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פרשה א

גשושקטות הקםי ך8דק
אז ישיר מקטה ,יןאולשעברו"זאולעתידלכא .אז הוחל (ברא' ד ט) ,אזאמרה
התן דמים (סטות ד כת ,אז"דר מטה אויסיר "טר( 4במדבר כאיז 4שידבריטש:
(יהושעי יכ),אז אטר דוד (דה"אסו כ) ,אז אמר שלמה(מ"א ח יכ),הריאלולשעבר.
ישאז לעתידלבא ,אותיראי ונהרת (ישעיה ם ה) ,אויבקע כשחר (שםנח ח) ,אוידלכ
ם כאיל פסח ,אז תפקחנה (שם להה--ו),או תשמח בתילה (ירמיה לאיב),אוימלא שחוק
פינו (תהלים קכו כ) ,יאמרובגוים הרי אלו כעתיד .ד"א אז שר משהאין כת.ב
כאן אלא אוישיר משה נמצינולמדין תהיית המתיםמן התורה :משה ובני
משה שקול כנכד כל ישראל וישראלשקולין כמשה בשעה שאמרו שירה ,ד"א משה
ובני ישראל מגיד שאמר משה שירה כנגד כל ישראל :ארז השירה הזאת
 10וכי שירה אחתהיא והלא עשר שירותהן ,הראשונה שנאמרה במצרים שנ'השיריה.ה
לבם כחיל התקרש חבוכו' (ישעיה ל כס) ,השנייה שנאסרה על הים שנ' אז ישיר משה
השלישית שנאמרה על הכאר שנ'אז ישיר ישרץ(במדבר כאיז) ,הרכיעיתשאמר משה
שנ'ויהי ככלות משה לכתוב אתדבריהשירההוצת (דברים לאכד) ,החמישית שאטר
יהישע שנ'אז ידבר יהושע לה'ביום ר:ר :ה'וגו'(יהושעי יב) ,הששית שאמרה דבורה
 15וברק שנ' ותשר דבורה וברקבן אבינועם (שופטים ה א) ,השב.עית שאמר דוד שנ'
יידבר דור לה' את דברי השירה הואת (ש"ב כב א) ,השמינית שאמר שלמה שנאסר
מוטיר שיר חנוכת הבית לדוד (תהלים ל א)וכ .דוד בנאו והלא שלמה בנאו שנ'ויבן

אי

ישרי

(א)  1אזישירוכו'דמים]כח'ןאזישיר משהן ט ח']משה]
מ ח' ,ך נ'אזישיר ישליש אז] ד ח'ןק ויש אומר' לעתיד
 ,מוי"א להבא ןאטמאז הוחל לקרא(אט נ'בשםה')ןאז
יבא
'כו' דמים] וק אמר (ק אמרה)ן  2אזישיר משהן דב ח'ן
ט אזישיריש'אזישיר משהן 3אז אמרדוד] מ ח,ן 4יש]
 ח' ,ט וישן אטם כשחר אורךן  5כאיל פסח] כ ח'ן!סח]נ :ח'ן  6אם בגוים הגדיל ה'ן אטב לעתיד לבאן
"א] אכט רבי אומר ן ד"א וכו' ישי שורה ט] ט ח']2ר] כ ח'ן א משהובני יש'אינו אומר כןן משהן כ נ'
בני יש'ן  7משה] אכמ ח'ן אבםשהחייתן משה] כרבי
ימר משה ן  8אכת שקק מש'ן כ שקקן כ למשהן
כאמרו וכרמגיד] א ח'ן 9שירהב טח' 10,כ הייתדהח מ
ףןל שנאמרן שנאמרה] אט ח'ן כ השירהן השיר]וק ר
אהן כיהיה וגרן  11כליל וכר] מ ח'ן חג ורק ט ח'ן
גר] א ח"ןכשנייהן שנאמרהן ד ח'ןאכ משהובני יש'ן
; 1טב שלישיהןאשלישי שנאמ'ן שנאמרה] ךמ ח'ן ט שנאמרןישירן כ ה,ןאמ יש' את השירה הזאתעלי באר (מ נ' עני
;ה)ןהרביעית וכו'] מ ושאמר משהוכן לקמן ושאמר יהושעוכן בכולןן א2מ רביעיתן מ שאמרה ,אב שאמ'ן  13שני] מ
ו'ן אב לכתוב (א נ' וגו') חמישיתן ד לדבר את כל דברין את וכו' הזאת] ט ח'ן כס חמישיתן מ שאמרה ,כ שאמ'ן
ק הששין כ שאמרו ,ל שאמר]
 1שנ'] אט ח'ן כס יהושע לה' ששיתן לה'] דלפני ה'ן לה' וכו' וגו'] ט ח' ,א וגו'ןי
ואמרה] מ ח'ן ט ושאמר דבורהן  15וברק וכו'] ט ח' ,מ וגו'ןבןאבינועם] כ ח' ,א וגו'] כמ שביעית שאנו' (מ שאמרה)
 1דוד וידבר רוד לה' מזמור שיר חנוכת הבית ושאמר שלמה שנ' אז אמר שלמהן שנ'ן א ר 2 16 1מ דוד 1ג 2( '1ח')
ומיניתן הזאת] א ח'ן מ שאמרה ? ,שאמ'ן שנ'ן א ח'ן שנ' וכו' התשיעית ש' א בע' קיח] ט ח'ן  2 17דכתיבן

(א)  6לעתיד' תנחומא ס"ק תנחומא ב' מי"ג ,שכל טוב
וף קצא 7 :תחיית וכו' .סנהדרין  .:KSתנחומא ,רש"י:
 8שקול וכו'.תנחומא ושיטדף קצא,עייןספרי במדבר צדרי
ולקמן פרש' ט10 :וכי וכו' .בא"צ מוחק מןוכיעד והלא.
ואפשר דאינו אלא לחזקהענין מ"ע .אבל לשון הש"ט דף
קצא את השירה הזאת למה נאמרלפי שנאמר תשע שירות
אחרות וזו היא שאמרו על הים על כן משמע דבא לפרש
לשון הכתוב - :עשר וכו' .הנחומא ,מכילתא דרשב"י,
תרגום ריש שיר השירים ושם שירתא קמיתא אמר אדם-
ילקוט המכירי תהלים דף צו ותשובות הגאונים הוצאת
הרכבי ט"ו 15 :השביעיתוכו' .בתרגום שם שביעאה אמרה
חנה וכו' תמגיתא אמרדזד.על כלניסיא וכו' תשיעאה אמר
שלמה מלבא דישראל ברוח קודשא קדם רבון כל עלמא ה'
ושירתא עשיריהאעתידין למימרבני גלותא בעדן דיפקוז
מגלותא:
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שלמה את הבית ומה ת"ל מזמורשיךחנוכת הביתלדור אלאלפישנתןדורנפשו
עליולבנותו נקראעל שמו וכה"א זכור ה'לדור את כל ענותו אשר נשבע לה'נדר
לאביריעקב אכן אבא באהלבבזיהוכם אעלהעל ערשיצועי ער אמצא מקוםיודק'
משכנותלאביריעקב הנהשמעניה כאפרתה מצאתהכשרייער(שם קלס א-ו) וכה"א
ראהביתך דוד (מ"א יב טז) האלפישנתן דוד נפשועליו נקראעלשמו .וכן אתה
מוצא שכל דבר שאדםנותןנפשועליו נקראעלשמו .בשלשה דבריםנתןנפשו משה
עליהםונקראועלשמו .נתןנפשועל התורה ונקראת על שמו שנ'וכרו תורת משה
עבדי (מלאכיג כב) והלא תורת אלהיםהיא שנ' תורת ה' המימה מש.בת נפש הלים
ים ח) הא מהת"ל תורת משהעבדילפישנתן נפשועליה נקראתעל שמווהיכןמצינו
במשה שמסרנפשועל התורה שנ'ויהי שם עם ה' (שמות לד כח) ואומר ואשב בהר
וגו'(דברים ט ט) האלפישנתןנפשו על התורה נקראתעל שמו,נתןנפשו על
י
נקראועל שמו שנ'לך ררכי שחת עמך (שמות לבו) והלא עם ה' הם שנ'והם
רך
שמ
יע
ונחלתך (דברים ט כס) ואומר באמור להם עם ה' אלה ומארצויצאו לחוקאל לו כן
הא מה ת"ללך רדכי שחת עמךלפי שנתן נפשועליהם נקראו עלשמו.והיכןמצינו
במשה שנתן נפשועליהם שנ'ויהיבימים ההםויכרל משהויצא4אחיווירא בםבלותם
(שמות ביא) וכתיבויפן כהוכה האלפישנתן נפשועליהם נקראועלשמו.טגןנפשו
הדיינין ונקראועל טסו שנ'שופטים ושוטריםהתןלך בכלשעריך (דברים סויח)
והלא המשפטלקהים הוא יכשנ'כי המשפט לקהים הוא (שם א י)0י מה ת"לתתןלך
אלא מתוך שנוקנפשועליהםנקראועלשמו .ומנין Ifuwנפשועליהם שנ'ויצאביום
השניוגו'ויאמרמי שמךלאיש שרושופטעלינווישמעפרעה וגו'(שמות ביג-יד)וכתיב
ולכהןמדין שבע בנות ויבאו הרועים ויגרשום (שם טו יו)מרינין ברח ולדינין חור
צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל (דבריםלכ כא) האלפישנתן נפשו עליהם נקראו

6

10

16

יל

2וכןוכו' .בא"א מגיה על פ ,הנוסחא הישנה מה הזא
ן אתן מ ח'ן א?מ הביתויכלהון מזמור] מ ח'ן מ לפי
אומר וכו' 6 :בשלשהוכו' .מדרש תנאים שופטים ,שמות
שדעתו ונפשועליו נקראן  2לבנוהו] א ח'ן מ ענותו אם
ת
רבה פ"ל ס"ד ,במדבר רבת פ-יב מ"י ,תנחומאכאז ופרש
אבא וכו'ן  3אםביתי וא'עדןכביתי וגו' אם אתן שנת
כי תשא ס"לה ,שופטים ס"ה ,פסיקתא רבתי פ-ה דףיד,:
לעיני וגו' עד אמצאןיצועי] ל ג' וט'ן אכמ למ וגומא
י תשא שצא ,יהושע ב ,מלאכי תקצה ,שבת פט',
ילקוטכ
שוחר טוב א ס-טז17 :הדיינין וכו' .בא"צ גירס דינין
מ ח') הגהן  4מ באפרתה וגו'וכה-א עתה ראה וכו'ן אכ
ובמקום טוסטים וכו' גרס צדקת ה' עשה וכו' ומוחק פסוק
באפרתה וגו'(א מצאטה)מה הוא אומר עתה ראהן ד ואם
זה .והגירסאדינין איתא בהנחומא כאן ופ'כי תשא ובפ'
כן מה הוא אומרן  5דעליה נקראתן א לכך נקראןומן
שופטים אבל מתחלה מעתיק מלמד שנקראוהדיינין על שם
וכו' שמו ש"אבע'הס'] מח"ן  6אכיבר ודבר אכ שלשהן
משהוכן בפס"ר איתאהדינין ומביא לראיה הפסוק דצדקת
אכ משה נפשוןא ונקר' ,כ ונקראן 8ומלא וכו'עבדי ש"ט]
א ח'ן משיבת נפש] כ ח'ן  9הא] כ ח'ן כ ת-ל זכרו 4א
שנתןןא אלא לפיןעליה] כ על התורהןאכוכי היכןן 10במשה] רק א]אכשנתןןא רארבעיםיומן כה'וגו'ןא :בהר
ארבעיםיום וגו' (א ח')ן  11כ נקראן כשנייהנתז 12 1אכינקרשן כ הוא שםן  13ואומר] כ וכתיבן ומארצויצאו] א
כ ח'ן  14אכ ומה ת"לןלך רד] א ח'ןכי שחת עמךן כ ח'ן אכ אלאלסין אכ נפשו עליש' נקר' (א נקרא)ן אכוכי
היכןן  15במשה] רק אן אכ עלישין כ ההם וט'זיפןן אויצא וט' ואומרויפןן  16אכ וכה וגו'ןנפשו] ק ח'ן אכ על
ישי נקראוא נ' יש')ן :שלישית נהןן 17כ ונקראןונקראו] א נ ,הדיניםןכ לך הלא המשפטןא לך וגו' והלאן 18הוא] כ
ח'ן המוסגר אד ח'ן כ ומה ת"ל שופטים ושוטרים תתן לך אלא שנתן נפשו עלהדין נקראתדין על שמון א ומה ת"לכי
המשפט לאלהים הוא שופטים ושוטרים אלאלפי שנא' נפ' עלהדינין נקראהדייני'ן  19אכוכיהיכן מצינו במשה (כ ח')
שנתן (א שנא') נפשו עלהדיינין שנ' תצאן 1 20ג'1ן א ואו'ן כ וט' וצמרמי שמך וגו' וכתיבוישמען א שמך וגו' וישמע
פרעה את הדבר הוה וגו'ןוכתיב] אד ח,ן  21א בנית וגו' וכת' ויבאון כמדין וגו' וכת' ויבאו הרועים וגו'ן אדמדיינין
.-ולדייניןן  22כ  '3ffצדקתן כ עשה וגו'ן א :עלהדיניןן א נקראוהדיינין
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ץ יהושפם ויעמד משוררים לה' מדי,ללים
על שמו .התשיעית שאמר יהושפם שנ'ויוע
כהדרת קדש בצאתלפניהחלוץ אומר הורו לה'כי לעולם חמדו (דה"ב כ כא) ומה
נשתנית הודיהזו סכלהודיות שבתורה שככל הודיות שבתורה נאמר הודו לה' כ-
טובכי לעולם חמדוובזו לא נאמרכי טוב %א כביכול לא היתה שמחהלפניו במרום
על אבדן של רשעים אם עלמיתתן של רשעים לא היתה שמחה לפניו במרום קל
וחומרעל הצדיקים שאחד שקול ככלהעולםכולו שנ'וצדיקיסודעולם (משלייכה).
רקעשירירשלעתיד לבא שנ'שירו עמו ',-שיר חדש ההלתי מקצה הארץ (ישעיה מב )-
יכיאומ'שירו לה' שיר חדשתהלתובקהלחםידים (תהלים קמט א)):כל השירות שעברו
קרואותבלשון נקבה כשם שהנקבהיולדתכך התשועות שעברו היה אחריהםשיכיר
אכל התשועה העתידה להיותאין אחריה שעכור לכך קרואה בלשון זכר שנ'שאלו נא
וראו אםיולד זכר מדוע ראיתי כל ככרידיו על חלציו (ירמיה ל ו) שכשם שהזכר
איכויולד כך התשועה העתידה לבא לא יהא אחריה שעכוד שנ' ישראל נושע בה'
תשועת עולמים לא תבושו ולא תכלמועדעולמיער (ישעיהמהיו) :ערק/לה'אמריה
ולא אמרוה לבשר ודם ,לאכענין שנאמרלהלן ותצאנה הנשים מכלעריישראל לשיר
והמחולות לקראת שאולוכו' ואומר ותענינה הנשים המשחקותוכו' (ש"איח ו-ז) אב4
כאן לה' אמרוה ולא אמרוה לבשר ורם :ויאמרו לאמר ,ר' נחמיה אומר שרת רוח
הקדשעל ישראל ואמרו שירהככני אדם שהןקוראין אתשמע .ר' עקיבא אומר רוח
ית' עשה 1 :התשיעית וכו' .לשון התנחומא וכן כתיב
ביהושפטוכו'עולם שירה התשיעית שלשלמהשירהשירים
ובמכילתא דרשב"י שמינית שאמר שלמה מזמור שיר חנוכת
וגו' ד"א שירת שלמה דכתיב שיר השירים וכו' תשיעית
שאמר יהושפט וכו' 5 :לא היתה וכו' .מגילהי ,:ספרי

