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פרשה א ישבר הי אל משה לאמר דבר אלבני ישראל וישובו ,ר'שמעוןבן
יוחאי אומר כל מקום שהוא אומר לאמר ואמרת אליהם הריוהלרורווז
וכל מקוםשאינו אומר לאמר ואמרתאליהםהריוהלשעה .רבי אומר אפילו בכל
מקוםשאינו אומר לאמר ואמרכזאליהוד הרי זה לרורורז חוץ משלשה מקומורז:
וישובוויחנו לפני פי החירות ,מההיוחירותהללו לאהיו משופעות אלאגדודיות
ולאהיו תרוטות אלא מוקפותולאהיועגולות אלא מרובעותולאהיו מעשה ארס %א
מעשה שמים ועיניםהיו להם לפותחות כמין דכה וכמיןנקיבההיו דברי ר'אליעזר,
ר'יהושע אומר החירות מצד זהומכחול מצדוההים לפניהם ומצריםלאחריהם .ד"א
פי החירותאיןחירות אלא מקוםחירותן שלמצריים מקוםאיטלין מקום עבודהזרה
שלהם ,לשעבר היתה נקראת פיתום שנא'ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת
רעמממ (שמות א יא) חורו להם להקראתפי החירות שהיא מאחרתלעובדיה ,גמעו
בני ישראל מרעממם למכות ומסכות לאיתם ומאיתםלפניפיההירות.יוםחמישינמעו
ממצרים ובאו עד רעממם וביום ששי ובשבת שבתו שם ובאהד בשבת שהוארביעי
(א) 1וידבר ופו" .לשון הפ"ז וידבר וכו' לאמר דבר
אל בגי ישראל רשב"י אומר כל מקום שנאמר לאמר הרי
זה לשעה ואמרת אליהם לדורות ומשמיט דברי רבי וכ"ח
בש"ט דףקער ,אבלאינומציין רק וידבר ה' 4משה לאמר
ואפשר שהיתה גרסתם כך אושהיו מפרשים דלדעת ר"ש
אפילו אמר לאמר ולא אמר ואמרת אליהםהרי זה לשעה

ועכ"פ הוא שב ש ,ועיין בז"ר 4 :חוץ וכו' .והאחד כאן
י תרומה
והשני בשמות כ
במרברהיזבי דבר אלבני ישראלויקחול
ז דבר 4בני ישראל וקח מאתם מטה
והשלישי
ועור נמצא שלשה פעמים דבר לבד בלא לאמר או ואמרת
אליהם ואע"מכן המצוה לדורות והם אחת בפ' אמור כב ב
דבר אל אהרן ואלבניווינזרו ושם מפורש ג"כ בפסוק ג
לדורותיכם פעם שניה בפ' חקתיטבדבר 4בניישר4ויקחו
ושם מפורש ג"כ בפ' כא והיתה להם לחק עולם השלישית
בפ' נשא הו ושם ג"כ המצוה לדורות דהפרשה לא נשנית
אלא בשביל דבר שנתחדש בה ובעקר המצוה בפ'ויקרא לא
כתיב דבר אלבגיישראל רק וידבר ה'אל משה לאמרולפי
זה צריךעיון במאיפליגי עיין במ"ע ובמ"מ שהאריכו'
ואולי בגוף הדבר באמתאין חלוקביניהם רק דרבי סובר
מאחר דמשמעות הלשוןלדורות אףבמקום דלא כתיב לאמר
או ואמרת אליהם אם כן בכל מקום דכתיבי יש להם כוונה
מיוחדתוצריכיז להדרש'ועיין ת"כ אחרי פרקיג ה-ה שם
דורש רבי ואמרת אליהם הרי וה אזהרה חב"ד5 :משופעותי
בגבהן 6 :חרוטות .שלאהיועומדין בשורה ארוכה 4א בהקף
ובמקום מוקפות גורס בש"ט משוקעות- :מרובעות .במקום
בית מושבן 7 :לפותחות .בא"א מגיה ופתוחות - :דברי
ר-א .עיין ת"י ופ"ז וש"ט רף קעת ,ועיין באור אתך
Jahrbiidier fOr jadisd~e Gesdlidite ], 5. 148

B

(א)  1אכל פרשה בןוידבר וכו' לאמרן מ ח'ן אטב
וישובוויחנו (אכ נ' וגו')]בןיוחאי] כס ח'ן  2כ בכל
מקום] מ ח'ן מ אמור ואמרת ה"1ןהרי זה] כ! ח'ןזה] א
ח'ן  3אכ ובכל ,ט בכלן כשאיןן לאמר] מ אמורןפיהם]
טס ח'ן ה"ז] מאינו אלאן טזון אט אףן 4ל אמור ן
אליהמן מ ח'ןל להםן טהרי הואן  5כויחגו וגו'ן מה1
לס ח']היו] רק טן למ החירותן אהלילון שגדורות ,פ
גדודית ,כמקגדוריותן ') 6טכלמלאןהיו]כח'ן תרוטות]
גירסת הערוך ע' סרט :טרוטות ומביא גםהגיי תרומות ,א
תרימתן אטכס לאוכן בס'ןהיו בפ' ג] מ ח'ן 7היו]פ
ח' ,מהיה ] ל פותחות ,ט פתוחות ,פש מפותחות ן וק
כמד"יכמןןהיה כ ח ,ן  8א ור'יהושען אכמוהיםן מ
מלפניהםן מ ומצרייםן אטכ מאחריהם ,מ מאחוריהםן א
כ ד"אוישובוויחנו (א נ' וגו')אין ,מ ד"אוישובולפני
פין 9פי החירות] ט ח'ן אלא] א נ' מכלן של מצרים] ט
ח'ןמצריים] קכאמצרים,ו ישראלןכאטלין ,אאטלס ,ט
אסלםן דמובחרלהםןטביתע"זן 10טהיהנקראןהיתהוכו'
להמך א ח'ן לפרעה וכו'ן מ ח'ן טכ מסכנותוגו'ן 11להם]
כ ח' ,מלהןכק נקראת ,טמ ונקראת ,אלקראותן טעובדיה,
אכמש אתעובדיה(א עובריה)ן דטויטעון  12כ מסוכות]
כ מאיתםןיום וכוץ אטכס נסעו מערב (טמבערב) שבת
ונשבת ובאחד נשבת שהואשלישי (ארביעי)פסיעתן (ט
l
ובאrחד בשבתשנ(י בשבת שה
וארביעי לנטlיעתן ,מ ונlאחד
בשבתוברביעילנסיעתן) היומתקנין (אטכ ההחילוישר'

 8ומגדולוכו' .בא"צ ג' ובעל צפון מצד זהוהים לפניהם
ומגדול לאחוריהם ,אבל כלפנינוכן הוא בכל דהנוסחאורז
ובפ"ז ובש"ט שם ובמכילתא דרשב"ה רעירן תדב"א פ"נ
דף מד9 :חירותן וכו' .מפרש בפ"ז ושכל טוב שכךהיה
מנהגן שכל עבד שברח מאדוניו כיון שהגיע לחירות נעשה בן חורין ולאידעתי מאין לו זה ,ועיין ראב"ע' ויותר נראה
כהשערת המ"ע דדרש חירות לגנאי כמו מקום הטינופת שלהן :איטלין .מלשוןיון x(Jrciikuatiדיוק ,מקום מסחר10 :פיתום
בת"י מפרשדפי החירות מא אתרא דטנטוכן מתרגםגיבןערי ו
מ'ובניית טאמסויתפילוסין'ועיין בת"ס שהאריך להקשותעל המדרש ועלהתרגומים :חזרווכוי בא"א מוהק מלת להם ,הגר"א מ
גבידהיהל,קראפי החירות ששם געשובני ישראלבני
י"י וא"צ ומ' מאחרת שהיא מאחרת הטובה לעו
מ"ע אבללפי הגירסא את עובדיה (וכ"ה
וש
חוריןואולי הגיה כן עלפי ר
במכילתא דרשב"י אתעובדיהן) לאיתכן לפרש כן וצריך לפרש באופן אחר עלפי אחת מהדרשות שדרשו לקמן בפרשה יתרו
פ-ו על פסוק לאיהיה לך אלהים אחרים 13 :וביום ששי וכו" כאן נראהאיזה חסרון והגיה הגר"א ומרעמסס לסוכותוביום
ששי לאיתם ובשבת וכו'לנסיעתן נסעו מאיתם לפניפי החירות התחילו וכו' ואפשר דצ"ל ובששי מרעמסס לסוכות ובשברה
שבתויכו'רביעילגמיעתן לאיתם התחילווכו' .ועל כלפנים דעת המכילתאלפי הגירסא שבפנים דחמשהעשרבניסן בחמיש'
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לנסיעתן התחילו ישראל מתקניןכליהם ומציעין בהמתם לצאת אמרו להםהאקטורין
הגיעהפרותוימיה שלכם לחוורלמצרים שנ' דרך שלשת ימים אמרו להם ישראל
וכשיצאנו ברשות פרעה יצאנו שנ' ממחרת הפסח יצאובני ישראלביד רמה אמרו
להםהאקטוריןרוציןולארוצין סופכם לק"מדברי מלכות עמדועליהם ישראל הכו
מהם פצעו מהםהרגו מהםהלכווהגידולפרעה .אמר להם משהחורו לאחריכםכיון
שתקעהקרןלחוורהתחילומחומרי אמונהשבישראלתולשיןשעריהןומקרעיןבגדיהם
עד שאמר להם משה מפי הגבורה נאמרלי שאתםבניחורין לפיכך נאמרוישובו
ויחנולפניפיההירות :ביןמכיולובין הים ,שם היתהבדולתן שלמצריים שם היתה
תפארתם שם היתהמימם שלהם שם כנםיוסף את הכסף ואת הוהב שנ'וילקטיומף
אתכלהכמףוגוי(בראשית סויד) :לפני בעל צפון ,בעלצפוןנשתיירמכלהיראות
שלהן בשביל לפתותלבן של מצרים ועליו הוא אומרגמשמאלגויםויאכדםונו'(איוב
יב כח) :נכחו תחנו על הים ,בשביל לפתותלבן שלמצרים.
ואמר פרעה לבני ישראל נפכים דגכם בארץ,איןנבוכים אלא מטורפים
שנ' מה נאנחה בהמהנבוכועדרי בקר (יואל א יח) ,ד"א נבוכים אין נבוכין אלא
כעורבבין שנ'והמלךוהמןישבו לשתותוהעירשושן נבוכה (אסתרג טו) 1ד"א ואמר
פרעה לאידע מה אמון ,אמר משה הטען ולאהיהיודעלהיכןמוליכן שנאמרנבוכים
איןנבוכים אלא משה שנ'עלה אל הר העברים הזה הרנבו (דברים לב מט) .ד"א
בשבת היה ,וכן הוא בשבת דף פז 4ובפדר"א ס"ט ובפדר-כ
פ' דהחדש דף נד ,:ופם"ר דףעה .וכן כתב ראב"ע בשלח
טז א בשם רם-ג אבל בפ'פקודי מ ב כתבכימן הסברא
וראהכילפנייוםחמישי.יצאווכן ב"רריש פ"ו בפ,המיוחס
לרש"י מביא משום הברייתא דשמואל דבחמישייצאו אבל
במע"ר פ"ה כתבכי בערב שבת יצאו וכן מובא בשמו 4ף
פ4וכןהוא דעת המכילהא הגירסא השניהעיין בח"ג.
לפי
ם בשם הסד"ע דבחמשהיצאו
אבל כמה מן הראשונים מביאי
וכן בפי' רש"י הנ"ל וכן מביאים בשם הסדרעולם כמה מן
הראשונים כמו הפרדס ומחזורויס המנהיגותניאויוחסין
ריוכן הוא בש"ט דף קעד
עיין בהערת המו"ל החכם ראטנער
אבל במסיקתאזוטרתי מביא בשםהסדרעולם דבששה בשבת
יצאו וכן גורס במכילתא כגירסת הילקוט 1 :האקטורין

