תלמיד חכם קצרן הוא וה אמר להם לא קצרוהיותר ממשה שנ' אלנא רפאנא לה
(במדבריכיכ) .שוב מעשהבתלמיד אחד שעברלפניריייעורוהיה מאריך בברכותיו
אמרולו תלמידיו רבי ראית זה שהאריך בברכותיו והיואומריןעליו ותלמידחכים
מארכן הוא וה אמר להם לא האריך וה יותר ממשה שנ'ואתנפללפני ה' את .ארבעים
היום וגו' ,דברים ט כה) ,שהיה אומר יש שעה לקצר ויש שעה להאריך :ויורהו
וע'עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חוק ומשפטוגו' .ר' יהושע
אומרזהעץ של ערבה ,ר' אלעזר המודעי אומרי
העץ שלזיתשאיןלךעץ מריותר
מעץוית ,ר' יהושעבן קרחה אומרזהעץהרדופני .ר'שמעוןבןיוחאי אומר דברמן
ההורס הראהו שנאמרויורהי ה'עץ ,ויראהו ה'עץאינו אומר אלאויורהוכענין שנאמר
פרשה א

סופרים פ"י,ועיין ירושלמי מגלה ע ע"ב 1 :לשלשה וכו'.
משום דשלשה פעמים נאמר מרה בפסוק ,ז"ר .וכן פירש
בש"טדף רט' וכן מפורש במכילתא דרשב"י ,ואפשר דרצה
לומר דחפרו בשלשה מקומות ולא מצאו .זי"נ .עוד כתב
בזי-נ דאפשר דהגירסא משבשת וב"ללקמן עלו
ממה'יסעומקים
שמפורש
וכו' דמשמע דמיד באו למדברסין בהפך
בפרשת מסעי א"נ קאי אקרא ויסעו וכו' ממדברס.ן וכו'
דמשמעג-כדבאו מיד למדבררפידים ועל זה באה הפלוגתא
דר"י ור"א .ועייןחזקוני שכתב שלשתימים במדבר שלש
חניות איתם פי ההירות מרה ונראה שכוון להמכילתא
שלפגינו .ובמ"ע כתב דר"י ס"ל דשלשה מקומות שור מרה
ואלים לא הוו אלא מסע אחד ומרה ואלים במדבר שור הוו
ודייקכן מרלא כתיבויסעו ממדברשור ויחנו במרה ויסר
ויחנו באלים ש"מ דלא בא הכתוב אלא לומר דנתפזרו

במדבר שור מרחק 'שהקשרת ימיכם למבקש מיכת ופגעו

במרה ואלים והחנייה הראשונה היתה באלים וצ"ע .ועיין
פ"ז וש"ט דף רו 6 :לכך וכו' .תרווייהו
ח,מלת לאמר דרשו-
ועיין פ"ז וש"ט דף רו והנחומא ב ס"י אבלעיין לקמן

ד"ה ויומונו (צד קנט) וצ"ע)7 7 :קב-7ן .ר"ל כמצעוק,
אבל לשון הפ"ז וש"ט דף רו :מכאן אתה למד שתפלת
הצדיקים קצרה ואין תפלתן חוזרת ריקם משמע דפי'דאין
קשהלהקב"ה לקבל תפלתן .וב-ה לפי גירסת הילקוט וא"נ:
 14להאריך.עיין בשלח פרשה ג 15 :ר' יהושע .נתנחומא
ב ס"יח [הוצאת בובער] מביא בשם ר'יהושע עץזית ובשם
ר' נחמיה עץ ערבה ובשםחכמיםהררופני וי"א עקרי תאנה
וי"א אחרים עקרי רימוזן וכן שנויים בשמות האומרים
בתנחומא א ס"נד דר'נתן אומר הרדופני (וכן הוא בפירוש
ר'בחיי) וריב"ק אומר קרדניןובלי שמות האומרים שמות
רבה פ"נ מ"ג .וכן שנויים שמ"ר פ"כג ס"ג 17 :דיג-ק
וכו' רשג"יוכו' .תנחומא שם ,פ"ז וש"ט דף רו ,פסחים
לט ,:רש"י ותוספות שם .מ"א .ת"י ,ות' ירוש':
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 1ר"י אומר] מ ח'ןר"י וכו' מרתחן א ח'ן כס בשלשה.
 2שנ' וכו' אהדן מ ח'ן ט מרתה וגו'ן המודעי] א ח'ן ר'
אלעזר וכו' משה ש'דן כ ה'ן ט אחד בלבדן  3על וכו'] ט
ח'ן אלן משהן ר נ' ועל אהרןן לישראלן דב ח'ן א

ב,

ימלך] מ שבהם מה וכרן אט לאמר ן  4מ אלא אמת
וא'ן אט עמדון וק ר'אלקורן כהמידעיו טכ למרץ
אומרים
 5מ ישדימר דברין אטב ישרן (אב
דבריןאמרט מ ח"ן אטכס אלאכלפי מהע"
הגמרהן6טלכה
לאמר] ד ח'ן  7מורהו זדעץן ט2מ ח /א חדן אטכמ
שאץ הצחקים קשין לקבל (ט  1תפלתךן לקבל] ק ח'ן מ
ולפיןכז דרכןן  8אכף הצדיקים,נז הצדיקן ד יבוןחףן
ט ח'ן אליעזר] ד ח'ן כ בברכות ,א את ברכושון  9ד
שקצר ברכותיו ן והיו וכו' עליו] טכס ח'ן אטב והיו
אומרים 1ואומ'עליו] ק ח'ן  10קצרן] אמק ח' ,ס קצר.
 2מקצרןןוה בפ'א] מ ח'ן כ ממשהרבנון  11ב) ושוב
בתלמיד] מ ח'ן ד ר' אלעזרן מ לפניון אטכס והאריךן
ר ברכותיון  12אמרו וכו' בברכותיון אט ח'ןתלמידיו] ט
ט ה'ן כרבעןיה
ן טכפלוני 1ר שהאריךברכותיון ת"חן
אדטמ ח'ן  13ס ארכןןזה] טס ח'ן ט ממשה רבנון מ
רה .ארבעיםיום וארבעיםלילהן ר דה' כראשונה וגו'
 14וגו'] כות ח'ן  15וישלך וכו'וגו'ן אטכמק ה'ן 16זהן
? ח'ן כ ערבההיהן וקי
'אליעזרן כהמיודעין אומר זה
עק ג ןן לך] כס ר] עק אטכמ ]  17מעץ אטכמ
"1אטכמ מ"תןמן כ "ןאטכ של הרחפקמשל
הדרדופגיןכיר"שן  18מ הורהון אטם מורהו (אט ג'
ה'עץ)כעניןוכו'ן כויורהוה'ויראהואיןכת'כאן 4אוכו'ן

,

י

6

10

16
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מסכתא דו.סע בנשלה
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5

10

15

פרשה א

העץ קתרוסויש אומרים
ויורני ויאמרלי *תמוך דברילכך (משלי ד ד) ,ר'נתן אומ'י
עקר תאנה וצקררמון ,דורשי רשומות אמרו הראהו דבריתורה שנמשלולעץ שנאמר
עץחיים היאלמחויקים בהוגו' (שםכי) .ר' שמעוןבן נמליאל אומר בא וראה כמה
מופרשין דרכי הקדוש ברוך הוא מדרכי כשר ודם ,בשר ודם במתוק מרפא ארז
המר אבל הקרוש ברוך הוא מרפא את המר במר הא כיצד נותן דבר המחבל לחוך
דבר המתחבלכדי לעשות בו נם .כיו"ב א"א ויאמרישעיהוישאו דבלתתאנים וגו'
(ישעיה לח מא) והלא בשרחי כשאתהנותןעליו רכלת תאנים מיד הוא נמרח הא
כיצד נתן דבר המחבל לתוך דבר המתחבל כדי לעשות בונם .כיוצא בו ויצא אל
מוצא המיםוישלך שם מלח ויאמר כה אמר ה'וגו' (מ"ב ב כא) מהו רפואתו והלא
המיםהיפין שתתן בהם מלה מיד הם נמרחין הא כיצד מע דבר המחבללתוך דכא
שמתחבלכדי לעשות בו נם :וישלך אל המים ,אחרים אומריםהיו ישר' מתחננים
ומתפללין לפני אביהם שבשמים כבן וכשהוא מתחק לפמ אביו וכתלמידים שמתגדר
לפני רבו כך היו ישראל טתחננין ומתגדרים לפני אביהן שכשמים ואומרים לפניו
רבונו של עולם חטאנולפניך שנתרעמנו לפניךעל המים :וימתקו המים ,ר'יהושע
אומר מרים נהיולפי שעה ונמתקו ,ר' אלעזרהמוחצי אומר מרים היו טתחלתם שנ'
המים המים ב' פעמים :שם שם לו חק ומשפט ,חס וה השכת ומשפט לה כיבוד
אב ואם דברי ר' יהושע ,ר' אלעור המודעי אומר חק אלו עריות שנ' לבלתי צשות
מחוקות ההועבווץ (ויקרא יח ל) ומשפט אלודיניאונםין ודיניקנסיותודיניחבלותי:
ושם נמהו ,שם נשאלו כדולה דברי ר' יהושע שנ' נשאאויל מרודך את ראשיהויכין
עיין מכ' דרשב"י 2 :דורשי וכויי בא*צ מוחק הא
1
ררקשהבר"ויס-לעיל והא דדורשי רשומות ג' לקמן שור'יא טהר
לעשות בו נס וכאן ג'ועקר רמון ויראהו ה' לא נאמר וכו'
ובתנתומא בס-יח הגירסא בדרויש דבר מן ההורה שכתיב
בה עץחיים למדו הקב"ה ובמכילתא דרשב"י ליהב הא
ובמדות סופרים כתב דר"ש סומך על מדרש דד-ר
ר
י-ראיה לדבריהם מדכתיבויורחו ,ובפסיקתא
"ף
בי
שס
רו
ומ
השמיט הדרש דד-ר' ועשןאונקלוס שתרגםואלפיהזהויטנרהתן
תרגם ואחוי ליה 3 :רשב"ג וכו'* תנחומא ס"כד תנחומא ב
ס"יח וכאן בשט ר' ישמעאל בנו של ר'יוחנן בן ברוקה
כבמכילתא דרשב"י ,מדרשאגדה .פסיקתאזוטרתי ,שכל טע
ן שמות רבה מ-בג ס-ג ופ"כו ס-ב ,ויקרא דבה
דףרו.ועיי
מ"יח ס"ה ,תנחומא משב ס-ט ,חנחומא ס"כג ,אגדתבר11ש'

 1יתמוך וכו'] ד וגו'ן לבך] טנ וכתיב עץ חיימלמחזיקים.
אג'וגו']אטכמ של קתרוסן  2דורשיוכףמשהצדקנטש'כן
א ח'ןדורשי וכו' וגו']בו ח'ן הראהו] ק ח'ן מ הראהןכ
בעץן נוגר] כס ח'ן מ רבןן כ ור"שן  4רכשמפורשיןן
טכמש דרכיו של מקוםן ק הב"הן מ במתיקין  5טכס
הקב"ה (ט הס"ה ,כמי שאמר וה'העול')אינוכן אלא(מ
ח') במר (כ נ' הוא) מרפא את המרן הא כיצד] מ ח'ן כ
באיזה צד וכן בסמוךן ט נתן ן  6טכס שנתחבלןבו] ד
לון אתה אומר] טס ח,ן ישאל מ ח'ןוגו'] טס ח'ן  7ט
בת ששרן מ אם אע]  ( %ד ]  8כ "4ה"ישק
ד המחק 1טכמש ש%מ1ן כה מ ר] כסו= א"ר
פ' ט"ו ,ילק' ירמיה שיב 10 :נסרחין' בא"א מגיה נלחמים
ט תוצאן  9דהמים מו'ןיאמר וכר] מ ח'ן וגר] ט ח'ן
(ט-ס במקום נמלחים] וא"נ 11 :אחריםוכו' .ש-ט דף רט:
מ %רפשתם טכמ ך] טכ מרן 10טיש מםן דמש
 16פעמים' ש"ט דף רט ,פ-ז 17 :אב ואם ובו" לפי
שבשניהם כתיב כאשר צוך ה' אלהיך דברים היב טז ועוד
שע ,ט משקץן טכמש מת (מ חץ שאתה %ק מםן ט
דהם מיסוד קדושת ישראל כדכתיב קדושיםההיו וכו' איש
מליטןדטכ %ק]לתןמף גש מי~%כש'
הוט
.
ש
מ
(
ו
י
ב
א
ו
אמו
תיראו ואתשבתותיתשמורו
ועייןסנהדרין
שנתחבלן  12ומתפל*ח מ ומתערריס ,טכעז ומתגררץ 1
נו ,:מ-ת דברים היב ,שבת פז ,:סדר עולם רבה פ.ה.
פ"ז וש-ט דףרז ,מ"א ,ובת"י מרכיב דעת ר' יהושע ור-א
שבשמים] דנ'והיואומ'ןכבן וכו'שבשמים] מ ח'ןהמוסגר
ועיין תרגום ירושלמיוילקוט כאן ר' רגז ותנחומא ב ס-ים
ד ח'ן טכש שהוא מתגרר (טש מתגורר)ן 13וומתנדדים,
ושם חגירסא חק כבוד אבואם משובשת .ולשון רש-י שבת
מז ומתגוררים ,כ ומתגרריםן ט ואמרון  14כמ רבוני%ן
ן רא"ם18 :דיניאונסין .בס-ז
ופרה אדומה ודינין ,ועיי
לפניך] מח' ,דנ'עלהיםן משהתרעמנוןלפניךן טמח'ןעל
השמיטדיני אונסין ,ואינו מבואר מהו ואפשר דר"ל דיני
גזלות 19 :גדולה' לשון הש-ט דף רז נשא הקב-ה גדולה
המימ]דעלהיפן  15מריםןטמחזןדהיון כר'4יעזרן כ
המיודעין ט בהחלהן ממהחלתזונמתקוןשנ'וכו'פעמיס]
מ ח'ן  16דטכשנין הקזההש'ומשפטןטח'ן כמשבתן מ
טשפס ן 17כ ר' אליעזר המיודעי ן 18אלו] כ ה'ןדיני] טמ חן מ קנטיםן  19כ ניסה לו ולמעלה מן הסמ"ךאותשי"ןן את