 1כס תשיעיתן מ שאמרהן ט שאמריהושפט בצאתווכו'ן
מ שג' ויזעק כל העם ויעמדן כ ויועץ על העם ויעמד
משוררים בגיח ה' מהללים ,א ויועץ בל העם ויעמרן א
ומהלליםן  2אד בצאתון במקרא:ויועץ אל העם ויעמד
במדבר צד קלד 10 :בלשון זכר .רש"י ערכיןיג .:תוספ'
וגו' ומהללים וכו' להדרת וכו':אומרים וכו'ן מ אג' ,כ
פסחים קטז :ד"ה ונאמר ,שמות רבה פ"כג ס-יא ,שהש-ר
אומרן לה'] אזק נ'כי טובןכין א ח'ן אטם מהן  3טס
.
'
ה
ד
ן
י
ש"ט שם:
פ"א פסוק ח' ,שכל טוב דף קצא; 13
נשתנהן אט זאתן ט הודאות ,כ ההודיותן אב שכלן ט
 16ר' נחמיה וכו' .סוטה פ-ה מ"ד ,תוספתא פ"ו ה-ב,
שכולן נאמר כי טוב וכאן לא ן שבכל (כו' שבתורה] מ
ירושלמי שם כ ע"ג .ונוסחת הירושלמי מסכמת עם גירסת
כ"י ערפורט ,אבל לפי נוסחת הדפוס וכן לפי הברייתא
ח'ן כ נאמרון מ נאמר בהןכיטובן 4כי לעולם חסדו] כ
דבבליל :צריך להפך שיטתם דר-ע סבר כקטן המקריא את
מ ח'ן מ וכאן לאן אכ וכאן (א וכן) הוא אומר הודו לה'
ההלל ור"א בנו של ריה"ג כגדול המקריא וכן משמע מלשון
כי לעולם חסדון כי טובן ד ח'ן אלא] ט מלמדן ב אינו
המשנה ובברייתא דבבלי הגירסא בדברי ר' נחמיה כסופר
שמח במפלתן של רשעים לא היתה וכו'ן בו לפניו שמחה
הפורס על שמע ושיטת ר-א בן תדאי הוזכרה בירושלמי
אח"כ על שם ריב"ח ובתנחומא ס"יא גורם דברי ר"א בן
במרום על איבודן,לפניו] מ ח'ן1מרום] ד ח'ן  5אםאובדן,
תדאי משה פתח החלה וישראל גומריןכי גאה גאה (וצ"ל
כ אבידתןן אם וכו' רשעים] א ח'ן כ ואם על אבידתןן
משה פתח תחלה אשירה לה' וישראלגומריןכי גאה גאה)
מ על איבודן 1אם וכו' במרום] ט ח'ן מ לפניו שמחה ן
משה אמרעזי וזמרתיה וישראל אומריםויהילי ל.שועה
לפניו] ד ח'ן גמרום] אס ח'ן אטמ ק-ו (ט וק"ו) על
אבדתו (א אגירתן) של צדיק אחד שהוא שקולן כ ק"ו על
אבידתן שלצדיקים של צדיק אחד שהוא שקולן  6אטכס כנגד כל (א ח"ן העולםן  7כמעשיריתן העשירית] א ח'ן מקצה
רארץ] מ בקהל חסידים ,כ נקהלן אט בקצהן הארץ] ד נ' אמרו ג 4ה' עבדויעקבן  8המוסגר ד ח'ן מ מזמור שיר שירון
תהלתו וכו'חסידים]מח'ן אטע שכלן שעברו] ד כולןן  9כך] מ נ' כלן ד היון 10ט שהיא עתידהןלהיות וכו'] אטכס לבא
(אס ר) קרויה וכו'ן אב לשוןןשנ'ן ט ח'ן  11כיראו וגו'ן מדוע וכו'] אטמ ח'ן אטכס כשם שאין הזכר יולדן  12כ
לבאקרויהלשוןזכרשאיזאחריהן אטטאיזאחריהן כס בה' וגו' (מ ח')ן  13לא תבוסו וכו'] אטמ ח'ן טמ את השירה הזאת
לה'ן לה'בפ'בןכח'ן 14אמרוה] רח'ןלאכעניזן מאבלולכמו,קשכשם,אטכ כמהןלהלן] אטמ ח'ן קתצאנהכלהנשיםלשיר
אבלןו ותצאנה כל הנשים המשחקות וכו'ן א הנשים חמתולל' מכלערי יש' וגו' ואומ' ותענינהן ט ית'לשיר במהולות הכה
שאולבאלפיו ודור לרבבותיו אבל וכו'ן  15והמתולוח וכו' וגו'] מ ת'ןוגו'] מ ת'ן  16אמרוה בפ' ב] ר ח'ן אטבע כיח
הקדש שרתן  17אמ יש'והיו אומרים שירה כבנין ט ואמרן שירה] כ נ'והיו אומרים שירה ,ד נ' והשירה שהיו אומריזן
מ שקוריןן וק אדב הקורא ,ל אדם הקמין 1רוח וכו' שירה] דם ח'ן כ שרת רוח הקדשוהיו אומרין שירהבבנין
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הקדש שרתעל ישראל ואמרו שירהכבני אדם שהןקוראין ארע הותלל .ר'אליעור
בן תדאי אומר משההיה פותח בדברים,חלה וישראלעוניןאחריווכומריןעמו .משה
היה פוהח ואורר אשירה לה' וישראלעוניןאחריווכומריןעמואשירה לה'כי גאה גאה
משה היה פותח ואומרעני וזמרתיה וישראל עוניןאהריו וגוכרין עמועזי וזמרתיה
ויהילי לישועה ,משההיה פותח ואוטר ה' איש מלחמה וישראלעוניןאחריו ובומרין
עכו ה' איש מלחמה ה' שמו :אשירה לה' ,נאה בדולה לה' נאה בבורה לה' וכנאה
התפארת והנצח וההוד לה'4:וכן דוד אמר לך ה' הכדולה והככורה והתפארתוהנצח
וההוד (דה"א כסיא) :אשירה לה' כי גאה כאה ,משל למה"ד למלך בשר ודם
שנכנס למחיבה והיו הכלמקלמיןלפניו שהוא כבורוהוא חלש שהוא עשירוהואענ"
ן שהואנאמן ואין בו אחת
שהוא חכם והוא טפש שהוארדמני והואאכזרי שהואדיי
מכל המדות הללו אלא הכלמהניפיןלו אבל מי .שאמרוהיה הפולםאינוכן אלא בל
מה שמקלמין אותו יותר דוא מקכ'ומוי בנשירה לה' שהוא גבור שנ' האל הבדול הגבור
) ואומר ה'עזוז וכבור ה' גבור מלחמה (תהלים כד ט) ואוטר ה'
והנורא (דבריםייז
ככבוריצא כאיש מלחמותיעיר קנאהיריע אףיצריח עלאויביו יתגבר(ישעיה מביכ)
ואומרמאין כמוךהיגדול אתהוגדול שמך בכבורה (ירמיהיו) .אשירה לה' שהוא
;שיר שנ'הן לה'4היך השמיםוגו' (דבריםייד) ואומר לה'הארץ ומלואהוכו' (תהלים
כד א) ואומ' אשרלו הים והוא עשהו (שם צה ה) ואומילי הכסףולי הזהבוכו' (הגי
ב ח) ואומרהן כל הנפשותלי הנה כנפש האב ונפשהבןלי הנה הנפש החוטאתהיא
תמות (יחזקאליח ד) :אשירה לה' שהוא חכם שנ' יכה' בחכמה יסד ארץ (משלי
ג ים) ואומר עמו חכמה וגבורה(איוביביב)ואומרריכיה'יתן חכמהמפיו דעת ותכונה
וזה שגוש כי בסגנון הזההיו אומרים למ"ר שהיו קוראין
כקוראין את שמע,ועיין שכלטוב דף קצא 6 :נאה וכו'.
בתנחומא ס-יא :נאה שירה לה' נאה גבורה לה' וכו' ,וכן
בש-טדףקצאלו נאה שירהלונאה גדולהוכו'.ולשוןמתוקן
ן בח"ג ,והמלות
הוא אבל בפ-זכלפנינו 8 :מלךוכו' .עיי
אשירה וכו' גאה כבר מחקן בא"צ' וכן לתנייהו בם-ח
יתנחומא ומכילתא דרשב"י אבל ש"ט דף רא גורם אשירה
לה' מלך וכו' .ובפ"ז איהא ד"א אשירה לה' כל שאדם
יכול לשבח ולהלל אינן מסמיקין די הילולו של הקב"ה
אבל ממח דמסיים בסוף האלו נאהגדולהוכו' משמע דהוא
דבור אחד עם הקודם .ולקיים הגירסא שלפגינו אפשר לומר
דהוא נתינת טעם למה שקדם דלו נאה גדולה מפני שהוא
למעלה מכל קלוס ,ומלשון רש"י משמע דמלותכי גאה גאה
דייק ומפרש דהוא געלה על כל השירות:

 1על יש'] א עליהם ן כויהיו אומרין ן מ שקורין ,זל
שהיו קוראין ,ק הקורין ן ט ר' אלעזרבןעזריה ן מ
ר'אלעזרן 2קושה וכו'עמוש'בן טס ח'ן ך בדבריון 3א
פותחבדבריםן ד ואומר אשירה לה'כי גאה גאה ויש'אומ'
סוס ורוכבו רמה בים משההיה אומר עזי.וזמרתיה ויש'
עונין אחריוויהילי לישועה וכו'ןוגומרין עמון ט ח' 1א
גאה גאה וגו'ן  4ואומרן כ ח'ןעזי וזמרתיה בפ' ב] אס
ח'ן  5משה (כו' שמו] מ ח'ן ואומר] ד ח'ן כ אחריו וגו'
ה' וכו'ןוגומרין וכו' מלחמה] א ח'ן 6עמו] כ ח'ן פ לה'

כי גאה גאה נאה לה' גדולה ן נאה וכו'] אטט לה' נאו
גדולהלה'נאהגבורהן המוסגר ד ח' ,מ לו התפארתוהנצח
וההוד וכו' ,אט לה' נאה (א ח') התפארת וכו'ן  7אכמק
אומרן כ הגדולה וגו'ן והתפארת וכו'] כ:מ ח' ,איגו'ן
 8אשירה וכו'] מ מלך וכו'ןכי גאה גאה] אטכ ח'ן א מושלו משלן משל וכו'] ד מלך וכו'ן בשר ודב] כ ח'ן 9והיו] מ
ח'ןלפניו] מ ח' ,כ מ מבוריןן אמכמפש ואית אלא חלשן אטכס ואית אלאענין  10שהוא] כפש ה'ן אטכמפואינו
אלא טפש (טפס)ן שהוא] ש ח'ן כס רחמןן אטכמ ואינו אלאאכזרין שהואדיין] ד ח'ןואין ומו'ן  1ואין נאמן מכל וכו'ן
ואין בו אחת] ק ח'ן מ אחד מכל אלו אלאן א אחת מכולןן  11כ מידות אלון ק אלון אלא] ד ח'ן אט מחנמיןן ט אותון
כ אגל הק' אינו] כל וכו' מקלוסו ש' יב] אכ!כמ ח'ן  12לפן א ח'ן מ לה'כי גאה גאהן כ לה' שהוא גדול וגבור שנ'ן
י עזוזן  13איהנורא וגו'ן כ וגבור וגו' ואומרן וע' גבור מלחמה] מ ח' ]  14כאיש וכו'] אג1מ ח',
כ הגדול וגו' ואומ'ל
כ וגו'ן  15כ ד ',וגו'ן גדול וכו'ן  :וגו'ן אתהן כ! ת'ן  16שנ'ן א ה'ןהזן ט ח'ן השמימן אט נ' ושמי השמיםןוגו'] כ
ח'ן אטכ ואומר אשר לו הים וגו' (אמ והוא עשהו ,ט נ' וגו') ואומ' לה' הארץ ומלואה (ב נ'וגו') ואומ'לי וכו'ן  17ואו'
וכו' עשהו] מ ח'ן כ הכסף וגו'ן הזהב] טן נ' ואומ' והעושר והכבוד מלפניךןוגו'] אנוס ח'ן 18כל] ד ח'ן כנפש וכו'] כ:מ
ח' ,אב וגו'ן במקרא :וכנפשן  19דכי הואןהמוסגר ד.ח'ןכ בחכמה וגו'ן  20טכ וגבורה וגו'ןמפיו וכו'] אטם ח' ,כ וגו'
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(משלי ב ו) ואו'יהיכ חכמתאלחכימין ומנדעאלידעיכינה (דניאל כ כא) ואו'מי לא
ייראך מלךהגויםכי בכל חכמיהבוים ובכל מלכותםמאיןכמוך(ירמיהיו) .אשירה
לה' שהוא רחמן שנ' ה' ה'אל רחוםוחנוןוגו' (שמות לד ו) ל~ואומר חנון ורחום ה
(תהלים קמה ח) 41ואומרכי אל רמום ה'וגו' (דברים ד לא) ואומר וכור רחמיךהי
וא' (תהלים כהו) ואומר טוב ה'לכלוגו' (שם קמה ט) ואומר לא'אלהינו הרחמים
ן שנ'כי המשפטלאלהים הוא ואומר
והמליחות(דניאל ט ט) 1אשירה לה' שהואדיי
אלהים נצב בערת אל (תהלים פכ א) ואומר הצור תמים פעלווכו' (דברים לב ד),
אש.רה לה' שהואנאמן שנ' דנאל הנאמןוגו' (שםו ט) ואומר אל אמונה ואין עול
וגי' האלו נאה גדולה וגבורה ותפארת והנצחוההוד .אשירה לה' שהוא נאה שהוא
הדור שהוא משובח ואין כערכו שנ'כימי כשחק יערוך לה' ידמה לה' בכני אלים
ואומר אל נערץ כסוד קדושים רבה ואומר ה' אלהי צבאותמי כמוך חמיןיה (תהלים
פט -7ט) מהו צבאות אות הוא כתוך צבא שלו וכן הוא אומר ואתא מרבכות קדש
ן כמוך כאלהים דה'
(דבריםלכ ג)אית הוא בתוך רככות קדש שלווכןדוד אומראי
ואין כמעשיך (תהליםפו ח) וכה"אדודי צח ואדום ואומר ראשו כתם פז ואומרעיניו
כיוניםעלאפיקי מים ואומרלחייו כערוגת הבושם ואומרידיוגליליזהב ואומר שוקיו
עמודי שש (שה"ש ה סו) ,ר'יומיהכלילי אומרהרי הוא אומרמפיעולליםויונקים
יסדתעוו (תהלים ח ג) מפיעוללים אלו עוברים שבמעי אמן שנ' או כנפל טמון לא
אהיהוגו' (איוב ג טז)ויונקים אלושיונקים משדיאמן שנ' אספו עולליםויונקי שדיכו
(יואל ביב) .רכי אומרעולציםאלועוללים שכחוץ שנ' להכריתעולל מחוץ (ירמיה
ט כ) ואומרעוללים לחם (איכה ד ד)יונקים4ו שעל שדי אמן שניאספו עוללים
( -