מתקנין) את כליהם ן  1מומסיעיןן טס את בהמתןן א
האוקטריןוכן בס' ,ם האוקטוריןוכן בס' ,כהאיקטריןוכן
בס' ,מהאיקטורין וכן בס' ,קהאקטריןן  2אפרותוזמיא,
ם פרסרגמה ,כ פרותיזמיה ,ל פרוטזימיא ,מ פריטגמה ן
אטכסימים וגו'ן  1 3כשיצאו,לק כשיצאנוןפרעה] טמין
אטע הפסחוגו'ןבניוכו'ן מ חלא ואמרון 4קהאקטיריןן
ולא]אנ לא ,מ או לאןא דברןמ המלכותן מ והכון 5ד
הרגו".פצעון ם והרגון כ ואמרן א וחזרון כ לאחוריכם,
א לאחוריהם ן לאחוריכם] ד נ' שלא יאמר פרעה שאתם
בורחים תקע משה קרן עד שחזרולפניפי החירות ן  6ד
וכו' .לקמן ד-ה ויוגד ,פ-ז וש"ט דף קעד ונשתבש המלה
ד ח' ן אמכר
שתקע התחילון כ מחסרין
פירותזימיה לפרידות זמריא ומפרש כמו פדורם וזמרות:
ןישרא
שב
ליכסותן,
ן
ט
ן
ת
ו
ס
כ
ל
אכמ
ן
ר
ע
שתלשין] אכמ שערן ,טבש
 3וכשיצאנווכו' .בתמיהה 7 :שאתם בני חורזן .מדרש
 7להם] מ ח'ן אבמפי הק' ,טמפי הב-ה ן אשכלל
אגדה 9 :מיומס' מלשוןיון )שלטר"ש ,והוא חג שחגגו
לבךןוישובו] ם ח'ן  8אלפני וגו'ןלפניפי החירותן ד
הסורייםורומיים על חוף הים 10 :בעל צפון' לעיל בא
פ-יג ,תרגוםיונתן ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב ,מדרש
ח' ,לכ וגו'] ד ושםןהיתה] ט ח' ,דםהיהן ט גדולהן
אגדה ,רשיי 13 :מטורפים' תרגוםיונתן ,פסיקתא זוטרתי,
כב מצריםן ד היהן  9ד היהןהיתה] ד ג' מקומם ,ט נ'
שכל טוב דף קעו ומעירעל כשרגום 4שונקלוס שתרגמם
מעםןמיומם]  1מרומם,ילקוטוויניעיאה :מיאס :,מיזמם,
מערבלין 15 :ואמר פרעהוכו' .באות אמת משלים אמר
אמיומיםן שלהן] ד שלמצרייםן ככינסן אטכענין שנן
פרעה ולא וכו' וגיר' האיפת צדק לאידע מה אמרעתידין
ישראל לבכות על משה שנא' ויבכובני ישראל אמר משה
אטיוסף וגו'ן 10וגו'] מ ח'ן 11שלהן] טכס ח' ,ד נוסף
וכו'מוליכן נבוכיםאין וכו' ,ועיין פסיקתא זוטרתי וש"ט.
נכחותחנו עלהיםן טממצרייםן מצרים וכו'] כ שנ'ואמר
ונראה דהמלות ולאידע מה אמריש למחוק ועכשיוראיתי
פרעהלבני ישראלנבוכים וכו' ן מצרים] ד נ' להטעותם
בספר התררה והמצוה דגירסת הגר*א ד"א אמר משה המען
שהואהציל את עצמון אטטעליו]וגו'ן אטמ ח'ן  12נכחו
וכו'מוליכן ד"א ואמר פרעה לא ידע מה אמר עתידין
ישראללבכותעל משה שנ'ויבכוגניישי את משה שלשים
וכר מצרימן ד ח' ] ט מצריםן  13הם בארץ] מ ח' ,כ
יום שנ' נבוכים ,וא"נ 16 :לא' בא"אמגיה אמר ולאוכן
וגו' ,א הם וגו'ן  14לובה"אן ד נבוכה וגו'ן מ צאןן
אט
לקמן  '9א וב בע' הס'.
נבוכו וגו'ןנבוכים בפ'א] טכ ח'ןאין נבוכות]א ח'ן 15א
והעיר וגו'ןוהעיר וכו'] מ ח' ,דם וגו'ן ד"א] דכ ח'ן ט
אמרן  16פרעה] כ נ'לבנייש'ן אטם ולאן אמר בפ'ב] אדמם ח'ן אט הטעה אותןן מ ולאידען אלאיכן] מהוליכן
טכ נבוכיםהןן  17אטכסואיןן כנבו 4א משהן חח] מ ח'ן
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ואמר פרעה לאירע מה אמרעתידין *שראל לבכות במדבר שנ' ותשא כלהעדהויתנו
אתקולםויבכו (במרברידא) .ד"אואמר פרעה לאידע כה אמר עהודין ישראל
לנפול במדבר שנ' במדבר הוהיפלופכריכם (שם כס) :מגר עליהם המדבר,כיון
שרש ישראל אתהים מוערושונא רודף הפכופניהם למדבר והקב"הומן להםחיות
רעותולאהיומניחות אותם לעבור שנ' מכרעליהם המדברואין טמרה אלאחיה רעה
שני אלהי שלח מלאכיה ומגר פזם אריותא ולא.חבלות כל קבל די קדמוהי ובו
י ואף קדמך מלכא חבולא לא עברת(דניאלו כגח
השתכחתל
וחוקתי את לב פרעה שהיהלכו חלוק אם לררוף אם לאלחרוף :ואכבדה
בפרעה ובכלחילו ,פרעה התחיל בעבירה שנא'כל הבן הילוד (שמות א כב) ממנו
התחילה הפורענות טבע הואוכלהילו כיוצא בוויסח את כל היקום (בראשית ו כג)
מי שהתחילוכו' כיוצאבו ואת האנשים אשר פתח הבית (שם ים יא) מי שהתחיל
בעברהוכו' אףכאן אתה אומר ואכבדה בפרעהוגו'מי שהתחיל בעבירהוהרי דברים
קל וחומר ומה מרתפורענות מעוטה מי שהתחיל בעכירהוגו' מדה טובה מרוכה לא
כל שכן .ד"א ואכבדה בפרעה ממד הכתוב שכשהמקום פורע מן האומות שמו
מתגדל בעולם שנ'ושמתי בהם אותושלחתי מהם פלטים אלהגוים תרשישפולולוד
מושכי קשת(ישעיה סו יט) וכתיב כה אמרהייסע מצרים וסחר כוש ומבאיםאנשי
מדהעליךיעבורוולךיהיה אחריךילכו בויקיםיעבורו ואליךישתחוו ואליךיתפללו
בךואיןעור אפם אלהיכם ואחריו מה הוא אומר אכן אתדר טול ממרזרזר אלהי
ישראלמושיע (שם מה יד-סו) ואומר ונשפטתי אתו בדבר ובדםובגשםשוטףואבני
אלגביש אשוגפריתוגו'(יחוקאל לח כב) ואח"כ והתבדלתי והתקרשתיונודעתילעיני
 1טס אמרן אטכס ולאן ט ראהשעסייןןאשעתידיןן
2ד"א וכוצהאמר .עדכאן מוחק בא"ב,וא"ב והסיפא וקרא
סגר עליהם המדבר קאי היינו שיפלו במדבר .ובבה-מ
לבכות] מליפולןויחגו וכו'] אמוכמ ח'ן  2ד"אוכו') מ
נדחק3 :היזרזרעורז .פ-ז וש"ט ,רשג"פ ומדרש אגדה
סגרעליהם המדבר אמר פרעה ולאן ט אמרן אטכ ולאן
פ' גה ד"הויסגור ה' בעדו5 :ואין סגירה-ה' שמות רבות
ט ראהשיש'עתידיןן אשעתידןן  3טכליפולןכפגרים
פ"מאס"ה משם ר'ירמיהב
ן.לעזר; 8חלוק .פסיקתאזומרתי
ושכל טוב 9 :התחילוכו' ספרי במדבר צד כב ,פסיקתא
וגו'ן פגריכם] ט ח'ן סגרוכו'] מ ד-א שראו ישראלן כ
זוטרתי 14 :ד-א .הגר"א מוחק ,סהתו"ה :שמו מתגדל.
עליכםן  4את] אטם ה'ן כ סוגרןושונא רודף] ד ח'ן
פ"ז ,ש"ט דף קעו ,ילקוט יחזקאל שעם בשם-רשג"י.
אטמוזימן (אטזימן) להם הקב"ה (אט המקום) ,כמיר
זימן הק'ן ק וס"הן להם] כ ח'ן  5כ מניחם ,טמניחיןן
 6א כענין שנ'ן פום וכו'] מ ח' ,כ וא' ולא וט'] אט
ח'ןסלוני] ק ף וגו' 7 1ק אףן  8כ פרעה וא' ,מ פרעה ורדףןבז לבןן ד ירדוף-ירדוףן א ואםן  9ובכלחילו] מ ח' ,כ
וגו'ן פרעתן כ הואן אטמ בענרה תחלהן שנא'וגו'הילודן אטכס ח'ן אטכ ומב%ן  Y1D 10וכו'תילו] ~עשכמ ה' 1א בו
את או'וכן בס'ן מכל היקום וגו'ן  11מ שהתחיל בעברה כיו"בן כ שהתחיל בענרה תחלה ממש התחיל המרעעתן כ פתח
וגו'מי שהתחיל וגו'כיו"ב הכה הכהמי -שה'וגו'כיו"ב וצבתה בט' וגו' אבר שהתח' בעברה וגו' ואף גאן ,מ הבית הכו וגו'
כיו"בוהכיתי כל בכור וגו' כיו"ב הכה תכה אתהעיר וגו' כיו"ב וצבתה בט' וע' אבר שהתחיל בעברה תחלהוהרי דברים ,א
ם היקום (א נ' וגו') כיו"ב (א נ' א-א)והכיתי כל בכור(אנ
.בארץ מא' וגו') כיו-ב הכה תכה (א נ'וגו') כיו-בוצבתה בטנה
)
ל
י
ח
ת
ה
ת
ו
נ
ע
ר
ו
פ
ה
אברשהאחיל (ט שהתחילה) בעברה תחלה ממנה התחילה (ט
והרי דברים ק-ון ל הבית וגו'ן  12וכו'] וק
בו וגו' (ק נ'וכן אבר שהתחילה ממנו וגו')ןוגו']כ ח'ןבעבירה] ק נ' גומרן כ בפרעהוהרין  13מ מה ,טכ ומה אם,א מה
אםן אכ הפורענותן בעברה] כ בעולס ,מ תחלהן אט בעברה תחלה (ט ח') ממ' התחי' הפור' ק"ו למדת הטובה (ט הטוב)
מרובהןוגו'] מ ח'ן כס ק"ו למדה טובה מרובהן טובה] וק ח'ן  14ד"א] מ ח'ן הכתוב] מ ח'ן ט כשיבא הקב"ה לפרוען א
נפרע מן המצ'ן טכ מן האומהזו (ט ח')ן  15כ אות וגו'ןאט פלטים וגו'ן אל וכו'] מ והגידו את כבודין  16ל קשת וגו'ן
וכתיב]איש ח' ,מ ואומרןוסאים וכו' אלהים] טמ ח' ,אב וגו' 17 1במקרא4:יך יתפללו אך בך אלואיןן  18טכ אחריון
ט מה כתיב אחריוןאכן וכו' ואומר] א ח'ןאכלן ד ח' ,טלגןן אתה] כ ח'ןאלהי וכו' מושיע] טכ ח'ן  19ד וכתוב אחר(ל
א') אומר ונשפטתין טמ וכת"א ונשפטתין בדבר וכו'] מ ח' 1ובגשם וכו'] טכ ח'ן א וגשם וגר ן 20ונודעתי וכו'] אטמ
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ביהודה אלהים בישראל גדול שמו (שם ב) :וידעו מצריםכי אני ה' ,לשעבר לא
היויוחסין אתהי אבל כאן וידעו מצריםכיאניהי :ויעשו כן ,להודיע חכמתם של
ישראל שלא אמרו היאךנחזורלאחורינו שלא לשבור לב טף ונשים שעמם ,ד"א
ויעשוכן אמרו רוצים או לארוציםאיןלנו לעשות אלאדבריבןעמרם.
ויוגד למלך מצרים ,מיהגידלו האקטורין שלוויש אומרים דורשותהיולו
ויש אומרים עמלקהגירלו :כי ברח העם,וכי בורחיםהיו והלא כברנאמר ממחרת
הפסחיצאובני ישר%ביר רמה ומה ת"לכי ברח העם %א מתוך שהכו אתהאקטורין
שלו הלכווהגידו לפרעה אמרולו ראה ישראלהכו ממנו פצעו ממנו הרגו ממנו ולא
מיחה אדם בידםאין להם לא מושל ולא שר כענין שנא' מלך א"ן לארבהויצאחוצץ
כלו (משלי ל כו) :ויהפך לבב פרעה וגו' ,לשעברויאמרו עבדי פרעהאליוער
מתייהיהזהלנו למוקש ועכשיוויהפך לבב פרעהועבדיו ויאמרו מה זאתעשינווגו'
אמרו אלולקינו ולא שלחנוכדי הואלנו אלאלקינו ושלחנו או אלולקינו ושלחנוולא
היו נוטלין ממונינו כדי הוא לנו אלאלקינו ושלחנו ונטלוממונינו .משל למה הדבר
דומה לאחר שאמר לעבדו צא והבאלי דגמןהשוק יצאוהביאלו דגמןהשוק מבאיש
אמרלו בגזירה או תאכל הדג או תלקה מאה מכות או תתן לי מאה מנה אמר לו
הריני אוכל התחיל לאכול לא המפיק לגמור עד שאמר הריני לוקה לקה ששים כ)א
המפיקלגמור עד שאמר הרינינותן מאה מנה נמצא אוכל את הדג ולוקהונותן מאה
מנה כך נעשה למצרים לקוושילחווניטל מכונם .ד"אויהפךמגיד הכתוב שכשיצאו
ח' ,כ וגו'ן  1וכתיב] אט ח'ן מ ואומרן ומשנתו וכו'] מ
ח' ,אט וגו'ן וא' ואומר] אטכלמ ח'ן  2כ רשפי וגו']
מגן וכו' סלה] א מ ח'ן ומלחמהסלה]בז ח'ן מהו אומר] ר
מ ח' ,לכ וכתיב ,ש ואח"כ כתיבוכן רש"י :ואח"כ נודע
וכו'ן  3בישראל וכוץ מ ח'ן ד קדושן שמו] ר נ' ולכך
כתיבןכיאני ה'] ד ח'ן  4את ח"ן ר ח'ן ט מכאן ואילך,
מ עכשיון  5אטכמש אנו חוזריןן לב] מ ח'ן כ שעמנון
 6אטכפש ולאןאין] א אלאן לעשות] אטכמפש ורש"י:
ח'ן ט אלאלקיים דבריןדברי] א ח'ן 7מיהגיד לו]בו
ח' ן א האוקטרין וכן בס' ,ט האוקטורין וכן בס' ,כס
האיקטוריןוכן בס'.,קהאקטיריןוכן בס'ן טשלוהגידלון
א דידכיות ,מ דירכאות ,כק דורביות ,מ דיתכאותן 8וכי]
ככין 9יצאו וכו' רמה] מ ח'ןבנין ך ח'ןביד רמה] ג
ח' ,א רמה וגו'ן את] מ ח'ן  10שלו] אטם ח'ן כ והלבון
כס ואמרוןלט אט ה'ן ראה ישראל] אטכס ח'ן ד הרגה"פצעון טכ והרגו ן  11כ ואין עליהםן אכ לאורכה וגו'ןויצא
וכו'] טס ח' ן 1 12.ויהפוךן כ והכתי' ויהפךן אטכס פרעה ועבדיו (א נ' וגו') לשעברן מ פרעה הטרם תדעכי אבדה
מצרים וגו' ועכשיוןכזגאליו וגו' ועכשיון  13א למוקש וגו'ןויהפך וכו' ועבדיו] מ ח'ןועבדיו] ל נ' וגו' ,כ ח'ןויאמרו
וכו'וגו'] אטב ח'ן מ אמרוןוגו'] מ ח'ן  14מ מה אמרוןולא שלחנון ט ושלחנוןלנו] רק אן אלא וכו' ושלחנו] רם ח'ן
או] מ ח'ןאלו] ד לאן אכמ ולאניטל (כ נוטל)ן ט ולא נטלו את ממונינון  15לנו] רק ד 1אס וניטל ,כ ונוטלןכ :שורה
ממתינוןממונית] כ אלן א מושלו משלן למה"ד] מ ח'ן  16ט לעברו הבאן ט השוק וכו' ד"אויהפך וכו'ן יצא] מ ח'ן דג
מן השוק] מ ח'ןמן השוק] א ח'ן  17כ ואמרןלו] אמ ח'ן אכמ בגזרה שתאבל את 1אכמ שתלקהן אבס שחתןןלי] אכמ
ה,ןלו] אכמ ח'ן  18לאכול] כ ח'ן אילאן כ הספיק לו לגמור לאכול עדן ששים] א נ' שבעהן  19מאה מנה] אמ ח'ן כ
ולוקח מכות ,אמ ולוקה מכותן  20מנה] מ ח'ןכ נעשון אינטלון כמ ויהפך לבב פרעהן א שכשיצאון