"
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מלך יהודה(מ"ב כה כא) ואומ' נשא את ראשבניגרשון (כמדבר ד כב) אמרלו רב.
אלעזר המודעי והלא כחולה אינה הלויה אלאבשי"ןוכאן לא כהיב אלא כטמ"ך הא
מה ת"ל ושם נטהו'שם נסה המקום אתישראל.
ויאמר אם שמוע תשמע ,מכאן אמרו שמע אדם מצוה אחת משמיעיןלו
ו מצות הרבה שנ' 5
מצות הרבה שנ' אם שמע תשמר שכח אדם מצוה אחת משכחיןל
והיה אם שכח תשכח (דברים ח יט) :לקול ה' אלהיך ,אלו עשרת הדברוה שנהנו
מפה לפה בעשרהקולות :והישר בעיניו תעשה ,אלו אכדוה משובחות הנטמרה
באזני כל אדם :והאזנת למצותיו ,אלו גזרות :ושמרת כל חקיו ,אלו הלכורז:
כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך הא אם אשים כי אני דק'
ופאך דברי ר' יהושע ר' לעזרהמורעי אומר אם שמוע יכול רשוה ת"ל תשמע פנחובה ולא רשוה ,תשמע זה הכלל שהתורה כלולהכד .לקול ה'אלהיך טלמר שכל
חמשה ,וכן מפרש בפ-ז .אבל במכילתא דרשב"יי
א משמע
בן דשם איתא שם נעשה נסיון לישראל ,ואפשר דהכוונה
שנצסייט עלידי שנצטוו יותר משבע מצותבני נח והא
ודורש גסה מלשון גדול .עיין דוגמתו בראשית רבה ריש
פ-גה ומכילתא מסכתא דבחדש פ'ט ד"הכי לבעבור נסות
]5טאם שכח ואדש טכטפ ח"ן ממק
אתפס - :דברי ר' יהושע' בא"צ מוחק כאן וגורס לבסוף
ש]מכמפש%י
דברי ר'יוסי ,והטעם להגהתו ר'יוסי במקום ר' יהושע
משמחזכ משמת"ןטכמפש אחעןמטשמ
מ יןמ
נעלם ממני 2 :תלויה .בא-צ מוחק ,ובמכילהא דרשבץ
ן  6הש] רטמפ רן ז כ פה לפהן ב בעשרת] כ
הגירסא והלאאין גדולה בכל מקום אלאובו" אבל בכל
ן  8כ בדתן ט
בלףן טמע הגחתן מפ
הנוסחאות ובשכל טוב איתא ,ובמ"ע כתב דב' נוסחאות הן:
המששח"
ן בפ"ז ,ולשון הש"ט שם נסה
גזרות שוותן ט חוקות ן  9מ דרש 4שכ h d ~ ):תשמע
 3נסה המקום וכו' .עיי
הקב"ה את משה שלא נתרעם כדרך שנתרעמו ישראל וכו'
יןכי] ט ח'ן  10כ ר'
ר
ז
ו
ח
אתה
המשיםעליך ואם
בךכ
ולא עמדו בנסיון אינו מובן ואולי משובש' ועיין תרגום
ליעזרהמיודעין אומר] כ ח'ן אס] ד ח'ן טכ שמעןיכול]
ירושלמיויונתןבנסיוגא עשריתא ולאהבינותי ,ועוד דלר-א
ט וגומעאנין תשמעו כ ח'ן 11ולא רשות] ט ח'ן תשמען
נסה המקום לישראל ולא ישראל את המקום 4 :מכאן אמרו
דכוי -מסכתא דבתדש פ'ב ,ספרי דברים פ"מח ועיט ,מדרש
מ לקולן פפ'לקול ה'להיךהכליל כל ההורה( -ש נ' כולה
תנאים דבריםיא כב (דףמב) ,ברכות מ ,.פ"ז ושיט דףרז,
בדברזה)ן טכס שכלהתירה כולה (טס ח') כלולהן לקול]
תנחומא ס"יט ,תנחומא ב ס"יט 6 :תשבה .בש"ט שם גורס
כאז דברי ר' יהושע ,ר' אליעזר המודעי אומר ושמר אם
שמועיכול רשות וכו' חובה היא ולא רשות - :לקולוכו'.
במכילתא דר' שמעוןבןיוחאי הגירסא כאן משונה דמן לקול וכו' עד כל אדם גורס לקמן ומן לקול וכו' עד כל החורה
כולה ש"ג בע' הס' גורם כאן 7 :בעשרה' בא-צ מוחק ,ובברכותו :איתא דבחמשה קולות נתנה תורה ,וגיל' תהלים מזמור כס
איתא כנגדזקולותשבמתן תורה' ואולי אמר בעשרה קולות מפני שכל הדברות נאמרו בדבור אחד .ומ"ע כתב דבי' דברות
לא נשמעו רק עשרה קולות כרכתיב משה יובר והאלהיםיענגו בקול וכתיב קול דברים וכו' זולת קול 8 :והאזנת זכו" בפיז
משובש והאזנת למצותיו אלו הגדות וכו ,ויותר משובש בש-ט דף רט והישרבעיניו תעשה אלו גזירות והאזנת למצותיו אלו
הגדות וכו' - :גזרות .בא"פ מגיה אלו משניות .ובא"א הופס בגירסת הילקוט אגל לגירסא זו אין יחדון על גירסת הרפוס
ודורש והאזנת על חגורות מפני שהסייגים והגדרים -1זמם כמו אזנים לתורה ערובין כא ,:מ-ע .אבל במכייתא דרשב-י דורש
להפך ,וכ"ה בתנחומא ב ס"יט .וזה יותר נכון דושמרת כל חקיו הם הגזרותלפי המורגל בפי החכמים דהגזרות הם משמרת
ן יבמות כא ,.והאזנת הם ההלכות הנאמרים בעל פה' ובש"ט דף רט איתא כל חקיו אלו המדרשות' וזה ע-פ הש"כ
לתורהעיי
בחקתי פ'ח ריב ספרי דברים סיס' 2ח ונט ,ומ-ת שם ,ולפי הגי' שבפנים מלת ושמרת דייק ומציגו כמה פעמים שדורש לשון
והדרש הזה מיוסד על ההוראה השרשית של מלת משנה שמשמעותה
שמירה על המשנה .ועין ספרי ומדרש תנאים
יל
נ-
ם-בלבונזיין ספרי דברים פיסקא מחכי אם שמור תשמרון שורעכל המצוה
ההזרה על הלמוד ועלירי ההזרה נשמרים הדבהר
הזאת למה נאמר לפי שנאמ' (והיה 4שככ) שמוע תשמעו אל מצותי שומעאניכיון ששמע אדם דברי תורה ישב לו ואל ישנה
ת-לכי אם שמור) תשמרון מגיר הבהוב שבשם שאדם צריך להזהר בסלעו שלא תאבד בךיהי' אדם צריך להזהר גתלמודו
שלא יאבד ,ע"כ 9 :והגש  D h 4וכו' .כן הוא בכל הספרים וכן הוא במכילתא דרשב-י ובפ-ז שם מעתיק אם לא ישים מה
צורךרפואה 4וכן ,4אפילו אם אשיטאני וע' רפאך ובכל זאת נראה דגירסת המ"ח יש לה איזה יסוד שכן גם בת"י מחרגם
תכהוג כן ובמפרש לת"י מראה מקום לסנחדרין קא .כאלו לקח דבריו משם וזה ליתא כי גם בגמרא שם פירש כמו שהוא
רסנינו ברברי ר' יהושע ונראה דגם לפניבעל הש-ט היתהגירסא כזו רז-ל בדףרח :.ומכיוןדגתיב לא אשיםעליך מה ת-ל
ביאני רפאך 4של)4ש כך אמר הקב"ה למשה אמור להן לישראל כל זמן שהן שומעין כל מצוותי וכו'אינןניזוקין כלל כתן
הריני מכה אותם וכו'כיון שחוזריןלפני בתשובההריני מרפאם שהרי דברי תורה שנתתי לכם הם חיים לכם -1סכם
רפואה
רילכם וכה-אכי תחם וכו' ואע"ג דבסוף דגריו הרכיבדישות שונות למאמר אחד מכל מקום יוצא לטכי היהר לפניו
שעוב
איזוג-רסא רומה לגירסת המ"ת ואולי נשמטה הדרשה השנייהוצריך להיות אחרדברי ר'יהושע ר' אליעזר אומר הא אם לא
ן רש"י 11 :תשמע זה וכו" פירוש דאמר תשמע ולא תשטר משום דהשמיעההיא עיקר
תשמע וכה כגירסת מ"ח'וירי
יהתלמיד מביאלידי מעשה .בה-מ .ובמכילתא דרשב-י הגירסא ד"א תשמע .שרין גירסת הפ"ז וש"ט דף רן:
וכו'] ד וע' ,כס ח'ן במקרא :מרודך מלך בבל ן  1בגי
גרשוזן מ ח'ן אמר וכו'] מ ר' לעזר המודעי אומר והלא
ט אמר 4הן  2מ תאן כתש באב"ךן כתעל ט ח'ן  3כ
שםן וש דושתן  4מ איו ש"ען ש אמר אם שמע
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מי ששומע מפי נכורהמעליןעליך כאלו :ומד ומשמשלפניהיוקיים למולם ולעולמ-
:ולמים .והישרבעיניו תעשה זה משאומהן מלמד סכל מי שנושא ונותן באמונה
ןעליו כקוקיים את כל התורהכולה .והאזנת למצותה
ירוח הבריותנוהההימנומעיי
אלו הלכות ,ושמרה כל חוקיו אלועריות .כל המחלה אשר שמה -כמצריםוגו' ומה
ת"ל כיאניהי רופאך אמרלו הקב"ה למשה אמור להם לישראל פכרי תורה שנתתי
לכם רפואה הם לכם חיים הם לכם שנ'כיחיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא
(משלי ד כב) ואו' רפאוה הה* לשריךושיקוי לעצמותיך (שםגה) .ר' יצחק אומ' הא
אםאין בהם מחלה מפני מה הםצריכין רפואה %א כל המחלה אשר שמתי במצרים
לא אשיםעליך בעולם הזה ואם אשים כיאני ה' רופאך בעולםהכא .שמעוןבן עוא.
אוסף שמוע מה ת"ל תשמע מכאן שאם רצה אדםלשמועמשמיעיןאותולשכח
י
אותויכול לאררזמן ת"ל והיה אם שמו :תשמע שכח תשכח מיד .הא כיצמדשכחי
רצה
לשמועמשמיעין אותו מיד לשכהמשכחיןאותומיד .הוא היה אומר רצה אדם לשמוע
בטובתו משמיעין לו שלא בטובתו לשכהבטובהומשכחין אוהו שלא בטובתו הרשות
נתונה אם ללצים הואיליץולענויםיתןחן (שםב לד) אחריםאומרים אם חבול החבול
(שמות ככ כה) אם חבלה חבולה אחת מוףשחובלין בך הבולות הרבה.
ויבאו אלימה ושם שתים עשרה עינת מים ,מכיד הכתוב שאותו מקום
מהולל במים מהל המקומות תדע שכן שהריהיו שם שנים עשר מבועין ולא ספק"
מ ח' ן  1טבמ מי שהוא שומע לקול הגבורהמעלין (כ
מעלה)ן ען ועוד שכלמי ששומע דבר תורה מפי רבו כ4ו
עומד ומשמש לפני הי וקיים לעולמים ושמע קול מפי
הגבורהן טכסוקיים לעולמיםן  2מש שכל הנושאן טכ
שהוא נושאן כבאמתהן  3ט רוחן ר רוה וכו'ומעליןן ם
מעלהעליו הכתובן את] סב ח'ן כל] מ ח'ן  4מ במצרים
וכו' מה ת"לן טב במצרים לא אשיםעליך ומה ת"לן  5ט
אמר המקום לישראל ד"תן כ אלא אמר המקום למשהןלון
להםןנ:מהיים הם להם (מלכם)
מח'ןלהמן מ
ילכם)ן רפואה הבבז לכם] כ ח'ן
6א
'ןהי
הט
רפואה הם להם (
כי] ט ח' ! למוצאיהם] כ ג' ורפואה היא לכם שנ' הפאות
וכו'ן ולכל וכו' מרפא] דכמ ה' ן  7ושקוי לעצמ'] סט
ח'ן האן מס ח' ן  8כ חולין אשר וא'עליךן ד ח'ן
במצרים וכףעליךן מ ח' ן  9ואם אשים] מ ח' ן דה']
מ ח'ן כס לעולםן מ בן יוחאין  10כ אם שמוע ומהןן
כיקמכאן אמרו (ו אומר) רצה וט'משמיעין אותו(-קלו)
לאח-ז לשכח משכחין אותו (-ק לו) לאח"ז ת-ל ,ם מגאז
אמרו רוצה אדם משמיעין אותו מיד לשכח משכחין אותו
מיד הוא היה אומר וכו'ןאותובפ'אן מ ח'ן 11כ ת"לוהיה
מידהיה הא באיזה צר ן והיה אמן ד ה' ! תשמע שכח
תשכח] מ ח'ן מידן ד ח'ן  12ד לון כק והואן כ רוצה
3נ ט משמעין אותון כס אותו בטובתו ושלאן לשכח וכו'
שלא בטובתו] ט"' ]  14כינ' אםן ולענויםוכו'] טס
ןן אםבפין כ ךן  15מ טפך שאתה חמלןבה מח,
? כךןחבושת הרבהןד ח'ן 6נ כ פרשה ב ףבאוןץבאו
יט ,שאותל ק ה' 1 1ושם וכף ! עיטת ודם] טמ ח'ן
הכתתהי:כמ ח'ן כמ המעםן  17ב דם] ק ח'ן טיחר
מכל]שכח מ ח'!שס]רט ה']

 1גבורה* צריך להיות רבו כאזור הגיה באיפת צדק ,ועיץ
גירסת הש"מ וכן הוא בתנחומא ב ס"יט מיבאן אתה למד
כל השומע מפי תלמיד חכם כשומע מפי הגבורה -ועיין
ספרי דברים פיס' מא 4 :הלכות .באיפת צדק מגיהדיגין,
ועייןלעיל 6 :רפואה
ובמכילתא דרשב"י גורס אלו
גז
וכר .דרפואה נאמר גם כן ע
לרותש-מירת הבריאות ,ועיין
(רש"י ותנחומא ב ס-יט ,ספרי עקב פיס' מח ,ערובין נד:
 9.ואם אשים .העיקר כגירסת המ"ח דלא גרס ואם אשיב
וכן ליבא במכילתאדרייב-י
 .והגירסא שלפנינויש לפרש
כפי מה שפירש בש"ט דף רט ממני מה וכו' רפואה אלא
כך אמר להם כל המחלה בעוה"ז הן ואם אשיםעליך לא
אשיםעליך אלא כדי למרק עונותיך ובא"צ מסרס וג'
וכו' בעוה"ב וכו' אני ה' רופאך בעוה"ז ,וא"י 11 :ת"ל
וכו' .נראה דצ"ל והיה אם שמוע תשמע והיה אם שכח
תשכח אין והיה 4א מיד ודורש כן עלפי כלל ידוע דוהיה
לעולם משמעותו מיד .עיין מכילתא דרשב"י פ'יג ה ויא
(דף לב ולה) ,משפטים כב בו ,תורת כהנים חובה פרשה
י היא ופרשהיג ה-א ,ספרי דברים פ'נה נידרשתנאים שם
 tlewy:ובתנחומא ב
ופ' רצו. 2 ,מ ., 5.34שיט Wort
חן"
ס"יט א"ר אליעזר וכו' המאמר משובש 12 :רצה וכו'-
בו"ר מגיה לא רצה וכו' ,ובכה-מ צידד להגיה רצה אדב
ג-
ות
עב
מו
לשמוע שלא בטובתו משמיעים לו בטובתו לשכוח בס
.
משכחין לו שלא בטובתו ע"פ כלהמקיים את התורה
סופה לקיימה מעושר ולהפך וא"צ לכל אלו הגהות והראיה
פשוטה דאם לומד בבחירתו הקב"ה מסבב הדבר שילמוד
אף במקום שלא היה מכין עצמו ללמוד -ועיין מאמר בן
עזאי אבות פ'ד מ"ב ותנחומא כאן ס"יט ומדרש הנאים
רברים יאיג דף לד 15 :חבולות הרבה .וכן הוא בתנחומא
ונמנה מכולן גירסת המדרשחכמיכן 17 ,:מהולל וכ.'.
בא-צ מוחק במים וגר' לקמן שהרי היו וכףמבועיןושבעי:
דקלין ונדחק להגיה כן מפני שהגירסא משובשת ופשוט
דבמקום מהולל צריך להיות מקולל כמו שהוא במכילתט
דרשב"י ואפשר ג"כ דדורש אלים מלשון אלה ,ועתן ש":
למה נקרא אלים שהיה אלים ומהולל במים וכו'
דף ר"י
והתשובה 17היה אלים נראה דמשובשת:

כי
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אלא לשבעים דקלים כיון שבאו ישראל ושרו עליהם ששים רבוא בג.
להםולנו ושנו ושלשו :ויהנו שם על המים ,לעולםאין ישראלחונין אלאעל המים
דברי ר'יהושע .ר'אלעזרהמודעי אומרכיון שברא הקב"ה אתעולמו ברא שם שנים
עשר מבועין כנגד שנים עשר שבטייעקב ושבעים תמרים כנגד שבעים וקנים ומה
ת"לויחנו שם על המים מלמד שהיועומקים ברברי תורה שנהנו להם במרה,
ויסעו מקים ויבואו למה נאמריוםמגיד שאותו היום אירעה שבתלהיות שהיא
מדורה ובאה מששתימי בראשית עד שנתנה להם לישראל ינבעשרים ושנים כאייר
< בחמשהישר יו
מריוםלידע באיזהfיום נתנה הורה ~
sם לחדש למה נאf
י
נ
ר
ש
י
ל
נימן שיצאו בו ישראל ממצרים אירע להיותבחמישי בשבה השליםנימן אירע אייר
להיות בשבת חמראייר אירעמיון להיות באהד בשבה ואומר ממחרת הפסה יצאו
(במדברלג ב) ואומ' בחמשה עשריום לחדש השני ואומ' בחרש השליש .לצאתבני
ישרק ממצרים(שמותיט א)נמצאת אומר בחדש השלישי בששי בחדש בששי בשבה
ד"א בחמשה עשריום למה נאמריוםלידע באי זה יום ירד המן לישראל חררה
שנטלו ישראל ממצרים אכלו ממנה שלשים ואחדיום שנ'ויאפו את הכצקוגו' (שם
ינ) ואומר בחדש השני לצאתם מארץ מצרים ובצדו מה הוא אומרהנני ממט"ר לכם
לחםroהשמים.רבי שילא אומר נתפרנסו ממנה ששים ואחת מעודוה.
וילונו כל עדתבני ישראל על משה ועל אהרן במדבר ,ר' יהושע אומר
היה להם לישראל להמלך בגדול שבהם מה נאכל אלא עמדו ואמרו דברי תערומה
עלמשה .רבי אלעזר המודעי אומרלמוחיןהיו ישראללהיוה אומרים דברי תרעומה
?ל כהגה ולא על משה בלבד אלא אף עלאהרן.
,
'
ה
ויאמרו אליהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד אמרו להםלואי מתנו

אדם וספקי

 1טכס זכיתן שנאה כ עליהןןבנין ם ח'ן בני ארטן ר
 2ויחנו וכר .באיפת צדק מוחק כןויחס עד על המים
וגורס כן לקמן קודם ומה ת"ל ובפסיקתא זוטרתי הוא
ש ח'ןבולנו] ד ח'ן מכמששוריןן  3המורעל ם ה'ן מ
דבור אחד עם דלעיל דגורס ספקו להם שנאמרויחנו שם
מיום שברא הקב"הוק הק'ןאת]וח'ןשמן ד ח'ן4טמ
על הסיםדברי ר' יהושע 4 :ומה ת"ל .במכילהא דרשב-י
שבטיםן כ שבטי ישרף 1טכמ שבעים דקליןן  5טכ אלא
ליתאולפי זה הדרש שהיועוסקין הוא דבור בפני עצמו
מלמדן כ שנתןן 6ויסעו מאליס] מ ח'ן טכמ ויבאו כל
וכן הוא בפסיקתא זוטרתי ,ובשכל טוב דףרי השמיט מן
ר"א המודעי וכו' עד סוף הכבור 6 :שאותווכו' .בבה"מ
עדתבני ישראל (מ ח' בנ"י)ן למה וכו'] נ) בחמשה עשר
מגיה שאותויום אירע בשבת להיות ,וא"צ 7 :בעשריה
יום מה ת"ל מגיד .1טכמ שבאותון כאירעהלהיות שגתן
ושניס .דביום טז התחיל המן לירד וא 'כ השבת הראשונה
מ אירעה להם שבתן מ שהיתהן  7מששתימיבראשית] מ
שפגעו בה היתה בכב והיא שנ' עליה בפסוק כג שבת קדש
חין סב ובאה (ב ובאו) מיום שברא הק' (ט הקב"ה ,כ ג'
ק'?-10מחרועיין שבת פז :ובהוספות שם ד-ה כאשר ,ספרי
זוטארצע  9טסןוכויעייןלעיל מסכתאדויהי בשלח פ"א
4לר? עולמו)עדן לשוהכם]ד הורה ,כנישלהן המוסגר ד
'
ן כל זהלעיל בא פ'יד20 :אהרן
ישבתפו 16 :סעודות'עיי
ח'ן 8ד"א] מ ח'ןיום לחדש] מ ח'ןלחדשן כ ח'ןכ
לעיל צדקנה ש"ט דףקיא ובפ"ז השמיט דעת ר"א המודעי
ולמהןיום] מ ח'ן ט באיזה זכות ן 9בון ך ח'ן מ שבו
יצאו ן 0נ מ חיסרן כ ממחרת בשבתיצאובני יש'ניר
רמהןיצאו] מק ח'ן ט יצאובני ישראלן  11כ ובחמשהן טכ השני לצאתם מארץ מצרים ואו' בחדשן כהשלישי שכשתמצא
לוט' בשליט חרשים בששי לחדשן  12סמצריס] טס ח'ןמ כשתמצא אומר בשלישי לחדשים בשווי לחדש וכו'ן טק כשתמצא
*מר שלשה חדשים(טבשלישי לחושים)בששי וכףן  13כ ד-א ובחמשהןיום בפ'אן מ ח'ן טכ עשר לחדש למה1יום בפ'בן
ם ח'ן חררה] מ צידהן  14שנטלו] מ נ' -2מדהכםן כ שנטלהן ט שהוציאוןוגו'] טכמ ח'ן  15ואומר וכו' מצרים] מ ח'ן
מ לצאתבניישרן ובצדון  16מן השמים] מ ח'ן כ שילהן כ הימנהן ט ס' ואחד מעורתו ,ול שבעים ואחרן כמק סענרהן
 17דילונ
ו העם עלן על וכה במדברן כס ח'ן  18ט לימלךןט'בגדוליםן כ עמדויש' ואמרון ש תרעומותעליהםן 19
קר .אליעזרן טכלמידיםן טמש לומרן ובקהיות ן  20בלבד] א ג' אמרון אף] ד ח'ן אטכ אהרן שנ' ויאמרון 21בג.
יולחש ם ח,ןביד וה'] מ ח' ,ארס וגרן אמרו לירזנמן ד"' ,א ח' להםןסו אמרן מ לו ,כולווי .טהלואי .אילואין

.
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בשלשתימי אפלה של מצרים :בשבתנו על סיר הבשר ,ר' יהושע אומר תאבים
היו ישראל לאכלי ר' אלעזר המודעי אומר עבדיםהיו ישראל למלכים במצריםיצאו
לשוקנוטלין פת בשרודכים וכל דברואיןכל בריה מוחה בידםיוצאין לשדהנוטלים
ענביםוהאנים ורימונים וכל דברואין בריה מוחהבידם .ר'יומי אומר תדע שלאטען
להם אלא באחרונהלכך נאמר את הקשואים שהיו קשים למעיהם :כי הוצאתם
אותנו אל המדבר ,אמרו להם הוצאתםאותנו אל המדבר הזה תוהו שאין בו כלום:
להמית את כל הקהל הזה ברעב ,ר' יהושעבן קרחה אומר אין לך מיתה קשה
יותר ממיתת רעב שנ' טוביםהיו חללי חרב מחללי רעבוגו' (איכה ד ט) .ר' אלעזר
המודעי אימר ברעב באעלינו רעכ אדר רעב דבר אחר דבר השך אחרחשך.