')2

שיו

 1א יאהב חכמהן ומנדעא וכו'] אט ח' ,כס וגו'ו ואומר
וכו' כמוך] מ ח'ן אטב ואומ'כי (א מי) בכל וכו'ן  2ט
חכמה גוים ן ובכל וכו'] אט ח' ,כ וגף ן א ואומר
אשירהן  3ה' ה'] מ ח'ןאל] א ח'ןוחנון] ט ח' ,כ וגו'ן
וגו'] אטם ח'ן המוסגר ד ח'ן ט רחום וחנון ה'ן ה'] א
י וכו' רחמיך ה' וגו'] אס ח'ן טכ ה'
נ' וגו'ן  4ואומ'כ
אלהיך וגו' (ט ח')  1ואומר וכוצן כ ואומר טוב ה' לכל
וגו' ואומר זכור רחמיך ה' וגו' ואומר לה' אלהינו וכו' ן
1 5ג]'1נ :ח' ן אט לכל ורחמיו ואומר ן וגו'] מ ח' ן
 6והמליחות] טוגו'ן אשירהלה']ר ח'ן שנ'] מ ח'ן ואומר]
דט ח'ן  7ב אל וגו' הצורןאל] א נ' וגו'ןמעלו] א ח'
וגו'] טס ח'ן  8וגו'] אכמ ח' ,ט שטרן כ אמונה וגו'ן
 9וגו'] אטם ח'ן הא וכו' והוד] מ ח'ן הא וכו'] אב הא
לה' נאה גבורה (כ הגבורה) והתפארת(א לו התפארת)וכו',
ט אשירה לה' שהואגאהלגדולהוגבורהוכו'ן והנצחוההוד]
דח'ן אהנצחן10ואיןכערכו]רקדן כ יערוךלךןידמהוכמן נןמח',אכ וגו'ן  11רבהן ק נ'וגו'ן ואומרןט ח'ן דה']אט ח"ן
אלהי] מ ח' ,אט אלהיםן אביה 1א נ' וגו') ובה"א ה' אלהי הצבאות (א צבאות) אות הוא בתוך צבא שלו וכה"א ואתא וכו'ן
 12מהו וכו' שלו ש'יג] מ ח'ן גמקרא :ואתה ן  13אות]ו אתן כק אחאן א בריבבות שלון  1שלךן א יכה"אןדודן טכ
נ' הואן ד אמרן 14ואין וכו'] טמ ח' ,אבוגו'ן ואדום] מ נ'וגו'ן ואומר] מ ח' וכן בס'ן  15על וכו'] אטמ ח' ,כ וגו'ן
ואומר] מ ח'ןהבושפן א ר ,כ נ' וגו'ןואומר] דם ח'ןזהב] כ נ' וגו'ןואומר]טח'ן 16אב שש וגו'ןר"י וכו' וגו' ש'1:
בע' הס'ן מ ח'ן כ עוללים וגו'ן וו יסרתעוזן ט ח /אוגו'ןמפין אטכוגןמכירי תהלים דף כה ח'ןעובריסן אר ח,ו כ
טמון וגו'ן  18וגו'] א כעוללן אכיונקיםן ט שדין ט ויונקים רבי וכ '-ן  19עוללים במי ב] אטכ ומכירי ח'ן כ מחוץן
 20ואומר] ט ח'ן מכ':ויונקיםן טויונקים אלו שיונקים שדין כ שעל דדי אמןן אספו עולליה] ד ח'ן

 9הא לו וכו' .בא"ב מוחק אלו המלות וגורסם בסוף אחר
עמודי שש ,וכן הוא במכ' דרשביי אבל בתנחומא ומדרש
חכמים ליתאכלל וכלפנינו הוא בשאר הנוסחאותוכן בש"ט
דף רא .ולפי גירסא זו צריך לומר דכאן הוא סוף הדבור
ומכאן ולהלן הוא פניםשניים 13 :אות הוא וכו' .דייק
מדכתיב אתה בה"א והיה ראוי להיותו באל"ף ,מ"ס' ועיין
ספרי וברים מיסקא שמג ומדרש תנאים שם לג ב דף ריא
ותגחומא שם ס"ה ופסיקתא זוטרתי שם ושכל טוב כאן
סוטה כ ע"ג
וחגיגהטו 17 :.עובריןוכו' .לפי
רל
היע
ותוספתא פ-ו ה"ד עולל הוא המוטל
יי אמו ועפ"ז
מכ
לר
ושב
מגיה בא"צ אלו שיוצאין ממעי אמן ,וא"נ' ומאמר דר"מ
ן בבלי ל ,:ותוספות שם ד"ה
בירושלמי על שם ר"ג' ועיי
ר"מ ,וברכותנ ,.וככוח"ט ח ס"ה והגירסא שם משובשת,
וילקוט תהלים תרם ,ותרגום .רושלמי כאן ,ובש-ט דף רא
השמיט רעת ריה"ג:
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ויונקי שרים(יואל ב סו) אלוואלו פתחו פיהם ואמרו שירהלפני המקום שנ' אשירה
לה'וגו' .ר' מאיר אמר אףעוברין שבמעי אמן פתחופיהן ואמרו שירהלפני המקום
שנ' כמקהלות ברכו אלהים דה' ממקיר ישראל (תהלים מח כז) ולא ישראל בלכד
אמרו שירהלפני המקום אלא אףמלאכי השרת שנ' בה'אדוננו מה אדיר שמך בכל
הארץ אשרתבה הודךעל השמים (שם חב).

פרשה ב
כי גאה כאה ,גאניוגאתיו גאני במצרים שנ' ואמרת אל פרעה כה אמר ה'כני
בכורי ישראל (שמות ד כב) אףאני גאתיו במצרים שנ'השיריהיה לכםכליל התקדש
חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבא בהר ה' אל צוה ישרץ (ישעיהלכט) .דבר אחר
כי באה גאהכאניוגאתיוגאניעלהים שנ'ויסע מלאך האלהים (שמות יד יט) אף אני
גאתיועלהים ושרתילפניו שירה שנ'אשירה לה'כי גאהנאה .ד"אכי כאה גאה ,גאה
ועתיד להתנאותשנ'כייום לה' צבאותעל כל גאה ורםעל כל נשא ושפל ואומר על
כלארויהלבנון הרמים והנשאים לנועלכל ההרים הרמים ועל כל מגדל ככוה וגו'41
ועל כלאניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים
יאוסרוהאליליםכליליחלוף(ישעיה ביב-יח) ,ד"אכי כאה גאה ,מתגאה הוא על כל
המתנאים שבמה שאומותהעולם מתגאים לפניו בו הוא נפ-ע מהם שכן הוא אומר
בדור המבול שורו עברולאיגעילתפלט פרתוולאתשכל (איוב כא י) ואומרישלחו
כצאןעויליהםוילדיהםירקרון ישאו בתוףוכנור וישמחווגו' מה נאמר שםיכויאמרו
לאל סורממנו וגו')י מה שריכי נעבדנו ומהנועילכי נפגעבו אמרו לא טפת גשמים
היאאיןאנוצריכין לה אלא ואדיעלהמן הארץ והשקה את כלפני האדמה(בראשית
 %טיונקין כ הק'ן וגו'] טכ ח'ן שנ' וכו' המקום ש' ג]
(ב)  11ד"אוכו' .בהנחומא ושכל טובאינו גורס ד"א
כי גאה גאה ,ולשון השכל טוב דף רב גאה עכשיו ועתיד
'
ח
'
ח
'
ח
2
ן
ן
:
'
כ
מ
א
וגו'ן ט ן מ אומרן אמר]כ מאמן
להתגאות ,ולשון התנחומא גאה בעוה"ז ועתיד להתגאות
אמרון כהק' ןשג'] כ ח'3ה'וכו'] מ ח' ,אדב וגו'ןולא]
בעוה"ב15 :יחלוף .תנחומא ס"יב ,פסיקתא זוטרתי ושכל
א אלאן 4לפני וכו' אלא]בו ח'ןלפני המקום] אס ח' ן
טוב דף רב - :מתגאה וכו' .ועפיו הוא תרגום אוגקלוס
ויונתן,ועיין חגיגהיג .ושמות רבה פ"כג ס"מ :דו ברור
כ הק' 1מ אפילון מה וכוץ כ ח'ן  5אשר וכו'] אטם ח"
ן בכ',
המבולוכו'.עיין כלזה תוספתא סוטה ת"ג ה-ו וכו' ,טפרי
(ב) 7מגאוניוגאיתיווכןבכ'ן אטכיגאיתיו וכ
דברים סיסקא מג ,מדרש תנאים שםיא טז דף לו ,בבלי
שנ'] ט ח'ן מ ואמרת~יו 1ואמרת אל פרעה] דט ח'ן כה
סנהדרין קח ,.במדבר רבה פ"ט ס"כד .ועיין עוד ויקרא
אמר ה'] דם ח'ן 6אף אנט ד ח' ,מ ח' אניןד וגאתיון
רבה פ"ה מ"ב ,פסיקתאזוררתי ט"ו ,קהלתר' פ"ב פסוק ם
טמ לכם וגו' (מ ח')ן כ כליל וגו'ן  9א חג וגו'ן במק':
לבן ד-אוכו'וגאתיו] טמשת ח' וכ"ה במכילתא דרשב"ין
י גאה
 10גאה בפ' ב] א ח' 1מ גאוניןשנ'ן ט ח'ן אטכ האלהים וגו'ן  11ושרתי] אטכס ואמרתיןשנ' וכו' גאה] ט ח'ןכ
גאהן אכמ ח,ןכי בפ' ב] טמ ח'ן גאה בפ' ה] ד ח'ן  12כ גאה וגו'ן ט ורם ועל כל ארזין מ ורם ואומר ועל כל אניות
תרשיש ועל כל ארזי הלבנון ועל כל ההרים הרמים ואומר ושחן על כל נשא ושפל] אק ח'ן ואומר] כ וכתיב] וכק ועל1
 13ק לבנוןן אטכ הלבנון וגו' (ט ח') ועל (א על) כלן המוסגר ד ח'ן ההרים] ט ח'ן הרמים] א נ' וגו'ן א גבוה ואומר
ועלןוגו'] ט ח'ן  14אטכ תרשיש ואומר (כ וגו') ושחן החמדה] וק ג' ועל כל מגדל גבוהן אדט אדםן כ אדם וגו'ן ושפל
רום אנשיפן אמ ח'ן  15ואומר] דמ ח'ןכין ט ח'ן גאה] אנ .גאהן הוא] מ ח'ן כל] ד ח'ן  16מ אומותן חעולפן ט ח'ן
ם וגו'
הואו אטכס ח'ן  17אט בדורו של מבולן אכ עבר וגו' וישלחון טמ יגעיל ישלחו (ט ח') יצאון  18אטכמעייליה
(טמ ח') ישאו בתוף וגו' (טמ וכער) מה (כ ומה) נאמר (ט מה שנאמר ,מ מה כתיב)ן המוסגר ד ח,ן  19וגו'] טמ ח' ,א
ואומרן אטכמ נעבדנו וגו' (אטמ ח') אמרון  20ד הואןאנו] מ ח'ן ד לון מ שנ' ואידן והשקה וכו'] טנמ ח' ,א וגו'ן
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פרשה ב

ו) אמר להם הקב"ה שוטים שבעולם בטובהשהשפעתילכם אתם מתגאים בהלפני
ב
בהאני נפרע מכם שנ'ויהי הגשם על הארץ ארבעיםיום וארבעים לילה (שם ז יב).
ר'יומיבן דורממקית אומר הםנהנו עינידם העליונה בהחהונה כדי לעשות הפותם
והקב"ה פחח עליהםמעינות מלבעלה ומלמטהכדי לאבדם שנ' ביום הזה נבקעו כל
 .וכן %הה מוצא באנשי מגדל שבכה
מעינות תהום וארובות השמים נפתחו (שםזיא,
שנתגאו לפניו בו נפרע כהם שנ' ויכמרו הבה נבנהלנו עיר ומגדל וראשו בשטים
ונעשהלנו שםפןנפוץ ואסריו כה כתיבויפץ ה' אותם משם ;שםיא) .וכן את כוצא
באנשי מדום שבמה שותגאולפניו בו נפרע מהם שנ' ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה
נהפך כמו אש מקום מפיר אבניהולפרות והבלו ואומרנתיב לאידעועיט ולא שזפתו
עין איה ואומר לא הדריכוהו בני שחץ ולא עדה עליו שחל (איוב כח ה-ה) אמרו
 rאנוצריכין שיבא אדם אצלנו אלא הרימוון יוצא מאצלנו וכסף וזהב
הסדומיים~w
ואבנים טובות ומרכליותיוצאות מאצלנו בואו ונשכח תורת רגל מארצנו אמר רוחבם
הקב"ה שוטים שבכולם בטובה שהשפעתי לכם אתם מתגאים %תם אמרהם נשכה
תורת רגל מארצנו %ףאני %שכח אתכםמן העולם שנ' פרץ נהל כעם נר הנשכחים
מיני רכל דלו מאנושנעו (שם ד) ואוכרישליו אוהלים לשודדיםובטוניותלמרכיני 4
מי גרם להם לאשר הביא אלוהבידו (שם יב ו) 1וכה"א ותגבהינה ותעשנה תועבה
לפני ומה גרם להם ועמיר %ההן כאשרראיתי (יחזקאל טזנ) .וכה"א הנה זה היהעון

מדום אחותךגאון שבעת לחם ועלות השקט היה לה כךוידעניואביון לא החזיקה
(שם מם) ,וכה"אלפני שחת ה' את כדום ואת עכורהו
יכק ה' כארץ מצרים (כראשית
ן בלילה הוא (שםיטלג) וכימאיןהיה להם
 20יגי) ואחר מה כתיב ותשקן אתאביהןיי
ןכענין שנאמ'והיהביום ההואיטפו ההרים עכים
יין במערה אלאשזמן להם הקב"היי
 1אטב המקוםן שבעולם] ד ח'ן לכם] אכמ נ ,בהן בה]
כס ח'ןלמנין אככ ח,ן 2בה] %ט ח'ן כ חייכם בהן מ
שנ' ואיד יעלה מן הארץן כ הגשםוגו'ן ארבעים וכו'] ט
ח' ,א וגו'ן3ר-י וכו' נפתחו ש'ה] מחץ כ אתעיניהםן
פ-נא ס-ח:
ד העליונים ,כק העליונ'ן 4א"כ והמקוםןמעיינת] כ
ח'ן ט מלמטה ומלמעלהן כדי] ד"'  1כ ההואן אמכ
ננקע וע' ן  5בכקרא! תדגם רנהן כ דמגדלן מגדל] ך נ' ובאנשי דור הבלנהן כ בכה ן א שבדבר ן  6לפניו] זכמ
' הבה נרדה וגו'
ח' ן ויאמרו] אטם ח' ן כ הבה וגו'ן ומגיל וכו'] מ ח' ,א וגו'ן ד השמימה ן  7ונעשה וכו'] דינו
ח'ן כ אותם וגו'ן א משם וגו'ן  8מ במהןלפניו] כס ח'ן ותחתיהוכו' אש] טכס ח' ,אינ'ן
ויפןן א אחריון אותם]
 9אטכס ספיר אבנים (%כס ספיר אבניה) וע' (טס ה') נתיבן נתיב וכרן ד הפסוק לא הדריכוהו קודם מסוק נתיב וכו'ן
אטכמ עיט תו' (טמ ח') לא הדריכוהון % 10ככמ שחץ וגו' (כמ ח') %מרון במקרא :לא עדהן  11א אנשי סדוםן אדם]
אןיוצאות מאצלנו] מ ח'ן בואו] אכמ ח'ן %טכס ינשכח ;אכמ נשכח) %ת
ק ח'ן אלא] רט ח'ן ט שהרי ן % 12טכייצ
(ט ח') הרגל מבינינו (אכ מבינותינו]ן להם] מ ח'ן % 13כ המקום ,ט הב"הן שוטיםוכו' ממרצנו] מ ח'ן א בטובותן :%כ
ואתם אומרים נשכח את (ט ח') הרגל מבינותינו ;ט ח')ן הנשכחים וכו' ראיתי ש'יז] מ ח'ן  14א גר וא' ואומ' לפיד בוז
לעשתות שאנן וגו'ישליון כ נחלוגו' לפיד בוז וגו' ישליו אוהלים וגו'מי גרם ן 15כ :רגל לפיד בוז לעשהות שאנןוגו'
ישליון אט לשודדים 1ג( '1א ח')מין וק ובוכחיםן  % 16וכה-א הנהזהן דככ ותגבהנהן כ תועבה וגו'ן  17ומה גרם להם]
ד ח'ן מה] מז ח'ןואסיר הההן] ק ח'ן כ %חרםן ך ראיתן וכה-א] וק וכתיב ואוכר ,ליתימר ,כ נ' במדוםןהיה] מ ח'ן
'ן מ אחותךוגו'וידן ולכך] %ב:כ ומילט מה%,מי)גרם להם(א ה')וידי(%טיד)ן  19וכה"א
 18גאון וכו',לה] כב ח' ,איגו
ןן ט עמורה מה כתיב ותשקיןן א סדום וגו' מה כתו
וכו' רצונו ש' א בע' הס'] מ ח'ן כ ה' וגו' ואהריו מה כתרותיקי
ותשקיןן נ 2זךיהובים% :ביהןוכי מניןן%כיין ( %נ' וגו') וכימנייןןיין] ד ת'ן  21כר הב-ה ,כ הק' ,א המקוםןייז1
ד ח'ן א יטפו וגו'ן
 3עיניהם וכו' .בראשית רבה פ"לב ס"ז 10 :איה' בא-צ
גירס כאז וכה"א הנה זההיהעוןסדום וכו'עדיטפוההרים
דסדר זה יותר מיושר אבל כלפנינוכן הוא