 3שמה פ"ז ,ש"ט ,רש"י ,ומוסיףעוד הכתוב מתהלים נודע
ן תנחומאסימן ז- :וידעווכו' .הוא
ה' משפט עשה' עיי
דבור בפני עצמו וכן הוא בפ"ז וש"ט 4 :חכמתמי בא*א
מגיה חיבתם וטעמו נעלם ממני 5 :ד"א ובו /ברש"י הוא
דבור אחד עם הקודם :רכש אמרו היאך נתקרב שורי
רודפנו 114ם4ה אמרואין לנו אלא וכו' וכן בש"ט ליתא
ד"א ובפ"ז אינו מביא אלא אמרו וכו' 7 :האקטורין' פ-ז
וש-ט ות"י ורש"י - :דורכיות' צ-ל דידכאות מלשוןיון
 ,8)090%0:צופים ,שומרים 8 :עמלק .פסיקתא זוטרתי:
 13וגו /בא"צ מוסיף כאן לשעבר ויאמר פרעה קומו צאו
ועכשיו ויהפך ועלפי רש"י הגיה כן אבל בפ"ו וש"ט דף
קעו כלפנינו 20 :ממונם .פדר"כפ-י דף פא .:והזהיר,
פ-ז ש"ט דף קעז ,ילקוט בשלח ר' רכז מדרש משלי פ"כז:
 ד"אוכו' .לשון הפ-ז ד"אויהפך וכו'ועבריו אל העםאמרו כל האומות מקישות וכו" והא דבטלה מלכותם וכו'
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ישראל ממצרים בטלה מלכותם של מצרים שנ'ממי נעמת רדה והשכבה אתערלים
(יחוקאל לביט) :ויאמרו מה זאתעשינוכי שלחנו את ישראל מעבדנו אמרועכשיו
יהו אומות העולם מקישותעלינוכזוכ לומר מה אלושהיו ברשותםהניחוםוהלכולהם
עכשיוהיךאנושולהימ לארםנחרים ולארם צובהלהילותלנו מם ולהביאלנו עבדים
ושפחות לכך ויהפך לבב פרעה כמלמדך שהיה פרעה שולט מסוף העולכם ועד
טופו והיו לו שלטוניים מסוף העולזת ועד מופו בשמיל כבודן של ישראל
עליו הוא אומר שלח מלך ויתירהו מושל עמים ויפתחהו שמואדוןלכיתו מושל
בכלקנינו (תהלים קה כא-כב) .וכן אתה מוצא שכל אומהולשון ששלטה על
י
ר
ש
י
שולטה ממוף העולםועד סופו בשביל כבוד ישראל ,במלכי אשור מהו אומר ותמצא
כקןידילחיל העמים וכאסוףביציםעוובות כל הארץ אני אספתי ולאהיה נודדכנף
ופוצה פה ומצפצף(ישעיהייד) ,במלכות בבל מהו אומר והיההכוי והממלכה אשר
לאיעבדו אותו את נבוכדנאצר מלך בבל ואשרלאיתןצוארובעול מלך בכל(ירמיה
כז ח) ,במלכותמדי מהו אומרבאחייןדריוש מלכא כתב לכל עממיא אומיאולשניא
ן מה הוא אומרחזה
דידיירין בכל ארעאשלמכוןישנאוכו'(דניאלו כו) ,במלכותיו
הוית כחזוליליא וארו חיוא אחרי כנמר ולהנפין ארבע רעוף על גבה וגו'ושלטן
יהב (שםז ב-ו) ,במלכותרביעית מהו אומר כן אמרחיותא רבעיתא מלכותפליגא
י תשנא בכל מלכותא ותיכול ארעא ותדושינה ותחקינה (שם כג),
תהוי בארעאד
הא למדת שכל אומה ואומה ששצבדה בהם בישראל שלטה ממוף העולםוערמופו
בשביל כבודישראל .ד"אויהפך אמרו לאבשבילן היתה הטובה באהעלינו ,ר'יומי
הגלילי אומר משל למה הדבר דומה לאדם שנפללו בית כור בירושה ומכרה בדבר
אינומעתיק עא"צ גורס ד"א ויהפך עכשיויהיוהאומות
והמלות מגיד הכתוב עדערלים גורס לבסוף אחר ויפתחהו
ולפי הגירסא שבפנים במלותויאמרו מה וכו' מתחיל דבור
ש ואפשר ג"כ דהמלות ויאמרו וכו' נשמטו ממקומןוציון
חי
המאמרהואויהפך וכו'עד מעבדנוואולייש למחוק המסוק
דיחזקאל לגמרי ולגרוס שנא' ויאמרו מה וכו' כאשר הוא
במ"ח4 :היךוכו' .שתי נוסחאות נתערבו בדפוס ר' זצ"ל
כאשר הואבפנים או לגרוס היאך הם שולחים להעלות להם
לאועלינו כבכי"מ)וכו'ולהביאלהם וכו' 5 :לכך וכו'פרעה'
הגר"א מוחק לפי כ"י של סהתו"ה 7 :שמו וכו' קנינו.
אינוגירס כא"צ; 20משלוכו' .פדר-כ פ"י דף פד ,.שמות
רבה פ"כ מ"ב וס"ה ,שיר השירים רבה פ"ד על פסוקיב,
ילקוט שם ר' תתקפח ,והזהיר ,פ"ז ריש בשלח.

' מעבדנו (א נ ,ד"א
 1מ ממצרים יש'ןאם מצרייםןאטשי
מעבדנו) אמרועכשיון ממי וכו' ערלים] מ ח'וכן ילקוט
המכירי תהלים קכן שיאמרו וכו' אמרו] ד ה,ןץאמרו ומי
עשינו] כ ח' ן כי וכו' מענדנו] מומכירי ח'ן  3טמפ
כל האומות מקישותן אכ כל אומות ן כזוג] א ח,ן ט

ומכירי בזוגן לומר] מומכירי ח'ן לומר] א ואו'ן א ומה
אםן מ ברשותנו הנחנוםןוק הניחוןכעכשיו] דם ומכירי
ח'ן אנו] ל הםן אנו] א ח' ן א צובה פקידים ושרי
מסים להביא לנו עבדים וכו'ן מ וארם צובהן לנו] ד להם
מעלינון טכ מסיםן טס ומכ' :להביא ר לכםן 5ושפחות
ך ח'ן לכךוכו'פרעה] אטכמפ ומכ' :ח'ןוויהפוךן 6אט
שלטונותן משלטונים לוןהעולם] ח'ן אט על כל (א ח')
העולם כולו בשבילן  7כויתירהו וגו'ןשמו וכוך אטם ח' ן 8ם בכל מלכותןולשון] אט ח'ן אטכס ששעבדה את יש' ן9ט
ששלטה על כל העולם כולון כ מלכה ,מן ששלטה ,אמ שלטהן אט כבודן שליש'ןנמלכי וכו' ומצפצף] אט ח'ן מ במלךן
י וגו'ן  11א במלכיןמ בבל כתיבןבמ והממלכה וגו'ן  12ט יעבוד את מלך בבלןאותו]
מחוא] מ הואן 10כקזן כ בהזןכמיד
ד ח'ן א נצר וגו',ואשר וכו']נ :במלכות אשור מהו אומר ותמצא כקןידי וגו' במלכותוכו'ן במקרא :ואת אשרן  13אבמלבין
ט מדי ופרסן מהו אומר] מ ח'ן א מלבא שלח לכל עממי' וגו'ן כס כתב וגו'ן 14די וכו'] ט ח'ן א במלכין מה] ט ח'ן מה
הוא אומר] מ ח'ן חזה וכו'] אםכמ וארבע (אמ וארבעה) ראשין (טכ רישין) לחיותא (ט נ' ושולטןיהב ליה ,א נ' ושולטן
יהב לה 1ג ,'1כ נ'די שולטןיהבליה ן  15במקרא:בחזוי עםלילאןחיוא] במקרא ליתאן במקרא:די עוף ן  16כרביען
רביעית] מ חייבתןכן וכו' מלכוהא] אכמ ח,וחיותאיכו'] במקראבשנוייםן  17ותיכול] אטכמ ג' כלןותדושינה ותדקינה]
טכ ח' ,מ וגו'ן א ותדוקינהן  18אט ללמדךן ט שכל מלכות ומלכותן ואומה] מ ולשון ,אכ ומלכותן אטכמ ששעבדה את
יש'ן  19אטכ כבודן שליש'ן ד"א] א ח'ן מ ד"א מה זאתעשינון ט ויהפוךן כ ויהפך לבב פרעהן לא]  1לו ,ט ח'ן כ
בשבילון ד באה טובהן אטכ טובהןעלינו] ך ג' בתמיהה ן  20אמר] א נ ,מושלון ט משלון לאדמן אטכמ לאחדן אטכמ
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פרשה א