מרשה ב
ו יאמר פק' אל משה הנני ממטיר לכם וגו' ,ר' יהוש; אומר אמר הקב"ה
למשה הריר עלה מידואיני מעכב .ר' אלעזר המודעי אומר אינו אומר הנני אלא
בזכות אברהם יצחקויעקב יבלכם ,ר'יהושע אומרבוודאיאינוראוילכם .ר' אלעור
אומראינו אומר לכם אלא בזכות אברהם יצחק ויעקב 41מן השמים ,מאה"צ
הכגדעי
הו הטוב של השמים שנ' יפתח ה'לך את אוצרו הטוב (דברים כהיב .4רבן שמעוןבן
 1כ בוליה ן אס חשךן אטכסוכי תאביםהיו לאכל
(כ)לאכול,מלאכול בשר) 4א בידו ואמרו (ט ח' 4אבידו
ואמרו)ן 2המודעה מח"כ אומ' ואמ'עבדיס(ישר ]4מ ח"ן
מכסיוחסיןן  3טכמפש ובשרןכלן אטכ ח ,,מ שוםן
יוצאים וכו'בידם] א ח'ן כ בירא מיחאן אב-ריאן  4טכ
מפ האנים וענביםן וכל דבר] ד ח'ן בריה כמפ ח'ןר'
יוסי וכר למעיהם] מ ח'ן ר'יוסי] ד נ' המודע?] אטכ
ניתןן  5אכשהןן כלמיעיהםן  4 6המדבר] טכח'ן אמרו
וכו' המדבר] אם ח'ן 7כל] א ח'ן ברעב] כ ח'ןבןקטיהן
אטכש ח'8 1יותר] אטכש ח,ן ט חרבוגו'ןמהלליוכין
מ ח'ן א מחללי וגו']וגו'] כ ח']ר'לעזר] כ ח'ן 9עליט]
ש ח'] רבת אחר דבר] מ ח'ן אחר בפ'ג] כ ח'.
ד"א
(ב)  10אכ פרשה גן  11ויאמר וכו'] ט
הנגי]טכ
לכם לחם מן השמיםן לכם והן מ ה'ן וט'] א ה' 1אם
"מקום ,ט הב-הן  12אטכהריאנין אאינו כאינין דט
ר .אלינערןהמודעי] כ ח'ן טכאינין ט אומרלכם העי
 13כ בוטת אטה אטש בזכות אטחיכמןהמוסגר ד ח'1
בוודאי וכף] מהריני ראוי וט' ,טבוודאיאיני אומרלכם
הנני 4א בזכות וכרן 14המודעי] כ ח'ן מבזכותאבותיכםן
 ]5אכ טובן ט מן שצר טפן של השמים] ט ח'ן המב
9ל שמים] מ ה'ן אט הטובוגו'ן ט' רבן גמליאלן בן
גמליאל]בו ה'ן

 2לאכל .אפשר דצריך להיות לכל כאשר הוא בטכילתא
דרשב-י והלאהןתאובין לכלויש להשלים אלאביוץושמרז
עיין בח"ג ואפשרגם כן לגרוסוכי תאביסהיו לאכול בשר
והלא תאבין היו לכל אלא בידו וכו
י
תאב'ושפיירשושדיתדאבהיןההשרה
אה
חסרין הכל ובדקדוק נקט מלת
ן לקמן משפסים פ'כאיןלי אלא דלעני תאב
מיוחדת עיי
מנין ויקרא רבה פ"לד ס-ו ח שמות נקראולעני וכהאביון
שמחבב לכל ובו וכן ילקוט שם תרסה אבל הנחומא בהר
ומדרש תנאים ראה
ס'ג שבעה שמות וכן תנחומא
פ"מג.בס'י
ומדרש משלי פ"כב ס-בב
סו ז ואבות דר' נתן נ"ב
ויפה העיר בחדושי הרש-ש ויקרא רבה שם דאצלאביון
צריך להיות מה שנאמר אחר כן אצל דך :רואה דברואינו
אוכל רואה דבר ואינו שותה כאשר הוא במדרש משליוכן
הוא מ"ת

ועיין

תד"א זוטא פ'ה וב"מ קיא* ובמרצ

ואדר*נ-בים - :ר-א וכו' .שכל טוב דף ריא.
הגיה שלאהיו תא
פסיקתא זומרתי -ועיין מסכתא דבחדש סוף פיה 4 :תדע
וכו' .שלאהיורגילין בגשר שלאניתן להם אלא באחרונה
ואלוהיורגילין בבשר לא היה מצערן ,מ"ע וכן נראה
ובז"ר מגיה שלא נתן להם קשואין אלא באחרונה פירש
כשאמר פרעה תכבד העבודה וכו' אבל בתחלההיו מתנת
להם בשר ובא"צ מגיה שלא נאמר להם ופיר' בבה"מ תדע
שלא אכלו בשר שהרי באחרונה בפרש'בהעלותך לא
י
מם
אח
אלא קשואים עול כתב דאולי רצה להגיה וולא נאמרמל
אלא וכויכי דרהבני אדם לאכול לחם ואחר כך בשר והם
אמרו בשבתם על סיר הבשר באכלנו לחם וכו' וע"כ שלא
לשכלו בשר ולפי הגירסא שלפנינו כהב דאפשר לפטיש תדע
שאכלו בשר ולכך נתן להם קשואין באחרונה שמרחיבין
ומאמר שקשהלבנימעיים אשגרתלשוןובז"י פףתדע שאכלו
בשר שהרי בפרש' בהעלותך נזכר דגים ואחר כך קשואיט:
 5למעיהם .ואלו נהנו להם אבל לא בשר ,ועיין עבודה
-9ס 9 :בא רעב .ספני שהבי"ח נקודה בקמ"ץ ולא בשב"א .ש"ט דף ריא ,מ ע'
זרהיא 8 :.ממישת רעב' ב"ב חג
(ב)  12מעכב' ש"ס ,פ"ז 13 :אברהם .שמות רבה פ'כה ט'ה ,והנני דאברהם בראשית כב א ודיצחק שם בזיה גבי
ברכה שברכוליעקבודיעקב שם מבו ,ז"יג ובא"צ מוחק יצחקויעקב וכ"ג אבלגם במכילתאדרייב-י איבאאינו אומרהגגי
4,-7~4ש לאבות :אית ראוילכם .צ"ל 4א לכם כאשר הוא במכילתא ומשב"י ,ובפ-ז לכם ולא עשהכן לכלגוי14 :מאוצר
ן שמות רבה פ'כה ס"א וחגיגהיג ,:פסיקתא זוטרווי9 ,כל טוכ 15 :ר"ש וכו' .מ-ז וש"ט ותנחומא ס"מ
ובו /וכן ת"י,חמי
~

T
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גמליאל אומר בא וראה כמהחביבין ישראללפני המקוםולפי שהןחביביןלפניו שנד
עליהם מעשה בראשית ,עשה להם תחתוניםעליוניםועליוניםהחתונים .לשעבר היך
דהן:חבם עוליהמן דק4ורץ והטי)יורד מן ומשמיבם שנאמר בורץ דגן והגירוש אף
שמיויערפו טל~שם לככח)ועתהנתחלפוהדברים התחילהלהםיורדמן השמים והטל
עולהמן הארץ דכת'הנני ממטיר לכם לחםמן השמים וכתיבותעל שכבת הטלוגי':
ויצא העם ולקטו ,שלאיהיויוצאין לחצרות ומלקטין אלא יהיו יוצאין למדברות
ומלקטין :דבר יום ביומו ,ר' יהושע אומר כדי שילקוט אדם טהיום למחר כעין
מערב שבת לערב שכת .ר' אלעזר המודעי אומרכדי שלא ילקט אדם מהיום למהר
כעין מערב שבת לערב שבתשנ'חכריוםביומו מי שבראיום ברא פרנסתו מכאןהיה
ר'אלעזר המודעי אומר כלמישישלו מהיאכל היום ואומר מה אוכל למחרהרי זה
מחומר אמנה שנאמר למעןאנסנוהילך בתורתי אם לא ר' יהושע אומר שנה אדם

שתיהזיכותבשחריתושתיםכערביתועוסק במלאכתו כל היוםמעליןעליו כאלוקיים
כל התורה כולה מכאן היה ר' שמעון בןיוחאי אומר לא נתנה תורה לדרוש אנא
לאוכלי המן הא כיצד היה יושב ודורש ולא היהיודע מהיכן אוכל ושותהומהיכן היה
לובש ומתכמה האלא נתנה תורה לדרוש 4אלאוכלי המןושניים להם אוכלי תרומה,

והיה ביום העטפי והכינה מכאן שמערב אדם מערב 'טבת לתכת :והיה
 1אכמ לפני מי שאוה"הןולפי וכו' לפניו] טמפש ח,ן
אבעליון אכשינה להם ,טס ששינה להםן  2כ עליונים
תחתוניםותחהו'עליו'ן עשהוכו'תחתוניםברבן טח'ן  3ט
לחםןיורד] מ ח'ן מןוכו'וגו' ש'ה] ט וגו'ן שנ' וכו' טל
בש' הס'] מ ח'ן שנ'] כח"ק למלך אלן אף וכו' טל] כ
ח'ו  4אבס ועכשיון כהתחילון  5אכמ שנ'ן אכמיאו'
ותעלןוגו'] אכמ ח'ן 6כויצאו העםן מיושבין בחצרותן
יהיו] אר ח'ן7ביומו] א ח'ן אטכ שילקט,טמ שלאילקוט1
אכ ולמחרן  8אטם מע-ש לשבתן כ מע-ש לשבת לנ4
יום ביומו ר' אלעזר ן מד ר' אליעזר ן כ אומר כדי
שילקוט אדם מהיום ולמחרכעין וכו'ן  9אטכס לשבתן
שנ'] ר ח'ן טמי בראהיוםן אכהיוםן  10אטכ ר'ליעזר
אומרןמין אכ ח'ן ט שיאכלן אטכ מהאני אוכלן  11מ
מחוסרין שנ'] מ ח'ן אם לא] טכ ח'ן מ היה ר' יהושען
ד שונהן 12כ שניןכ ושני הלכות בערבית ,אטע ושתי
הלכותבערביתן מ ועסקן ט מלאכתוןהיום] א נ'כולון מ
קיים את התורהן  13כולה] מ ח'ן כ התורהן ט לידרשן
לדרוש] מ ח'ן  14האכיצדוכו'המן]כ ח'ן ולא היהיודען
מוהיהיודען אטב הוא אוכלן אם מהיכןן טהיא לבושן
א הוא ן  15ד ומכסהן והגש] ך ח'ן ט לידרשן כ
ושויןן אט לאוכלין  16א והכינו וגו'ן אטכס שיערבן

הארץ .בשכל טוב מוסיף שנאמר להוציא לחם מן הארץ:
 6שלא וכר .באיפת צדקמגיה שלא יהע מלקטים בחצרות
וכר ובמכילתא דרשב"י המאמר בשם ר' יהושע פ"ז ש"ט
חמץ ספרי במדבר דף פט הערה א7 :כדי שילקוט .פיר'
בבה-מ דמלת ולקטו קשיא ליה דבאמתאין הלקיטה מצוה
ע"כ מפרש דקאי אערב שבת שמצוה ללקט מערב שבת
לשבת כגירסת הילקוט ושאר ספרים ור-א מפרש דמלת
ולקטו אינו אלא תנאי כשירצו ללקוט לא ילקטו מהיום
למחר כעין מערב שבת לשבת .והגר"א מגיה בדברי ר"י
שלאילקיט כגירסת המ"ח וגור'להיום ולמחר דהיינו שלא
ילקוט לשניימים כמו בערב שבת ור"א ממעט אפילוליום
אחד כשאינו צריך אלא למחר' ובוי"נ מגיה רי"א שלא
ילקוט וכו' מערב שבת לשבת רא-א דבריום ביומו מי
שבראיום וכו' ונמשךאחריו במ"מועיין תנחומא שהשם ט
דעת ר"י ואינו מעתיק אלא דבריום ביומומי שברא וכו'
פרנסתו מכאןהיה וכו' ובמ"עמקיים גירס' הדפוס ומפרש
דלר-יהיו מלקטין מהיום למחר וטעמו משום רס"ל דמי
שאין לו לאכול אלא לאותו היום הוא בכלל קללה דקרא
ולא תאמין בחייך מנחות קג ,:ועוד שהרי צריך המן דפייה
ואפייה ואםכן הא דכתיב איש אליותרהיינו מיום האכילה
ולא מיום הלקיטה ובערב שבתהיו מלקטים לשבת וליום
הראשון' ובשבות יהודה מפרש גם כן לפיגי' הדפוס וכתב
דר"ידייקמדלאכתיבדבריוםביוםוהאודאיליתאדבכלמקום
ם עצמועיין ת"כ אמור פרשה
דבריום ביומו הואלאותו_יו
יב ה'ט וראש השגה טז' ,ובמכ' דרשב"י הגי' כמו לפנינו
רק דבמקום כעין וכו' גרס וכן מערב שבת לשבת ובדברי
ר-א לא גרס כעין וכו' לשבת כלל ,ובש"ט דף ריא אינו
מעתיק רק דבריום ביומו מי שברא יום ברא פרנסתה
ובפ"ז מביא אחר זה גם ר' יהושע אומר שלא ילקטו אותו
מיום לחברו כדרך שהיועושין מערב שבת לשבת ונשמט דעת ר"א אבל בכ"י פלארענץ הואכלפנינו רק דג'בדברי ר"י מערב
שבת לשבת כגירסת רוב הספרים;  11שנאמר .נראה דיש למחוק ,וכן ליתא במ"ח ובתנחומא ס'כ .וכן הגיה בא-צ וגירסת
הש"ט למען אנסנו מכאן היה וכו' אמנה ואח"כ מתחיל מאמר חדש הילך בתורתי אם לא ר' יהושע וכו' ובפ"ז מקצר ואינו
מביא אלא דעת רשב"יועיין סוטה מח - :ר'יהושע .בא"צ גורס דברי ר"י אתר רשב"י וטעמו משום דריי רק להוציא מרעת
ר-ש בא ולא כמו שמפרש בבה"מ משום דדרשת ר"ש אמלח אנסנו קאי ודרשת ר"י אמלת תורתי ויליף ממן משום דבמן
גם כן לאהיו אלא שתיהלכות דלא יותירוולקטו וכל זה רחוק מאד.ועיין מנחות צח ,:ברכות לה ,:שוחר טוב מזמור א וילקוט
המכירי שם; 16והכינווכי' .צריך להשלים אח אשר יביאו ומפ' היטב בפ"ז ד-א והכינו את אשר יביאי את אזר יאכלול"

לי
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משנה ,לחם משונה אתה אומר לחם משונה הוא אואינו 4א לחם כפול כשהוא אומר
שני העמר לאחדהרי לחם כפול אמור הא מה ת"ל והיה משנה לחם שהוא משונה
כיצר בכליוםהיהבו עומר אחד ובשבתשני עמרים בכליום היהריחו נודף וכשכת
יותר בכליום היה מצולהב כוהכ ובשבתיותר.
ויאמר משה ואהרן אל כל כני ישראל ערב וידעתם ונו /אמרו להם עד
שאתםישנים במטותיכם הקב"ה מפרנס אתכם :וידעתם כיהי הוציא אתכם ,מכאן
אתה למד ששקולהיציאת מצרים כנגד כל נמים וגבורות שעשה הקב"הלישראל.
ובקר וראיתם את כבוד ה' ,מכאן אתה למד שבפנים מאירות ניתן המן
לישראל השלו ששאלו אותו ממלא מעיםניתן להם בפנים חשכות אבל המן ששאלו
אותו כה~כהניתן להם בפנים מאירות :בשמעו את תלוניתיכם ונהנו מה כי
הלינועלינו ,גמרו להםוכי מהאנומפונין שאתם עומדים ומתרעמיםעלינו.
ויאמר משה בתת ה' לכם בערב בשר לאכול ,מכאן את למד שבפנים
חשיכות ניתן השלו לישראל והמן ששאלו אותו כהלכה ניתן להם בפנים מאירות:
בשמוע ה' את תלונותיכם ,אמרו להם אלועלינו הייתם עומדים ומתרעמים היינו
מובלין אתכם אבא הרי אתם עומדים ומתרעמיםלפניחיוקייםלעולמים :ויאמר
משה אל אהרן אמור אל כל עדתבני ישרץ קרבו לפני וה' ,ר'יהושע אומר
קרבו על שנגלתהכבורה .ר' אלעזרהמודעי אומר קרבו כדי ליחן אחהדין.
מערב] ט ח'ן כ לערב שבתן לסגת] מ ח'ן  1אתה וכו'
הוא] ט ח'ןהואו אס ח'ן כ יכשהואן כשהוא וכו' כפולן
מ ח'ן  2והיה] דטמש לחםן שחואן דמ ח'ן  3אטם הא
כיצד ,כ הא באיזה צוןבכליום] דכפולןבו] מח' ,ט בא
אכ בשבת 1ובשבתן מ והיוםן טכס עשריןןהיה] מ ח'
אטב עשבתהיה ביותרן  4מ ביותרן טס מוזהבן כזהבן
מ ח'ןוטק בזהבןאטכמ ביותרן  5מ משהערבוידעתם
ואהרזן ך ח'ןכל] ד ח'ן וגו'] אטכס ח'ן אמרו להם] מ
ח'ן  6אעלמטותיכםן כ במצוותיכ'המקו'ן אטם המקום
ו ח'
וידעתם] מ ח'ן אטב אתכם מארץ מצריםן  7כל]ב
ט הגסיםן אטנמי המקום ן 8את כבוד ה'ןדח'ן  9אותון
ר ח'ן כ חשיבותןהמזן מ לחם ן  10אותו] מ ח'ן ט:
בשמוע ה' ,א בשמוע ה'ן אתן ט ח'ןתלונותיכסן אכ נ,אשר
אתם מלינ'על'ןונחנוופו .עלינו] ך ח'ן 11כ מה אתםפונין
סאתםן 12ויאמר וכו' תלונותיכם] ט ח'ן לכם וכו' לאכול]
דמ ח'ן א בשר וגו'ן אתה למד] מ ח' ן  13ט חשוכות,
כ חשיטתן ק נתןן מתח מ ף להםןלישה מ ח'ן וק
נתןןלהמן ד ח'ן אכ מאירות אבל השלו ששקואותו ממלא
ןניתן להם בפטם חש'בות(אחשוכות)ן 14אכשמעןא
מעיי
תל' אש'את'מלי'וגו'ן להם] ט ח'ן אעלינו בלבדן אבם
הייתם מתרעמיםן  15ט 4א שאתםן מ אתם מתרעמים על

הקב"הן אטכלפנימלךהמלכים (אט ח')חין אכלעולמים

מרוך הואן  16אמור וט'ישרצלן ט ת'ן קרבו וט'] ד ח',
אכ קרבו וע'ן  17ט שנתגלתהן ט ר' אליעזרןהמודעי]

נאמר אלא את אשר יביאו מיכן לעירובי חצרות מן התורה
וניערב אדם וכו' כדי שיטלטל מבית לבית ומחצר לחצר
ועייז בש-ט דף ריר ומפרש על ערובי חצרות וגם שתטי
מבואות' וכן הוא בתרגוםיונתן ויערבון בבתיא וישתתפון
בדריא ,ובאיפת .צדק מגיה מערב יום טוב לשבת ור"ל
ערובי תבשילין וא"צ .ובמכילתא דרשב"י איתא מכאן
שילקט אדם מערב שבת לשבתואינומובן 3 :ובשבת שני
עמריםוכו' .נראה דמונה כל מה שנשתנה ובכלל השנוי גם
כן שהיה כפול ולפי הש"ט דף ריב אפשר לפרש באומן
אחר קצת דזה לשונו  hdr1מה תלמוד לומר לחם משנה
לחם שהוא משונה מלמר שבכל יוםויום היה המן יורד
לישראל פרוטות פרוטות ובערב שבת היה יורד זוגות זוגות
בכליום היה ריחו וכו' בכליום היה מחול (ואפשר דצ"ל
מצהיל) כזהב ובשבת ביותר .וכן הוא בתנחומא ב' ס'כד
והובא בספר והזהיר ריש בשלח ובארר זרוע ח"ב ס"א ראו
כי דמ' נתן לכם את השבת אמרו להם בכל יום היהיורד
פרידה אחת ובערב שבת שתי פרירות שניוהיה ביום הששי
וכו' והיה משנה וגו' מהו משנה אם תאמר שנים והלא כבר
נאמר שני העומר לאחד ומהו משנה חזקיה ב"ר חייא אמר
שהיהמשונהבטעמוובריחוובתארו אבל בבה"מ רוצהלהגיה
דהמאמר כאן צריךלהיותלעיל או אינו 4שין4ש לחם כפול
כיצד בכל יום וכו' וסני עמרים וזה דוחק דשם כל הלשון
שפת יתר ובזי"נ מפרש דהעומר של שבת לבד היה כפול
ומביא ראיה משוח"ט צב :כלעסקא דשבתאכפולעומרכפול
שני העומר לאחד וכו'ואינו מוכרחועייןבחזקוני שכתבעל
הפסוקויהיביום הששי לקטו לחם משנה ממשמע שנ' לחם
משנהאינייודע שהואשניהעומרומה ת"לשניהעומר לאחד
שניהעמריםליוםהמיוחדהוא שבתובמ"עעושהמכאןסמוכין
לפירושולעיל בדברי ר' יהושע בד"ה דבריום גיומו ולא
הבינותי דהרילמי דבריו העומר השני היו צריכין ליום
הראשון .ועיין מכילתא דרשב"י פ"ז ורש-י לפ'כב ולקמן
פיד - :נודף וכוו -שבת קיטע בראשית רבה פייא סיד:

ר ח'ן אתן ט ח'ן
4מצולהבוכו'.יומא עא8 :מאירותוסו"יומאעה ,.רש"י
ורמב"ן וש"ט דףריב ש"ז11 :ספונין וכו' .רש"י ורמב"ן ודלא כראב-ע שפירש מהבידנו לעשות,ועיין ש-ט דףריג ופ-ז
ן ש"ט דףריר ופ"ז:
5נ סובלי וכו" ש"ט דף ריב 16 - :ר' יהושע וכו' .במנילתא דרשב"י שיטתם הפוכה,ועיי
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ויהי כדבר אהרן ,מה ת"ל ויה* מלמד שכשם שגזר הקב"הכןהיה :ויפנו
אל המדבר ,ר' יהושצ אומר לאנפנו ער שנגלתה ככורה .ר' אלעזר אומר לאהפנו
אלפו על מעשה אבות שנאמר המדבר מה מדבראיןבו כלום אף אבות הראשונים
אין בהם לאעון ולא חטאת :והנה ככור וע' נראה בענן ,ר'יומיבן שמצון אומר
כלומן שישראל מבקשין לרגום את משה ואת אהרן מיד וכבוד ה' נראהבענןולהלן
הוא אומר ויאמרו כל הצדהלרגים אותם באבנים (במד'ידי) וכאן מהו אומר וכבוד
ה' נראהבענן וכל כך למה אמר הקדושכרוךהוא מוטב שילקה עמודהענן ואל

משהואהרן.