:2יסיפבאמת

איק
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(יואל ד יח) אםכןוימן הקב"הלמכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו .וכן אתה מוצא
במצריים שבמה שנתגאולפניובו נפרע מהם שנ'ויקח שש מאות רכב בחור וכתיב
אחריו מרכבות פרעהוחילוירהביםוגו' .וכן אתה מוצא במימרא שבמה שנתגאה
לפניובו נפרע ממנו שניויזעק מימרא ארז כל רכבו תשע מאות רכב וגו' (שופטים
דיג) וכתיב מן שמיםנלחמו הככבים מממילותם נלחמו עםמימרא .וכן אתה מוצא
בשמשוןהגבור במה שנתגאהלפניו בו נפרע ממנו שנ' ויאמר שמשון אלאכיו אותה
קחליכיהיא ישרהבעיני ואומרואביו ואמו לאידעוכי מה'וגו' (שםיד ג-ד) וכתיב
ויאחזוהו פלשתיםוינקרו אתעיניוויורידואותועזתה (שם סוכא).ר'יהודה אומר תחלת
קלקילו בעזה היתה ולכך לאהיה ענשו אלאבכוה .וכן אתה מוצא באבשלים במה
שנתכאה בו נפרע ממנו שנ' וכאבשלום לאהיה אישיפהוגו' ובגלחו את ראשווגו'
(ש"ביד כה-כו) ,ר'יהודה אומרנזיר עולם היהוהיה מגלח לשנים עשר חדש שנא'
ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא וכו' ואומרכי נדר נדר
עבדך בשכתי בג'וגו' (שם סו ז-ח) ,ר'יומיהגלילי אומרנזירימיםהיהוהיה מגלח
אחת לשלשיםיום שנ'מקץימיםלימיםוגו/רבי או',כלערב שבתהיה מלח שכן דרך
בני מלכים למ"ח בכל ערב שבת מההיה בסופו ויקרא אבשלום לפני עבדי רוד
ואכשלום רוכבעל הפרדוגו' (שםיחט) .וכן את מוצא במנחריב במה שנתנאהבו
נפרע ממנו שנ'ביד מלאכיך חרפת ה'וגו' ואומראני קרתיושתיתי מיםונוי (מ"כיט
ככ-כר) ואומרויצא מלאך ה'ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה אלף (שם לה)
אמרוהגדול שבהם היה ממונה על מאה ושמונים וחמשה אלף והקטון שכהם אין
 1אם כן וכו '.בא"צ מוחקמכאןעדרצונו ובאמתאינושייך
 1אטל כך 1אט המקום ,כ הק' ן טכ למכעיסים ן ב
לכאן ,אבל בשביל זהאין למוחקו ואשגרת לשוןהיא מן
לעושהן  2א במצ' ,טכלמ במצריםן מ במהןלפניו] כס
הספרי 5 :וכתיב וכום אינו מבואר איך הוא מדה כנגד
ח'ן ט בו נפלו שנ'ן כ נסרעיןן א רכב וגו'ן כ בחור
מדה ,ובבה-מ פירש עלפי הגמרא דפסחיםקיח ':ובמ"ע
וגו'ן  3אחריו] אד ח'ן אטביחילו וגו' (כ ח')ןוגו'] מ
פירש דהכוונה על הכתוב אז הלמועקבי סוס אבל בהוספ'
חמאתה מוצא] ד ח'ןטלס במהן4לפניו] כסח',בו]טגןן
שם ה"יד מפורש דסיסרא לא נתגאה אלא בלגיונותשאין
מקבלין שכר שנ' באו מלכיס נלחמו בצע כסף לא לקחו
קויצעקן קרוכבו ונ'סיסראן טס רכבו מה כתיב אחריו
ן
ואף הקב"ה לא נפרע מהם אלא בלגיונות שאין מקבלי
(מבו)מןן א מאותוגו'ןכ רכב ברזל ומה כת'אחריו מן
שכר שנ'מן שמים וכו'ואולי דלזה כאן גם בעל המכילתא
השמיםן  5א מה כת'ןהכוכבים וכו'] טמ ח' ,אכיגו
אלא שקיצריוהרמן הראוי 6 :בשמשון .סוטה פ"א מ"ח,
'1
תוספתאלעיל ,בבלי שם ט ,:ירושלמייז ע"א 7 :ואומר
 6הגבורן רק  11אטכ שבמהן ט בו נפל ונפרעןלפניו] ד
ואביווכו" בא"ע מוחק זה המאמר וכן ליתא בתוספתא
כמ ח'ן ממנו] ד ח'ן אביו] דנ'_וגו' ן  7אכלי וגו'
וברייתא דבבלי ובם-ס כתב דאפשר דהגהה היתה עלהגלין
ואביוןהיא] מ ח"ן ואומר וכו' וגו'] טמ ח'ן אכידעווגו'ן
והיא קושית הגמרא והכתוב ואביו ואמו וכו' ונכנסה בטעות
אטכ אחריו מה כתיבן מ מה כתיב אחריון 8ו ויאחזהון
לפנים 9 :ר' יהודה* בתוספתא ובבלי וירושלמי שם בשם
רבי 11 :ר"י וכוי בתוספתא שנויים בשמות האומרים,
וינקרו אתעיניו] וקח' ,ל וגו' ,א נ'וגו'ן  1ויורידהו ,ט
ועייןנזיר ד ':ובא"צ מגיה עלפי הגמרא בדברי ר' יהודה
לק ויורידוהון א עותה ויאסרוהו וע'ן מ ר' אומרן 9ו
שנ' מקץ וגו' ונאמרויהי מקץימים:
מה 16:בסנחריב וגו"
קלקלו ,אטכס קלקלתון מ בעזתהןהיתה] ט ח',ו היא,
סנהדרין צד',ועיין תדב"א פ"ז דף
לסהיהן אטכמ לפיכךן לא] ט ח' 1אלא] ט ח"ן ך
וכמוכן באבשלםןוכן וכו'וגו' ש' טז] מ ח'ן אכ שבמה,
 10אכיפה בכל ישראל וגו' ואומר (א ח') ובגלחוןוגו'] ט ח'ן אט ראשווהיה מקץימים (א נ ,וגו') ר'יהודה וכו'ן  11ט
אהד לשנים ,אכ פעם 1א ח') אחתלשנים ן  12ד אבשלום וג"ן אטכ מלך וגו' (א וגאמר)כי נדרן ואומר וכו'] ד ח'ן
 13אטכ עבדךוגו' ן הגלילי] אטכ ר ן  14ל אחד  1כוהיה מקץ ,אויהי מקץן אט לימים אשר יגלח (א נ' וגו')ן
 15אטכלהיות מגלחים מע"ש לע"שן א ומה כתיב ו-קרא ן מה וכוץ טכ יכה"א ויקרא אבשלום ן כ עבדי המלך
ואבשלום ן  16וגו'] ט ח' ,כ ויבא הפרד תחת שובך דה4שי)4ש הגדולה וגו' ן את מוצא] ד ח' ן אטכ בסנחריב שנ'
ביד וכו' ן  17כבידעבדיך ן וגו' וכו' וגו'] מ ח' ן  ]'111ט ח'ן ואומר] א ח'ן טכ וכתיבאני ן אישתיתי וגו'1
וגו'] ט ח' ן  18ס מהו אומר ויצא ן אכש ומה כת' אחריו (מ מה כתיב בו ,א מה הוא אומ')ויהיבלילה ההואויצאן
א במשה וגו'ן במחנה וכו'] מ ח'ן מאה וכו'] ט ח' ,כ וגו' ן במקרא :שמונים ן  19מ על קפ"ה אלפים ,ט קפ"א אלףן
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פרשו

פחותמשני4פיםשנ'ואיך תשוב אתפני פחת אחד עכרי אדוני הקטניםוכו' (שםיחכד)
ואימרוה הדבר אשר דבר ה'עליו בוהלך לעגהלךוגו' את מי חרפת ונדפתוגו'(שם

6

10

16

20

יטכא-כב* וכתיבעורהיוםבנוב לעמוד רשע'ילב).וכן אתה מוצאבנכיכדנצר כמה
שנתכאה בו נפרע ממנו שנ' ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה (שם יד יג) ואומר
אצלהעל במתי עב מהו אומראחריו אך אל שאולתורר .וכן אתה מוצא בצור במה
שנתגאהבו נפרע ממנו שנ' כה אמר ה' אעקים צור את אמרתאני כלילתיופי כלב
ימיםגבוליך(יחוקאלבו ג-ד) מה כתיב שם כה אמר ה'לקיםהנניעליך צורוהעליתי
עליךגוים רבים כהעלותהיםלגליו (שםכו ג) וכן אתה מוצאבנגיד צור שנ'בן אדם
אמורלנכיד צור כה אמר ה'קהיםיען כבה לכך ותאמר אלאני ומה כתיבאחריו מותי
ערלים תמותבידזרים (שם כח ב-י) ד4-ש במה שאו"המתגאיןלפניוכו נפרע מהם
שנאמרכי כאה כאה :מום ורוכבו רמה בים ,וכי מום אחד היה ורכבו אחר היה
והלא ככף נאמר ויקח שש מאות רכב בחור יכואומר מרככות פרעה וגויל אלא
כשישראל עושין רצונו של מקום אויביהןאיןעומדין לפניהם אלא כמום אחדורכבו.
כיוצא בו אתה אומר כי תצא למלחמה על אויביך וראית מום ורכב (רברים כ א)
וכי סוס אחד היה ורכב אהד היה יכוהלא ככר נאמר עם רב ממך:י אלא כשישראל
עושין רצונו של מקוםוכו' :מוס ורוככו ,מכיר שהמום קשור ברכבו ורככי קשור
כמוםעולים במרוםויורדיםלתהוםואין נפרדיםוהמזה ,משל לאדם שזרקשני כלים
לאויר ונפרדיםהן מיד וה מזה אכל כאן מום ורוכבויחד רמה ירה ,כתוב אדד אומר
רמה בים וכתוב אחד אומר ירה בים כיצדיתקיימושני כתוכים הללו ,רמה שהיו
עולין למרום ,ירהשהיויורדים לתהום ד"א וערמהכיון שראו ישראל שרה של אומה
ט לא היה פחותן  1א פחותן כ אחד וגו' זהן ט אחתן
ד מעבדין אטטארוגי הקטנים (ט ח')ואחן (אט ואתנה)

י:,ון",עי ימובמז
ק

י~ה:עמו"נ;"-י.":יב
 13כסוס אחד .ספרי דברים פיס' קצ ,מדרש תנאים שם
פ-כ א דף קים 17 :משל לאדם .באיפת צדק מגיה אדם

וגו'] ד ח'ן לעגה לך] כ ח'ן וגוץ מ ח'ן וגדפת] ר ח'ן
וגו'] טס ח' ן  3א מה הוא אומ' עוד ,מ מה כת' אחריו עודן ט ואומר עודן אתה מוצא] דב ח'ן אט שבמהן שבמה וכו'
ממנו] כ ח'ן  4שנתגאהן א ב לפגיון ט בו נפל ואתה וכו'ן שנ'ן אח'ן השמיםאעלה] וכק ח',ל וגו' ,א נ'וגו'ן ואומרן רק
דן  5טכס עב וגו' (טמ ח') וכתיב (כס מה כת') אחריון א עב וגו' אךן 1אחריךן כ תורד וגו'ן א תורד אל ירכתי בור
וגו'ן כ וכן בצור שנ' צור אתן ד וכן בצור ובמלכה במה שנתגאה(ל שנתגאו)בו נפרע מהם שנ' צור את וכו'יופי ובמלכה
מה הוא אומר ותתן לבך וגו' וכתיב על צורהנני אליך צור ובמלכה נאמר מותי ערלים תמות הא למדת במה שנתגאו או-ה
בו נפרע מהםן אט שבמה ן  6א שנתגאה וגו' שנ' צורן ט שנ' את וכו'ן כיופי וכת' אף אמרת בלבימים גבוליך וגו'
אחריו מה הוא אומרהנניעליךן  7אט גבוליך וגו' (ט וכתיב) הגנין כ צור והעליתיעליךקהלוכןבנגידצור שנ'ן 8רבים]
מ ח'ןוכן אתה וכו' זרים] מ ח'ן א בנגיד צוד שבמה שנתגאה וגו' בן אדם ן  9כה וכו' אלהימן ט ח'ן ותאמר אלאני] כ
ח'ן א אני וגו'ן אט מהו אומר מותי ן  10כ ערלים וגו'ן א זרים וגו'ן מ שהאומות העולם ,א שבאומות העולםןנפרען כ
נפלן  11מ לכך נאמרןסוס ורוכבו וכו'] ט ד"א וכיןרמהבים] אכמ ח'ןהיה בפ'אן א ח'ן דט הואן אטכ ורכבן ל ורוכבון
מאורכבן ארש הוא ן 12ט רכב ומרכבות פרעהוחילון המוסגר רט ה'ןואומר] אכ וגו'ןוגו'ן מ ח'ן  13אטכמרצונושל
ן  14אטכס כיוצא בדברן ג למלחמה וגו'ןעל אויביך] מ ח'ן  15מ
מקום ( :הק')אין אויביהם לפניהם אלאן אכל
סוס ורכב אחדןהיה בפ' א] אט ,ר הואוכן בס' 1א ורכבן א היו ,ט הוא ן המוסגר ר ח'ן א ממך וגו' ן  16ט עושין
ן רצונו של הק'אין אויביהם לפנים אלא בסוס אחד ורבבון לס ברוכבה אט ברבבןורבבו קשור בסוס] מ ח'ן
וכו' ,כעישי
אט ורכב ,כל ורוכבו ן  17אטועולין 1אטכס למרוםן אט ואינןן משל וכו'] מ והלא הזורק ב' כליםן ט אדםן אטכ
זיקן  18אטכמ לאויר לא (ט ח') סוף (ב לסוף) אחד (אטכ נ' מהם) להפרד מחגרון סוס וכו' יחד] ק ח'ן סוס וכוץ אט