מועטהלך הלוקח ופתח בהמעינות ונטע בהגנות ואילנות ופרדמין והתחיל המוכר
ליחנק עלשנתן ירושתו כדבר מועט כך נעשהלמצריים ששלחו ולאידעו מה שלחו
עליהם מפורש בבקלהשלחיך פרדםרמונים (שה"ש דיג) .ד"א מה זאתעשינורבי
שמעוןבןיוחאי אומר משל למה הדבר דומה לאחד שנפלהלו פלטריתבמדינתהים
בירושה ומכרה בדבר מועטוהלךהלוקח וחפרה ומצא בה אוצרות כסףואוצרות זהב
ואבנים טובות ומרגליות התחיל המוכרליחנק כךעשו מצרים ששלחו ולאידעו מה
שלחו דכתיבויאמרו מה זאתעשינווגוע
ויאסור את רכבו ,הואבידו אסרו דרך מלכיםלהיותעומריםואחריםמציעין
להם תשמישהמרכבהואומריןאותה אכל פרעההרשע הואבידו אמרווהציעתשמישי
רכבווכיון שראוגדולי מלכותעמדו כולם ואמרו מ-כבותיהםוהציעולעצמן .ארבעה
אמרו בשמחה אברהם אמר בשמחה שנא'וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו
(בראשית כבג) ולאהיולו כמהעבדים אלא לכבוד המקום,יוסף אמר בשמחה שנ'
ויאסוריומף ארז מרכבתו (שם סו כס) ולאהיולו כמהעבריכם אלאלכבודאביו,
בלעם אמר בשמחה שנ'ויקם בלעם בבוקר ויחבוש אתאתונו (במדבר כב כא),
פרעה אסר בשמחה שנ'ויאסור את רכבו .רזבא חובשה של אברהם שהלך לעשורן
רצון המקום ותעמודעל חובשה של בלעם שהלך לקלל את ישראל ,תבא אמרה של
יומף שאסרלילך לקראתאביו ותעמוד על אסרה של פרעה הרשע שהלךלרדוף את
ישראל .ד"א ר'שמעוןבןיוחאי אומרושתבא הרביד ותעמודעל חרביר 4:תכא הרב
יד שעשהאבינו אברהםלילך לשחוט אתבנו ותעמודעל הרביד שעשה פרעה הרשע
לילךלרדוףאחריישראל שנ'אריקחרביתורישמוידי :ואת עמו לקח עמו ,לקחן
עמו בדברים אמר להם דרךמלכיםלהיותמנהיגין בסוףוחיילותיהםמקדימין לפניהם
אבל אני אקדים לפניכם שנאמר ופרעה הקריב ,דרך מלכים כל העם בווזין ונותנין
20ידי
 .סנהדרין קה ,:גראשית רבה פ"ר ט"ו ,במדבר רבה
פ"נ ס-יב ,והזהיר ,פ"ז וש-ט ,תנחומא בלק מ"ח ,ילקוט
 .סטלקחועמובדברים .ת כ
וירא רצי
צח ,סו,
.שם,
בראשית רבה פ-מה ס-ג ,במדבר רבה פ-יח ט"ב.

ושהש"ר :שנפלהן מן בירושה וכו' כך עשה למצרים שלחו
ולא ידעו מה שלחוויאמרו מה זאת עשית אז ושסור וכו'ן
 1מ להיאט שהש"ח :בוןבה בפ' ב] א ח"ן שות] מ רן
ואילנות] ד ח' 1מט שם אילנותן אכמ התחילן  2אכמש
שם :נחנק ן על וכו' מועט] אכמ ם שם ח'ן מ שולחון
3עליהם וכו' דכתיב ש'ז] כ ח'ן א רמונים וגף 1ד-א] ט שהש"ר ח'ן מה זאתעשינו] רק מ 1א אמר רשב"ין 4בןיוחאי] מ
ח'ן א מושלו משלן משל] מ ח'ן הדבר] מ נ' זהןלו] מ ח'ן אט פלטורית (א פלטורי') בירושה במדינתהים הלך (א ח),
ומכרהןק למדינתן5והלךן מ ח'ןןוחפרה] אט ח'ן מ מצאן אם בה מטמוניות ואוצרות כסף וזהב (א של כסף ושל זהב)ן א
ושלאבניםן  6אם נחנקןאמ כך נעשה למצריםןק נעשהןששלחו וכו'] א ויאמרו מה וכףן מ שלחון 7מ לכך נאמר מה וכו'ן
כ עשית לע וגו' ,אעשינוכי שלחנו וגו' ן וגו'] מ ח' ן  8הוא] אט ח,ן מ הוא עצמון אסרו] ט נ' אמרן  9להם וכו'
אותה] מ ח'ן תשמישוכו'אותה] אעשב ח'ן אטכס אבל כאן (א כן) הוא (אט ח')בידו (מבידיו) אסרון והציע וכו' רכבו]
אטכס ח'ן  10אטכמכית 1אטכמ מלכות שהוא עומדומציע ~צמו עמדו הם והציעולעצמן (אמכ עמד גל אהד ואחד (ם
ח')והציע לעצמו (כוהציען לעצמן)ן ארבעה וכו'ידי ש' מ] ט ח'ן  11מ אברהם חבשן כ אברהם וגו'ן א ויחבוש וגו'ן
 12ולא וכו' המקום] אכמ רןיוסף וכו'] אכמ גורסין בבאוו אחר בלעםן שנק א ח'ן  13את] כס ח'ן אכ מרכבתו וגו'ן
ולא וכו'אביו] אכמ ח'ן  14מ חבשןכ בבקר וגו'ן א ויחבוש וגו'ן את אתונו] מ ח'ן  15שנ'] א ח'ן כ רכבו וגו'ן אכמ
חבשה שחבש אברהם אבינו (מ ח')לילך לעשות רצון קונון אכמ חבשה שחבש בלעם הרשע (מ ח')לילךן  16אכמ אסרה
שאסריוסף לעלות לקראתן  17א ישראלאביון אכמ שאסר פרעה הרשע (כס ח')לילך (כמ ח') לרדוף עורת (א אחר)ן
 18ד.א] מ ח'ן המוסגר ד ח'ן  19דיד דכתיב באברהם ויקח את המאכלת לשחוט את בם ותעמוד וכו'ן מ אברהם אבינון
בנט מ נ' שנ'וישלח אברהם אתידוויקה את המאכלתןהרשען אמ ח'ן 20לילך] מ ת'ן א אתרן אכ לכך נאמר אריקן
אכ חרבי וגו'ן ד שלקחןן  21עמו] דט ח'ן דרך] וק נ'בנין אמנהגיןןא מקדמין ן  22אבל] אטכמ ח 1,אכמ אקרםן א
הקריג וגו'ן דרך] וק נ'בנין מ המלכיםן אט מלכים להיותבוזזין לעצמןונוטליז חלקן
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לפניו והוא נוטל חלק בראש אני אשווה אתכם בבזה שנאמר אחלק שלל ועוד שאני
אפתח לכם אוצרות כסף ואוצרות והבואבנים טובותומרגליותואתן לכם לכך נאמר
ואתעמו לקחעמו לקחםעמובדברים.
ויקח שש מאות רכב בחור ,משלמיהיו הבהמותשהיוטוענין המרכבות אם
תאמר משל מצריםהיו והלא כבר נאמר וימת כל מקנה מצרים (שמות ט ד 4ואם
תאמר משל פרעההיו והלא כבר נאמר הנהידהיהויה במקנך אשר בשדה (שםג4
ואם תאמר משל ישראלהיו והלא ככר נאמרוגםמקנינוילךעמנו לא תשאר פרמה
(שםי כג) אלוש של מי היו של הירא ארז דבר ה'נמצינו למדין הירא ארז
דבר ה' הם היו תקלה לישראל מכאן היה ר'שמעון בז יוחאי אומר טובשבגוים
הרוג טוב שבנחשים רצץ את מחו ר'שמעוןבן כמליאל אמר בא וראה עושרהוגורלה
של מלכותחייבתוושאין להנומירון אחת בטלהשכולן רצותביוםוכלילהוכנגדן של
מצריםכולהן עומדותבטילות :ושלישים על כולו,איןשלישים 4אגבורים שנא'
שלישים וקרואים רוכבי מומים כלם(יחוקאל כג כג) ,ד"א ושלישים עלכלושהיו
משולשיןבזיין ,רשב"ג אמרוה השלישי שעל המרכבה לשעבר לאהיו 4א ב'ופריה
הוסיףעליהםעור אחד בשביל למהרלרדוףאחרי ישר 44רביאומראנטונינוםהומיף
עליהםעודאחד .ד"אושלישים שלשהעל כל אחד ואחדיעוי"א שלשיםעל כל אחד
ואהדירוי"א שלש מאותעל כל אחרואחד .ומנין היה פרעהיודע כמה מתו מישראל
בשלשתימי אפילה וכמההיוצאים ממצרים אלאהוציא מומטין שלהן ולפיהטוממין
 1כ ונוטלן אטכס אשוהן אחכם] מלפניכם ,אטכ לכםן
 4משלמי.והזהיר דףיט 5 :מקנה מצרים .בא"צ מוסיף
וכתיב וירדעליהם הגרו ומתו וטעמו משום דקרא הירא
אטבם ולא עוד אלאאני (אט שאני) פותחן  2אטם של
וכו' נמכות ברד כתיב 9 :רש"א טובזכו" מס' סופרים
כסף ושל זהב(ט וזהב)ן אכ ושל זאב ושלאבניםןואבנים
סוף פיטו ,תנחומא ס"ט ,והזהיר ,פ"ז וש-ט ומש"י:
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11נומירון.לשון רומית 1טז"וחטח 12 :גבורים .וכן ת"א
גגרין ,מ"ז וש"ט דף קעד 14 :על המרכבה .במ"ע מגיה
ךן  3לקחה ר רןעמה ק אכ]  4אב תב תףן בחר]
שהוסיף על המרכבה16 :עוד אהדי על הנהמות שהיו
ט ר'קפו מהיכןהיו ] הבהמות וכו'
מ ח' ן  1בחורו ןי
מושכין את הקרנות ,ועיי
ן ת"י וירושלמי בלאים לא 'x"y
המרכבווט 4משכ:מון ח .ן ט ואם ן 5דיון :מ 1ח'ןכנן
מכילתא דרשב"י ובא"עמגיה וגורס אחר מלת ישראל
אם ן 6אשלןהיט טכ ח' ן הגה וכר נאמר] אח' ן
הוסיף שלמה המלך אחד והיו ד' אנטונינוס אחד והיו
רני אומר ג'היו מסיף פרעה
אחדסובהחיומשיד'ם ושמנא'ה:ותהצ"א י
ו וכו' נאמה מ ורןכ שיה ו1ו'ן ששר בשדה] ~טס ח'ן
מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסו
ח מ ח'ן כ עמנווגו'ן
 4כס אםן ישץ כ ח'ןהיח""
שלשה וכו" עיין בפ' ר'בחיי 17 :ומג-ןוכו' .מכאן עד
לא וכף פרסה] אטם ח']  8אלא] אם ח'] אטכס משל,
ש
הוסיף עליהם חיילים ליתא במכילתא דרשב"י ובאמת י
כ מןןשיא א ת,ן ט הע מהירא את דבר ה' מאטט למרץ
לפקפק באמתת הגר"א דאגתי קשה מנין הזה פרעהיידע
כמה מתו בשלשתימי אפלה ,ועייןלעיל בא פ"יב דהודו
שמהן היתה תקלהן א"'וגר ומצמץ למדע הם שהירא את
ושבחו
שלאשריאאואויביהםוששו במפלתם.ולולייראתיהייתי
דבר ן מנשדי פרעה הם ודון חמץ מ ח'ן למדיף
א
אומרדהקו מניןהיהפרעהיודע כמה מתושייךלקמןוהי
המקנה ,נהרסן אתן כ ח'ן ]9עיחאק דם ה'ןאומר] מ
נתינת טעם למה דהה פירוש זה ונחר לו פירוש אחר דלפי
ח'ן:ט הטובזיבנחשים וכר והטוב שבגוים הרוגן  10טובן
מרכבותהוציאעליהםחיילים כמו שיבא 18 :טומסין' ל"י
מח' ,אכ והטובן ארצוץן רשב"ג] ס ח'ן מ אמררשב"ין
אםכ אומרן בא וראהן מ ח'ן ט גדולה ועושרהן מ עושרן אס וגדולה ,כ וגדולתהן 11זו] אט ח'ן רואיןןלה] ד ח' ,ט
להן,א לכםן אנומירין ,טנומיון,כעמידין,מ טמירין,קימירז]ס אחדןרצות] טנ' שםן מוכנגדןלמצריםושלהםעומדותן
 12כוכולן ,אטל ושלהםןעל כולו] אטכמ ח ],שנ'] מ ח'ן 13כ וקרואין ד קרואים (יק נ' לבושי) רוכבין טכ שלישיםן
ןן ט אומר שלישים שעל המרכבןזהו א ח'ן אמ שלישין כשלישוןב'ן ךנ'
על כולו] אטכ ח'ן  14ד משולליןן מבכליזי
שהיומריצים המרכבהן  15עוד] ד ח'ן אט אחת ,ו אחרן א אחריש'ן ד ר' אנטונינום אומר ג'היו הוסיף וכו' אחד והיו
ד' ד"א ,כ ר' אומר אנטיגנוס הוסיפו עוד עליהם עוד אחד ד"אן רבי וכו'חיילים בע' הס' ש' ב] מ ח'ן  %.16אחתן ד"א]
א ח'ןושלישים] אט נ' על כולון המוסגר ך ח'ן שלשים] בו שלישיםן  17ואחד בפ'א] ט ח'ן אטוכימנייןן פרעה] ט ח'ן
 18אהאפילהן וכמה וכו' ממצרים] אטכ ח,ן אלא] ך ח'ןהוציא וכו'] ד הוסיף עליהם טומסיןןנ:טימוסיןן שלהן] ד ח'ן ט
ולפיטימוסיןן אכ טומסין