פרשהג

6

יטי

שמעתי את תלונות בני ישראל ,ר' יהושצ אומר אמר הקכ"ה למשהגלוי *1
לפני מה שאמרה כנמת ישראל ומה שהןעתירין לומה :דבר אליהם לאמר בין
הצרכים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם ,אמור להםביןשני דברים אתם
עומדים שאלתם לחם לפי שאי איפשר לכשר ודם בלא לחם וגתתיו לכם חזרתם
שאלתם בשר ממלא מעים הרי אנינותנו לכם מפני מהאנינותנו לכם שלא תאמרו
י 16
אין מפקבירווייתנולנו אלא הריני נותנו לכם ולבסוף אפ-ע מכם :וידעי:כ) כ
ן אף להפרע מכם,
אנ" ה' אלהיכם,דיי
ויהי בערב ותעל השלו ,מכאן אוסדק למד שבפנים חשכותניתן להם השלו:
ותכם את המחנה,אינייודע כמה ת"ל וכאמתים עלפני כל הארץ (במדבריא לא)
שתי אמות היתה גבוההמן הארץ כדי שיהא אדם עימד כנגד לבו ונוטל כדי שלא
 1כןוכו' .גירסת הש"ט שם כךהיה מיד וכן נראהשהיתה
גירסת הם-ז ,ובא-צ גרס מלמד שמיד שאמר כן היה:
 2רי-א וכו' .בפ-ז לא הספיקו לפנות עד שנתגלית וכו',
ובמכילתא דרשב"י אינו אומר ויפנו אלא ליתן את הדין:
 3אבות וכו' .ש"ט דף ריר 5 :כל זמן וכו' .בא"צ מגיה
כל זמן שישראל מתרעמין על משה ואהרן וכו' ,ולשון
הום-ט דףריב ר'יוסי אומר אף כאן בקשו לסקול את משה
ואהרן שכל זמן וכו' ואפשר שכך היתה גרסתו 6 :באבנים.
צריך להשלים וכבוד ה' נראה באהל מועד ,ובא"צ מוחק
ן גירסת מ"ח וש"ט ופ"ז'
מלתוכאן.ועיי
(ג)  11עתידין ובו" מדכתיב תלונות ל"ר ,מ"פ.ועיין

פ-ז וש-ט דף רמא 12 :ב.ן וכו' .בפ 1-וכן ש"ט שם
מסביר הדבר מדכתיב דבר ולאמר ודבור הוא לשון קשה
ילאמר לשון רכה16 :דיין .ספרי במדבר דף קכט18 :איני

1ויהי] אדכ ח'ןאהרן]  1נ'ויהין אכ ומה ת-לן א אלא
מלמדןנ) שאמרן אטכס המקום כן (אט כך)ן  2אטכס
הפנון ט שגהגלתה ,כ שנגליתן מ הגבורהן אכמר'4עזר
המודע ,-ט ר' אליעזר המודעין  3מ שנ' אל המדברן א
טכס בו יקשעון ולא חטא כך הראשונים (אטם אבות
הראשונים) ן  4אטכמ חטאן ך הגהובן שמעוזן מפש
ח' ,ד הגלילין אט שמוע 5 1אטכמ שהיו ישראלן גם
כס לסקולן את] ט ח'ן אב ולהלן מהו אומ' ויאמרון
 6א באב'וגו'ןוכאן מהואומר] מח'ן אטוכןן ד כבודן
 7א נראה וגו'ן ט א"ל המקוםן אס המקיםן ק וענןן
כ ולא.

(נ)  9אדכ פרשה דן  10אטב וידבר ה' אל משה
יודע כמה וכו" עיין כלהענין ספרי במדבר דף צז וספרי
זוטא צד רעג ,ותוספתא סוטה פ'ד ,ושוחר טוב מזמור בג:
לאמר שמעתין ר' יהושע אומר] ד ח'ן אכמ המקוס ,ט
 19גבוהה וכו" לא שהיו שוכבים זע-ז דאם כןהיו מתים
הב"הן מהריגלוין אגלויוידוע ן  11ט מה שישראל
אלא ששטו באויר ב אמות בגובה ,רא" 4ואמת דמן הוא
אמרון אכמ שאמ ,ישראלן אמשעתידיןן לאמר] ד ח'ן
נספרי ובתוספתא סוטה אבל כאן לכאורהאי אפשר לפרש
כן דא-כאיןהתשובה מעין השאלה אבל נראה דאיזה חסרון
בין וכו' לחסן מ ח'ן  12ובבקר תשבעו לחם] אדט ח'ן
בתחלה ואפשר יצריך להיות כמו שהוא בספרי שם
ת"ל
13
ן
ל
י
ב
ש
ב
]
ם
י
ד
מ
ו
ע
]
ן
י
ב
אמר
ן
כעתירין מז
אד
ק
1
ששאלתםן כ לפי שאפשרן כלהיות בלא ,ט לחיות בלאן
אטכמ נחתיון חזרהם] מ ח'ן  14אטכמ ושאלתםן מ
לכם בשרןמפני וכו' לכמן אמ ח'ן אטכ שמאן  15כ שאין ספיק'בידו ,אט שאין ספיקה (א פסיקה) בידין אט לכםן
שלא וכו' לכמן ס! ח'ן כ הרי אנין ד נוחנהן לכם] א כפול :שמא תאמרו שאין ספיקהבירי וכף אלא וכו' לכםן אטכמ
ובסוףאני נפרען  16טלפרוע ,מ ליפרע ן  17השלון א ח'ןט השלו ותגס המחנהןאתה למדן מ ח'ןאטב חשובות (א
חשיכוה)ניתן השלו לישראלן  18כואינין מ במהן  19ד ושתין מ על הארץן א הארץ כשיהיהן אדמן דכמ ח'ן אטכמ
לעט' שלא בצער (אט נ'בקומה זקופה)ן
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יצטער שמלבו ולמטה שהי אמות ומלבו ולמעלה אמה אחת* ר'יוסי הגלילי אוכר
ויטושעל המחנהכררךיום כהוכררךיוםכה (במדבריאלא) שלשה פרמאותלכלרוח
וכאמתים עלפני כל הארץואו'ויפל בקרב מחנהו טביב למשכנותיו (תהלים עת כח)
ר' יאשיה אומרהרי הוא אומר ויטושעל המחנה שלשה פרמאות לכל רוחורוח ומה
ת"ל כררךיום כה וכדרךיום כה שלשהכלפי למעלה שלשה על שלשההרי תשעה
ותשעה על השעה הרי שטונה עשר וכאטתים על פני כל הארץ ואומר ויפל בקרב
מחנהומכיבלמשכנותם אחריםאוסריםויטושעלהמחנהכדרךיוםררךבינוית עשרה

פרמאות כההרי עשרים כדרךיום כההרי ארבעים וכאמתית עלפני כל הארץואו
תצרוך ו'פני שלחן (שם כ )3יכול יהוא אמטרטיאות מקולקלות ת"ל צלפני כל הארץ
 1אטב ולמטןן מ שתיםן אטע ומלבו ולמעלןן מ מלגון
 2ויטוש וכו' כה] מ ה'ן א כדרך וגו'ן וכדרך יום כה]
כ ח'ן לכל רוח] ד ח'ן  3הארץן אט נ ,סביבות המחנה,
כ נ' סביב למחנה ,מ נ' שנ' ויטוש על המחנהן מ בקרב
מחנה וסביל למשכנותיון סביב למשכנותיון אטב ח' 1ד
למשכנותםן  4אב ור'יאשיה ,ו ר'.עשיהן אומר] כ ח'ן
ירוח] אטבם ת' ן  5כה] אככ ח,ן וכדרךיום כה] רק
קן מ כה שלשים כלפי למעלן שלשים שלשה שלשה
על שלשה הרי תשעה כנגד תשעההרי שמונה עשר וכו'ן
אכשלשיםכלפילמעלן שלשהעל שלשה (א נ'על שלשה)
הרי תשעה תשעה על תשעה(א על ט ),הרי שמונה וכו'ן
כלפי כממעללה] ט ח'ן על שלשהן ק נ' ועלם שלשרהן
 6ותשעה] ט תשעה ן וכאתתים וכו' למשכנותם] מןה'ן
יאומר וכר הארץ ש'חן כ ח'ן אט הארץ סביבות המחנה
או'ןל ט למשכנות,א למש'] מ אמרוןויטושעלהמהנהן מ
ח'ןיום דרך] ט ח'ן מ יום כה דרךן א יום ג' דרךן
 8כה] מ כדרך ,ט וכררך יום כהן כדרך] א ח'ן בה] א
ח'ן מ וכדרך יוםן כדרך וכף ארבעימן ט יוםןכהן מ
ח'ן אם הארץ סביבות המחנה ואומרן  9ד לפניון טכ
שלחןנגדצררי (כ נ' דשנת בשמן ראשי כוסי רויה)ן אכ
שהיו אסטרטיות (א איסטרסיות)ן  2שיהו אימטראטיאותן
על וכו' הארץ] ט כפולן

ויטוש על המחנה כדרך יום כה כלפי צפון וכדרך יום כה:
כלפי דרום ואפשר דצריך להשלים גם כן דברי ר"ש שכם

דמפרש כדרך יום כה מלמעלן וכדרך יום כה מלמטן
ולדידיה על כרחך צריך לפרשדמאתיםלאקאי אגובה אלט
שהיתה פורחת מן הארץ 2 :שלשה פרסאות' נגד אורך
המחנה ומה שנ' דרך יום קאי ארוחב שהיה השליו משני
צדדין באורך שלש פרסאות כמו המחנה ומתפשט גרוהב
דרךיום ובגובה שתי אמות ,בה"מ .ובמ"ע מפרש רס"ל
לריה"ג כדעת הספרי דכדרךיום וכו'היינו כלפי צפון
ודרום כלומר הלוכו שליום דהיינו צפון ודרום כדכהיב
גקהלוז הולך אל דרום וכו' ולכל אלו שני הצדדים הית
השליו שלש פרסאות כמרחק המחנה שהיה שלש על שלש
פרסאות ומביאהכתוב וכאמתים וכו'לראיה שלאהיההשליו
בתוךהמחנה שהריהיה מונה בגובה שתי אמות והיה מעכבן
גהליכה וא"נ אלא אדרבה ריה"ג להוציא מדעת הספרי בא,
והא בסי אינו כמו שחשב המ"ע אלא טעמו משום דהשליו-
היה בא מן המערב כדכתיבויגו שלוים מןהים ועל כןפי'
כדרךיום כה וכו' היינו לשניהצידין כדרך ביאתןמימין
ומשנואל .והיינו דמתרגם גם כן יונתן ואפרח שלוי מן
ישא רבא ומרא עלדין דזעיר במשריתא כמהלך קמא
לצפונא וכמהלך יומא לדרומא וכרום תרתיןאמין הוה פרח
 "131ולהוציא מדעה זו אמר ריה"ג דהיה שלש פרסאות.
לכל רוח כהגירסא שבפנים ,ונזה שאמר וכאמתים עלפגי
הארץ ליתן השעור לגובה ולהוציא ממאן דאמר כדרך יום,
כלפי מעלה קמ"ל דלא ומפרש וכאמתים אמה וכו' כפשוטו
בגובה ממש ומביא ראיה דהיה לכל רוח מדכתיב סביב.

,

למשכנותיו ונראה ג"כ דאחר מלת
הארץלק(ושטורוהכיג)-מ,חוסדרעותן_
וצ"ל שנ'סביבות המחנה.עיין גירסת הי
ריה"ג הוא כדעת ר'יוסי בספרי זוטא ואפשר דצריךלהיו,ז
שם ריה-גומן הת-י שהביאונו לעיל למדנו לתרץ הקושיא דאיך קהשיב דרךיום רק שלשה פרסאות והלא כמעט בכל המקומות,
השעור של מהלךיום הוא עשר פרסאות וקושיא זו היתה לאבןנגףלכמה מןהמפרשים וגרמה להם לנטות מדרך הפשט בפירוש
הברייתא כאן וכן לקמן .ובם-ס תרץ דמאחר דלכל רוח היו שלש פרסאות א-כ כשנחשוב'כל האורך או כל הרוחב עם המחנה
שבאמצעהיו ט פרסאות וזה כמהלךיום אבל הלשון לא משמע כן אלא דלכל צרהיה מהלך יום ושעור זה בעצמו הוא שלש
פרסאות והנכון דלפעמים אינו חושב מהלךיום רק שלש פרסאותוהיינו דמתרגם עלדין דזעיר במשריתא -וראיה לדברינו
שכן בספרי צד עז ש'יז וספרי זוטא צד רמו ש"א נקט ג"כ השעור הקטןשככאן.ועייןעוד פירושים לדברי ריה-ג גאות אמת.
זית רענן ,זה ינחמגו ,מדות סופרים 5 :כלפי ובו" בא"צ גרס כלפי מעלה ושלשה כלפי מטה שלשה ושלשההרי תשעה ותשעה,
ותשעה הרי שמונה וכו' נראה דמפרש דלדעת ר' יאשיה ירח השליו על המחנה ממש שהיה ג על ג פרסאות והא דבתיב
כדרך יום כה וכדרך יום כה בא לומר שהיו ב שטחים זה עלגבי זה וכל אחד מהם ג על ג אבל הלשון כלפי מעלה משמע
יותר שבא עומר דהיה ג פרסאות בגובה כלפי הרקיע כדעת ר"א בנו של ריה-ג בתוספתא סוטה מ'ד ה-ד ולפי זהאין החשבון
מדוקדק דג' על ג' באורך וברוחב ובנובה הוא כז וצ"ל דאינו חושב 4שום4ש השטח שבאורך ומדת שטח אחד מן הצורים
בגובה כמו לקמן בשיטת אחרים וגם לענין הפירוש של שלש פרסאות לכל רוח ורוח נראה יותר דרצה לומר שהיה מתפשט
מן המחנה והלאה שלש פרסאות לכל אחד מן הד' צדדים והיינו דקאמר ומה ת"ל כדרך וכו ,דמשמע שהיה רק לשני צדדים
אבללפי הפי' שהיה במחנה עצמה ג עלג מאי קשיא ליה הא שפיר קאמר שהיה מן המזרה למערב ומן הצפון לדרום באורך
וברוחב כל המחנה.ועיין עוד פירושים שונים במפרשים ובא"א והפירוש של במ"ע לא הבינותי 6 :וכאמתים וכו' למשכנותם.
במ"ח ליתא ואפשר דבאמת מיותרולפי פירושנו אפשר רס"לוכאתתים עלפניכלהארץשהיה מנוטל מן הארץ כלומר דהשעור
הוה לא קאי אגובה 4א שהיה פורח מן הארץ בשעור זה ומן סביב למשכנותם מביא ראיה שהיה לכל רוח :ד כדרךיום וכו'.
נראה דצ"ל כבס"ז כדרך כדרך הלוכו הבינוני עשרה פרסאות יום עשרים זה ארבעים ומה ת"ל שוב וכדרךיום כה הר,
שמונים כלפי מעלה ואומר תערוך לפניו שלחן וכו' ר"ל שהיה נראה למרחוק והמלות וכאמתים על פני הארץ מיותרים כזג
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על ובפנוי שבארץ כרזוב אחד אומר םכיבווה המחנה וכתיב אהד אומר
מביבלמשכנותיו אלא שהיה סובב למשכנות* ר' אליעזר אומר וכאמתים על
היה המן ככוה מן הארץ וליש נטלוהו ישראל
פני כל ושארץ שרזי
אמי
יה כיצד היה המן יורר לישראל יוצאה רוח צפונית
רא
ור
אלאמןהככיה אמרת צא
ומכבדת הכדבריורד מטר ומכבש הארץ והטל עולה והרוח מנשבתבו ועושהוכמין
שלחנות של והב והמןיורד עליהם ומהם היו ישראל נוטלין ואוכלין אב) כן ומן
הקב"הלמכעיסיו קל וחומר שישלם שכרטובלצדיקים לעתירלבא :הבשר עודנו
כין שיניהם ,אמרו הכשר שביניהמ אוכלו ונתרו מיד הרשע שביניה' אוכלו ומצטער
עד שלשיםיום .ואף ה' חרה בעם ויך ה' כעם מכה רבה מאר מקברות התאוה נסעו
העם מחצרות וכי מחצרותנמעו וכחצרות חנו אלא מלמר שחור ממען לאחוריהם
שלשה ממעות כשבילמרים.
ובבקר היתה שכבת הטל וגו' ותעל שכבת הטללענין שאמרנו והרי בא
ללמדך הכתוב כיצד המןיורד לישראל יוצאה רוח צפונית ומכבדת המדבר יורד
מטר מכבס הארץ והטל עולה והרוח מנשבת בו ועושהוכמין שולחנות של זהבוהמן
יורד עליהם :והנה עלפני המדבר ,לאעל המדברכלו 4אעל מקצתי :דק ,מלמד
שהיה דק :מחספס ,ולמלמד שהוא מחכפם ככפורים מלמד שהיהיורדכגלידעל
הארץ דברי ר'יהושע .ר' אלעזר המודעי אומר ותעל שכבת הטל עלה פלול תפלתן
של אבותינו שהיו שכובים כטלעלפניהארץ :והנה :ל פני המדבר ,לא על המדבר
כלו אלאעל מקצתו .דק שהיהיורד מן הרקיע שנ' הנוטה כדוק שמים ולפי שהיה
עיין לקמן .ונראה דר"ל שהיה עשרים לצד צפון ועשרים
לצד דרוםוכןבגובההריבין כולן שמונים אושהיה ארבעים
לצד אחד וארבעים לצד שני וכן שמונים בגובה כנגד
ולא במקום שמקלקל)-
מדת שניהם 1 :על הפנוי שבארץ'
כתוב וכו' .ולפי זה צריך להיות גם
הדרכים ,בה"מ:
בספרי זוטא כאן הו-א אומר סביב למחנה ולהלן הוא וכו':
 2.אלאוכו' .ואינו מובן ואפשר וצריךלהיות כגירסת המ"ח
שהיה אף סובב וכו' כלומר שהיה כאן וכאןואין הכתובים
זה את זה 2 :ר' ושליעזר וכו' .כלהענין משובש