יריכבו

כס רמהירה (מירהרמה) רמהשעולין (אטבשהיועולין)למרוםירהשיורדין(אטכשהיויורדין) לתהוםואין (אטואינן)נפרדין
זה מזהןכתוב וכו'לתהום ש'כ] מ ח'ן19ביס אטכ ח' וכן בס'ןאומר] כ ח'ןא 14ןט 4א רמהן  20ט למעלה...למטהן
לתהום] א נ,אינן נפרדין זה מזה כתוב אחד או' רמה וכו' לתהום (כפול)ן המוסגר ד ח'ן רמהן מ ח'ן ט לשרה ,כ שררהן
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נופל התחילו נוהנים שבד לכך נאמר רמה) 4וכן אתה כוצא שאין הקב"ה עתיד
להפרעמן המלכיותלעתידלבא עדשיפרע משריהן תחלה שנ'והיהביוםההואיפקיד
ה' על צבא המרום במרום ואח"כ על מלכי האדמה כאדמה (ישעיה כד כא) ואומר
א-ך נפלת משמיםהיללבן שחר,שםיד יב) ואח"כ נכדעת לארץ חולש עלכוים ואומר
2י רותה בשמים הרבי (שם לד ה) ואח"כ הנה על אדום הרד :מום ורוכבו ,הקכ"ה
מביא מוםורוכבו ומעמידןבדין ואומר למום למה רצת אחר בני והוא אומר מצרי
הריצני בעל כרחי שנ'וירדפו מצריםוגו' ,ואומר למצרילמהרצתאחריבניוהואאימר
ם פרעה וגוז מה עשה המקום מרכיב את האדם
הסוסהריצניעל כרחי שנ'כי באמי
על המום ודן אותםיחד שני מום ורוכבו רמהבים .שאל אנטונינום אתרביכו הקדוש
כשעה שאדם מתוהגוף כלה הקכ"ה מעמידוכדין אמר לו עד שתשאלני על הגוף
שהוא טמא שאלני על הנשמה שהוא מהורה משל למלך בשר ודם שהיהלו פרדם
נאה וכוץאימיבן שמאי אומר נאמרכאןמום מתום ונאמרלהלן מום מפורש ש '2והיה
ביום ההוא נאם ה' אכה כלמום בתמהון ורוכבובשגעוןועל ביתיהודה אפקח את:ינ
וכל מוםהעמים אכהבעורון(וכריהיב ד) ונאמר וואת תהיה המבפה אשריגוף ה'וכו'
(שםיד יב)ואומרוכזתהיהמגפתהמום והפרדהכמלוהחמור (שםיד סו)יצבא מפורש
ולמד על המתום) 4מה מפורש בחמשים מכות אף מתום בהמש.םמכיה.
רבה פ"א ס"כב ,שיר השירים רבה סוף פ"ח ,מדרש שמול
אטב של מלכותן  1מהתחילומשורריםלכך אטב המקום מ
פ"יח ,ילקוט ישעיה תיח ,ירמיה שלא ,תנחומא כאן ס"יג:
שאיןהמלכותלוקיןעדשנפרעיןמשריהןן 2לעתידלבא]:ח-ן
 9שאלוכו' .סנהדרין צא ,.ספרי דברים קום' שו ,ויקרא
והיה] מ ח'ן 3דהמרוםוגו'ואומ'איךן במרום]טח'ן באדמה
רבה פ"ד ס"ה 16 :בחמשם .צ"ל בחמש כאשר הוא במכ'
'
ח
האדמה
ל
ע
ו
ן ואומרן ט ן  4היללבן שחר] 2
ם וגו' ,כ
דרשב"י וכן הגיהו מסברת עצמם הזי"נ ובה"מ ומפרש בז"י
דהן תמהון שגעון המק בשרו עיניו תמקנה ולשונו תימק
ח'ן חולש וכתן כס ח'ןעל] א שלן וק הגויסן 5כי] ד
ולא קחשיבעורין מפני שהוא בכלל ועיניו תמקנה אבל
נ' הגהן כ חרבי וגרן מ אחר כןן ד והנהן הנה] ט ח' ן
בבה"מ כתב דאין למנות שגעון מפני שכתוב אצל רוכב
א תרדוגו'ן ט ורוכבו רמהנים לעתיד לבאן כ הק' ,סק
 gy,כן מפיק שגעוןועייל עורון ,ובז"ר מגיה נאמר כאן
הב"הן הקב"ה] א שהיהן  6כ ומעמידיןן אטכ אומרן מ
כוס מפורש ונאמרלהלןסוס סתום וכו' דכאן מפורש דהוא
בחמשים מכרת ,א"נ:
שהיה אומר לסוסן אב אחריבניין מבניין מ שא היה
אומר מצרין  7אט2מ עלן שנ' וכו' כרחין טכ ח'ן אם
מצרים אחריהם אומרן מבניין  8שנ'] כ ח'ןוגו'] אטע ח'ן מה וכו' בים] אטכס ח'ן  9הקדוש] אטכס ח'ן  10ם בלהן
טס והקב"ה ,ק הב"ה ,א הק' ,כ והק'ן כ ומעמיריןן מ אמר לו ר' ערן אסם ער שאתה שואלנין כ עד עתה שואלנין
 11מ תשאלני ן טהורה] ד נ' נשמר כקו ן א מושלו משל לקמיה-דן אטט משל ד)מדה"ד ן כ פרדס אחד נאהן
 12א נאה הושיב בו המלך שומרין שנים אחד חגר ואחד סומא עד ואח"כלדין עמון טמ נאה והושיב המלך (מ ח') בה (ט
בו) שני (ט ח') שומרים אחד חגר ואחד סומא וכו'(מ אמר חגר לסומא בבורות נאותאני רואה בוא והרביבני רכב חגר ע"ג
סומא ונוטלים ,לימים בא המלך אמר לסומא היכן בכורות נאות שלי אמר לו והלא אין אני רואה אמר לחגר היכן בכורות
שלי אמר לו והלא חגר אני מה עשה המלך הרכיב חגר עלגבי סומא ודנן כאחד כן הקב"ה מביא את הגשמה וזורקה לגוף
ודנן ובה"א יקראשויי השמים מעל להביא את הנשמה ואל הארץ לדין עמו את הגוף)ן א ר' אסי ,ט ר'איסי בןעזאין
סתום] מ ח' ,כ סתםן שנ'] מ ח'ןוהיה וכו' ה'] ך ח' ן  13נאם ה'ן אמ ח'ן כ סוס וגו'ןבשגעון] מ בתמהוןן א בתמהון
וגו' ואומ'ןועל וכו' בעורון] טמ ח'ן  14וכל] וק ועלן טכס ואומרן ם זאתן המגפה וכו' תהיה] מ ח'ן אכ המגפה וגו'ן
אשר וכו'] ם ח' ן  15וכן] ל וזאתןמגפה] וק המגפהןוהפרד וכו'] טמ ח' ,א 2וגו' ןבמקרא וכןל הפרדןו והגמלן
המוסגר ד"' 16 1מפורש] דב נ ,מכהן אכש בחמשים מכה...מכה.
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פרשה ג
עזי וזמרת יה,איןעזי %א תורה שלה'עוזלעמויוק (תהלים כס יא) ואומ'ועו
מלך משפט אהב (שםצט .0ד"אעזיאיןעדי %א מלכות שנ' ה'בעווך ישמח מלך (שם
ואומ'ויתןעוז למלכו (ש"א בי) .ד"אעזי
כא ב) יכואומ' ה'עזולסו וגו' (שם כח
איןעוי אלאתקפי שנ' ה'עוויומעוזיומנחו)מ)ייביום צרה(ירמיה טז ים) ואומר ה'עוו.
ומגיני בו בטחלביונעזרתי (תהלים כח ז) 1ד"אעויעוור ומומך אתה לכלבאי העולם
אבללי ביותר שלזמרת אתה לכלבאי העולם אבללי ביותר) 4עשאני אימרה ועשית"ו
פרשה ג

5

10

אימרה עשאני אימרה דכתיב וה' האמירךהיום (דבריםכו יה) אףאניעשיתיו אימרה
שנ' את ה' האמרתהיוםוהרי כל אומות שבעולם אומרים שבחו של הקב"ה אבל שלי
נעים ונאה לפניו יותר משלהם שנ' ואלהדברי דוד האחרונים נאםדידבןישיונאם
הנכר הוקם על מ.טיח%הייעקבוגו'ונעיםזמירות ישראל (ש"כ כג א),
אומרים
שמע ישראל רח'אלהינו דה' אחד (דברים ו ד) ורוח הקרש צווחת ואומר'מן השמים
כוי אהד כארץ (ש"כ כג  4))1ישר %אומרמי במבה בקים ה'וררת
,גומ.כיבמך
הקרנוצווחת ואומרתמן השמים) 4אשריך ישראל מי כמוך (דבריםלכ כט) ,ישראל
אומריםמי כה'אלהינו בכל קראינואליו (שם דז
 ,ורוח הקרש צווחת ואומרתכימי
גוי גדול אשרלו אלה.ם קרוביםאליו ,ישראל אומרים כי תפארתעוומו אתעדהוגו'
(תחלים פט יח) ורוח הקרש צווחת ואומרת מן השמים ישראל אשר בך אתפאר
(ישעיה מטג) :ויהילי לישועה ,ישועה אתה לכל באי העולם אבלליביותר .ד"א
ויהילילישועה ולהיהליויהיה לי)4היהלי לשעברויהיהלילעתיד לבא.
וה אלי ,ר'אליעזר אומרמנין אתה אומר שראתה שפחה עלהים מה שלא ראו
ישע-הויחוקאל שנ'וביד הנביאים אדמה (הושע יב יב) וכתיב נפתחו השמים וא-אה

ישרי

ישרי

15

20

וג)  1עזי] ט ח'ן ט וזמרתיהן אכיתן וגו'  1כ
מלך וגו'ן 2דט ד"אאיןוכן בס'ן מ ד"אאיןעוזן 3המשגר
דב ח'ן למו וגו'] מ לעמויתןן ואומר] ט ת'ןעוין רק
בו  4רזן א ח'ן ט תוקף1ומנוסי] דכ ח,ןביום צרה] רק
טן רח'] ט ח' ן  5בו וכו'] כ ח'ן ונעזרתין מ ח' ,אט
וגו'ןעזיו ט ח'ןעוזר וכו'] כ עזך ומסמךן אט ומסמךן
טכל עולם ן 6 .ד יותרן המוסגר אדט ה 1,מ זמרהן מ
עולםולין עשאני וכו' אימרה] אט ח'ן ל אמרא ובן בכ'ן
מ עשיתיו אימרה והוא עשאני אימרה עשיתיו אימרה
דכתיב שורע וה' האמרתהיום ועשאני אימרה דכתיב וה'

(ג) 1איןעזי וכו' .לקמן פרשה ט ,סמרי דברים פיס'
שמג ,מדרש תנאים שם ,מכילתא ריש יתרו ,זבחים קטז',
ויקרא רבה פ"לא ס"ה ,שוחר טוב כח ,מדרש משלי כא:
 2מלכות .שמות רבה פ"כג ס"טו 5 :ד"אעזי .בא"צ מוחק
אלו המלות וא"ג 6 :זמרת .נראה דצ"ל וזמרת זמרת אתה
וכו' - :אימרה .עיין חגיגה ג ,.ברכות  10 :.1ישראל
אומרים וכו' .בא"צ גורס מכאן עד אתפאר לעיל קודם
והרי כל וכו' וא"צ ,אבל במכילתא דרשב"י גרס והרי כל
וכו' עד זמירותישראל קודם הוא עשאני אימרה וכו'.עיין
לקמן מס' בחדש פ"ב ,ספרידבריםפיס'שנה ,מדרש תנאים
שם פ"לג כו דף רכא ,שיר השירים רבה פ"ב פסוק טז,
שיר השירים זוטא הוצאת בובער דףטז18 :לבא .שמות
ובה פ"כג ס"טו:

האמירך היוםן כ ואניעשיתיון  7דכתיב] ט ח'ןהיום] א
וגו'ן ט ואףן כעשייניה ,אואניעשיתיוןאימרהן ק ח'ן
 8אטכ דכתיבאכ האמרת וגו'ן מ האומות עולם שומרותן אכ העולם 1ט האומות שבחו אתמי שאמר והיה העולםן אומריסן
א ח"ן כ הק'ןאאתשלמי שאמרוהיה העולמן  9ונאה] אטכס ח'ןיותר משלהם] אטכמ ח"ן ואלה וכו' וגו'] אטכמ רן
 10נעיםןונעים וכו' יש'] ק ח'ן ישרק ד ח'ן טכ אומר ,אמק אומ'ן  11ה' אחד] ט ח'ן אט מן השמים ואומר (א ואומ')ן
ואומר' מן השמים] מ ח' ,ר ואומרן  12המוסגר ד ח' 1אטמיןגוי אחד בארזן כס ח'ן א אהד וגו'ן דה'] מ ח'ן  13ואו'
מן השמימן מ ח'ן אט מן השמים ואומר (א ואו')ן  14ט אומר ,כמ אומ'ןמי] אטכמ ח,ן א צווח' מן השמיםן ואומרתן
מ ח'ןכימין רומין  15ט אומר ,אכש אומ'ןוגו'] אטם ח' ,כ וברצונך תרום קרננון  16מ הק' אומ' אשרן ואומרת] כ
ח'ןמן השמים] ארט ח'ן 17ויהי וכו' ד"א] טס ח'ן לעילםן  18המוסגר רטמ ח'ן לשעבר] ט ח'ן 19אלי] ד נ' ואנוהון
' אלעזרן מ אומר מכאן שראתהן א שראתן אט ראהןראו] כק ח' ,מ נ'נביאיםן ך ראה יחזק 4וכל שאר הנביאיםן
אי
 20טש יחזקאלוישעיהן שנאמר] ד נ' בהםן מ בידן ואראה וכו'] כ ח'ן אט ואראה וגו'ן

.

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

מסכתא דש-רה בנשלח

פרשה נ

127

מראות אלה.ם ףחוקאל א א) .משל למלך כשר ורם שנכנס למרינה ועליו צפירה
מק.פתוובבורים מימינו ומשמאלו וחיילות
ומלאתריו והיו הכל שואלין א -זהו

מלפניי

המלךמפני ש,קוא כשר ודם כמותם אבל כשנגלה הקב"ה על ה"מ לא הוצרך
אח-
ו
מהם לשא'לאיוהו המלך 4אכיוןשראיהו הנירוהו פתח"כולןפיהןואמרוזה4יואנוה
וגו',ואנוהי ,ר' ישמעל אומרוכי אפשר לבשר ודם להנווהלקונו 4א אנוהלובמציה
אעשהלפניו לולב נאה מזכה נאהציצית נאה תפלהנאה .אבא שאול אומר אדמהלו
מה הוארחיםותון אף אתהרחיםוחנון .רייומי הבלילי אומרנייבו ושבחו להכ"ה
בפג -כל אומות העולם ,ר'יום'כן דורמסק"ת אומר אעשה לפניו בית מקדש נאהא-ן
נוה אלא בית המקדש שנא' ואזנוהו השמי(תלים עט ח)ואימ' חוהציון ק-ית מועדינו
ע"נ-ך ת-אעה ירושלםנוהשאנן(ישעיהלנכ) .ר'עקיבא אומר אדברבנאותיו ובשבח-ו
ת העולם שואלין רווק
שלמי שאמר והזה העולם כפני כל אימות העילם שהעיאימי
מה דודך מדוד שבכה השבעתנו (שה"ש ה טן שבך אתם מתים על.ך
ישראל
'
י
ש
)
ג
אתם
ובך נהרגיןעליו עלכן עלמ"ת אסכוך (שם א אהכוך ער מות וכתיבכי
ו-כל היום (תהלים מר כנ) הרי גתם נאום הרי אתם נכורים ביאו
על-ךהורלגונס
י
ב
ר
ע
ת
ה
ו
עמנ* וישראל א'מרים להםלאומית העולםמבירין אתם אותו נאמרלכם מקצת שכחו
היד .צח וארום רכול מרבבה (שה"ש הי) כיון ששומעין שכך שכחו אומרים לישרך
נלכה עמכם שנ' אנההולךדודך היפה כנשים אנה פנה דודך ונכקשנו עמך וישראל
אים-ים להםא 1.לכם חלקבו אלאדודיליואנילווכו' (שם ב סו)אני לדודי ודוד-
ניי הרועה בשושנים (שםו כ) ,וחכמים אומ'אלונו ער שאבואעמו לבית מקדשו .טשל
וכו' .בא"ע גורס מכאן עד ואנוהולעילקודם רא"א
1
מבשרי
י ר"א מגיה מכאן במקום מניין וא 'ג ובאות אמת
ובר
משלים אבל הכא זהאלי משל וכו' - :ועליו וכו'.עיין
הגי' במכילתא דרשב"י ואילת צפירה5( :ואנוהו .סופהיא,:
שמזת רבה פ"כג ס"טו 6 :נאה .שבת קלג ,:סוכה יא,:
נזיר ב .:ירושלמי פאה סו ע"ב ,מס' סופרים פ"ג ה"יב

ומס' ספר תורה פ 'ג ה"י - :אבאשאול .שבת שם וירוש'
וגורס שם אדמה ,ומס'סופיים ופירש הש"י בשבת דהוא
לשון נוטריקון אני והוא 7 :ריה"ג' מבא"צ מוחק מאמר
דריה"ג לגמרי ובמכילתא דרשב"י מאמרו של ריה"ג סמוך
למאמרו של ר"ע ולא גרס ברברי ריה"ג בפני כל או"ה
ונראה דצ'ל ארברגיינו ושגחו של הקב"ה דניינו הוא
שם דבר ופירש בזה ינחמנו דהוא מלשון.נוי ובבה-מ
פירש דהוא מלשון לפני שמש ינון שמו 8 :מקרש נאה.
וכן ת"א 10 :בנאותיו וכו' .מסכתא סופרים שם ורש"י:
 19בשושנים .שיר השירים רבה פ"ה פסוק ט ,פ"ז פסוקא,