יי
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הוסיףעליהםחיילים.כיוצא בדבר דרש ר'ירמיהויצאאליהםזרההכושיבחיל אלף
אלפים ומרכבות שלש מאות (דה"ביד ח)ולפי מרכבותהוציאעליהםחיילים.
ושלישיםעלכלועל מנתלכלות לשעבר כלהבןהילוד אבלכאןושלישיםעלכלועל
מנתלכלות שנ'אריקחרביתורישמוידי.
ויחוק ה' את לב פרעה שהיהלבו חלוק אםלרדוף אם לאלרדוף :וירדוף
אחריבני ישראל,להודיעשבחן של ישראל שאלוהיתה אומה אחרת לאהיה פרעה
רודףאחריה :ובני ישראל יוצאים ביד רמה ,מגיד הכתוב שכשהיו המצרים
מרוממים ומשבחים
רודפים אחרי ישראלהיו מנאצים ומחרפים ומגדפים א
שהמלחמהבלשליושרכי
ענין שנאמר רוממות
ונותניםשיר שבחוגדולה תהלה תפארת למי
אל בגרונם (תהלים קמםו) במקום חרבפיפיותבידם ,ואומר רומהעל השמים קהים
(שםנוו) ,ואומר ה'4הי אתה ארוממך אודה שמךכי עשית פלאעצות מרחוק אמונה
אומן(ישעיה כה ד) :ד"א ובני ישראל יוצאים ביד רמה ,ברישנלי ד"אביד
רמה שהיתהידן של ישראל רמהעלמצרים.
ד"א

5

10

 1הוסיףן אטב הוציאן אטבחייטתן אכ ר,ירמיהון אט
כיוצא בו  1ר'יוזמיהן ד ר מאי דכתיבן ככ עליהםן ט
זרח מלך הכושין  2ד מאותמניןהיהיודע כמההיו אלא
לפי וכו'ן אטכ חיילותן  3מ לכלותון לשעבר וכו'לכלות]
מ ח'ן כל] אכןן אטכהילודוגו'ןעל מנת וכו' שנ'] כ
ח'ן  4שנ'] אם ח'ןתורישמוידי] ט ח' ,א וגו' ן  5ה'
את] וק ח'ןחלוק] א נ'עליון ד ירדוף"'ירדוףן אד ואםן
וירדוף] ד ח'ן  6א ישראל וגו'ן  7א אחריהםןהכתוב] מ
ח'ן כשבעיםשהיוןל המצריים ,אטכס מצרים ן  8מ
רודפים אחריהםהיון א אחרן היו] טכ ח'ן ט מחרפים
ומנאציםןמרוממיכן אכ נ'ומפאריםן טס ישראלמפארים
ומרוממים (ט מרוממים)ן מ משבחיםן  9שבח] כ ח' ,אט
מ ושבחן אט ותפארת ,כ ותפארהן אט שהמלחמותן כ
לו ן  10כ בגרונם וגו'ן במקום וכו' בידם] אטכמ ח'ן
ואומרן אדם ה'ן א שמיםן אלהים] מ ח' ,כ נ' וגו'ן 11
ואומר] כס ח' ן קו אלהיםן א ארוממך וגו'ן אודה וכו']
מ ח' ,כ וגו'ן קו ואודה את שמךןכיעשית וכו'] ט ח'ן

4מ1ן6ז כרך של שטרות או רשימה ,מגילה1 :כיוצאוכו'.

נראה דצריך להעליס קודםלזה ד-אושלישים על כלולפי
מרכבות הוציא עליהם חיילים וכן הוא במכילתא דרשב"י
וע"ז קאי כיוצא בו וכו' 2 :מאותוכו' .מחקתי המלות
שנתוספו בדפ-רמניןהיהיודע כמההיו 4ון]4שלפיוכו'
והמפורשים פירשו לפי גירסת הדפוס המשובשת באופנים
דחוקים ,ובא"צ מגיה דרש ר'ירמיה מאי דכתיב ויצא
מלאך ה'וגו'קפה 4ף וכי קפה 4ףהיו אלא לסי שישראל
היו הקטן שבנכנסות'(ו)שלהםוהיוקפה אלף ראשיגייסות

ועיין לקמן פ' השירה פ"ב וכבפנים כן הוא במכילתא
דרש וא-צ להגיה;  4לכלות .במנחתשי הביא בשם
ב"דיעל כלה בה"א כתיב,ועיין פ"ז ובהערת המו"ל שם:
הזהר
5חלוק.לעיל דף פה 6 :שאלווכו' .דורש כן מדלא כתיב
וירדוף אחריהם ,ש"י 8 :מרוממים.ילקוטהמכירי תהלים
קמט 10 :רומה ובו" בם-ע מגיה נמשי בתוך לבאים וכו'
רומה וכו' 12 :ברישגלי .וכן הוא ת"א אבלת-י כמדרש

ד"א ועיין פ-ז וש"ט ,ובא"צ מהפך הסדר וגורס לעיל
שורהז ובני וכו' רמה ברישגלי ד-א שהיתה וכו' רמה
על מצרים ד-א מגיד הכתוב וכו'וכלפגינו גם בפ-ז,ועיין
ש-ט דף קעז.

ד 1על ישראל] אפכם ה' 1ט המצריים
שהיהןידח כיי
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וירדפו מצרים אחריהם ,מגיד שלא נכשל אחד מהם בדרך שמא ינחשו
ויחזרו להםלאחוריהםוכןמצינושהגוים מנחשים שנ'כיהגוים האלה אשר אתהיורש
אותם אלמעונניםואל קוסמיםישמעו (דבריםיחיד) וכתיבוילכווקנימואבווקנימדין
וקסמים בידם (במדבר כב ז 4ואת בלעם בן בעור הקומם הרגו בחרב (שם לא ח)
ווקנימדין נחשווהזרולאחוריהםוישיגו אותםחונים עלהיםוגו'.
ופרעה הקריב ,הוא הקריב אתהפורענות לבאעליוכיון שראהפרעהשנשארו
בעלצפון אמר בעלצפון המכיםעלגזרתיאניחשבתילאבדם במיםובעלצפון המכים
עלגזרתיהתחיל מזבח ומקטר ומנמך ומשתחוה לעבודהזרה שלו לכך נאמר ופרעה
הקריב ,הקריב לזבחולקטר .ד"א ופרעה הקריב מה שהלכו ישראל בשלשה ימים
הלכו האקטורים ביום ומחצה ומה שהלכו האקטוריםביום ומחצה הסך פרעהביובם
אחדלכך נאמר ופרעההקריב.
,
ם
ה
י
נ
י
ע
וישאו בני ישראל את
כיון שהכו ישראל אתהאיקטוריןהיויודעין
שסופן לרדוף אחריהם :והנה מצרים גומע אחריהם ,גומעיםאין כתיבכאן אלא
נוסע מגיד שנעשו כולן תורמיות תורמיות כאיש אחד מכאן למדה המלכות להיות
מנהכתתורמיותתורמיות :וייראו מאד ויצעקוכני ישראל אל ה' ,מיד תפסולהם
(ב)  1מגידוכו' .משום דמיותר לגמרישהרי כבר נאמר
וירדוף אחרי בני ישראל על כן דורש דוירדפהו מחובר
לוישיגו שאותם שרדפו השיגו 4 :הקוסם .בפ' מטות לא
כתיב הקוסם וביהושעיג כב איקא הרגובני ישראל בחרב
ובא"צ מ"ק הכתוב ובלעם לגמרי וכן במכילתא דרשב"י
ליתא אבל בש"טאיש מעתיק רקתוכןהעניןוכן בפסיקתא
זוטרתי מקצר5 :וזקניוכו' .דכתיב וישובו שרי מואב עם
ן תנחומא בלק ס"ה
בלעם אבלשרימדין לא קאמר ,עיי
ורש"י שם .והמלותוזקני וכו' לאחוריהם אינם אלא בדפוס

ווימציאה ,וכןלתנייהו במכילתא דרשב"יועיין ניר' כי"מ
ודפוס קונסט' .ולפי גירסת דפוסוויניציאה אפשר דבריך

להיותוזקניוכו'לאחוריהם אבל כאן וירופומצרים אחריהם
מגיד שלא נכשל וכו' - :וישיגו וכו' .בכי-מ הוא ד"א
עם דבור הסמוך ופרעההקריב .ואולי ופרעה הקריב ומ'
צ"ל לקמן קודם ד"א ש' ט ובתחלה דורשוישיגו וכו'בעל
צפון ,וכן הוא במכילתא דרשב"י ואח"כ צ"ל ד"א ופרעה
הקריב הוא הקריב וכו' ובא"צ ג'וישיגו וכו' על הים
ופרעה הקריבכיון שראה וכו' ובסוף הדבור ש'יא ג' הוא
הקריב הפורענות לבא עליו; 6כיון ובו"עיין בח"ג ולשון

התנחומאכיון שראו ששבו ישראל לאחוריהם וחנולפניפי

החירותלפני בעל צפוןולפיזההיה ראוילהיות כאן שראו
פרעה שישראל חונים עלהיםלפגי נעל צפון ולפי גירסת
הדפוס צ"ל שנשאר במקוט שנשארו ו
עיין במכילתא דרבי
ן פ"ז וש"ט:
שמשן בןיוחאי ונראה כגירסת הדפוס .ועיי
 9לזבחוכו'.ת-י - :מהוכו' .דהרי בלילשביעיירדו
לים א"כ מה שהלכו ישראל בשלשהימים הלכו האקטורין
ושבו בשלשהימים ומה שהלכוהאקטוריןביום ומחצה הלך
פרעהביום אחד שהרי הקדים לבא כדכתיב וכאשר התנה
עמהם .עיין לעיל דף פח ורש"י בפסוק ויוגד ומכילתא
דרשב"י ומדע-ר פ"ה 11 :לכךוכו' .פ"ז וש"ט ורש"י:
12כיוןוכו' .דאל"כ מההיהלהם שנשאועיניהםלאחוריהם,
ן מכילתא דרשב"י 14 :כאיש אחד .פ"ז וש"ט
ש"י'ועיי
ורש"י ,ותורמיות מלה רומית  15 :turnlaתפסו וכו' .תנח'
ס"ט,והזהיר דף כ ,רשיי*