י"להגיה עלפי הס"ז ואפשר דצריך להיות ומה ת"ל
רך
תי
ור
סצ
ו
וכאיותים עלפני הארץ שהיתה נטולה מן הארץ ב אמות
ר' אליעזר בנו של ריה"ג אומר אף המן היה גבוה וכו':
ן מהבשרוכי" עיין ספרי זוטא צד רעג 9 :ושוףוכו'.
נקט לה אגב גרראועיין ספרי במדבר צז וספרי זוטא רעד:
 14מכבס .צ"ל מכבש כדלעיל 15 :לא על המדבר כלו'
מילא כתיב עלפני כל המדבר ,ובזו"ז כתב דפני משמע
.פגים הנראים ולא כל המדבר וכן הוא בשכל טוב דף רמם
" גירסת המ"ח
ינואה דישאיזו ט"מ בדבריו 16 :מלמדוכי
"יא עלפי הגמר' דיומא עה17 :עלהוכי' .ש"טדף רמח:
( 1מןהרקיע .ש"ז .וא"תהרי בהדיא כתיב שהיהיורד מן
השמים אצטריךמשוס דס"ד דמן השמים פנני קאי כלומר
הנני מן השמים משגיח עליכם וממטיר לכם ,ש"י ובמ"ע
(השמטות) תרץ דלר"א המודעי דק שם דבר שהמן עצמו

 1טפגוי,ךהמחנותןא וכת' סביבןכ אחרן  2ד למשכנוהם
אלא וכוך כ לא שהיה סיבוב למשכנותן א שיהיהן שהיה
מ נ' אףן א סיבוב ,מ סביבן סובב] ט חבור ,ק ח'ן ט
למשכנותיון טכ ר'אלעזר המודעי אומרן 3כלן מ ח'ן מ
היתה השלו גבוהה מן הארץולא היםהמן גבוהה מן הארץ
ולא נטלון א היתהן מ נטלו אתישראל אלאמן הגבוהה.
אטכ נטלו אותו ישראל ן  4אטכיורד להן לישראל ן
 5ומכבדרז] אטכס נ' ושרזן מ המטרן מטר] כ ח'ן ד
ומכבסן אטכס את הארץ (מ נ'המדבר)ןדירותן טמנשבן
אטכמ ועו'אותו,ר ועושתוןוק כמןן  6םהיהיורדןומהמ

וק ומהןנוטליזן ד ח'ן ד אוכליןן טנוטליןישרןואומרין
א-כןכזן ו מןן  7אטכהמקום.ק הב"חן אטכמעאכרכ
ישלםן הבשר וכו' מרים בשורהיא] ט ח'ן אעודנו וגו'ן
 8אמרו] כ ח'ן משביניהם אוכלו ונהנההבינוני שבהב):
אוכלו וגתרז מידןשביניהמן א שבהן וכן בס'ן כ הבשי
שלהן אכלו ונתרו ונבעת מיד והרשעים שבהןן ק ונותרון
'.
שביניהם] מ ח'ן  9ואף וכר מרימן מ ח'ן לק בעם וגו
ויך ה' בעמןו ח'ן א בעט וגי' מקברותן מכה וכף מאדן
כ ח'ן  10ובחצרות] א מחצרותן  11דמע שלשן  12ובבקר
'] ותעל וכו'] א ח'ן
וכו' וגו'] ט ח'ןוגו' וכו' הטל] ד"
לעניןשאמרנו] ט ח'ן שאמרנון אד נ' ותעל שכבת הטלן והרי באן טס ח'ן בא] אב ח,ן  13אכש למדךן אכ היה המן
יורד להן לישראלןיוצאה וכו' עליהם] ם ח'] מ יצאה ,ד יוצאתן ומכבדת וכו' עליהם] מ וכו ,.אכ וגו' ן  15טכ ולאן
עלבפ-בןסו ח'ן מקצתו] ק נ' כולו ן  16שהיה] מ ,ש"ג שהואן המוסגר דט ח'ן מ מלמד שהיהנימוח בפטן ככפור] אכ
נברןטכמ מגיד שהיהן  17וק ר' אליעזרן אכמ עלת ,ד עלתהןפלול] דש ח' ,אטכפילפולן  18ם אבותןט שוכביןן
,ט אבותינו כטל שהיו שוכבין בעפרן כטל] ארכ כעפרןפג .בפ'אן רק דן  19עלן ט ח'ן טכ מלמד שהיהן א דק מלמד
וההוא דק מחספס מלמד וכו'ן א שהוא שהיה יורדן %כ לפין
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בב"עלדץ

יורדמן הרקיעיכוליהאיורדצונן ת"ל חם ,יכול יהאיורד בקולותומניןשאינויורר
אלא בשתיקה ת"ל דם ,יכוליהאיורד על הארץ ומניןשאינו יורד אלא על הכלים
טרפון אומר אינו יורד אלא על האופמים יכככפור על הארץ)ף
ת"לככפור .רבי
כביכול פשט הקב"הידו ונטל תפלתן שלאבותינו שהיו שכובים בעפר והוריד המן
כטל לישראלכענין שנ'ויחננו ויאמר פדעהו מררת שחת מצאתי כופר (טובלכ כדי
כברהיהרביטרפוןוהוקניםיושבין ורבי לעזרהמודעייושבלפניהם אטר להםרבי
לעזרהמודעי ששים אמה היהגבהו שלמן אמרולו מודעיעי מתי אתה מתמיהעלית
אמר להם מקרא הואמן התורה וכיאיוו מרה מרובה טובה או רעה הוי אומר מדה
טובה מרובה ממדת פורענות במדת פורענות הרי הוא אומר חמש עשרה אמה
מלמעלה גברו ולהמים (בראשית ו כ) מה נפשך על נכי ההר חמש עשרה אמה
ובבקעה חמש עשרה אמהית ובמדה טובה מה הוא אומר ויצו שחקים ממעל ודלתי
שמים פתח(תהלים עחכג)מיעוטדלתות שתים וכמה ארובות בדלת ארבע ארבעעל
ארבע הרי שמונה ח'על ח' ט"ו כאז וחשבו מ' אמה היה גבהו של המן .אמי כר
שמיי אומר כשירדהמן לישראל ראוהו כל האומות שנאמר תערוך לפני שלהן נכר
צוררי (שם ככו).
מה
רראו בני ישראל תאמרו איש אל אחיו ומ /כאדם שאומר
יאמר
יי
לחבו
רשומוז אמרו ישראל קראוהומן:
הוא כך אמרו זה לזה מההוא.
י
ר
ו
ד
מוטה אליהם הוא הלחם ,רבייושעימר אמר שטה שקרם חקרם לכל ישראל
יכר' אלעזר המודעי אומר משה אומרלוקנים ולכל ישראל הוא הלחבכם מכאן היה
 1איהיהן מ שהיה יורד ,כהיהיורדן אצוניןן ד ת"ל

נקרא דקלפי שיורד מן השמים 1 :ת"ל חס.צריך להיות
ת"ל חם כאשר הוא במכילתא דרשב"י .דורש טטריקת
בהפוך אותיות מ"ח מן מחספס .ובא"צ מניה חס במקום פס
של גירסא הישנה ופירש בבה"מ דהוא עלפי הגמ' דיומא
עה :מחספס דברהנימוחעל פסהידולאהבינותי2 :בשתיקה'
בא"צ מגיה בשתיקה ועליהם יורד פסיסין ת"ל פס וטעם
ההגהה נעלם ממני - :על הארץ וכו' .בא"צ מגיה על
הכלים וכו' אלא על הארץ 3 :ת-ל ככפור .פירש שהיה
כמין כפורת על הכלים אבל יותר נראה דצ"ל כבמכילהא
דרשב"י ת"ל ס-ף והיינו גם כןנוטריקון מן מחספס- :

פ0ןיכולוכף הארץ ש"ב] מ חין כ והיה ,א יהיהן4 2א]
מ ח'ן מ חסן מ והיהן ט שאין ן  3ש יורד לא על
האופסיםןבו אלא הקופסאן אכ האוספיםן ככפור על
הארץ] רק מ 4 1מ המקוםןידון נ 4ח'ן אכ המקום את
יון ט את עז 1ט שק שיבץן טכסב (מ ה ל
עיכטל],ט ח'ן
y~anן ט מןןוהוריד וכר כופר] א ח'ן 5
כ על ישראלן כעמח ארס ] טכמ שף מצאתי מפרן
ן Hoffmann-Jubelsd]rift, 5. 119
האומםים' אסקופה ,עיי
 6כבר] כ ח'ן כבר עד סה"דן ~ט ח'ן וק וא'*יעזרן כ
ודורש גם כן סף וסף לדעתו אסקופה 6 :כבר היה וכו'.
ן
להם ר' יהושע ן  7ק גבהן מח אכ  1שהיה טרד לה
יומאעו ,.שוחר טוב כג עח ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב
לישראלן ד מתמהן  8א איר מרובה מידת הטובה במידת
דף רמח ,ילקוט בראשית נח תהלים תרצג ותתיט .גראשית
רבה פ.לב ס'יא ,שמות רבה פ'כה ס'ז 13 :אסי וכו'.בגמ.
הפורענות מהואומרביום הזה נבקעו וגו' חמשן כ מרובה
שםאיסי בר יהודה ובמכילתא דרשב"י איסי בן עקיבה.
מדת הטובה או מדת הפורענותהוי וכר ,נו מרובה מדה
ועיין ש"ט ושוח"ט 16 :מה הוא .כפ' רשב"ם
כפא ורש"י
טובה או מדה פורענות הוי וכו'ןאון ו אומרן כ מדת
.
ן
מ
הביאו הראב"ע ,ועיין פ"ז - :לשוןמזון
ראב"ע
הטובה במדת הפורענות מהו אומ' ביום הזה נבקעו חמש,
ן 8 Bibel-וטפזחDobSd1OtZ: Die 81
וש"ט דף רמב ,ועיי
מ מדה טובהמרובההואאו' חמשן  9במרת פורע'] ד ח'ן
. 5.51ט .3ה  1893, 5.45קופא exegese der Tannaim,
שמביא הפירוש וכקראו להקב-ה מן כלומר המשפיע מזון
(] 1מלמעלה] ד ח'ן א מלמעלה וגו' מהן המוסגר ד ח'ן
לכל חי 18 :לזקנים וכו' .פ"ז וש"ט:
 11א בבקעהן כ במדת הטובן א במדתן מה הוא] מ ח'ן
א ממעל וגו' ן  12פתחן ד נ'לענין שאמרנו מה נפשך
ע"ג ההר סו אמהן דלתות] מ ח'ן ך שנים ן  13הרי]
שש עשרהן מ על ארבע הרי שמנה צא וחשובן אכ צא וחשובן אכ שהיהן
אד ח'ן אכ שמנה (א נ' שמנה) על שמנה הרי
ן  14אכמ ראו אוהון אכמ או"הן אד שלחן וגו' ן 6נ א ויאמרו וגו'ן
אכ מן שהיה יורד להן לישראלן אכמ בן ומאי
ויאמרו וכהוגו'] כ ח'ן מ ויאמרו מן הוא כאדם ,ט ויאמרו מה הוא כאדםן מ מהו זהן  17מה הוא] ד ח' ,טס מהון אטכ
קראו את ח') שמו מןן מ קראו אותוןמן] ך נ' שנאמרן  18הוא הלחסן פכם ח' ,א וגו'ן אם משה אמר,מ אומ' משהן
(ט
משה אומרלהםלזקניםן  19המוסגר ך ח'ן כ ור' אלעזרן משה] מ ח'ן אטם אמרן ט לזקנים וזקנים לכלושראל אמרון
כ
אםיכלן א הלחם וגו'ן
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רבי יומי ורבי שמעון אומ' כמומים נתפטמו ישראל באותו שעה נאמר כאן לאכלה
ונאמר להלן לחם אבירים אכל איש ושם עת כה) אל תיקרי אבירים אלא איכרים
לחם שנטוח באיברים אמר להם המן הזה שאתם אוכלים נטוח באיבריכם אכל איש
צדה שלח להם לשובע וה יהושעבןנון שירדלומן כנגד כל ישראל ויש אומריםעל
איבריו היהיורר ומאבריוהיה נוטל ואוכל לכךנאמר לחם אבירים אכל איש.

6

פרשה ד
זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנווגוי ,אמרו עכשיו יצאנחשוןבן עמינדב
וביתו ומלקט הרכהיצאעני שבישראל ומלקט קימעא וכשהן באיןלידי מדה,כנמצאו
כולןשוין שנ')4ויבודו בעומרוגו' אמרו אוכל כשיעור הוה הרי הוא בריא ומבורך
פחות מכאן קללהבמעיויותרמכן רעבתן,
ויעשוכןבני ישראל ,עשו מה שנתפקרן ולא עברו על גורת משה :וילקטו
המרבה והממעיט וימוחו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא ההם.ר
ויאמר אליהם משה איש אל יותר ממנו עד בקר,
ולא שמעו אל משה ,אלו מחומרי אמנה שבישראל :ויותירו אנשים ממנו
אמרו אנשים לאהותירושאינןאנשיםהותירו :וירם תולעים ויבאש ,הרי זה מקרא
ממורםוכי מאחר שמרחיש הוא מבאיש א"א מבאיש ואחר כך מרח-ש כענין שנאמר
ולא הבאיש ורמה לא היההבו :ויקצוף עליהם משה ,כעם עליהםיאמרלטיכם
מפני מה עשיתםכן.
 1ר'יוסי וכו' .גירסת הפ"ז ר'יוסי בר שמעון ,וכן במכ'

דרשב"י ר'יוסי ביר' שמעון ונראה רכך הגירסא העקרית,

רבש"ט ר'ייסיר  2א"ת אבירים רכו' -הוא ד"אועיין

הגח

 1ור'שמעוזן מ חנאכסוסנין 2,אכל וכחן א לחם שניטית
 3ק שנוטחן ט שנימוחןהזהו ט ח'ן טבק נימוחן כ
ניטוח הואן אכלאישן רק מ]  4צדה וכו'לשובע] מ ח'ן
מזן ט ח'ןויש וכו'ן מ ח'ן ט ומןאיבריו.
( 6 )-אוכק פרשה ה ן  7מ לקטו איש ממנו לפי
אכלו אמרוןוגו'] ט ח'ן כ לקטו העו' אמרון 8וביתון
אס ח'ן מ ומלקט ממנו הרבהן ט קמעה ,אכ קמאהן מ
כשהן ן המוסגר אדב ח' ן  9וגומר] דכת ח,ן ט
זה שאוכלן מאטטהרי זהןבריאן ק ברוךן 0נ קללהן כ
ח' ןאטמ
ט במעיםן מ יתרן אטב ה-זרעבתן
11כזן מק
לן
ק"
ולח
י מ משה איש4יותר קותו לא)ן 12ולא
אדמט
וכו' החסיר] אטב ח' ן 4 13יהם משהן ד ח' ,במקרא:
משה אליהםן  4וכוץ כ ח'ן א ממנו וגו' ן  14א משה
וגו'ן ממנון אטכס ח ,ן  15ד אנשים טובים לא הותירו
אנשים שאינן טובים הותירון אטכישאינןןזה] ט ח'ן ד
מקרא זה ן  16דוכי מרחיש ואח"כ מבאיש ,מאחר] אכ
מהן הואן מ ח'ן אלא מבאיש] כ ח'ן מ כן ן  17ט לא
הבאישן ורמה וכו'] ד וגו'ן א ורמה וגו'ן עליהם] אכ נ'
משהן מ אמר למה עשיתםן א ואמר למה מה עש'ן  18כ

במכילתא דרשב"י וגירסת הש"ט נתפטמו ישראל מן המן
שנא' לחם אבירים אכל איש ותו לא 3 :באיבריכם .עיין
שוחרטוב עח סיג וספרי במדבר דףפז וש"ג :אכל
רסא ד"א לחם אכל איש-זה וכו'-
במכילתא דרשב"י הגי
יהושע
כו'וכן הגיה בא"צ עלפי הגמרא דיומאעה 4 :זהיהושע.
דכתיב גביה הכינו לכם צידה (יהושע א) ואלוגבי משה
כתיב וגם צידה לא עשו להםוירד ליהושע מן שהיה צריך
יכל ישראל .מ-ע וא"נ והטעם הפשוט שדרשו איש על
יהושע מפני שנאמר בו איש אשר רוח אלהים בו .ועיין
ספרי במדבר דף קפה'
,ר)  7אמרו וכו' .לשון ר'בחיי דף פט ע"ג דרשו
רבותינו ז"ל אמר להם משה אל תאמרו שמא יבא נחשון
בן עמינדב וכל הגבורים וילקטו הרבה ויבאעני שבישרן
וילקט קמעא לכך נאמר איש לפי אכלו וכמה המה לפי
אכלו עמר לגולגולת שאם יאכל כשעור זה הואברי פחות
מכאן ה-ז מקולקל במעיו יתר עלכן ה"ז הוא רעבתן:
 8מדה וכו' .בא"צ מגיה מדה וילקטו וגו' ולא העדיף
המרבה ומוחק פסוק זה לקמן וא"נ 9 :אמרו וכו" בא"צ
מגיה על פי הגמרא דערובין עג :מכאן אמרו האוכל:
 11וילקטו וכו' .באיצ מוחק ער החסיר 14 :מחוסרי וכו'.
שלא תאמר דבל ישראל לא שמעו ,פסיקתא זומרתי ושמות
רבה פ'כה ס'י 15 :אמרו וכו' .מפורש במכילתא דרשב"י
האנשיםאין כת-ב אלא אנשים וכו' ,ובפ"ז אנשיםוכוה'ו.תירו ונשים לאהותירו אבל נ"א הגשיםהותירוואנשים לא הותירו.ועיין
שמות רבה פ'כה ס'י 16 :אלא מבאיש ואחר כך
פסיקתא זוטרתי ,אבל בשמות רבה פ'כה סני מפו' דבאמת היה כן בדרך
נס דהרים תולעים ואחר כן הבאיש .ועיין רמג"ן ורש"י וראב"ע פסוק טו 17 :ואמר וכוי שלא תאמר שהיה בכעס וביזה
אותם אלא הוכיחם ,זי"נ ובה"מ:
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בנסטלה

וילקטו אותו בבקר בבקר בשחרית בשחרית דורשי רשומות אמרו מכאן
טהיה במן בויעת אפך תאכל לחם :וחם השמש ונמם ,בארבע שעות אתה אומר
בארבע שעות או אינו אלא בשש שעות כשהוא אומר והם השמש משמע בשעה
שהשמש חם והצלצונן זו היא שעהרביעיתביום .ונמם,כיון שחמה וזרחתעליו היה
ש פרשר רהרלך ונחלים היו מושכין ממנו והולכין לים הכדול ובאין אילים וצבאיים
ויחמורים וכל בהמה ושותין מהם ואחר כך באין האומות וצדין מהם ואוכלים אותן
ירד לחטראל :ויהי ביום הטחבי לקטו לחם ממנה
וטועמי בהם טצםמן
"
ה
ט
ו
ר' יהחטע אומרזה לחם כפול '2ף העוטר לאחד :ויבאו כל נשיאי העדה ומ/
אמרולו משה רבים מה מלהנה העם מ-להימים.
הי
*1
ייאמר אליהם הוא אשר דבר ה /אמרולו אימש אמר להם מחר4 :לת
אוטר תאפו אפו ,ר' יהושע אומר מי שהוא רוצה אפף היה מתאפה לו והרוצה
מבושל היה מתבשללו .ר' אלעזר המודעי אומר הרוצה לאכול דבר אפוי היה פועם
בו כלאפויים שכעולם והרוצה לאכול דבר מבושל היה טוים בו כל כשולים
שבעולם ר'אליעזר אומר עלאפוי אפוועל מבושל בשלו הא כיצד יום טוב שחל
 15להיות ערב שכת מניןשאין רשאין לא לאפות ולא לבשל אלא אםכן עירבו ת"ל את
עטר תאפו אפו אפו על אפוי ובשלו על מכושל :ואת כל העודף הניחו אותו
למשמרתויניחו אותו עד הכקרלצנין שאמר.
ויאסר משה אכלוהו היוםכי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה
*בי וריקה אומר מכאן שלט מעורות בשבת לפי שהיורכילין לצאת בשחרית אמרו
 1בשחרית .ר"ל בכל בקר שלא תאמר ליחן תחום לבוקרו
של בקר כדלעיל בא פ'ו,ועיין פירוש ר' בחיי2 :בזיעת
וכו' .שהיוצריכין לטרוח עצמן לילך ללקוט כל בקרזי"נ
ובש"י פ' משום דלא נלקט כל היום והיו דוחקים אתעצמם
אבל במכילתא דרשב"י איש לפי אכלו דורש וכו' דמן
איש כפי אכלו דייקיכ
ל אחד לפי צורכו וצורך אנשי
ביתו היה צריך לטרוח עצמו ובא-צ מגיה מכאן שירדלהם
אבנים טובות ומרגליות עם המן שנ' והם הביאואליו עוד
נרבה בבקר בבקר והנשיאים הביאו וגו' 3 :כשהוא וכו'.