 1ט משל למה'.דן א מושלו משל למה"ד למלךן ד שבאן
2טמקפתוןאטוגבוריון מגבוריםןמוחיילותיון א ואתריו
כלפניו ומאחריוןוהיו] ר ח'ן אטב ש41יןלומר איזה הוא
(ט ח')ן  3שהוא] א נ' מלךן כמותם] מ ח' ,אטב כיוצא
בהםן ט הב"ח ,אב הק' 1כתוצרך! א צרך ,כ נצרך ,ד
שאל ן  4המלך] מ ח'ן אלא וכו'] ד אבל כשראוהון ד
ופתחוןכולן] כ ח'ןפיהן] דט ח'ן  5וגו'] רק אן ואנוהון
רק אכ 1מ אמר ר' ישמעאלן לבשר ים] ר ח'ן ט %
לב"ון,ט להשותן ד קעון אנוה לה ב"ה גם פ אבל ר
אחנאהלפניר 6לפנת] ומק ח/ללי,
ט תפילץ .מ ותפיליך
כ נא דמה לון דט נדמה ן  7אטט חען ורחום ן מ אס
ן אטב אתה מהאן כ חגת ורחוםן הגלי*] אעכב

רח"

ח'ןקמיףוןטמאףד1ט מגזד)נאהעו ושבחו (טושבחעל
של הקב"ה(טמי שאמר וה"ה)בפגיכל האומות (ט או"הו
(א נאת.ה ושבחוש
 ,מי שא' וה"ה ב"ין  8מתן ח' 1ט:מ המ;רש,נאח וכר
ט ח' ]אץ מה] מ ,ש"1
אפייתי
י
ר
ק
מ
ה
ק
י
כ
ו
'
ו
ג
ו
ר
ג
ו
ת
י
ר
ק
ן
שער
1
0
ן
'
ט
ו
ן
ואין נאהן  9נאהן א ח'ן ט
ן
ח/
כס
ו
י
ת
ו
א
ו
ב
נ
ב
כ
עיניך
מ א מ ארבהןא בנביעותיה
ד
בטמאת .שבחוןאב ובשגחוןטושבחע בפתן  ;1ר של הקב"ה שאמרן מ של הקב"ה בפףןבפמ כל -%ה] ד ח'ןשהף
אף1ק כח ןשהרק אעכלן את ישקטח' ן  12לומהדי1אי"דך מרןשככה השבעתגט טס ח/כ יפה בנשיםן
שכך] ט ח'ן מ שכן אט גהרגץעלי שףן אתם] כ ח'ן ט שאתםן מתימן ר ר לעולם ן  1 13וכןן אהבוך בפ' ב] אסק
אהבמךןאהבוך וכר] מ על מות אהבוךן 14כ הורגט וגרןאהים וגרן מ שמות אומריםליש'הרי וכףןהרי אתם נאיפן
ן א שם /כ שמרן להק ט ח'ן לש"ש רם ר 1אתש כ יק ,ט שתשן אכ תאמרן
ט ח'ן ט התדבון  15אכמ
משבהטן  16דאל מרבבה] .כזח /אלם וט'1אבמ וכ"11אטב ששומעע או'ה מקצת (אט חץ שבחו של מי שאמר
והיה העולם אומ' (ט אומר) להם לישראל 1שכך] מ ח'ן מ שבתו של הקכ"הן 7נ רעמי 1א :דורך וגו'ן היפה וכר דורךן
מ ח"ן כישיאלן 18מ אימן רטב אומ' להם לא":הןאיאן מ ש':ןוגין אט:מ חין  19הרועה וכוק :ןמ ח /אכ מי'ן
ן אשמן ט ח'ן מ המקדשן ט משל לה"ר
א

.

ישרי

חכי

10

15
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פרשה

למלך שהלךבנו למדינת הים ויצאגודריו ועטהעליו הלך למדינה אדרתויצא אהריר
כשירדו למצרים ירדהשכינה עמהם שנ'אנכי ארדעמךמצריטה
יעמדעליו כך
1ברא'סו ד),עלו עלת שכינה עמהםשניואנכי אעלך כםעלהוכו'(שם),ירדולים שכינה
עמהם שנ'ויכע מלאך האלהים ההולךלפני מחנה ישראל (שמותיד יט),יצאו לכדבר
שכינה עמהם שנ'והיהולך לפניהם יומם (שם יג כא) עד שאבוא עמו לבית מקדשו
ובה"א כמעט שעברתי מהםוכו' (שה"שנ ד) :אלי,עמי נהכ במדת רחמים ועם אבות-
נהב במרתהדיןומניןשאיןאלי אלא מדת רחמים שנא'אליאלי למה עובתני (תהל.ם
כב כ) ואומר  %נא רפא נא לה (במדבר יביכ) ואו' אל ה'ויארלנו (תהלים קיח כוה
אלהי אבי וארוממנהו,אני מלכה בת מלכים אהובה בתאהובים קדושה בתקדושים
טהורה בתטהורים .משל לאדם שהלך לקדש אשה פעמים בוש בה פעמים ביש
במשפחתה פעמים בוש בקרובותיה אבלאני איני כן אלא מלכה בת מלכים וכו':
אלהי אבי וארוממנהו ,ר' שמעוןבן אלעזר אומר כשישראלעושין רצונו של מקום
או מתבדל שמו בעולם שנ'ויהי כשמוע כל מלכי האמוריוכו' (יהושע ה א)וכן אסרה
רחב לשלוחי יהושעכי שמענו את אשר הובישה' ואומר ונשמעוימם לבבנו ולא קפה
עוד רוח באיש מפניכםכי ה' הוא האלהים בשמים ממעל (שם ב י-יא) ובזמן שא-גן
עושין רצונו כביכול שמו מתחלל בעולם שנ'ויבא אל הכוים אשר באו שםויחללו את
שם קדשייכבאמור להם עם ה'אלה ומארצויצאו ואחמול על שם קדשי אשר הללוהו
ביה ישראל וכת'לכן אמור לבית ישראל כה אמר ה'אלהים לאלמענכמאני עושהבית
ישראלית ואומר וקדשתי את שמי הגדול המחוללבגוים (יחזקאללז כ-כג) .אלהי אב-
וארוממנהו ,אמרה כנכת ישראל לפני הקב"ה רבונו של עולם לא על נמים שעש-וע

ישרי

6

10

16

20

 1למלך] ן למךןמ למלך ביוןאכ שהיהבנוןטבמדינת
ט יצאן מ ועמד עמו וכן בס'ן ועמרעליו]פז ח'ן הלך] מ
יצא ,אטכ נ' לו!אטכמ יצאן  2ט עד שעמד עליו!אטכמ
כשירדוישראלןירדה] דח'ן אשכינה ירדה למצ' עמהםן
כמונוה 2 :כשירדולמצריםובו .לעיל באפ"יד6 :
שעברת-
וכו' .ומסיים במכילתא דרשב"י עדשהביאותיו אל בית
טכס מצרים (כ ג)'111 ,ן ב עלה געלה עמהםןעלו] מ
ה
א
זה אהל מועד ואל חדר הורתי ןגראה דצריך להשלים זה
ח'ן מ ועלתהן עלת] ק ח' ,ל עלתה,וא עלהן שכינה] אס
בית המקדש] שמשם נתחייבו ישרן בהוראה- :אלי .צריך
ח' ,ט השכינהן שנ'וכו'וגו'] ק ח' 1גם עלה] ד ח'ןוגו']
להשלים אלהי אבי ,ובמכ' דרשב"י הציון הוא אלהי אבי:
נהג .בא"צמגיהנוהג7 :שנ'אלי וכו'.
אטם ח'ן  4ההולך וכו'] אטמ ח' ,כ וא'ן  1לפני וגו'ן
בא"צ מניה במקומ-
אל רהום וחנון ,וא"נ 8 :לנו' בא-צ מגיהומנין שאלהים
מ ירדו ן  5ד שהביאוהו עמםןעמון מ ח'ן  6וגו'] טס
מדתהדין שנ'כי המשפט לאלהים הוא .ובמ"ע מראהמקים
ח']אלי] טזה אי]1כנהג עמיןדינהוגן7נהג] מ ח"ן
ן -9ט דףרב 9 :אלהי וכו'.
לספרי דברים פיס' שיא.ועיי
הדין] ד רחמיםן ט מניןן ט אלהיםןאלי] ק לין
אב
ראוי להיות ד"א אלהי וכו' וכן הוא במכילתא דרשב"י
עזבתני וגו'ן  8ואומר] אטכס ח'] כ נאלין ואומר] אט
ושכל טוב שם4 12 :וק:-ו-היוכו' .ראוי להיות ד"א אלהי
מ ח'ן  9ט ואנין  10מ למלךן כ שהולךן  11מ אינון ט
וכו' אויש למחוק מלות אלהי אבי ,עיין מכילתא דרשב"י
והדרשקאיעל מלת וארוממנהו 17 :ומארצו וכו'.עיין ת"י
ה
אניאיני בוש מלכהן אלא] אכמ ח'ן טכ מלכים אהוב
שם וש"ט דף רב 19 :אלהי וכו' .צריך להיות ד"א אלהי
בת אהובים (כ נ' קדושה בת קדושים טהורה בת טהורים]ן
 12ר'] ד ח'ן  13אז] אטכמ ח,ן אמ שמו מתגדלן וגו'] אטמ ח'ןוכן] כ יאף ן  14טכמ רחב הזונה (מ ח') אמתהן
אכ להם לשלוחין לשלוחי יהושע] ט ח'ן אתן מ ח'ן וה'] אטם נ' וגו' ,כ נ' אתמיים סוף וגו'ן ואומר] אטכמ ח'ן ולא
וכו'] טמ ח' ,אכ וגו'ן  15ל ממעל וגו'ן אטכמ ובזמן (מ בזמן ,אכ וכיון) שאין יש'עושיןן  16אטכמ רצונו של מקום!
כביכול] אטכמ ח'ן סכלייבואון שם] ד ח' ,כס שמהן כ שמה וגו' וכת' ואחמולן  17א קדשי וגו' וכתיב ואחמולן המוסגר
ד ח'ן להם] מ ח'ן מ אלה וכתיב ואחמולן א קדשי וגר לכןן  18בית ישר ]4טמ ח'ן וכתיב] וצם ח' כ לכן כה אמר לביתן
ט 'עם הי14אכישה תר"דשין 19מת יעמלן ט ח'ןמטט טמ רןהמילתוק טמ ך ,א וגיל ממם תרן
ט אוה וע' עקם] אטבם  1טמ תמםן
במד"ר פ"ב מ"ב ועוד שהש"ר פ"א פםוק ג פ"ב פסוק טז
פ"ו פסוק א ,שכל טוב דף קצב:
מתחלפים ,אבל לשון הפ"ז וחכמים אומרים זה אלייאנוהו
מקום מקדשו ובה"א אל נוה קדשך משמע דדורש ואנוהו

-אלונו .הגו1-ויגרד

י

י
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עמי בלבדאני אומרלפניךשיר וומרה אלא עלנסים שעשיתעמי ועםאבותי ועושה
עמי בכל דור ודוראלהי אביוארומכנהו.

מרשה ד
ה' איש מלחמה ה' טסו ,ר'יהודה אומרהריזה מקרא עשיר במקומות הרבה
ן נגלהעליהם כגבור דגור חרב שנאמר חכור
מגיד שנגלהעליהם הקב"ה בכלכליזיי
חרבך עלירך כבור (תהלים מה ד) ,נגלה עליהם כפרש שנ'וירכב על כרובויעףוגו'
(שםיחיא),ננלהעליהםכשרייןוכובעכגבורשניוילבש צדקה כשרייןוגו'(ישעיה נטיו),
נגלהעליהם בחנית שנ'לנוגה ברקחניתך(חכקיק גיא) ואומר והרקדניתומגורוגו'
(תהלים לה ג),נגלהעליהם בקשת ובחצים שנ'עריה תעור קשתך(חבקוקכ ט) ואומר
וישלח חציו (תהלים יח סו) ,נגלה עליהם בצנהומבן שנ' צנה וסוחרה אמתווגו' (שם
צא ד)ואו' החזקמגן וצנה(שם לה ב) .שומעאני ולא שהואצריךלאחת מכל המדות
האלו ת"ל וא' א"ש מלחמה וע' שמו בשמו היא נלחם ואינוצריך לאחת מכל הסדות
הללו אםכן למה הוצרך הכתוב לפרט כל אחדבפני עצמו אלא שאם נצרכו
י
ר
ש
י
ל
הקב"ה עושה להם מלהמותואוי לאומות מה הםשומעיןכאזניהם שהרימישאמרוהיה
דגולםעתודלהלחםבם .דה' איש מלחמה למהנאמרלפי שנגלהעל הים כגבור עושה
מלחמה שנאמרהי איש מלחמה ,ננלהבם-ני כזקן מלא רחמים שנ'ויראו את אלהי
ישראל (שמות כדי) וכשנגאלו מה הוא אומר וכעצם השמים לטוהר ואומר חוההוית
עדדי כרסוון ואומר נהרדינורנגיד ונפיקמן קדמוהי וגו'
ו ט-י) שלא ליתן

5

10

16

(דניי

וכר 1 :ועושהעמי .באיפת צדק מוחק מלת עמי ,וא"א:
1-2,4 2היוכו' .צריך להיות לכך נאמר אלהי ,וכן הוא
במכילהא דרשב"י'
(ד)  4מקרא עשיר'לעיל בשלח פרשה ד 5 :שנ'חגור.
בא*צ מגיה במקומו שנ' ה' כגבור יצא וגו' 7 :כגבור.
ב)-1צמוחקווכן נראה כמיותר אבלמפני הגירסא שבילקוט
המכירי תהליםאין למוחקו 10 :חציו' בא"צ מוסיף נגלה
עליהם באבנים וקלעיםשנ'מנגהנגדו  '111ברדונחלי אש:
11ולא .מחקו בא-אוזי"נוכן ליהא אלא בדפוסוויגיציאה
ושנסט' ובמ"ע כתב שהיא גוסחא
שונ'י.יה במקום שומעאני
ולפי גירסא זו צ-ל לקמן שנ' ה'וכ ולי נראה דנשתבום
בלוה שומע אני דברים ככתבם 12 :בשמו וכו'.
מןויאי
אגדת.בראשית פייד דףיט 15 :ה' וט /בא-צ מגיה
קיא ה',וכן הוא בפסיקתא זוטרתי ובאות אמת מגיה דן'
שמו למה נאמר 16 :שג' ויראו 31ו' .בא"צ מגיה שנ' חזה
הוית וגו' ומה שבגתים מוחק וא"ע אבל הטלות וכשנגאלו
וכף לטוהר הםעכ-פ אשגרה מלעיל פ'באפ"יד ובפסיקתא
L
ן EinWort
זומרתי ושכל טוב צד רבליתנייהו(ועיי

 1בלבדאני] א"כ חין מ אומר שירה לפנ.ךןטכ שירהן
שיר] א שבהן וזמרה]פן ושבחן טסהנסיםן ד שעשית עם
אבותיועמי שאתה עושה2 1אלהיוכון מ ח'ן וארוממנהו]
א נ' ה' איש מלחמה.
(ד)  4ה' שמו] טכ ח'ןהרי] מהיהן  5הקג-ה] מ
ח' ,ט הב-ה ן  6אב חיבך וגו'ןנגלה וכו' וגו'] א ח'ן
עליהם] ט ח'ובן בכולןן ט בפרט ן מ שנ' מקול פרש
ורומי קשתןויעף] כ ח'ןויעף וגו'] ט ח' ן 7נגלהן ד
נראהן א עליו 1 1כשרייןן כגבור] טכס ח'ן ק וילקוט
המכירי תהלים מזמוריח :כגבור צדיק וישר שג'1וגו'] רק

כ 8 1ד ונגלהן  1כחניתן א עליון ט בחנית ובחרבןא
ולנוגהן אטכס וכתיבן אב הרקןוגו'] אט ח' ן  9א
עליון בקשת] ט נ' ובחניתןו כקשתן טמ וחציםן אב