(ב) אכ פרשהגן  1כס אחריהם וגו'ןמגיד] כ ח'ן
בדרך] אטכס ת'ן ט שלא ן  2להט] אטכמ ח' ן א
לאחריהםןוכןמצינו]מ ח' ,אטכ נעכל מקוםן ם הגו.םן
מ מנחשים הםן האלה] וק ההםן כהגוים הם וגו'ן  3א
אותםוגו'ן אותש מ ת'ןוכתיב עד מה"ד] מ ח'ןוכתיג]
אטכ ח'] אכ משב וגו' ן  4אכ הקוסם וגו'ן הרגו עד
סה"ד] אט ח'ן 5וזקני וכו' לאחוריהם] כק מגיד שלא
נכשל אחד מהם שלא ינחשו (כ ינהגם) ויחזרו לאחוריהם
(מ לאהריהם)ןוישיגווכו'וגו'] ל ח']וישיגווכו'] כ דבור
אחד עם פרעה וכו'ןעל הים] כ ח'ן  6את] ד ח'ןעליו]
מ ג' ד"אן מ שראה אותם כן אמר וכו' שפופ שראה
מרעה (ש ח') את ישראל (ט שישראל) חונים לפני בעל
צפון (ט חו'עלהים) אמרן ל שנשאר ן שנשארו בעל
 [l1DSק ח' ן  7ט על דעתגזרתי ן כ גזירתון ובעל
וכו'גזרתין מ ח'ן ט במים והוא התחיל לאבדןבמיםהתחיל
וכו'ן  8א :גזיר' לאבדן במים התחילןומנסך] ד ח'ן מ
ומנסךלפניו לכך וכו'ןופרעהן מ ח'ן 9הקריב הקריב] מ
ח'ןהקריב בפ'ב] מ ח'ןלזבח ולקטר] אס ח'ןופרעה] ט
ח'ןהקריב] ר נ' קרב עצמו ומיהר ללכת ולרדוף אחריהמן
אטכ בשלשתן  10ט האוקטוריןוכן בס' ,כמ האיקטורין
ובז גב' ,א האוקטרין וכן בכ' ,ק האקטריםן כ ביום אחד
ומחצהןק האיקטרין וכן בס'ןןומה וכו' ומחצה] אט ח'
ן 11
לכך וכו'] מ ח'ן  12אתעיניהם] ט ח'] עיניהם] כ ח']
ישר*] אטכמ"'] את] אדם ח'ןהיו]  -ה'ן  13אט איש
אומר(א נ'כן)4א נוסע אחריהםן 14בו מלמד] טס שעשון
אט טורמיות וכן בכולןן תורמיות בפ' ב] מ ח'ן ד למדין
מלכיותן אטכ מלכות ן  15ט מתנהגת ,דכ מנהימתן כ
הרמיות תרמיותן תורמיות בפ'בן מ ח'ן דכ מאד וגו'ן

,
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אומנות אכותם אומנות אכרהמיצחקויעקב .באברהם הוא אומר בית אל מים והעי
ן שם מזבחויקרא בשם ה' (בראשיתיב ז)ויטע אשל בבאר שבעוגו' (שם
מקדםויב
כאלג),
ק
ח
צ
י
ב
א
ו
ב
מ
בא
א
ו
ה
ר
מ
ו
א
באר
)
ב
ס
ק
ח
צ
י
ו
ר
כ
(שם
וכתיבויצאיצחק
לחירואי
לשוחבשדה (שםמב)אין שיחה4אתפלה שנ'ערב ובקרוצהרים אשיחה ואהמה וישמע
 6קולי (תליםנהיח) וכתיב אשפוךלפניושיחי צרתילפניואגידוגו' (שם קמב ג) וכתיב
תפלהלעניכייעטוףולפני ה'וגו' (שם קב א) ,ביעקב מהו אומר ויפכע במקוםוילן
שםכי בא השמש (בראשית כחיא)איןפגיעה אלא תפלה שנ' ואתה אל תתפלל בעד
העם הוה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי (ירמיה סו יו) וכתיביפגעו נא
בה' צבאותלבלתיבואו הכליםהנותריםביתהי (שם כו יח) ובה"א אל תראי תולעת
 10יעקבטתי ישראל (ישעיה מאיד) מה תולעתוו אינה מכה את הארו אלא בפהכךאין
להם לישראל אלא תפלה ואומרואנינתתי לך שכם אחדעלאחיך אשרלקחתימיד
האמורי בחרבי ובקשתי (כראשית מח כב)וכי בחרבו ובקשתו לקחה אלא לומרלך
חרביוו תפלה בקשתיוובקשה וכה"אבוראריהיהודהוגועשם מט ט)ואו'נואתליהודה
ויאמר שמע ה'קוליהודה(דבריםלגו)וכןירמיה אמר ארורהגבר אשר יבטח באדם
( 15ירמיהי
ו ה) ובתפלהמהו אומר ברוך הגבר אשר יבטח בה'והיה ה' מבטחו (שםו)
'
ה
בחרב
ובחניתובכידוןואני באאליך בשם צבאות
וכן אמרדודלגולית אתה באאלי
טויזעקו ן ובני וכו'] מ ח'ן מיד] טכס ח' ן  1אכמ
אבותיהםן אומגות וכו'ויעקב] ט ח'ןאומנות] כ ח'ן אט
מהוא אומרן הוא] דם ח' 1מ כתיבן  2במקרא :מזבח לה'ן
אטכס מקדם וגו' (כס ח')ויטען אב אשל בבאר וגו'ן
בבאר וכו'] מ ח'ןוגו'] ט ח'ן  3אט ביצחק מהוא אומר
ויצא וכו'ן כס ביצחקית' (כ נ' מהל ויצחק ן כ מבוא
וגו'ן מ מבא ויצא וכו'ן  4מ לשוחואין שיחן א בשדה
וגו'ן לבאואין ן מ אשיהה וגו' ן טס אשיחה אשפוך
וכו'ןא אשיחה וגו' אשפוךן  5טמשיחי תפלהלעני וכו'ן
אבשיתי וגו'ן וכתיבן א ח'ן  6ולפני וכו']סו ח'ן אכ
יעטוף ומ,ן מ ה' ישפוך שיחון מ ביעקב כתיבן כ מהו
כתיגן ט פגעןוילן וכו'] כוכם ח' ,אינו'ן  7אלםיאיזן
ט לשון תפלהן ואתה] ט ח' 1כ תתפלל וגו'ן  8אס העם
וגו'ן ט העם הזה וגו'ןוכתיב וכו' הין אט ח'ן מ ואומרן
 9לבלתי וכו'] כמ ח'ן ל באן במקרא :בבית ן  10מתי
ישראל] אטמ ח' ,ב וגףן א התולעתן זט רק מןאינה]
מ ת'ן את] כ ח'ן אטוילקוטישעיה :הארזית ,כ ארזיםן
אלא] מ ח'ן מ בפיהן מ ילק'ישעיה :כךישראלאין להם
אלאן כך] כ אף ן  11אט וכה"אואנין ט הנה נתתין כ
שבם וגו'ן א אחד וגו'ן מ אחד וגו'בחרגין ט אחיךוכי
וכו' ן  12ובקשתו] א ובקשתין אט וילקוטישעיה :לקחה

 1באברהםוכו' .ירושלמי ברכותז ע"א ,בבלי כו ,:עבודה
זרה  ,.1בראשית רבה פ"ס ס"יד פ"סה ס"ט ,במדבר רבה
י שרה ס"ה מקץ  ,D~Dפדר"א פ"טז,
ריש פ"ב ,תנחומאחי
מדרש משלי סוף פ"כב ,ילקוט המכירי שט ,שוח"ט נה וקב
וילוט המכירי שם ,ילקוט וירא רמז פו והיי שרה קט,
ישעיההנ ,תהלים תשעא תתנה ,משלי תתקסF4~hd 12 :
וכו' .וכן ת"א בצלותיובבעותי וכ"ה בבא בפרא קכגקאגל
במכילתא דרשב"י כגירסת הילקוט ומדרש חכמים 13 :גור
וכו' .אפשר דרצה לומה דאף דמכונה אריהאין כחו אלא
בתפלה ,ש"י .ובז"רפירש שנקראאריה ואריהאין כחו 4א
בפה אבל במדרש חכמים ותנחומא אינו גורס הכתוב גוף
אריה יהודה בלל .ובן ליהט במכילהא דרשב"י .ובבה"מ
צידד לומה דצריך להיות אלתיראי תולעתיעקב ואף גור
אריה יהודה מה תולעת ופירש דקשיא ליה שנקרא אריו-ה
והמשילו לתולעת ומה שכתב בבה"מ דבילקוטישעיה אעו
מביא הפסוק דגור אריה יהודה שגיאה היא דבילקוט שם
מקצר ואינו מביא ראיה מיהודה כלל 15 :ובתפלה מהו
אומר' בש"
ינימנווחק אלו המלות,וכן בהיפלסקווקטלתנייהו .ולפי
הגירסא שלפ
ובה'יסיר לבו
צריך לומר דסוף
דורשדהיינו תפלה כמפורש במכילתא דרשב"י ומכל מקום
הלשון ובתפלה מהו אומר אינו מדוקדק דהרי גם הפסוק
שהביא דורשלענין תפלה וצ-ל דה"ק ומהו שכר תפלה:
מבטחו' הנוסף בדפ' באן מפריע ההמשך ונראה רבא מן
ד

הגליוןלמנים:

(ט לקח) והלא כבר נאמר (ט והלא באברהם נאמר .ילק'ישעיה :והלא כתיב)כי לא בקשתי אבטח (א נ' וגו ,הא) מה ת"ל
נחרבי ובקשתו זו תפלה (ילק'ישעיה :אבטח אלאזו תפלה)ן מ אלא בתפלתו וכה"א וכו'ן אלא וכו' בקשה] כ ח' 13 1בקשתי
זו בקשה] אט ח'ןגור וכו' ואומרן מת ח'ןוגו'] רק אכ 14 1א ויאמר וגו'ן ושמר וכו'] ד ח' ,כוגו'ןויאמר] מ ח'ן שמע
וכו'] ט ח,ןאמ אומרןט באדם וגו' ברוךן באדם] כ ח'ן א באדם והיה כערער וגו ,ן  15כמ אבל בתפלהן א ומן התפלהן
מהו] סהיאןוהיה וכו'] כמ ח'ן מבטחו] ד נ' מבטחן של ישראל בשעה שמתפללין לו והוא (ק הוא) קרוב להם שנא' קרוב
ה' לכל קראיון  16אטכמ וכן דוו הוא (כמ ח' ,אמהו ,אומר אתהן כאלי וגו'! מ בחרב וגו'ואני באתי אליךן וככידון
וכו']בז ח'ן א בחגית וגו'ן במקרא :ואנכין במקרא :צבאות מערכותאלהין
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אלהי ישראל (ש"איו מה) וכתיב אלה ברכב ואלהבמומים ואנחנו בשם ה'אלהינו
נזכיר המה כרעוונפלוואנחנו קמנו ונתעודד ה' הושיעה המלךיעננוביום קראנו (תלים
כ ח-י)וכן באמא הוא אומרויקרא אסא אל ה'אלהיו ויאמר ה'אין עמך לעוורבין
רבלאין כחעירנו אלהי כיעליךנשעננו ובשמךבאנו עלההמון הזה ה'אלהינו אתה
אליעצור עמך אנוש (דה"בידיד) ,כמשה מהו אומרוישלח משה מלאכים מקדש אל
מלך אדוםוגו'וירדו אבותינו מצרימה ונצעק אל ה' וישמעקולנו (במדבר כ יד-סו)
אמר להם אתם מתגאיםעל מה שהוריש לכם אביכם יצחק דכתיכ הקולקוליעקב
וישמע ה' אתקולינו ואנו מתכאיםעל מה שהורישלנואבינויצחק דכתיבוהיריםידי
עשוועל חרבךתחיהובראשיתכו מ) הה"רויאמראליו אדום לא תעבורביפן בחרב
אצא לקראתך (במדבר כ יה)שאינןבטוחים אלא בחרב ואףכאן אתה אומרוייראו
מאדויצעקובני ישר % %ה' תפשולהם אומנות אבותיהם אומנות אברהםיצחקויעקב,
ויאמרו אל משה המבליאין קברים במצרים ,מאחרשנתנו שאור בצימה
באולהן אל משה ואמרולו הלאוה הדבר אשר דברנואליך במצריםוכי מה אמרו
ישראל למשה במצריםהרי הוא אומרויפגעו את משה ואת אהרןויאמרו אליהםירא
ה'עליכם וישפוט(שמות ה כא)היינו מצטערימעל שעבוד מצרים מיתתאחינו באפלה
קשהלנו משעבודנו במצריםהיינו מצטעריםעל מיתתאחינו באפלה מיתתנובמיכר
קשהלנו ממיתתאחינו באפלה שאחינו נספדו ונקברו ואנחנו תהיהנבלתנו מושלכת
לחורבביום ולקרחבלילה.
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו ,הרי משהמזרוןלהודיע
 5גמשה וכו' .שמות רבה ס"כא ס-א 6 :אל ה' .הגירסא
 1אלהי ישראל] בו ח'ן א ואו' אלה ,ט ואמ' אלה ,מוכן
אל ה'אלהיאבותינו אשגרה מדברים בוז וכן הוא בשמות
אלהן כ ברכב וגו' המהן אט בסוסים (א נ' וגו') המהן
רבה 10 :ואף וכו'* תפסתי בגירסת רוב הספרים וכן הוא
 2המה וכו'] מ וגו'ן אטכינפלו וגו' (א ח ),ה' הושיעה
בתנחומא ,ויש להעיר כייונתן תרגם וצלו אבל אונקלוס
,
ו
ג
ו
,
'
ח
3
]
ר
ס
א
נ
ן
(אט"מלךיעני ביום קרא')
ד אטכ
וזעיקוענין הערומות ,רמב-ן 12 :שנתנו שאור ובו" לאחר
ו 4וע)-
אסאן הוא] אבם ח'ן כ אמ'ןויקרא וכו' כח] מ ח'ן אל
שתקנו הדבר נתפלה ,ז"ר .ולשון הס-ז לאחר שצעק
דה' הלכו ואמרו וכו' ,וא"ע דאדרבה
קו בשםןאלהיו] כ ח'ן טאלהיוכי וכו'ן 4לאין כח] וק
משמעתלדוהנוהא,לגנאי
ה
נ
דאחר שהתחילו להתלונן הוסיפו תלו
ל
ע
מ-ס'
,
נ
ט
ע
מ
ל
ן
ד
י
ל
א
א
ל
ל
ן
ם
ע
ש
י
מ
כ
ןלאין] א ןאלהי] וטקט
ולדעת הרמב"ן הכוונה על יצר הרע כי מתחלה צעקו אל
מ נשענוןעלן כש ,אבל ארטמ אלןההמון] ט נ' הגדולן
דק  1שתזבע
ב פרעה לשוב ומאחר שראוכי פרעה מתקרב
לך נכנסה מחשבה רעה בלבם עד שנתרעמו אל משו-ו.
ה'וכו'] מ ח'ן אתה] וסק ח'ן  5מהו] מ ח'ן משה] כס
והו
וביונתן תרגם ואמרורשיעי דרא למשה .וא"בהיו אחרים
רן אטכס מלאכים מקדש (מ ח') וגו' (ט ת')וירדון  6כ
.
'
ה
מאותם שצעקו אל ועיין ש"ט דף קעת.
אבותינו וגו' ונצעקן אל מצר' וגו' ונצעקן מ מצריםן
'
ח
'
נ
ה'ן אטכ אלהי אבותיהן וישמע וכו'] כ ן ט וישמע
ה' את קולנון א קול' וגו'ן  7אמר וכו'] מ ואדום השיב
אנו מתגאים על מה שהוריש לנו אבא ועל חרבך תחיה הדא היא וכו'ן אט אמרון להם] ד ג' משהןיצחק] אטכ ח'ן דכתיב]
אט ח,ן כ יעקב וגו' וישמע 8 1ך ה' את קול ישראלן כ קולנו וגו'ואנו] ר ואלון ד להםןאטכ אבינווהידיםן  9אט עלן
כ תחיה וגו'ן א תחיה מהו אומ' ויאמרן ט מהו אומר לא וכו'ן ילק'ישעיה :תחיה שנ' ויאמרן כ אדום וגו'ן פן וכו'] מ
ח' ,א וגו'ן ם בחרב וגו'ן  10שאינן וכו' בחרבן אטם"'ן ואף וכו'] ד אבל ישראל תפשו להם וכו'ן ט אףןוייראו] ט
ח'ן  11מאדן טס ח'ןבני וכו ],מ ח' ,כ וגו'ן טס אבותם ,כ אבותיכםן אומנות וכו' ויעקב] מ ח'ןויעקב] ד נ' שנ'ויראו
מאד (קו מצרים) ויצעקובני ישראל אל ה'ן  12כ ישמרן כ המבלי וגו'ן במצרים] טמ ח' ,א נ' וגו'ן  13להן] דם ח'ן
ח'ןאטכ אצל משהןאטכמ אמרוןלו] ט ח' ,א להםןאט הדבר וגו' (ן ח')ןבמצרים] מ ח'ן 14ישראלן מ ח'ןלמשה]
מ לון ק משה ואתאחיוויאמרו ,כ משה וגו' ושמרון ל אהרן וגו' ויאמרון מ אהרן וגו'יראן אט אהרןגרבים וגו' (ט
ח') ויאמרון  15כ עליכם וגו'ן א וישפוט וגו'ןו מצערים ,ק מצועריםן אטכמ שעבודנו במצריםן כ ומיתתן  16ט קשה
ממנוהיינו וכו'ן כ משעבוד מצריםן אב במדבר הזהן מ קשה לנו מיתתנו במדבר ממיתתן  17אכמ מנותהין  18ביום] כ
ח' ן  19ושמר וכו'] וקמיד אמר להם משה (ק נ' דכתיב ויאמר משה אל העם) אל וכו'ן א העם וגו'ן התיצבו וראו] דכ
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חכמתו של משה היאך היה עומד ומסיים לכל אותם האלפים והרבבות עליו מפורש
בקבלה החכמהתעוז לחכם מעשרה שליטים אשרוגו' (קהלתז יט) :התיצבו וראו
את ישועתהי ,אמרולו ישראלאימתי אמר להם משההיום שרתעליכם רוח הקדש
שאיןיציבה בכל מקום אלא רוח הקדש שנא'ראיתי את ה' נצבעל המוכח ויאמר הך
הכפתורוירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרבאהרוג(עמום ט א) ואומר
ויבא ה'ויתיצבויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל (ש"א בי) ואומר קרא אתיהושע
והחוצכו באהל מועדואצוונו(דברים לאיד) ואומר ותתצכ אחותו מרחוק(שמות כ ד)
ששרתהעליה רוח הקדש .למההיו ישראלדומים באותה שעה ליונה שברחהמפני
הנץ ונכנסהלנקיק הסלע והיה נחשנושף בה אם תכנםלפנים הרי הנחש ואם תצא
לחוץ הריהנץ כךהיו ישראל דומים באותה שעה הים מוגר ושונא רודף מיד נתנו
עיניהם בתפלהעליהם מפורש בקבלהיונתיבחגוי המלע במתר המדרגה וגו' (שה"ש
ביד).כיקולך ערב ומראך נאוה ,כיקולך ערב בתפלה ומראך נאוה בתלמודתורה.
ד"אכיקולך ערב בתפלה ומראךנאוה במעשההטוב .ד"א התיצבווראו אתישועת
ה' אמרו לו אימתי אמר להם למחר אמרו לו משה רבינו אין בנו כח לםכול
התפלל משה באותה שעה והראה להם הקב"ה תורמיות תורמיות של מלאכי
השרת עומדים עליהם כענין שנאמר וישכם משרת איש האלהים וגו' ויראו והנה
חילסביבותהעיר מום ורכבויאמרנערואליו אההאדוני איכה נעשהויאמר  %תירא
כי רבים אשר אתנו מאשר אתם ויתפלל אלישע ויאמר ה' פקח נא אתעיניו ויראה
וגו' ,ט ח'ן וק מזרזן  1טהיה משה ן אילכל אותן
הרבבותן והרבבות] ד נ'והיו גשמעין לון ט והריבבותן
 2אדטמ יהחכמהן מעשרה וכו'] טס ח' ,אב וגו ן ק
אשרהיובעירן  3את וכו'] דכ וגף ,מ ח'ן ישראל] אט
ומראךנאוה במעשה הטוב ומה שבנחיםמוחק ומפרש בבה"מ
כס ח'ן אמר] א ח'ן משה] אטכס ח'ן שרתן מ תשרה,
דטעמו מפני שמדבר קודם מתן תורה ובאמת כגירסת הא'.צ
אט ישלח ,וק השרתה(ק שרתה)שכינהן ול עליהםן 4
א
כן הוא במכילתא דרשב-י אבל מטעם הנ-ל אין למחוק
טואיןן על וכו'ן מ ח'ן אטב המזבח וגו' (ט ואומר)
הגירסא שבפנים משום דעקר הדרש כנראה מהחלתו נאמר
בם-א ומשתמש במדרש שהיה רגיל בפיהם לכוונה מנוחדת
ויבאן  5ואומרן מ ח'ן  6ה'] ר לון ויקרא וכחן מ ח' ,כ
כאן לומר דקולך ערב קאי על ישראל בשעה שעמדו על
וגו'ן ט בפעם ואומר ,א בפעם וא'ן ואומר] כס ח'ן
ט
הים וכלפנינו כן הוא גם ש-ט דף קפט .ועיין שמות רבה
'
ו
כ
ו
אל יהושען  7באהל וכו'] טמ ח' ,אכ וגו'ן ואומר
.
ם
ש
אבלאי קשיא האקשיא
פ-כא ס"ה ושיר השירים רבה
הקדשן אטע ח'ן ואומר] כ ח'ן כ אחותו וגו'ן  8ששרתה
היאך אפשר לדרוש ומראך נאוה על תלמוד תורה והריאין
הדמיון עולה יפה .ועייז שהש-ר שם ס"ה דרשות שונות
וכו' הקדש] כ ח'ן וקעליון למה] א  1נאמרן למה וכו']
ובכללם כי קולך ערב זה התלמוד ומראך נאוה זה מעשה
ן
ד באותה שעההיו ישראל דומיםליונה שבורחתן א דומי
הטוב .ונראה דהלשון שלפנינו עכ"פ משובש ואפשר צ"ל
יש'ן ט לאוהו שעהן  9כמ נכנסהן ט הנחשן ק נושךן
ד-אכי קולך ערב בתלמוד תורה ומראך וכו' ובמקום ת"ת
בלשון הראשון צריך להיות דרשה אחרת 15 :והראה וכו'.
בה] מק ח'ן אםוכו'] אטינכנסה(א ונכנס)לפנים כשיצתה
פ-ז וש"ט.
(א וכשיצאי) הרי בא (א ח') בן הנץ להופעה כך.וכו'ן
אמן כמ ח'ןמהרי כאן נחש,כ נחשןואס] כמ ח'ן  10מ
הרי כאןנץןהיו] מ ח'ן דומים] דכ ח'ן כ השעהן מ היה
הים סוערןט שונאןמ רודף ומדבר משני צדדיןןמיד] אט ח,ן אט ונתנון  11אטכ הסלע וגו'ן בסתר וכו'] מ ח'ןוגו'] ד נ'
ונאמרן 12כי וכו' גאוה בש' א] אטכס ח'ן בתפלהן מ בתורהן  13ד"א וכו' הטוב] אט ח'ן מ במעשים טוביםן את וכו'] א
טמ ה' ,כ וגו'ן  14להם] א נ' משהן א לו ישראל למשה רבינו משהן כ רבי' משהן כ לסבר ן  ;5אטכ נתפללן להם] ד
לון אטם המקום ,כ מקוםן אט טורמיותן תורמיות בפ' ב] טכס ח'ן  16וק ועומדיםן אטכמ לפניהםןוישכם וכו' נעשה]
מ ח'ן אטכ האלהים (אכ אלהים לקום) וגו' ויאמר אל תיראןויראו] ליתא במקרא ,ל ויצאן  17במקרא :וכן ל סובב נשרע
העיר וסוס'ן  18כ רבים אתם אוטר אתנו וגו' ויתפלל אלישע וגו' כך וכו'ן אט רבים וגו' ויהפללן אתם] במקרא :אותהן
ה'ן ט ח'ן אטם נא אתעיני הנער (אט וגו') כך וכו'ן