:ךן 1וילקטו וכו' לאחד ש'חן ט ח'ן כ היו אומ' מכאן ן
ש אומ' ן  2במז] ב כמון תאכל לחסן מק ח'ןלחמן כ
 ':ת"לן והם וכו'] א בנקר בארבע שעות וגו' ונמסכיון
כו'ן ונמס] כ ח,ן ד בארבעה".בארבעהן אתה וכו'ביום
ט'ד]מח',ק א"א בארבעהושלשה 3:כ שעות וגו' ונמסכיון
'כףן  4אכמ שהחמהן זורחת] מ ח'ןהיה] מ ח'ן 5היון
 rttsח'ן ד :ומוליכיןן מאיילים 1אב וצבייםן  6ואחר
,
:ך] מ ח'ן ט ובאין 1כ אומות ,אס או-הןאותזן כס ה'
בא*צ
מגיה ע"פ הגמרא דברכות בז' וירושלמי שםז ע"ב
כשהוא אומר
ע מהן ן  7כס המןן שהיה וכו'] מ ח'ן אב יורד להן
כחם היום הרי ו0ל?' 2ערת אמור הא מה אני
מקיים וחם וכו' .ועיין בראשית רבה ט'מח סיח ,תרגום
!יש'ןלחם משנה]ד וגו'ן משכהן הח'ן  8אכ הרי זה לחמן
יונתן ,ילקוט בראשית פב ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב רמג:
צזהון כמ נשיאי ישרןן וגו']רח'ן 9אטכרבינו משה
.
'
ו
כ
ו
 6האומות
פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב רמג ,תנחומא
איוםן  10א וה' שנתון שבת קודש לה'ן  11אפון מ ח',
ס' כב ובת"י בטעות 8 :זה וכו' .בא"צ מגיה זה לחם
א נ' וגו'ן אטכס אומר הרוצה לאפוי היה (א הוא)ן ט
משונהשני העומר לאחד זה לחם כפול וכ"ה ברש"י.ועיין
לעיל וש"ט דף רמה 12 :דבר אפוי זכו" שלא היה צריך
.הרוצה לאכול דבר מבושל ,אכמ והרוצה לבשל ן  12ט
אפייה ובשול כסתמא דספרי במדבר פט 16 :על מבושל.
,רוצהלאכולבואפויןלאכולןך ח'ן  13בו] ד ח'ן כלאפויים
א
ת
ל
י
כ
מ
ת
ע
ר
כ
ה
צ
י
ב
ו
ב"ש,
ב
'
פ
.
א
"
מ
ן
י
י
ע
דרשב"י
ירושלמי
כבעולסן מ ח'ןבו] אכ נ'טעפןכלן כח'ןכל וכו'בוןא ח"
מא
א
ת
ק
י
ס
פ
,
:
ו
ס
,
א
"
ע
.
י
ת
ר
ט
ו
ז
שם
ם
ר
ו
ג
ו
ת
ו
ע
ט
ב
ר"א
בבלי
המודעי במקום ר'אליעזר .ש"ס דף רמח17 :לעניןשאמר.
'הרוצה וכו' מבושלן מ מבושל ,ד והרוצה לבשלן כ והיהן
כמו שאמר להם 19 :מכאן שלש וכו' .טעמא דר' זריקה
 ]1:ד ח' ,אטכ ר טעםן אכמ התבשילים ן  14דכמ ר'
מפורש בסיפא דאףעלפי שאמר להם משה הניחו למוגמרת
נעזר ,פ ר'ליעזר המודעין ר'ליעזר וכו' עד טה-דןבוח'ן
חשבו שזה להראות להם איזה נס אבללאכולילקטו בשחרית
ץ האפוין אפו] ד מאפוין בשלו] ד מבושלן הא וכוץ מ
לכך אמרי-קוהכם אכלוהו היום ועוד חשבו שסעודהשנייה
יאכלו בלילה וכי בשביל סעודת הערב שוחר ללקוט בשבת
:כאן ליו-ט שחל ן  15אכ בערב שבתן מ ע"ש שאינן
ואמר להםכי שבת היום ע"כ צריכים לאכול סעודת הערב
'כו'ן אכמניין אחה אומר שאין (א שאינן)ן ת"לוכו'] מ
ביום .בה"מ ומ"מ .וכל זה רחוק מן הפשט ומגמרא דשבת
ז'ן אכ שנ' ן  16אפו בפ'בן כ ח'ן כ המבושלןכלן מ
ו'ןהניחו ובז' למשמרת] כמ ח' ,א וגו'ןאותו] במקרא
!כסן  17בבענין שאמרט ,אמלענין שאמרנון 18כי וכו' בשדה] כמ ח' ,אוגו'ןכי הו' בשבתן ט ח'ן  19א ר' הידקא,
 :ר' הנדקא ,מ ר' אומ' מכאן לשלש סעודות נשבת ר'חדקא א' ארבע סעודות ד"אלמין אכמ שהיו ישראלן
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משהרבינו נצאבשחרית אמרלהם אכלוהוהיום אמרולו הואיל ולאיצאנו שחרית
יצאבין הערבים אמר להםכי שבתהיום לה' ומה ת"ל היום לא תמצאוהו בשדה
לנ
אמרו בקעלבן שלאבותינו באותה שעתשהיואומריםהואילולא מצאנוהוהיום שמא
לא נמצאהו למחר אמרלהםהיום הזהאי אתם מוצאים אותו אכל אתם מוצאיםאותו
מחר .רבי אלעזר חממא אומר בעולם הוה אי אתם מוצאים אותו אבל לעולם הכא
אתם מוצאיםאותו .ד"א ויאמר משה אכלוהוהיוםרבייהושע אומר אם תוכו לשמור
את השכתעתיד הקב"ה לתת לכם שלשה מועדות פסח ועצרת ומוכית לכך נאמר
יאמר משהאכלוהוהיוםר'לעזרהמודעיאומר אםתזכו לשמור את השבתעתידהקב"ה
ליחן לכם שש מדות טובות ארץ ישראל ועולם הבא ועולם חדש ומלכותביתדוד
וכהונהולוייה לכך נאמר אכלוהוהיום ,ר'אליעזר אומר אם תזכו לשמור את השבת
תצלו משלשפורצניותמיומו של בוכ ומגוכ ומאכלו של משיח ומיוםדיןהכדוללכך
נאמראכלוהוהיום.
ששת ימים תלקטוהו ,ר'יהושעאימר למרנושאיןיורד בשכתביו"טמניןת'ל
רהמידעי אומרלמדנושאינויוצד בשבתביו"ט ממן ת"ל לא
שבתלאיהיהבו ,ר'יעז
יהיה בוביום הכפוריםמנין ת"ל שבת לאיהיה בו :ויהי ביום השביעי יצאו מן
ם ולא מצאו אלו מחומרי אמנה שכישראל,
העםלניקו

6

10
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פרשה ה

ויאמר ה' אל משה עד אנה מאנתם ,ר' יהושע אומר אמרלו הקב"ה למשה
משה אמורלהם לישראל הוצאתי אתכם ממצריםוקרעתי לכם אתהיםוהורדתי לכם
המןוהעליתי לכם הבארוהכותילכם השליוונלחמתילכם מלחמתימלקועשיתי לכם

קיז :משמע דגי פעמים היום דורש ובאה בפסיקתא זוטרתי
ושכל טוב רמד מה ת"ל ג' פעמים היום ובמקום ר' זריקה
גורס ר' הונדקא .ובא"ב מגיה וגורס מאמרו של ר"ז אחר
ר"א תסמא ,ועיין רש"י ורא"ם 2 :אמר ובו" בפ"ז אמד
להםאינו מצוי היום 5 :לעולם הבא .חגיגה יב ,:ורבב-ן
עהית 6 :ר"יוכו' .בא"א מגיה רי"א אמר להם אם וכן
י'
לקמן בדברי ר"א ,ועיין מכילתא דרשב"י ושכל טוב רמט
וג' פעמיםיום דורש 9 :ועולם חדש .עולם התחייה זי"נ
ובז"ר מירש לאחר אלף השביעי 10 :ר' אליעזר וכו'.
פ"ז וש"ט דף רמדוגורסין מחבלו של משיח קודם
מלחמתא "
גוג ומגוג ,ועיין שבתקיח 14 :.ת"ל שבתוכו' .וכן הו
באו"ז הל' ברכןהמוציא ס' קנג בתשובה משום ר'נטרנאי
גאון - :ת-ל וכו' .וכן הוא בשבה"ל סדר עצרת ס' רלח
ועיין רש-י ובגיר' הרא"ם נראה איזה חסרון
בא"צוולגפוירסגירסתני
קשה במאיפליגיר-י ור"א עלכן מגיה
בדברי
ריי שאינו יורד בשבת ביה"כמניין ת"ל שבת ר-א וכו'
בשבתביו-סמניין ת"ל לאיהיה בו ולפ"זלר-י היה יורד
ביו-ט .ועייןגי' המכדרשב"י פלוגתתם להפך דלר"א היה
יורדביו-ט.ועיין תוספותביצהקי
 .ד"הואין ,וערובין לח:
ד-הואין ,ופסחיםקטז :ד"הומה .ובפ"זמביא בקצורלמדנו
שאינויורד לא בשבת ולא ביו"ט שנא' שבת לא יהיה בו
ועיי
ן ש"ט דף רמד 16 :מחוסרי וכו'* וכן ת*י'
(ה)  19אמור להם וכו' .ש"ט דף רמד :ח"ו שהיה משה
קרעתין אטכמפ הורדתי ן  20אכמפ את המןן אטמפ
ל
בכל אלא סתם אמר הקב-ה למשה אמור להם לישראל עד
אנה מאגתט כדי שלאלבייש אותם שיצאו ללקוט בשבת.
העליתין הבארוהגזתי לכם] א ח'ן לכס] ר ח'ן כמפ את
הבארן טטפ הגזתין כמ אתהשלון טט!נלחמתין מלחמתן
ועפ"ז יש להבין הגמרא בבא קמא צב .בהדי הוצי לקי
ברבא וכו' ואנא אמינא מהכא עד אנה מאנתם לשמור
נפותי והורותי .עיין סנהדריןיא ,.אבללפי פירוש רש"י
בבבא קמא גם משה ואהרן בכלל וזה שלא כפי המכילתא ומדות סופרימן  20והעליתי וכר .אשגרת לשוה ובמ"ע ,נתב
אפשר דס"ל דמעשה הבאר קדים כדכתיב (תהלים עח כ) הן הכה צורויזובומים וכו' הגם לחם יוכל תת ו
מס'כו' - :וגלהמפת'י
וכו' עמלק' באיפת צדק מחקו וכן בפ-ז ליתא אבל בזי"ג ובש"ימקיים הגירסא משום דמשמע לעיל
דשירה סוף
1לו] מח'ן אכרבינו משהן אמרוכרהיום]טח'ןאכלוהו]
אבן אינון2כ או מה ת"ל]אטמ מה]מתמצאון3של]
ט ח'ן ט מצאנוהן -ט שמא מצאנו 4אכמ נמצאתןהזה]
מ ח'ן אכמ איןן אטב אבל למחר אתם מוצאים אותו ן
 5מ למחרן אלעזר) ד נ' בןן אטכסאיןן אכמ אבל
את'מוצאים (א מא'אתם) אותולעו"הן  6ד"א] אדב ח'1
 7אתן מ ח'ןעתיד וכו' השבת בש'הס'] טכ ח'ן ב"ה] א
] אסליהז] מ שלשן 6ויאמר משה] מ ח'ן ב-ה] א ה'ן
 9אכמ והעולם ,וכן בס' ן  10ר' אליעזר] ופ ר' אלעזר,
כש ר' אלעזר המודעין את] ק ח'ן  11ד משלשהןומגוג]
כ"'ן אטהיין]  13אטש ואינו ,כ שאי'ןיורד] א ח'ן
ביו-ט וכו' בשבת בש ,הס'] אכ ח'ן מ שנ'ן  14שבת] ד
ש ח,ן מ ר ,אליעזרן ד ת"ל שבתביום הכפורים שהוא
שבתוןמנין ת-ל לאיהיה 3ון  15מ בלב] אטכ ל הא
באיזה צד (אט כיצד)ן מ והיהןמן וכו' מצאו] מ ח'ן
 16ללקוטן ט ח'ןולא מצאו] טכ ח' ,א וגו'ן כאילה
(ה)  17כוא מרשה ו ,ק מ'ון  18א מאנתם וגו'ן טכ
הק' ן  19משה] אטכס ח'ן מ מארץ מצריםן אטכמפ
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נמים וכבורותעדמתי מאנתם לשמורמצותיותורותי שמא תאמרו מצות הרבה הטלתי
לכם שבתוו הטלתי לכם ממרה לשמרה ולא שמרמם אוהה שמא האמרו כל מי
שמשכר השבת מה שכרנוטל?ליו ת"ל אשרי אנושיעשה ואתובן אדם יתויק כה
שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע (ישעיה נו ב) הא למדנו שכל מי
שמשמר את השבת מרוחקמן העבירה.
ראו כי ה'נתן לכם השבת ,אמר להם משה לישראל הזהרוכי ה'נתן לכם
את השבת שהשמרוה :על כן הוא נותן לכם וגו' והו שהיה ר' יהושע אוטר לחם
כפזל שני העומר לאדה :שבו איש תחתיו ,אלו ארבע אמות :אל יצא איש
ממקומו,אלו אלפים אמהומנין ששמעו דברזהוקבלו עליהם שנ'וישבתו העםביום
השביעי .ד"א וישבתו העםכיום השביעי רבי יהושע אומר אמר להם לישראל אם
תשמרו שבתזו עתיד הקב"הליחן לכם שלשה מועדות חגנימן וחכמיון וחג תשרי
כיון ששמעו דבר זה קבלו עליהםושבתו .ר' אלעזר המודעי אומר אמר להם המקום
אם השמרו שבתזד עהידאניליחן לכם שש מרות טובות ארץ ישראל וכו' ,ר'ליעור
אומר אם השמרו שבתזו תנצלו משלש פורעניות מחבלו של משיח ומיומו שלכונ

ומיוםצין הגדול וכששמעו דבר זה קבלווסיבתו.

ויקראו בית ישראל אה שמו טן ,דורשי רשומות אסרו כיה ישראל קראו
ארז שמו מן :והוא כזרע גד ,אינייודן של מי ירומה רכי יהוש? אומר דומה
ט ח'ן טכס 4ור:בם
ט נשרתו מ עשיתין 1
ממאזיןן ותורותי] ט ח'ןוג
רת
וו
מבצ
יכר לכם] כ ח] ן  2מ
ותו
עליכםן ט לכם והלא במרהצויתי לכם מצוה א' לשומרה,
פ לכם מצוה אחה הטלתי לכם ממרה לשמרה ן שבת וכו'
לגם]ק ח'ן משבת:צויתקלכםןר;זהן ק לשמרם,ו לשמר',
אותה] ו משרהבם ,ק אותם ,כ ואתםן מ תאמרו המשמר
את השבתן אטכ שכלן  3אטב שהוא משמר את השבתן
מהן אבימת] אבק שנ'ןובן וגו' רען אטכס ח'ן  4מ
ח' ,
למדתם שכל המשמרת אכשהואמשמרןאת] ט
מרוחקן א נ'ניצלן  6טכס את השבתן אמר להם] ט ח'ן

דעמלק מיד בא על ישראל אלא שלא היהיכול להם וכן
מפורש בפדר"א פ'מד ובהנחומא כי תצא סים עד שיצאו
ישראל ממצרים שמע שנגאלו ובאעליהםעלהים וכן נראה
מלקמן מסכתא דעמלק פ"א לפי שכל הביאות לא בא אלא
במטמוניות וכאן וכו' .ואעפ"כ נראה דאינו אלא אשגרת
לשון דמלחמתעמלק משמע מלחמההידועה שנכתגה בתורה:
 1שמ"ש תאמרוובו" לשון הש-ט דף רמה אמר להםעדיין
לא נתנו לכם תורות הרבה אלא תורת שבת נתתי לכם
במרה כדי לשמרה וכו' 5 :מרוחק וכו' .שבת קיח 6 :אמר
להם וכו' .שמות רבה פ'כה ס'יא 7 :לחם וכו'.לעיל פ"ר,
ש"ט דף רמה 9 :אלפים ובז' .ת"יורש-י וש"ט דף רמז
וט-ז דף רפז 15 :ושבתי' לעיל סוף פ'ד 16 :בית ישרף
וכו' .אבל מקודם לכן היה לו שם אחר כדמפרש בפסיקתא
נוטרתי ובשכל טוב דף רמז דהיה שמו לחםאבירים .ועחן
רמב"ן ובסהחו"ה מפרש דקראולמןשיורד בשבהמן.ועיין
גירסה מ-ח ולעיל סוף פ'ג 17 :שלמי
 .צ-ל למי ,א"א:

מ לכםן משה לישראל] אטכס ח'ן אטם הזהרו בה (ם
ח')כי ה' נתנה (אט מתנה) לכם שתשמרו אותהןככי לא
] דכמ ח, ,
נותנה לגם שתשמרו אותהן  7א הוא וע'ןוגו'
כ זוהי ,ט זה הואן מ זו היא שאמ' ר' יהושען אטכ זה
הוא לחם (א ח ,,ט הלחם) כפול ן  8נ 4כפולהיה שנין וק ארבעהן  9כ ממקומו ביום השביעין אטכמ וניון ששמעו
(ט ששמענו) את (אכ ח') הדבר הוה קבלון אטכמ עליהם ושבהוןביום השגיעי] כס ח' ,א וגו'ן  10ד"א ושבתו ש'יב] מ
ח'ן ט ושבתוןביום השביעי] טכ ר ,א וא'ן אמר להם ליש'ן כ ח'ןלישראלן ט ח'ן  11ט הב"ה ,כ המקוםן כ ג מועמות
טוסת פסח עצ' וסוכות וכיון ,ט שלש מועדים טובים חג שלניסן חג של עצרת חג של תשריוכיוןן  12כ הדבר הזהן ט
את הדבר הזהן טכ ושבתו שנ' וישבתו העםן וסמק ר' אליעזרן אמר להם המקוט] אכ ח'ן המקומן ט ח'ן  13אטמ עתיר
הק' (ט הב-ה ,מ הקב-ה)ן מ א"י והע"ה והעולם מחודש ומלכות בית דוד וכהונה ולויה וכיון ששמעו אכלו ושתו ):1
ר' אליעזר ,ט א"י וע-הוכיון ששמעו קבלו ושבתו וגו' (ותו לא) ן אכ א"י וגו'וכיון ששמעו וגו' (ב שבתו שג' וישבתו
העם) ר'אליעזר (א ר'אלעזר) המדעי אומר אמר להם (א נ' הקב-ה) אםן וק ר'אלעזרן  14מ אמר להם אםן שבת] מ ח'ן
כמ משלש ,א מן שלשן אכ פורעניות מיומו של גוג וגו' וכיון ששמעו (כ נ' שבהו שנ' וישבתו העם) 1מ פורעניות וט'
(ותו לא)ן  16ויקראו וט'] א רשומות אמרו וכו'ן ט ויקראו ביתישי קראו את וכו'ן ט אומרףן אטכבניישרן] מ קראו
לשבת את שמו מןןדו גדן דט נ' לבןןאיני וכר דומה] מ ח'ן שלמידומה] כ ח'ן דומה בפ'אן אט ח'ן דומהכם'בן מ ח'
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לזר? פשתןיכול מה ור? פשתן אדוםכךזה אדום ת"ללבן .ר' אלעזרהמודעי אומר
דומה לדבר הגדה שהוא מושך לבו של ארם אחרים אומרים הוא מעיד על עצמו
שהואמןשאינויורד לא בשכת ולאביוםטובולאביוםהכפורים .ר'יומי אומר כשם
שהנביא ממדחדרים ומתרים לישראל כך היה המן מגיר לישראל חדרים ומתרים
האכיצד איש ואשה שבאולפני משה וכןשנים שבאולפני ביתדין וה אומר ?בדי
גנבתוכו' :וטעמו כצפיחית בדבש ,ר'יהושע אומר כלפסוכעיןאמקריטי .רי%יעור
אומר כסולתזו שצפהעלגבי נפה ונלושה כדבש וחמאה ,אכו אומר אני זה הדבר
אשרצוה ה'וגו'יכוללומר לאהניחואהרן %א בשנתהארבעיםת"לויניההואהרןלפני
העדות אימתי נעשה הארון בשנה שניה כך לאהניחו אהרן א"א בשנה שניהוזה אחד
מעשרה דברים שנבראו בערב שכתבין השמשותאלוהן הקשתוהמן והמטה והכתב
והשמיר והלוחותופתיחתפיהארץלבלועהרשעים ופתיחתפי האתון וקברו של משה
ומערה שעמד בה משהדליהווישאומרים אףבכדיו של אדםהראשון ומקלו שלאהרן
שקדיוופרחיו .שבעהדברים מכוסיןמבני אדםואלוהןיום המתזהויום הנחמה ועומק
הדין ואין אדםיודע במה משתכר ואין אדםיודע מה בלבו של הבירו ומלכית ביה
דודאימתי תחזור למקומה ומלכותזו חייבתאימתי תעקור.
ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת,אינייודע של מה היא אם של כסף
היתהאו של ברזל או של עופרת או של נחשת או של בדיל ת"ל צנצנת לא אמרתי
אלא דבר שהואמציץ מאכרו אי אתה מוצא %אכלי הרם :ותן שמה מלא העומר
נ מ כזרעןיין אדב ה' ,מאין אטכס כשם שזרע (א
 :ת"ללבן .פ"ז ,וא-צ מגיה עגול כגד ודומה לזרע פשתן
בגבעוליןאי מה זרע גדאדום וכו'והוא ע"פ הגמרא דיומא
שזרעו של)ן כ כאדום כךן כ ח"ל גדן וק ר' אליעזר
ן רשבים. - :ר' אלעזרוכו' .יובא שם
עה ,.וא"ג .ועיי
ימרן ט ר אקטרן  2ד שמה להיהן ט אמהן מ
(שבת פז' ,חגיגהיד 3 :).ר'יוסי' יומא שם ,שכל טוב
בס
)
"
ב
ל
ב
ל
ן
יםןכ
מחרעןמ
שששך אטכ (כ
דף רמז 6 :כלפס וכו' .רצה להיות כמעשה קדרהוכעין
הוא ממד על השבת שאעו ן  3לא] מ ח'ן~לא בע"ס]
אסקריטןן ,ועיין תרגומים ורש-י ופסיקתא זוטרתי
ובשכל טוב דף רמז מראה מקוס למכשירין פ'ה מ"ט.ועיין
ט ח'ן כ ור'יוסין 4נ :שהנביא הזה מגיד להם לישרון
.5.477ט "01.]., 5.107ו~וא  tKrauss.ר'אליעזר .במכ'
מיד] כ"ה גם עןאבלר מגלהן כ חדרץ וכןבס'ןלישרכן
ומר אנה בז הואא
דרשב"י ר' אלעזר המ
כי
ודד,עי:כלוזמנ
אד ח'ן ט כך המן מגיד וגו'וטעמו וכו'ן כך] א ח'ן אב
רשכל
בכ-י מינכען ואוקספור
א אני הוא שאומר כן
מגיד להם ליש' ן  5מ משה היא אומר סרחהעלי והיא
4א ה' הוא שצוה כךוסגנוןזה שמכנים הדורש דבריו בתוך
המקרא לא מצאתי עד היום בם-א 8 :שניה .פ"ז ,ש"ט
אומרת סרחעלי וכו'וכןן אכ משה וגי' (כ וכו') וכןן
דף רמה 10 :מעשרה וכו' .אבות פ'ה מ'ו ,בכמה שנוים
א לפני משהלדין זהן כ לפני משה וגו' וכן שנים שבאו
פסחיםנד ,.ספרי דברים פ' שנה ,מדרש תנאים שם לג כא
לפגי משהבדין זהן מ שני אנשים זה א'ן  6גנבת] מ נ'
(דף ריס) ,פדר"אפ'יטופ'לא .תנחומאוירא ס'כג .פסיקתא
במדבר כב כח 13 :שבעה וכו' ..פסחים נד
זוטרתי,
י כשהיההמןיורד אם הדין עם הראשון
וזה ש'אתהמבותל
ושם מלכותת"יפרס ,אבל בדפוסים שוגים מלכיתחייבת .עיין
נמצא עמדו בבית רבו ראשוןן ט כצפיחית וגו'ן מ אומר
ד"ס ונשתנה מטעםהצענזור .בראשית רבה פיסה ס'יב ושם
כאיסקריטי באלפס ן בו כאילפס ן אב איסקריטי ,ט
במקום מלכות בית דוד ואין אדם יודע מה בעיבורה של
איסקריטיןן  7מ הזון כ זו היאן אטע שהש צפהן מ
אשה .קהלת רבה פ'יא פסוק ה .ילקוט תולדותוירמיהרצז:
18מציץ .באיפת צוק מגיה מציץ מתוכו וכו' 4שע4)-ש
עלפני נפהן אטכמולושה ןאם אומראנין דטמ ח'ן ד
כלי זכוכית ולפ"ז מציץ מענין הבטה ובזית רענן פירש
הדבר וגו'ן  8א אשר וגו' 1וגו'] טס ח'ן אדע שיכולן
לומר] אטכמ ח,ן מ שלאן אהרף ט ח'ן ט המ' לצאת
ת"לן לפניהעדות]דט ח"א וגו'ן9ם ואימתיןנעשה] מ ג' האין הארון] א נ' לא ,כנ .אלא ןאכ השנייה וכן בס'ןאהר1ן
מח'ן ד בשעהן אחד] ט ח'ן  10בע-ש] אכמ ח'ן  14הן] ד ח'ן מ 141ן א המןן א המטה וגו' שבעהן כ יהכתב והמכתבן
 11ט והשמיר והכתבן טכ שבלעה אתן לבלוע הרשעימן מ ח'ן כופי האתון של בלעם הרשען כ וקבורתו ן  12מבגרי
אדםן  13ם שקדיה ופרחיהן כ בשקריוןבו מכוסהןואלו הן] אטכס ח'ן אטכ מיתהן אט 2נחמהן 14ואין וכו' משחכרן
] ומ  1אכחייתזון
]  16תאמר תר אהק] מ 1
א ח ],ט כמה] כ מסערן  15אטםמין למקמה]מ 1ןי
אטמ)מ
י (כ אווכן במלח של בחל
אם
א צנצנת וע'ן כ אעון כ משלן אטב כסף אם של זהב (כ או משל זהב ,א או של זהב
אסשלנחשתאםשל בדיל אם של עופרת ת"לן מ כסף אם של זהב אומאיזה דברת"לצנצנתאחתדברן כ אמרתן  18כ מצין
מחברו ואיזה הוא דבר שהואמפין מחברואין אתן אס מציןן מ ואין אאיןן מ 4א של חרסן ט חרשןותן וכו' מן] מ ח'ן

י

י
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מן והנח אותו לפני ה למשמרת לדרותיכם רבי יהחטע אומר לאבותרבי 4טר
המודעי אונה* לדורות רבי אכיעזר אומר'ליכטתירמיה מנביא עבמטעה שאנן*ירמיה
לישראל מפני מהאין אתםעומקין בתורה אמרולו במה נתפרנס כאותה שעה הוציא
להם צלוחית שלמן ואמר להם הדור אתם ראו דבר ה'וגו' (ירמיה ב לא) אבותיכם
שהיועומק.ן בתורה ראו במה
את אתם אם תעסקובתורה הקדוש ברוך הוא
י
ם
נ
ר
פ
ת
נ
ם
א
ר
ש
י
ל
יפרנסכם מדה וזה אחד משלשה דברים שאליהו עתיד להעמיד
צלוחית המן
וצלוחית שלמי נדה וצלוחית של שמן המשהה ויש אומרים אף מקלו של אהרן
שקאוופרחיו שנ' השב את מטה אהרן (במדבריוכה).
יכני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה ,ר'יהושע אומר ארבעיםיובן
אכלוו אתהמן אחרי מות משה כיצד משה מת בשבעה באדר ואכלו ממנו ארבעים
ועשריםיום של אדר וששה עשר שלניסןהרי ארבעים שנאמר וישבותהמן ממחרת
כאכלם מעבור הארץ (יהושע ה יב) ואומרויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות
וקלוי (שםיא) .ר' אלעזר המודעי אומר שבעיםיום אכלו אתהמן אחר מיתתו של
משה הא כיצר משה מת בשבעה בארר ואכלו ממנו עשרים וארבעהימים של ארר
הראשון ושלשים של אדר השני ששנת עכור היתה וששה עשר שלנימן הרי שבעים
שנאמר וישבות העם ממחרתיריאליצור אומר שבעיםיום אכלו ישראל אתהמן אחר
מיתתו של משה הא כיצד משה מת בשבעה בשבט ואכלו הימנו עשרים וארבעה של
פי' בולע מחברו .ועיין גח"ג ובפ"ז דבר שהוא צונן ומצין
מחברו ואיזה דבר שהואמצין מחברו אין וכו' וא"ב גורס

 1מן וכו' לדו'] ט ח'ן והנח וכו'ליורות'] כ ח ,,א וגו'
לפני ה'] מ ח'ן לדרותיכם] בו ח'ן ט ר' אליעזרן לאבות
ככי"מ רק שהוא מוסף מלת צונן לתוספת באור וכן בש"ט
וכו' אומר] ב ח' ן  2ד לימות המשיח ולימותירמיהן ט
דף רמהואין לך דבר שהואמצין את חברו ופירש גם כאן
ירמיהו וכן בס'ןהנביאן אטכמ ח'] מ בשעה ן  3ק מה
מענין צונן .וגירסת מכילתא דרשב-י כלי שהוא מציין
יותר מחברו ,ועיין רפ"י ות"י צלוחית דפתר ,אבל ראב"ע
אתםאיןן א עסוקיןן אטכס אמרולוישבנם אנו מתעסקין
כלי חרס או נחשת .ולשון ר'בחיי דף צא ע"ב וכשהוא
גד"ת (טפ בתורה) במהן לו] מ ח'ן כס ובמהן באותה
אומר צנצנתאיני יודע ממה היתה אם של כסף אם שלזהב
שעה] גם פ ,ד ח' ן  4להם] אטכנ
.ירמיהן שלן אמפ
או נחשת וברזל ועופרת ומעצמו אתה למד דבר שהוא צונן
ח'ן אמפ המןן כ ואומרן א 4ור :דברן וגו'] אדש ח,ן
ומצנן מה שבתוכו ומשמר מה שבשכו וכו' והוא משתמר
גארץ שהוא חרש ובפיר'בעלי התוספות עה"ח ת"ל צנצנת
 5אעסיקיןן אטכ בד"תן אכש ממהן כ ואףן אטם אתם
דברהמציץמחברוכלי חרס שהיה מאדמה שהזרעיםמציצין
עסקו בטרה(אבדבריתורה)והקב"ה (א והמקום ,ט והב-ה)
.
ת
ו
ב
א
ל
בתחיית המתים א"נ כשיתרעמו
וצומחין ממנה1 :
ס
מפרנס אתכם ,כ אתם אם אתם עוסקי'בד"ת המקום יפרנ
בחורבן ביהמ"ק יראה להב !:הקב-ה מה טובה הטיב להכף
אתכםן  6מזה] מ ח' .כק נ' ומזהן אטכמשעתידאליהו
ואפע"כ חטאו ,ז"ר ובזיע ובה"מפי' לדור המדבר עצמו:
 2לישותירמיה .תפסתי בגירסת רוב הספרים וכן הוא
אטכס של מןן  7וצלוחית שלמי נדה] ט ח'ן אכמת של
במכילתא דרשב"יועיין ר ש ש ופ"ז ובתנחומא ס'כא השמיט
מ-םן של] מק ח'ן  8כ בשקריון ['aeא ח'ן א אהרן לפ'
דעת ר' יהושע וגורס ר' אלעזר אומר לדורות ר' אליעזר
הע' וגףן  9שנה וכו' המן] א ח'ן ארבעים שנה] כס ח'ן
אומרלימות המשיח שבשעה שאמר ירמיה וכו' 6 :צלוחית
ט המן מ'יום לאחר (טיהושע אחר)מיתתו של משה כיצד
וכו' .בפרקא דרבנו הקדוש דףלב הך דצלוחית שלמי נדה
ןעוד תוספתא יומא פ'גה'ז וסוטה פ'יג ה'א
בשם ר"א ועיי
וכו'ן  10כמ וילקוט יהושע רמז סו :אכלו ישראלן אכמ
ובבליישאנב,:הוריותיב ,.כריתות ה ,:תר-א פ.כג דף קכט.
ר
אחר מיתתו של משה ן אס וילקוט יהושע :בשבעה באד
,
א
מ
'
פ
ומסכת כלים ביה"מ
במד-ר פייח ס'כג ,ואדר"נ נ"א
מת משהן מ אכלון טכ הימנון אכמ עשרים וארבעהן
חדר ב מ"א ותנחומא דכא 10 :בשבעהוכו' .תוספתא סוטה
פ'יא ה'ב וה'ו .קדושין לח ,.מדע-ר פ"י ,ילקוט יהושע
11יום] אטכס ח'] אדר] ד נ' הראשוןן עשר] מ ח'ן כ
ר'טו ,ומסיקתא זוטרתי - :ארבעה ועשרים וכו' .זהו כנגד
בנימןןהרי ארבעים] אטכמ ח' ,ק ףומנייןן  12באכלס
ן לעולם חסר ,ר"היט .:בה-מ.
הדעה דאדר הסמוך לניס
וכר וקלוין ככס ח' ,א וגו'ן  13טוכק ר' ליעזרן אכלו
ן בכורות נח ,.ירושלמי ריש מ"ג דראש השנה 16 :ר'
ועיי
וכו'האןכ:יהושעח'ן מ אכלוהו אחרןאכלו] אכ נ'ישרןן
אליעזר וכו' .ש"ט דף רמו 17 :בשבעה בשבש רד-ק
 14האן אס ה'ן אטכ מת משהן מ אכלון ממגו] מ ח',
אטכ הימנון טכ"דיוםןימים] אכמ ח,ן  15מ רחשוןן כ ושלשיםיוםן משנין ט עבורהןהרי שכעים] אטכח.ןהרי וכו'
ממחרת בש' הס'] מ וילקוט יהושע ח' ן  16א ממחרת וגו'ן ממחרת]  1נ'ובני ישראל אכלו את המן וגו' ר' יהושע אומר
ארבעיםיום אכלו יש' את המן אחר מותו של משה כיצד משה מת בשמונה באדר ואכלו ממנו עשרים וארבעהימים של אדר
שיה עלגיצן שג'ויינית העם ימררחן :שי
' אליעזרהמודעיו כ גר' אליעזרן מ אכלוהו חחר171דמיתת משה ןהאן
דטכמ ח'ן אכ מת משהן 1בששה באדר,ק בששה בשכטן ד ואכלו את המןן מ אכלוןו ארבעה באדרן
(
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שבט ושלשים של אדר ואותה שנה לא היתה מעוברת וששה עשר שלנימן שנאסר
וישבותהמןממחרת .ר'יומי אומר חמשים וארבע שנה אכלו ישרף אתהמן ארבעים
שנהבחיי משה וארבע עשרה אחר מיתתו שנאצרובני ישראל אכלו אתהמן ארבעים
שנה עד באם שאין ת"ל אתהמן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען אלאאלו ארבע
עשרה שנה שאכלוהו אחר מיתת משה ד4דהן שכע שכבשו ושבע שחלקו מתה מרים
נסתלקה הבאר מת אהרן נסתלקוענר כבוד מת משה נסתלקהמן .ר'יהושע אומר
מתה מרים נסתלקה הבאר וחורה בזכות משה ואהרן מת אהרן נסתלק עמוד הענן
וחזרו שניהם בדכות משה מת משה נמתלקו שלשתן ולאחזרווהצרעה לאעברהעמהם
אתהירדן :והעומר ,איני יודע כמה הוא ת"ל עשירית האיפה וכמה הוא עשירית
האיפה אחדמשביהרביעיםועודועודוה כמה הוא אחד מחמשה ברביע,