קשתך וגו' 1ואומר]~אם ח ,,ט וכvתיבן  10דם חyצים (ם
e
נ'ויפיצם ,ל נ'וגו') ן כ חציו וט' .אט חציוויפיצםן
עליהם] מ ח /טעליון אב ובמגןןכ וסוחרהוגו'ןוהוין
אטלס ר ן  11ואומר] אמ ח'ן אטכ וצנה וגו'ן אטש
או שומען ולא] רק רו ד לאחדן טמ מן המדות ,א ממדותן  12אטכס הללון בה' וכו' מלחמה] ט ח'1ואינו וכו' הללו] ד
ואינו נלחם בא' מכל הכליסןמכל] כוס מןן א מדותן 13אט וא-כןאטב צריךן הכתובן אדחק ט לפרוטןאכ אחדואחדן
טמ אחת ואחת בפני עצמה (ט עצמו)ן טבמ צרכו ישראל (ם נ' להם למרדו)ן א צרכו להן לישראלן  14הקב-הן ד ח' ,א
כ רעשתם ,ט הב-הן אטמ מלחמהןואוי וכה] מ ואומר לאו"ה מהשהןן אטכאוי להם לאוה-ען ט באזניכםן מ שהרי עתיד
הקב"ה להלחם בםן  15כ בהם ,ק בון למה וכו'לפי] מ ח'ן מ נגלה עליהם כגבורן  16אכ מלחמות 1נגלה] מ נ'עליהםן
7נ אט ישראל 1ט'ן כ השמים וא'ן חזה הוית] מ ח'ן כ הוית וגו'ן  18אכרסוון רמיו וגו' נהר ,ט כורסוון רמיו וגו' ועתיק
יומיןיתיב ,מ כרסווןרמיו שלא חם"ן ואומר וכר וגו'] ט ח'ן אכ דינור וא'ן כ שלא יהא למו פתחון וכו'ן
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פתחון פה לאומות העולם לומר שתי רשויותהן אלא הי איש מלחמה ה' שמו הוא
במצרים הואעל הים הוא לשעבר הוא לעתידלבוא הוא בעולם הזה הוא לעולם הבא
שנ' ראו עתהכיאני אנ .היא וגו' (דברים לב לט) יכוכתיב עד זקנה אני הוא ונו'
(ישעיהסו ד) וכתיב כה אמרהי מלך ישראלוגואלו ה' צבאותאני ראשוןואני אחרון
(שם מד ו) 41ואומר מי פעל ועשרה קורח" זךדורורז מראש אני בה'ראשון ואת
אחרוניםאני הוא (שם מא ד),יש ב
ן אבלאיןלו כח ולא
אב]בור במדינהועליו כלכליזיי
גבורה ולא תכמים ולא מלחמה
הב"האינוכן ישלו כח ונכורה ותכמים ומלחמה
שכ'כי לה' המלחמהונתן אתאםבידינו (ש"איו מו) וכתיב לדוד ברוך ה'צורי המלמר
ידי לקרב אצכעותי למלחמהותהלים קמר א),יש כבור כמדינהוכחועליוכן ארבעים
שנה אינו דומה יתלבןנ' ולאבןנ':י דומהלבן שש.ם ולאבן ששיםלבן שבעים 4א
כל שהוא הולך כחו מתמעט אבל מי שאמר והיה העולם אינוכן אלאאני ה' לא
שניתיוגו'(מלאכיכה).יש בבורבמדינה שמשקנאהונבוחה לובשתואפ.לואביוואפילו
אמוואפילוקרובי הבל מכה בחמהוהולךלו אבל הקב"האינוכן 4א ה'איש מלחמה
ה'שמו .ה' איש מלחמה שהוא נלחם במצרים ,ה' שמו שהוא מרחםעלבריותיו שנ'
 1,ה' ה' אל רחוםוחנוןוג( '.שמות לדו) .יש כבור במדינה בשעה שהחצייוצאמידועוד
לאיכול להחוירואליו אבל הקב"ה אינו כן אלאכשאין ישראלעושיןרצונו כביכול
נורה יוצאהמלפניו שנ' אםשניתי ברקחרכיוגו' (דברים לב מא) עשו תשובהמיד
הוא מחוירה שניותאחו במשפטיריאו כומעאני שהיא מחוירהריקם ת"ל אשיב נקם
לצריועלמי הוא מחזירהעל אומות העולם שנ'ולמשנאי אשלם ,מלך בשר ודםיוצא
*יפ למלחמהומרינות קרבות באית אצלו ושואלותצרכיהןמלפניווהז אומ'להןועוףד"א
למלחמה הואיוצא לכשינצח במלחמהוישובבאין אתםושואלין צרכיכםמלפניו אבל
 2ד על הים".במצריםן ט והוא לעתידן ט והוא בעזה-בן
 3ראו] א ח'ו כ עתה וגו'ןוגו'] אס ח'ן תמוסגר ר ח']
יכתיב עד וכו' וגו'] מ ח'ןוגו'] א ח'ן  4ה' וכו' אחרון]
מ ח'ן א וגאו וגו' ואו'אני ה'ן כ צבאות וגו' וכתיבאני

ה' ראשון וגו'ן 5ואו' וכו' ראשון] בו ח,ןקורא וכו'] ח"ן
 6הוא] כנ'סימןכזהזין בכוח קנאהבחציסימןיוצאועומד
ט במדה]כלן כ ח']מ ואין לו לא כח]לו] אטב ג'לאן

 1מ 5,, 5 9ח)2 :במצרים .בא"צ מגיה עלפי הגירסא
הפ'ישנה הוא עלהים הואבסיני ,וכן הוא לקמן מס' דבחיש
ה .אבל הגר' א גורס לקמן כגירסא הישנה שהיא גירסת

הדפוס ועכ"פ א-צ להגיה6 :אני הוא' לקמן מס' דבחדש
פרשה ה ,הגיגהיד ,.שמות רבה פ-כח ס"ה,
 יש וכו' .מאמר זה ליתא במכיל' דרשב-י ונראה דראוילהיות ד"א ה' איש מלחמה ה' שמויש וכו'9 :ישוכו'.
במכילתא דרשב"י גורס כאן ד-א ה'וכו' שמויש וכו'וכן
וכן לקמן ש'יב קודם יש וכו' N~ha 11 :ובו" במכילתא
דרשב"י גרס אלא ה' איש וכו' שמו וכה-אאני18 :שישע
ובו" מדרש תנאים דברים לב מא (דף רגו ,ספרי שםפים'
ש-ט:~wD ,

 7מ לאן אכט תכסיסן אטכ אבלמי שאמרוהיה העולם
אינו כן אלאיש (אט ח')ן למק הקב"הןיש] מ ח'ן מ
הכח ולו הגבורהן ט ולו גבורהן אטכס טכסיס  8 1ונתן
וכו'] ט ח' ,כ וגו'ן ד אותםןלדוד] מ ח'ן כ צורי וגו'ן
 9אצבעותי וכו'] ט ח' ,אט וגו'1במדינה] ד מלחמה ,מ מ
ט וכח ן  10שנה] אט ח'ן דואינון המוסגר רק מ ,ט
ובן ששיםאינו דומהן ששים] אב נ' דומהן אלאן ד אבל ן  11ם אבל הקב-ה ,כ אבל הק' ן  12וגו'] אטבלמ ה'ן א
שבקנאהן מ כיון שקנאהן כ שמי שקנאהן ט שקנאהןואפילו אמו] אטבם ח' ן  13טפט אפילון הכל] אכמ ח'ן אטכס
מכה והולך (א מכהו הולך) בחמה אבלן  :אבל הק' ,אט אבל מי שאמר והיה העולםן אלאן ר ח'ן  14דה' שמו] כ ח'ן רח'
שמו וכו' מלחמה] טס ח'ן ל עם המצריים .על המצרייםןעל] כ ג'כל 15 1ז-ה' בפ.ב] מ ח'ןוגו'] אטעם ח'ן
שמה,ט שמשעהן מ כיון שהיחקץן א שמשהחץןט שהחץן אטכממידואיגוימלן 16דמלהחזירהן*יו]במדינאי
אטכמ
א ח'ןבשעה] כ
א'ן טכ שכבר יצא מידו אבל הק' (טמי שאמ.והי' הע')ן א אגלמי שאמר והה-ען אלא] ד ח'ן אטכמ רצונו של מקוםן
גביכול] מ ח'ןדנ אט יוצאןוגו'] טלא ה' 18,שג' וכו' מחזירה] א ח'ןאו] ט ח"ן מ שמחזירה ,כ מחזיר'ןא שנ'ן19ח
עלן טא] ד ח' ן  20אדכט קרובות (אכ נ' אצלו)ן באי'ןאצלו] אדכ ת' 1ם אצלו באותן ומק והוא ל ה') אומרן ט
או'ןלהן וכו' יוצא] ט ח'ןלהן] ק ח'ןלדעוףן הואוכו'] א ח'ן  21ט במלחמהןיוצא] ט ח'ן במלחמה] ר ח'ן ט לכשיהדר
וינצח אתםבאיןן כמ לכשינצח נמלחמה (כ ח') ויחזור אתם באיםן ט שואליןן וסק צרכיהן  :צרם"1

י
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הקב"ה אינוכן אלא ה' איש מלחמה שהוא נלחם במצרים ה' שמו שהוא שומע צעקת
כלבאיהצילם שנ' ש.מצ תפלהעדיך כל בשריבואו (תהמם מהג) .מלך בשר ודם
עומד במלחמהאינויכוללוון ולא למפק אכמניות לכלחיילותיו והקב"האינוכן4אה'
איש מלחמה שהוא נלחם במצרים ה' שמו שהואון ומפתנם לכל באי העולם שנאמר
ים סיףלנזריםוגו'נותן לחם לכל בשר (שם קלו יכ-כה) .ה' איש מלחמה,
איפשרלומרכן והלא כבר נאמרהלא את השמים ואת הארץאני מלא נאםהי (ירמי'
לגוז-
כנ כד)וכתיב וקרא זה אל זה ואמר (ישעיהו ג) וכתיב והנה כבוד אלהי ישראלוכו'
(יחזקאל מב ב) ומה ת"ל ה' איש מלחמהמפני חבתכם ומפני קדושתכם אקדש שמי
בכם שניכי אלאנכי ולא איש בקרבך קדוש אקדש שמי בכם(הושעיא ט) :ה' שמו
בשמו הואניה
םואינוצריך לאחת סבל מדוה אלווכן דוד אומי אתה באאלי כחרב
ובחניתובכידון ואני באאייך בשם ה' צבאות (ש"איז מה) וכת.ב אלה ברכב ואלה
במיסים ואנחנו בשם ה'להינו (תהלים כ" ח)וכן אמא אומר ויקרא אמא אל ה' אלהיו

ו'ני' (דה"ב ידי).
מרככות פרעה וחילו ירה בים ,במדה שאדם מודד בהמודדיןלו .הם אמרו
מי ה' אשר אשמעבקולו (שמות ה ב) ואף אתה באיתה מדה מדדת להם לכך נאמר
מרכבות פרעה וחילו ירהבים .כתוב אחד אימרירה וכתוב אחד אומר רמה כיצד
יתקיימי שני פמיק*ם הללו ,ירה שהן יורדין לתהום רמה שהן עולין למריכם .ד"א
ן בח"ג
ש7א.ועייז דברים רבה פ"ה ס-ד3 :אכסניות.עיי
 1כק הק' ,אטמי שא' וה' הע'ן אלא] ד :ח'ן  2טפל
:
א
ב
צ
ה
ל
פרנסתחי
יצריךלהיותאפסניותמלשוןיין
ם
ל
ו
ע
ן
'
ו
ג
ו
ה
ל
פ
ת
ן
כ
כלוכו'] א ח' ן  3אואינון אטב
 4שכ' לגוזר ובו" כלומר דנל"חםע'ב"מ01צ'רים ומפרנס ,ועיין
מ לזון (כ לא להן) את (בס ח')חיילותיו ולא לספק להן
גירסת כי-מ אבל בא-צ מוחק הפסוק של לגוזר וכו"ועיין
אפניעות (א אופניניות ,ט אכסניאות ,מאסניניות) אבל
גירסת מ"ח 7 :וכתיב והנה וכו' ישראל' אפשר שהכוונה
של הפסוק דדהי"ב 1יז-יח ועתה ה' אלהי ישראל וכו'כי
הקב"ה ( :הק' ,אטמי שא' וה' הע')ן אלא] א ח'ן  4אט
מאמנם ישב אלהים וכף ,מ"ע 12 :וכן אסא וכו" נשלה
כס ומפרנס (טנ' את) כלבריותיון מ שנ' פותח אתידך
פרש'ב 14 :מרכבות וכון בא"צ מוחק מכאן עד כתוב אחד
נותן לחם לכל בשר]  5טכ לגזרים וכתיב בתריה (ט ח')
וכו' מפני שאין להבין איך יש כאן מדה כנגד מרה ובם-כ
תדחק לפרש עלפי שמו
מ-4ר פ"ה ס-יו ותנחומא וארא סוף
נותן ן א וכת' נותןן בשר] וקג'נותן לבהמה לחמהלבני
ס"ה דאיתא שם רשע ה' אמרתבמי אתה וכף ויש בזה
עורב אשריקראוומספיק אכסניות לכלבאיהעולםיי
' שמו
שפ שתילשונותולפילשון אחתמי בהפוךהאותיות הואים
י נטו
שהואנותן לחם לכל בשר (ק העולם שנ' אףיר
שמ"ע מפרש רס"ל כר"ג דלעיל פ' בשלח פ"ו דמרכבות
'
ח
ן
'
ו
ג
ו
בשר
שמים) א
 1וה'] ט ן א מלחמה וה' שמון
שיעהוחילוירה בים אבלפרעהנשתיירלפי שאמר מתחלה
 6הלא]
מי ה' ועכשיו יאמרמי כמכהבאלים וע"כ מגיה ג"כ פרעה
4וכ]מ ח'ן כ ואתוגו'וכת'קראן נאם ה'] אם ח'ן 7ט
אמר במקום הם אמרו ולפי הפירוש זה עכ"פ העקר חסר
כ
זהוגו'ן ואמר וכו' וגו'] מ ח'ן ואמר] ד נ'וכתיב
ף
ולשון המכילתא דרשב"י הוא אמר מי ה' וכו' בקולו א
'
ה
ב
ה
נ
ה
ו
ן
ל
א
ר
ש
י
ר
מ
א
ו
'
ו
ג
ו
ן
אמם ואומר
אטל
אלהי
אתה הראית להן יראתך ואימתך על הים מרכבות פרעה
והנהן כבודן ר נ' דה'ןוגו'] ט ח'ן א יש' בא וגו'1
וחילוירה בים אבל גם בזה 4)-2ן נחה דעתנו .ויפה מכל
מפירושים גירסת המ"ח דגרם אף אתה כן מדדת להם דה'
 8ה'ן דט ח'ן מלחמה] אג' וה' שמון ? אלאמפנין כמ
שמו מרכבות פרעה וגו' ואעפ.כ יש לפקפק אם גירסא זו
מפני'מ אקדישן  9שנ' וכו' בכסן ט ח' אכמ ובה"אןכין
אינה אלא תקון מידי המחבר ואולי הדורש לא בא אלא
מ ח' ן בקרבך קדושן א-כוגו' ,ט בקרבכםן אקדש וכו'
לדייק מלת פרעה דהוא אמרמי ה' ועל כן כתיב גם כאן
'
ח
]
ס
כ
ב
י
ן
ו
נ
י
א
 10אט ןואינו וכו' אלו] מ ח'ן ט אחתן
מרכבות פרעה 16 :כתוב וכו' .מפריע הסדר ואינו אלא
נצל הדרשה מלע.ל פ-ב .ובמ"ע מוחק לקמז ד"א מרכבות
כ המדותן א האלו ,ט הללון כ!מ דוד הוא אומרןאלי] מ
ח'ן אב בחרבוגו'ן 11ובכידוןוכו'ן מ ח' ,ט וגו'ן במק':
ואנכי ן א :ברכב וגו' וכת' (א ח') המה כרעו ונפלו (א
ד') וגו' וכה' (א מה הוא או') דה' הושיעה המלך ן 12ואנחנו וכוץ מ ח'ן מ וכה"א באסא ויקראןאלהיווגו'] טס ח'ןאכ
אלהיו (א וגו') ד':שמי כשמו (א בשמו)ן  14אוחילו וגו' מרכבות פרעהוחילו ירהביס במדהןוחילו] כ ח'ןירהבימן ד
כ ה'ן כמ במדה שמרדו בה מדדת להםן  15אשר אשמע בקולון כ ח'ן מ אף אתה כן מרדת להם  ':-1שמו שמרכבות פרעה
ותילוירה בימן אכ המדהן ם נאמרירה ביםן 16מרכבות וכו'וחילוןב :ח'ןוחילו ירהבימן ד :ח'ןביסן כ ג'ירהןכתוב
"כו' למרוסן מ ח'ןט רמה וכי' במדה וכו'ן 17אב כתוביסןהללון א ח'ןשהן בפ'אן א שהיוןד"אן א ח"ן

6
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6

מרכבות פרעה במדה שמדדו בה מרדת ומדהכם ,הן אמרו כליהבןהילוד היאורר:
תשליכוהו (שם א כב) אף אתה באותה מדה מדדת להם שנאמר מרכבות פרעה ד"א
ולמרכבות פרעה במדה שמדדו בה מדד'להם)*הם אמרוויקח שש מאות רכב בחור
אף אתה יכבאותה המדה מדרת להםלכך נאמר מרככות פרעה)י ומבחר שלישיו
במדה שמדיוגו'הם אמרוושלישיםעל כולוואףאתה באותההמיה מדר'להם ומכתר
שלישיו טבעוביםמ"ף :טובעובים סוף במדה שמ'וכו' ,הם מררו אתהייהם בעבורה
קשה בחומר ואף אתה באותה המדה מדדת להםואףאתהעשית להםהמיםכטיטוהיי
משתקעין בהםלכך נאמר טבעובים מיףואין טובעו %א בפיט שנ'טבעתיביון מצת.ה
(תהלים מט נ) וכתיבויטבעירמיה בטיט(ירמיה לה ו) לכך נאמר טבעו ביםסוף.