 1עומד וכו'* פ"ז וש"ט 4 :יציבה רכון .מסכתא דשירה
סוף פרשהי ,מכילתא דרשב-י ,מדרש תנאיםוילך לאיד
זע-ב .שמות רבה פ-א ס"כא,
(דף קפב) ,ירושלמי סוטהי
מדרש משלי פ"יד ס-א ,פ"ז ש-ט8 :ליונה וכו" שיר
השירים רבת פ"בפסוקיד 12 :בתפלה .בא"צ גורס בתפלה
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ויפקח ה' אתעיני הנערויראוהנהההרמלאמומים אשסביבותאלישע (מ"בוטו--יז)
כך התפלל משהבאותה שעהוהראהלהם המקוםתורמיותתורמיותשל מלאכי השרת
עומדיםעליהם וכה"א מנובהנכדועביו עברו ברדוגחלי אש(תהליםיחיג)עביוכנגד
תורמיות שלהם ,ברד כנגד בלמטראות שלהם ,גחלי כנגד טרמנמנה שלהם ,אשכנגד
הנפט שלהם,וירעם כשמים ה'כנגד אכפתתרימין ושיפת קולנמין שלהם ,ועליוןיתן
קולו כנכד צחצוח חרבות שלהם ,וישלה חציוויפיצם כנגד חצים שלהם ,וברקים רב
ויהומם כנגד צוחהשלהם .ד"אוישלחחציוויפיצמשהיו חצים מפזרים אותםוברקים
מכנמיןאותן ויהמם הממם וערבבם נטלמכניות שלהם ולאהיויודעים מההיועושים.
ד"אויהומםאין הממה אלא מגפהכענין שנאמ' והמם מהומהגדולהוגו'(דבריםוכג):
כי אשר ראיתם את מצרים ,בשלשה מקומותהוהיר המקוםלישראל שלאלחוור
למצרים שנא'כי אשר ראיתם את מצרים היום לאתוסיפו לראותם ערעולם ,ואומר
וה' אמר לכם לאתומיפון לשוב כררך הוהעוד (שםיו טז) ,ואומרוהשיבך ה' מצרים
באניות בדרך אשר אמרתילך לאתוסיףעוד לראותה (שם כחמח) .בשלשתםחורו
שם ובשלשתםנפלו ,הראשונהבימיטנחריב שניהויהיורדים מצרים לעורה(ישעיה
לא א) ,השניתבימייוחנןבן קרח שנ'והיתה החרב אשר אתםיראים ממנה שםתשיג
אתכם בארץ מצרים והחרב אשר אתםדואגים ממנו שםידבק אחריכם מצרים ושם
תמותו (ירמיה מב סו) ,והשלישיתבימיטורנינום .בשלשתןחורו ובשלשתןנפלו הה"ד
 3אש וכו' .באיפתצדקמוסיף כאן מנוגה נגדו נגדחניתין
שלהן ואולי הגיה כן עלפי אבות דר' נתן נ-א פ"לג ועל
פי זהיש להגיה גםכן בירושלמי סוטהכבע-ב דשם איתא
עברו כנגד הכתיי שלהן וצ"ל החניתין במקום הכתיישאינו
מובן .ועיין שהע"ר פ"א פסוק ט ושוח-טיח ס"יד ולקמן
פ"ה ואדר"נ שם 4 :טרמבסנה .בירושלמי שם הגיי טרמנטן
ובשוח"טסימנטרי ,והמלה מלשון רומית ,tormentumעיין
 5 :Kraus, LehnwOtter ]], 5.276נשיפת 1כ.'1וכן גירסת
הערוך ערך קלגס במשנה דסוטהריש פ"ח והכוונה שפשוף
ן ספרי דברים פיסקא קצב .ומלת
המנעלים זה בזה ,עיי
K
ן Lehnw~rterlt, 5.418
מל"ר ,caligaעיי
קולגסין
 6כנגדוכו' .בא"צ גורס כאן כנגד קרנות שלהם ולקמן
ויהומם כנגד צחצוח חרבות שלהם ,ונראה דהגיה כן עלפי
חירושלמי ולשון המכילתא דרשב"ייתן קולו כנגד צווחות
שלהן וכו' וברקים רב ויחם כנגד צחצוחזיןשלהם .וגירסא
זו נכונה יותר מחג'שלמנינו8 :מכגסיןוכו'.
ח"בילק'המכירי
תקמג:
חבקוק צר גב - :ויהמם* מחוורויסרי
סגניות מלשון רומית  ,signumנס ודגל 9 :ד"א .בירושל'
שםרבי אומר וסיפא דקרא עד השמדםדייק 10 :בשלשה
וכו' .יררש' סוכה גה ע"ב ,בבלי שם נא ,:אסתר ר' פתיחא
מ"ג ,פסיקתאויסרתי .שכל טוב רף קעט .מכאן מגומע
רהוא אזהרה ,וכן נראה מן הירושלמי סנהדרין כסע-ד.
אבל לעיל בא פ"יב וכן טפרי שומטים פיטקא קנח נראה
דאינו אלא הבטחה ,וכן דעת התרגוםירושלמי כאן' ועיין
רמב"ן כאן ושופטים וריטב"א יומא לח ,וכפתור ופרה פ"י
דף לו :הוצאת עדלמאן ,יראים עמוד שג .ועיין כ"ז מ-ס:
 13טורגינוס' עיין מאורעינים פרקיב וערך מלים ערך

 1במקראוכן ל סוסים ורכב אשן  2אט נתפללן באותה
שעה] מ ח'ן ד הראהלון המקום] מ ח' ,כ מקוםן אט
טורמיותןתורמיות בפ' בן טכס ח ],שלמלאכי השרת] מ
ח'ן  3אטכס לפניהםןעביו וכו'] מ ח' ,כינו'ן א עברו
וגו'ן ךמ עביםן  4ט טרמיות ,א טורמיותן כנגד] אט נ'

אבנין א בליסטריות ,טכס בפיטריותן דם גחליםן
גחלי] ט נ' אש נ"א טרמינה ,ט טרמנ' ,כ פרמטנה .מ
טרמנסה,ילק'המכ'תהל':תורמסאן  5א נפטת ,ט נפט .ד:
ק יs
רעם ,וכן
וכןיrלק'המכירי תהaלים שם :הנפשuן איטכ
בשוח"ט:ירעם מן שמיםן איט:ק מן שם-ם 1ט השמים)ן
ה'] דט ח' ,א נ' וגו'ן א רעמים שגד ן אט הגפתן מ
טריסיןןתריסין] כ נ'שלהןן ושיפת] א,אגל ש"ג ושפעתן
קולגסין] א ,אבל ש"געקלגסיןןועליון וכו'שלהם] מ ה'ן
 6אט צחצוח הזייןן א ישלח חציםן ויפיצם] מ ח' ,א ר
וגו'ן כנגד וכו'ויפיצמן א"'ן רב] קו ח'ן  7ט צווחותן
סק ישלחן ויפיצם] ד ח'ן חצים] ד:נ ,של פרעה ן אט
מפזרןןאוהדן ר נ' לישראל .אט"' ]  8אט מכנסן ,כס
מכניסימ]אותם] אט ח'ןקויקוממ]טמק ערבבם,כ עירבבסן
א סיגנות ,מ סגנניות ,ן מגפותן היו בפ' ב] ל ח'ן אטכ
הם ן  9ויכמס] ד ה'ן מאין מהטהן כענין רק טן א
גדולהעד השמדםן וגו'] דטמ ח'ן  10ט כאשרן כראיתם
וגו'ן ט מצרים היום ן המקופן מ ח' ,א הק' ,ט הב"חן
לישראל] ט ח' ,אכמ את ישראלןשלא] מ ח'ן כ להחזירן
 11שנ'] כ ח'ן דט כאשרן כ ראיתם וגו' לא תוסיפון לשוב וגו' וכת' בדרךן א מצר' וגו'ןט מצרים ואומר ה' אמר4ילאן
ך ואמרן מ ונאמרוכן בס'ן  ;2וה' אמר לכם] דב"'ן ד תוסיפוןואומר וכו' באניות] א ח'ן והשיבך וכו' באניות] רק מן
 13לא וכו'] וק ח' ,טל וגו'ן א האבשליותןן מ בשלשה ן  14שם] טכמ ח'ן ד למצריםן אב לעזרה וגו' ]  15אטכמ
השנייהן ד חרבן אתם] מ חלא ממגון ממנה וכוץ ט ח'ן שם וכו'] כ וגו'ן 16והחרב וכוץ אם ח'ן במקרא :והרעבן 17
ק נ' אמר להם נביא ליש'יראתם מחרב נבוכדנאצר וברחתם לפרעה לעזרה שם רעדה4ש ממשלתכןן ד והג' ,אט והשליהשמיו,תוי
כ

:
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אפריםיונה פותהאין לבוכו' (הושעו יא) 1ארבע כתות נעשו ישראל על הים ,ארת
אומרתליפול4הים ואחת אומרת לשובלמצרים ואחתאומרת לעשות מלחמהכנגדן
ואחת אומרתנצווחכנכדן .ואת שאמרה ליפול אל הים נאמר להםהתיצבו וראו את
ישועת ה',וו שאמרהנשוב למצרים נאמרלהםכי אשר ראיתם את מצרים,זו שאמרה
נעשה מלחמהכנגרן נאמר לגרונם ה'ילחם לכם ,וו שאמרהנצווחכנגדן נאמר לדום
ואתםתחרישון.
ה' ילחם לכם ,לא לשעהוו בלבדילחם לכם אלאלעולם ילחם כנכדן של
אויביכם ,ר'מאיר אומר ה'ילחם לכם אם כשתהיו עומדיםושותקין ה'ילחם לכם ק"ו
כשתהיונותניןלושבח .רבי אומר ה'ילחם לכם המקום יעשה לכם נמים וכבורות
ואתםתהיועומדיןושותקין אמרו ישראל למשהרבינו משה מהעלינו לעשות אמר
להם אתםתהיו מפאריםומרוממיםונותניןשירושבחוכגורלהותפארתלמי שהמלחמות
שלוכענין שנאמר רוממות אל בכרונם (תהלים קמטו) ואומר רומהעל השמים קהים
עלכל הארץ כבודך (שם מו)ואומר ה'4הי אתה ארוממך אודה שמךכי עשית פלא
עצור :מרחוק אמונה אומן (ישעיה כה א) באותה שעה פתחו ישראל פיהם ואמרו
שיררק אשירות לדק'כי גאה גאדק
אלכסנדרטיבריוס 1 :ארבעוכו'.ירושלמיתענית מה ע"ד,
' ספר הישר ,פסיקתא זוטרתי ,שכל
תרגיםייישלמיייינתז
ד 9קעט." 7 .
'
הם ח'

השלישיתןא טרגיאנוס,מ טרגנוס,כטרגינוס,מ סרגיאפס,
ק טורגינוסן מ בשלשהן הדא וכו']אטכוס ח,ו  1במקיא:
כיונהןארבעעדמה"ד] מ חלך ד' ,כ ארבעהן אדבכתיןן
יפי
ןדעודןכיםן2אטכניפולןאכליםןאטכנחזורלמצריםן
ישרי
ואחת וכו' למצרים] כ ח'ן אט נעשהןכנגדן] ד בנגדון
 3אםזון ט שאומרתן אםניפולן אליםן א להן אתישועת ה'] ם ח' ,אינו'ן  4ט שאומרתן אט נחזורן אב להן,אוסק
כאשרן כ ראיתם וגו'ן את מצרים] ט ח,ן אוזון ט שאומרתן  5ד כנגדון אכ להןלכם]בו ח'ן אטוזון אכ להן  7לא
וכו'] מ כנגדן ה' ילחם לכם לא לשעה אלא עד עולם ואתםתחרישון אמר ר' מאיר ן אטכ לשעה אלא לעולם (ט נ' שנ')
ה' ילחם לכם ר-מ אומר וכו' ן  8ה' בלחם לכם] מ ה'ן אם]  1'"1אטם גשושיושותקיןן ה'ילחם לכס] ט ה'ן  9כס
כשאתםנותניןןלון ט ח'ן ם שבח והללן ד ר' מאיר אומר ,מ דיאן המקום] ד הוא ,כ והמקום ,מ הקב"הן  10ואתם] ק
ואםןתהיו וכו' אתם] כ ח'ן מתהיושותקיןןישראל] מ ח'ן ק רבםן משה] טס נ' רביםן  11טמרוממין ומשבחין וכו'
באותהן אכמ מרוממין ומפארין ומשבחיןונותניןן א ותפארהן ותפארתן מ ח' ,א נ' ונצח והוד ן 12.כענין] ד ח'ן  1שאמרן
ואומר וכו' אומן] מ ח'ן אכ בגרונם וגו' רומה] וק ואמ' 1א שמיםן כ השמים וגו' ה'ן א אלה-ם וגו' ה'ן  1 13אלהיםן
כ ארוממך וגו' באותהןא שמך באותהן  14פיהם] ל ח'ן  15כ גאה וגו'
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לן:ורןנוגוסת