פרשהו

ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר מין,לפי שפרשו ישראלמז התורה
לכך בא השונאעליהםשאין השונא בא אלאעל החטאועל העבירה,
וירב העם עם משה ,עברו על שורתהדין דרך ארץ אדם כועס בביתו ואין
נותןעינו אלאבכנוהקטון אכל אלו לאנתנועיניהם אלא בגדול לכך נאמרויהב העם
עברו על שורתהדין :ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנטון ,אמר
להם כלזמן שאתםמריביןעמי אתםמנסיןהמקים שנא' מהתנמון אתה' .דבר אחר
כלזמן שאתםמדייניןעמי הקב"ה עושה לכםנמים ונפלאות ושמו מתכחל בעולם.
ויצמא שם העם למים וכו' ,כמקום אחר מה הוא אומרויבאו מרתה ימולא
11ושלשים של ואדרן ואותה וכו' מעוברת] מ ח'ן שכ' וט
ב4 :שאין ת"לוכו' .צריך להיות שאין ת"ל
יהושעגי
ן גירסת ילקוט יהושע ובא-צ:
עד בואםוכו.'4ארץ נושבת,עיי
ממחרת] מ ח'ן 2ממחרת] דטכ ח ,,אינו'ן ט ר.,אומרן
תוספתא שם ה'י ,ספרי דברים פ'שד ,תענית
 7מחה
כמ וארבע (? וארבעה) שניםןו וארבעהן ט נ"רשניםן
ז ע"ג ,סדע"ר שם ,ב-ר פ'סב ס'ד
ט ,.ירושלמי סוטה י
 3אטכסבחייו של משהן כוארבעה עשרה שנהן מ עשרה
ויקיר פ'כז ס'ו ,במד"ר פ"א ס'ב וסוף פ'יג ,שהש"ר פ'ד
פסוק ה .מדרש משלי פ'יד ,תנחומא במדבר ס'ב ,ילקוט
שנהן וארבע וכו ,מיתתו] פ ח'ן אב מיתתו של משהן
חקת השסג ,זכריה תקעט ,וספרי בהעלתך דף עט ובנ"ט:
שג' וכו' משה ש'ה] א ח'ן ארבעים וא' באם] רק כן ט
 8והצרעה .הוספתא שם ושהש"ר שם ובבלי סוטהלו:.
יהושע :המן ארבעים שגה שאין ת"ל ואת המן אכלו עד
 10אחדוכו' .צ"ל אחד מעשרה נשלש מאין שהן שבעה
בואם אל ארץ נושבת אלא אלו וכו'ן  4אל וכו' כנען] ב
ן  wolttחום
רביעים וכו' כמו שהוא במכילתא דרשב"י.עיי
.2ג  ,5.9ושם מעיר ג"כ דלפי הרשב"ם בכא בחרא פט:
מ ח'ו קצה] ט ח'ן רט ארבעה עשרן  5כ שאכלו ישרן
יותרנכון בסוף ברובע במקום ברביע' ועיין ערובין פס.
את הק אחר מיתתו של משה ן שאכלו וא' הן] ס ח'ן
ש"ט דף רמו ,פ"ז.
שאכליל ט ח'ן ט מיתתו של משהןמיתתך ק ח'ן כ
(ו) 12סין וכו' .פ"ז סין וגו' ויחנו ברפידים למה
שבעה שחלקו ושבעה שכבשון  6ד נסתלקן כ נסתלקה
נקרא שמההפידים שרפו ידיהם מן המצות לפיכך בא שונא
ן לקמן מס' דעמלק פ"א,
וכו' וכן הוא בש"ט דף שיט'ועיי
עמוד עקן נסתלקו וכף אהרון מ ח'ן אט נסתלק עמוד
סנהדרין קו ..בכורות ה ,:ת-י ,פדר"כ פ' זכור דף כא:
הענזלהמן]טכולןן  10 7בארןיוחזר ן8בו חזרוןשניהם]
" פ"ז ,ש"ט דף שיט 17 :מנסין המקום .ש"ט
 16שורתוכי
א נ' בזכות משה ואהרן מת אהרן נסתלק עמ' הענ' וחז'
שני'ן מ בטלו שלשתןן  9מ והעומר עשירית האיפה כמה
היאעשיריתהאיפה שבעהרביעים קמח ועודן אוכקאינון וקידוען ט ת"ל והעומר עשיריתן  10אטב רבעיםןועוד בפ'א]
טח'ןועוד בפ'בן א ח' ,דכ עומר ,ם ועומרןוהן דטמ נ'אינייודען מ מששהן ט ברביעי'
( 11 )1אכ פרשה זן12בני] מ ח'ןמ ציןןישראל] אכמ ח,ןאטבמ מר"תן 13א לפיכךןכ לפי בא השונאן
לכך] טס ח'ןט עליהם השונאן דם שונאןאחטא,טחטןועל העבירה]מח'ןטכ עבירהן 14דרך וכו'הדין ש'טז] א חין
מ שדרךן טכס בתוךביתואינון  15טכעיניון טכס אלא בקטןן כ נתנו אתן טמ עיגםן לכך וכרהדין] מ ח'ןסו העם
עם משה ולא עם אהרן שהיה אהרן חביב עליהםשהיהאוהגשלוםורודףשלוםן כ העם עם משה עברון  16עברו וכו'הדיזן
ט"'ן מ אליהםן משה] כ ח'ן ד תריבון וגו'ן מה תנסון] אטכ ח'ן  17אטכממדייגיםן ט עמדין כ את המקוםן אתם וכף
עמי] א ח'ן טמ למקוםן שנ' וכו' ה'] כמ ח'ן כ ד"א אמר להם מ"זן  18דמדיניןןעמי] מ ח'ן טכמ המקוםן אטכמ
נסים וגבורותןבעולם] ט ח'ן  19למיס] כ ח'ןלמים וגו'] מ ח'ןוגו'] ט ח' ,אדב ר אבל כאן (כ ח') נגע בהם צמאון
תו' (אכח).ן טכ יבמקוםן מה] מ ח' 1הואן ט ח'ן המוסגר אדב ר
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יכלו לשתות מ-ם ממרה לאכנע בהם צמאון) 4אבלכאןנכע בהםצמאון :וילן העם
על משה מכאן היה ר'הושעיה אומר נפל ביתא חבל לצוותא השוו בהמתן לנופן
אמרין בהמתו של אדםהיאחייו אדם המהלך בדרך אםאין בהמתו עמו מסתגףהוא.
ויצעק משה אל ה' להודיע שבחו של משה שלא אמר משה הואיל והם
מדייניןעמי איני מבקש עליהם רחמים אלאויצעק משה אל ה' לאמר מה אעשה לעם
הוה אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בינך לבינם אני הרונ אתה
אומרלי אל תקפידכנגדן שנ' כי תאמר אלי שאהו בחיקך:והם רוצין להרנני כאן
המקום ממיך ומשה מכביה ובמקום אחר המקום מגביה ומשה ממיך כענין שנאמר
ועתה הניחהלי (שמות לבי) ואחריו מה הוא אומרויחל משה.
ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם עבורעל דבריהם ,רבי יהודה אומר
עכור מהם שאתה מוציא להם אתהמים .רבי נחמיה אומ' עבורעל חטא שלהם .ד"א
עכורלפני העם ודגייש'ליהימלל :וקח אתך מזקני ישראל לעדות שלא יאמרו
אשר הכית בו את היאור מפני התרעומת וזה אחד
מעיינות היו שם :ומטך
משלשה דברים שישראל מתרעמין עליהם והיו אומרים מיני פורענות הן ואלו הן
הקטורת והארון והמטה אמרו הקטורתהזו של פורענותהיא היא הרגה נדב ואביהוא
שנ'ויקחובני אהרן נדב ואביהוא (ויקראי א) לכךידעו כל ישראל שהיא של כפרה
שנ'ויתן את הקטרת ויכפר על העם (במדבריז יב) אמרוהארון הזה שלפורעניתהוא
הוא הכה את עזא שנא'ויחר אף ה' בעזא (ש"כ ו ו) הכה באנשי בית שמש שנא'ויך
 1לשתות מים ממרה] ט ח'ן ט עלכן לא נגעוןוילזוכו']
מ להמית אותי ואת מקני ,ט וירב העם עם משהן 2היה]
א ח'ן טכ ר' יהושען א ביתהןחבלן אד אבל ,טווילהן
מ אזל צוותאן א לכותהן ט השוהן  3אטכס מכאן (אכ
מ ח') אמרו 1מ בהמתןן ט הואן כ חינון כ המתהלךן כ
מ הוא מסתגףן  4אל ה'ןבו ח' ,טכ וגו'] דה'ן א נ'וגו'
משה בפ'ג] אטכס ה'ן  5ד מחיניןן א אל וגו'ן אל וכו'
הזה] מ ח'ן לאמר וכו' הזהן אטכ ח'ן  6משה] ם ח'ן א
טכס המקוםן רבש"ע] מ ח'ן מבינםלבינךן אטבשינםן
ד ואתה ן  7ט אמרתןלי] טס ח'ן כ כנגדן שנ'] אדכ
ח'ן אטכס בקשון  9א לי וגרן ואחריו מה הוא] מ ח'ן
מ ואומרן א משה אתפני ה' אלהיו וגו'ן ט משה וגו'ן
 10ויאמר וא' משהן מ ה'ןלפני דרסן ד ח'ן א העם וגו'ן
 11דט מוצאן כ ור' נחמיהן מ החטאן ד"א וכו'ימללן
מ ח'ן כ ורגיישה ,טק ודרגשהן  12דהעםן אטכמיהיו
אומריפן 13אב שמאמעיינותןהיו] א ח'ן אשר וכו'ן מ
ח'ן א הכית וגו'ן בווכו'] ט ח'ן ט זהן  14אטכמ שהיו
יש'ן מואומריןןהן בשב] כ ח'ן  15ד הארוןן מ קטורת
זון כ זה ,טל הוהן היא היא] ט ח'ן היא בם'בן אד ח1,
מ את נדבן כ את נדב ואת אביהואן  16ויקחו] רטמ נ'
שנין ט אהרן וגו'ן א ואביהוא וגו'ן כל ישראלן אטכמ
ח'ן מכי של כפרה היאן של] ט ח'ן  17כונתז]ייכפר
וכו'] כ ח'ן על העם] מ ח'ן ט הארון אמרו שהוא שלן
מ זהן אכ זה(א הזה) שלסנפירינון(אספירימן) הוא של
פורענות הואן  18הוא] אדמ ח'ן כשרע] ר ח'ן טכ
עוזאן ד עזא ואנשי בית שמש שנ'ויך באנשי בית שמש
הכה עזאשנ'ויחר וכו' בעזא לכך וכו' ,אטכעיזא ואנשי

ופ"ו 1 :נגע וט' ,ש"ט שם 2 :מכאן וט' .צ-ל כאשר
הוא במכילתא דרשב"י להמית אותי ואת בני ןואת מקני
בצמא מכאן וכו' ,ועיין רבה פ'כו ס'ב קשיאליההזכירון
מיתת עצמם ומיתת בניהם ואעפ"כ הזכירו גם צער המקנה
מאחרי שאמרו את הגדולה חזרו לומר את הקטנה ומתרץ
דהוא כמי שרואה אתביתו שנפל ואעפ"כאינו נמנע לקונן
גם על החלון שנשבר ,רד-ל לרבה - :השוו' צריך להיות

ד"א השוו כאשר הוא במכילתא דרשב"י וכן ברבה יש

אומרין 3 :מסתגף וכו' .פ"ז .ש"ט דף שיט 4 :להודיע
וכו' .פ"ז ש-ט שם 5 :מה וכו' .כאן מתחיל ד"ח וד"ל
עוד מעט וסקלוני אסר וכו' כאשר הוא במכילתא דרשב"י
ובש-ט נדחק לפרש מפני שנראה כסתירה בין מה דפתח
ובין מה דמסיים ,רעיין פ"ז 7 :כאן וכות ספרי במדבר
דף צא ,שכל טוב דף שכ 10 :דבריהם .במכילתא דרשב-י
מוסיף לבאר שנפשם קניסה כלומר דאין אדם נתפס על
צערו 11 :שאתה מוציא וכו' .נראה דר-ל שלא יעשה
בפניהם אלא ברחוק מהם כדי שלא ימצאו מקום להעליל
עליו ודעה זו לא נזכרה במכילתא דרשב-י 4א מובא בשם
ר"י מה שלפנינו בשם ר' נחמיה .וכן הוא ברבה פ'כו ס'ב
וד"א תני בשם ר'נחמיה,ועיין ש.ט דףשכ בשם ר'נחמיה
עבור על דבריהם עבור על פשעיהם כאלו הוא הוא .וכן
משמע בפ"ר 12 :רדגיישה ובו"עיין בח"ג ובמכי דרשב"י
גם כן ודרגשא ליה ,וכן הוא בכמה מקומות כמו בראשית
רבה פ'לב סיחשירגישליה ימלל) פ'מז ס"ט ,שיר השירים
רבה פ'ד פסוק ו ,מדרש תנאים דבריםלב מח דףרו(ועיי,
ספרי שם  'O'Dשלז) ונראה דלפי גירסא זו הכוונה מאן
הגירסאודגיישה נראה דהוא
דאיכפתליה יבא וימחה
כמו שלבו גס בו ,וברבהוכלאפןיאיתא מי שישלו גאוהוהיינו
הך 13 :מעיינות וכו' .רבה פ'כו ס'ב ,פסיקתא זומרתי
" תנחומא ס'כא,
שכל טוב דף שב ,רש"י 14 :משלשהוכי
במדבר רבה פיד ס'כ ושם אינו מונה אלא ב דברים הקטרת
והארון ,ילקוט שמואל קמב ,פסיקתא זוטרתי ,ושכל טוב
דף שכ 18 :הכה וכו /בא"צ מגיה הכה באנשי בית שמש
שנ' וכו' הכה עזא שנ' ויחר וכו' .ועיין גירסת הילקוט
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באנשי בית שמש (ש"אויט) לכךידעו ישראל של ברכה הוא עתה שנא'וישבארון
היבית עובד אדוםויברךה' אתעובדאדוםוכו'ויגדלמלךדוד לאמרוילךדודויעלוגו'
(ש"בו יא-יבו אמרו המפה הזהשלמנפירינון הואשלפורענות הוא הביא עשר מכות
על המצריים במצרים ועשרעלהיםלפיכךידעו שהוא של נם"ם שנאמר ומטך אשר
הכיתבו את היאורמפני התרעומה.
6
הנני עומר לפניך שם ,אמרלו הכ"ה כל מקום שאתה מוצא רושם רנלי
אדם שםאנילפניך :והכית בצור ,מכאןהיה רבייומיבן וימרא אומר המטה הוה
שלםנפירינון הוא והכיחעל הצור אינו אומרכאן אלאוהכית בצורויצאו ממנומיש
ושתה העםוגו'.
Qw
תקרא המקום מסה ומריבה ,ר' יתשע אמר משה קראו מסהומריבה "1
ואמרויקרא'טםהמים מסה ומריבה,רביאלעזרהמיעי אומר המזם קראו סמה
ומריבה שנאמר ויקרא שם המקום כמה ומריבה ,מכאן לביתדיןהגדול שהואקרוי
מקום :על ריב בני ישראל ,רבי יהושע אומר אמרו ישראל אם יש הוארבון כל
המעשים כשם שהוארבוןעלינו נדע ואם לאו לא נדע ,רביאליעזר אומר אמרו אם
ועל נסותם 6נ
המפקלנוצרכנונעבדנו ואם לאו לאניבדגו לכך נאמרעל ריבבני
אה ה' לאמר היש ה' בקרבנו אםאין,

ישרי

חסלת מסכהא דויסע
יכי"מ וכגירסת המ"ח היא בש"ט 1 :הוא עתה .במ"ע
מוחק וגורס שהוא של ברכה ,ובא-צ מוחק מלת עתה:
 3המטה וכ' /בתנהומא נראה דגורס ג-כ של סמפירינון
יאף עלפי כן נראה דהמלות של סמפירנון הואיש למחוק
לגמרי,ועיין רבה פ'כוס'ב .ורש-ידייק מדכתיב אשרהכית
צו את היאור5 :מפני התרעומת .בא-צ מוחק ,וכן ליתא
גמ"ח אבל בש"גאיתא .ומן התנתומא משמע דהיתה הגיר'
לכך נאמר ויאמרי-ז
' אל משה וכו' ומטך אשר וכו':
7לפניך .פירש שהקדים לבא שם ונתן לוסימןהיכן הוא
ילכך כתיב עמד חטר כן פ' בפ-ז וש"ט דף שכועיין ת"י
יהנחומא ס'כב ודקאמר רגלי אדם כענין שכתוב דמות
כמראה אדם ,עיין מכילתא דרשב"י 8 :אלא וכו' .משמע
דהמטה עצמוהיה .של צור ,ש"ט דף שכ פ"א מדכתיב בצור
"שמע דעשה רושם ונבקע הצור מפניו ,רש"י.ועיין מכיל'
דרשב"י והנחומא ס'כב ופסיקתא זוטרתי ורבה פ'ח ס'ג
(ועיין פ' מהרז-וו שם) ושם בשם ר' יהודה 12 :מכאן וכו'
במוביתדין של מטה דבתיב ביה וקמת ועלית אל המקום,
ז=ר* והמקום היינו בית דין הגדול ובא=צ מגיה מכאן
שהקב"ה קרוי מקום ולפ"ז המקוםהיינו הקב"ה וא"נ.ועיין
הנחומא ס'כב ,פ-ז  11ffj1הש-ט דף שכ דרש ר"א המודעי
המקום קראו מסה ומריבה שנ' ויקרא שם המקום ר'יהושע
אומר 1מכאז] לבית דין הגדול שהואלקרוין מקום ושבוש
הוא 13 :יש הוא .בא"א מוחק מלתיש ע"פ הילק' ובמכ'
זרשב"י הגירסא אם ישנו 14 :ר' אליעזרוכו' .במכילתא
זדשב"י גשם ר' אלעזר המורעי ,ובשמות רבה פ'כו ס'ב
בשם ר' יהודה ור' נחמיה ועודשיטהשלישית שםלרבותינו
וכן הוא פדר"כ פ'ג דף כח ,וממ"ר פ'יג דף נה ,ובתנתומא
יתרו סיג קטוע
ומשובש וכן משובש בתגחומאכי הצא ס'י
לג.

בית שמש שני (ג ח') ויחר וכו' בעוזא ( :נ' ובאנשי

בית שמשבה) וכתי(כ ה' ,א ונאנשי בית שמשאומר)ויך
באנ' ב' ש( ,א נ ,וגו') ן  1אטכס לפיכךידעו שהוא
(מ ח') של ברכה (מ נ' הוא) שנאמר ן ל כל ישראל ן
 2דבביתן אדוסן מ ח'ן טכ אתביתעובדןוגו' וכףוא']
טס ח'ןויברך וכו'אדום] א ח'ןל למלך דוד וגו' אמרו
וט'ןוגו'] כ ח'ן לאמר] א נ' ברך וגו'ן לאמר]וקוגו'ן
וגול כ ח'  3 1הזה] כס ח,ןשל סנפ' הוא] מ ח'ן ם
סמפירינוןן מ היה ,ק היאן של פורענות הוא] דטכ ח'ן
כ מביא ן  4א מצריים ,ט מצריםןבמצרים] ם ח'ן ד
ועשרהן אשהיאן t9ffא ח'ן שנ'] ט ח'ן  5אד  %וגו'ן
מפני וכוץ מ ח'ן  6שם] טבמ ח ,,א נ,וגו'ן מ הקב"ה
כשאתה מוצאן אכ המקוםן ד מכלן מוצא] כ ח'ןרושמן

מ ח'ן 7מזמרזןהזה] ד ח,ן 8ט סמפירינוזןמ היהןהוא] ט
ח' ,כ נ' שנ'ן מ לא נאמרן כאן] אטם ח'ןויצאו וכוץ
2מ ח'ן  9ושתה וכוט כ ח' ,א וגו'ן  10המקום] ר ג'
ההואןומריבה] אכמ ח'ן משה קראו] ר ח'ן מ קרא שם
המקום ן  11שנ' ומ'] מ ה'ן כ כת'ן ד המקום וגו'ן
א ר'אליעזרן מ ר' אליעזר אומרן ט הב"ה ,כ הקב"הן
12מסהומריבה]מח'ן דקתי מסהן 13על וכו' עד סה"ד]
א ח'ן מ אומר נדע אם הוא (ו) כל המעשיםן ישראל] כ
ת'ןיש] ט ח'ן מ כלהעולמיםן  14נועוכו' נדע] מ ה'ן
ט נעבדת ".נעבדנון מ ר' אלעזרן  15טכס מספיקן מ
ועיין ס' והזהיר דף
כל צרכנו ,טכ את צרכםןלכך וכר] מ ח'ן וכו'] ט
ב ח'ן  17חסלת וכו'ן ק ח'ןזל פרשהאן דויסען א נ'ואית בה פרשי"א ז'וסימנהת נטל ואשא סטרא ושמעלמיסרכגישהא

"ל