16

פרשה ה

16

תהומות יכמיומו ,וכי תהומותיש שם והלא עשונית היא ומה ת"ל תהומית
יכמיומו אלא מלמד שעלה תהום התחתון ותהוםהעליון והיו המים נלחמים בהם בכל
מיני פורעניותלכך נאמר תהומותיכמיומו* ד"א תהומותיכמיומווכי תהומותיש שם
והלאעשוניתהיא ומה ת"ל תהומותיכמיומו %א מלמד שעלה תהום התחתוןעלתהית
העליון וחפהעליהם את הרקיע והקדיר עליהם את הכוכבים שנ' כל מאורי אורוכו'
(יחזקאל לב חז ולמה ונתתי חשך על ארצךוכתיבכיכוכבי השמים וכמיליהם לא
ג י) וכתיב ובתחפנחם חוך היום וא'
יהלו אירם ולמה חשך השמש וכוי(ישעיה י
(יחזקאל ליח ,מפני מההיאענןיכםנה וכתיב ופקרתיעל תכל רעה (ישעיהיג יא'.
פרעה זא"נ 1 :הן אמרו וכוי בא"צ מגיה וגורם על פ-
התנחומא  cnr-1אמרוויקח שש וכו' בחור אף אהה באוהה
מדה מרכבות פרעהוגו' ,רהבם אמרושלישים על כולו אף
אתה ומבחר שלישיו ,הכח אמרו כל הבן הילוד אף אתה
תהומותיכסיומו ,הם מררו וכו'8 :לכך נאמר' באיפת צדק
מגיה שנאמר 9 :לכך וכו' .מיותר,וכן ליתא במ"ח ואולי
צ"ל לעיל שנא' ואזאין הכרח כל כך להגיה כאן ,ובא"צ
מגיה לכך נאמר מרכבות פרעה'
( 11 )-תהומותוכו' .בא"צ מוחק מכא
ן:עד ד"א ,ולח-
גוה שתקנו הגירסא לקמן בפנים א"צ להגיה
עשוניה
מן שונית,ר"ל מקום שהים עולה בזעפו ,ובא-צ מגיה לק
וכן הוא במכילהא דרשב"י' ועיין אהלות פי"ח מ"ו ולשון
השכל טוב דף קצגוכי ההומותהיו שם והלא עשונית היא
ם המלח לבראשיתידג)
שנ' אל עמק השיד [צ"להפידים]י
כדדרשינן התםע"כ .ולא נדע מה שפירש שם כיאיןביונו
הש"ט.לבראשית אלא מפ"טו ואילך ,אבליונתן תרגם שם
הוא אתר דמסיק פרקטוניןדמיין ושוי להון לימא דמלהא:
15וחפה .בא"צ מגיה ד"אויפה - :שנאמר' בא"א מג.ה

1אפרעהוחילוןמרכבותפרעה]מח'ןרשאדםמודרבהמוורין
לוןהיאורה וכו'ן כ ח' ,מ וגו' ן  2תשליכוהו] ד ח' ,א
וגו'ן אכ ואףן אטב המדהן להם] כ ח'ן שנ' וכף פרעהן
מ ח' ,ט לכך נאמרירהבים (וכופל כתוב אחו וכו' רמה
וכו' במדה וכו' .להם וכו' בים) ,אכ לכך נאמר מרכבות
פרעה(א נ'וגו')ן ד"א] ד:מ ח'ן  3המוסגר רק א ןאמרון
מ ח' מבחורוגו' ןבחור] ס:1מ ח' ן4אכ ואףןאף וכוץ
מ לכך נאמר מרכבות פרעה ,ט אף אתה מרכבות פרעה
וחילו 1המוסגר ד ח'ן ומבחר וכוץ טס הם אמרו ושלישים
עלכולו ואף אתהומבחר (ט מבחר) וכו' ,ר ומבחרשלישיו
טובעובים סוף הן שמו שלישיםעל כולו אף אתה ההומית
יכסיומו הן מררו וכו' ן ומבחר וכו' להם) כ ח' ן  6א
שלישיו וגו'ןסוףן כנ'במדה שאתה מודד בה מודדין לון
טובעו וכו'וגו'ן טכס ח'ן אכ הן אמרו (א ח') וימררו
מ מררוחיינו בחומר ובלבנים אףהם טמעוביםסוף עשיה
כענין שנאמר.
להםן אכחייהםוגו'ואףן םחייהם בטיט אף באותה מדה
עשית וכו'ן 7באותהוכו'אתה] דח'ן אטכ מיםן  8בהם] ד
בה]בים סוףן מ ח'ן ט איןן אטכס טביעה אלאן אטכ אלא טיטן טכס שנ' ויטבע ירמיה בסיט ואומר (אם ח') טבעת-
ביון מצולה (א נ' וגו')ן  9לכך וכו'] מח'.
(ה)  11כס עשוגיותן ומה יכסימו] ט ה'ן תהומות] ד ח' ן  12מלמדן ר ח'ן אטכ שעלון אטם העליון ' .
וכו"
התחתוןן כ והתהוםן 13מיני] מ ח'ן לכך וכו' רעה ש'יח] מ ח' ן ט ד"א שעלה וכו'ן  14כ עשוניותן מלמדן ד ח'ן ר
לההוםהעליוןן א ועל ן 15העליון] ךנ'והיו המים נלחמים בהם בכלמיני פורעניות לכך נאמר תהומותיכסיומון אה".אתן
ד ח'ן שנ'] ט ח'ן ט וכלן אטכ אור בשמים וגו' (ט ח') עדעליך (אט ח') מפגי (א נ' מה) ונתתי (אט נחתי) ן  16ט
ארצין ארצך] אטכ נאם ה' אלהים (ט ח')ן אטכ ובה"אכין כ וכפיליהם וגו' מפני מה חשךן  17אט מפני מהן אט השמש
בצאתו (א בצאתי)וירח לאיגיה אורו ,כ השמש בצאהון אטכ וכה"א ובהאפנחסן ט היום בשברי שם מטות מצרים נשב'ז
(א ונשבת) גאון עוזהמפני מהכיענן וגו'ן וגוץ כ ח'ן  : 18יבמהן אט יכסנה ובנותיה בשבי תלכנהן כ וכן ופקדת ..א'ט

,

'.

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

מסכתא דויהיבנשלה

פרשה ה

133

וגהירד לתהום אהד שנ' תהוםימובבניוגוי(יונה בו) הםירדולשני תהומות שנאמרההומיתיכמיומו ,יונהירד למצולה אחתי:שנ'ותשליכני מצולה (שם ד)) 4והםירדו
לשתים שנ'ירדו במצולות ואין מצולה אלא מים עזים שנ'ותשליכני מצולה בלבב
ימים (שם) וכתיב ואת רודפיהם המלכת במצולור :כמו אבן במים עזים :ירדו
במצולות,וכימצולותיש שם והלאעשוניתהיתה מה ת"לירדובמצילות אלא מלמד
'הנפרץהים הבדול לתוכווה.ו המיםנלחמים בהם בכםמיני פורעניותלכך נאמרירדו
במצולות :כמו אבן ,כמדה שאדם מודד בהמודדיןלו,הןאמרווראיתן עלהאבנים
א" אתה עשית להם המים כאבניםוהיוהמיםמכ.ןאותם מקוםהאבניםלכך נאמר
כמואבן .ד"א כמו אבן ה.א היתה מכהבינונית ,הרשעים שבהןהיו מטורפין כקש,
הבינוניים כאבן ,הפקחים שבהןצללוכעופרת במיםאדירים .ד"א כמואבןעל שהקשו
לבםכאבןאבל אתהטיבךוהמדיךהרביםורחמיךעלינווימינך פשוטהלכלבאיהעולם
שנאמרימינךה' .ימינך ה' שני פעמים כי ימינך וזרועך ואור פניך (תהלים מד ד)
יכתיב בי נשבעתייצא מפי צדקה דבר ולא ישוב (ישעיה מה כס :נאדרי בכח
נאה אתהואדיר בכח שנתת ארכהלדור המבול לעשות תשובה ולא עשותשיבה שנ'
ייאמר ה' לאידוןרוחי באדם (בראשית ו כ) ולא גמרת להם כלייה עד שהשלימו
שעםלפניך .וכן אתה מוצא באנשי הטכדל שהארכת להם לעשות תש-בה ולא עשושנ'ויאמר ה'הן עם אהד ושפה אחת לכילםוזה החלם לעשות ועתה וגו' (שם יא ו)
ואין עתה אלא תשובה שנ' ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך שבריםייב) ולא
נמרתע.יהםכלייהעד שהשלימו רשעםלפניך .וכן את מיצא באנשי מדום שהארכת
לקם לעשות תשובה ולא עשו שנ' ויאמר ועקתמדום ועמירהכי רבה ארדה נא ואראה
יבלאשית יה כ) ואומר וה' המטיר על מדום ועל עמורה כפרית ואש וגו' אם עשו

עי

וכה"א ופקדתין פ רעה וגו'ן אט רעהועל רשעים עונםן
 9מכה .לשון מכילהא דרשב"י כמו אבן זו כת בינונית
שבהן ,וע-כ שיער החכם בלוי בספר היובל לכבוד מו-ר
 1מיונה הנביאןוגו'] טכס ח'ן טכמ והם  2המוסגר ד
ר'ישראלהלוי דףנט דגםלפנינוצ"למי ועודישלהעיר
ח'ן א מצולהוגו'ן  3אטכס לשני מצולותןירדו] ךח"ן
דבמכ' דרשב"י איתא להפך דכשרים
כקשת-ורשעים כעיפרת
אטםאין' ד מצולותןעזימן ד עד יםן בלבגימיסן אט
וגירסת המכילתאדילן נראה יותר11 :עלינו .בא"צ מוחק:
ח' ,כינו'ן  4ס אתן כמו אבן] מ ח'ן כמו וכו'עזיפן כ
ש 1פעמים .בא"צ מוסיף אחד שטובך וחסדךעלינווימינך
אחר פשוטה לכלבאיעולם.ועייןספרי פנחס צד קפ וש"ג:
יוכי במצולות
ח'ןירדו במצולות] ט ח'ן 5וכין א נ'ישן
מלפניך .תוספתא סוטה פ"י ה"ג .אבות דר'נתן נ"א פ"לב
מוכי מצולההיתהשם,אט:מ היאןמה ת"לוכו' במצולותן
בראשית רבה פ-לב ס"ז ,שוחר טוב בו דף רב ,ועודירוש'
טס ח' 1א :ומה ת-ל 1אלא] ד ח'ן  6ד שנפרשן לתוכו]
מועדקטן דף פב ע"ג.בבלי סנהדרין קח ,:תגחומא נח ס"ה,
'
ח
כ ח' ,ר לתוהון לכך וכו' במנולותן מ ן  7כמואבזן ט
ירש"י בראשיתזי ות-י שם18 :ואין עתה וכו' .בראשית
דבה פ"כא סיו מ"לה ט' ט .במדבר רבה פ"יג מ"ג ,שוחר
ח'ן אטכס במדה שמדדו(ט נ' מרד להן ,אב נ,בה מדדת
טוב מזמורק .פסיקתארבתי פ"ז דף כו ,:תנחימא נחס"יח,
להם) 81טכואףן אטכמיםןהמים]כח'ן אותם] אט ה'ן
ילקיטבראשיתלד 20 :ארדהוכו' .בראשית רבה פ"מט.ס"ו:
לכךוכו'אבן) מ ח'ן 9מכה וכיבמים]ב ח'ן מכה] טוויגי'
מיתהן ט רשעיםן  10דם הפקחים צללו(ד ח ),כעופרת ד"א וכו',רש"י פס'ה גורס כשרים במקום הפקחיםן :כמו אבןמפני
מהןעלן ק עד 11 1כ את לבםן ט כמו אבןן אט?מ את (מ ח') חסדך וטובך ורחמיך הרבים ( :ח')וימינך שהיא (מח')
פסוטהןסמעולם ן 12ה'בפ'ב]ןדח'ן ט וזרועך וגו' נאדרי וכון חטכ פניךכי רציתם 13 1א מפי וגו'ןדבר וכו'] ט ח'
'ן  14מ ואדיר אתה שנתת להם ארכהן ט ארוכהן אט:לדורו של מבולן כ לאן תשובה] טכמ חן שנ ,וכו'] ר ואומר
כיגו
לאידוןן  15כידון וגו'ן א רוחי וגו'ן ט באדם וגו' ,מ גרמת ? 1כלאה עליהם ,אט עליהםכלייה ן  16כ!כט מגדלן אט
כמ שנתת להם ארכה (ט ארוכה)ן לעשות וכו; עשון מ ח' ,א וגו'ן  17כ שנ' הבה נבנה לנועיר וגו'ואומרויאמר ה'ה'ן ט
4ל' וגו'ן מ אחד וגו' ועתהן א ישפה וגו'ן כמ ועתה לא יבצר מהם ( :נ' כל אשר יזמו לעשות)ן  18מואין ועתהן כ
אלהיך וגו'ן ד דורש וגו'ןמעמךן ט ח' ,א וגו'ן ט לאן  19דלפניך רשעים ,ט רשעים לפניךןוכן וכו' רשען ש"ג בע' הס']
כ ה,ן אטט שנתת להם ארכה (ט ארוכה) ן  20לעשות וכו'] אס ח'ן ד צעקתן ט מדום אררהן א ועמורה וגו' ארדהן א
אראה וגו'ן  21אטש מה נאמר שם וה' המטירןועל וכו' וגוץ מ ח' ,אט וגו'ן א וא' אםן אט ~1Vyן

10

16

26
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מסכתאדויהי ובשלח

פרשה

1

תשובה הרי מפר ואם לאו הרי בפריתיאש ולא גמרתעליהןכלייה עד שהפולימר
רשעןלפניך .עשר מכות הבאתעל המצרים במצרים ולא נמרת עליהן כלייה עי
שהשלימו  *tyW-ד"א ימינך ה' נאדרי בכח ,כשישראלעושין רצונו של מכום
הועושין שמ4ימיןשניימינך ה'ימינך ה' שניפעמיםוכשאין ישר'עושיןרצונו שלמכדם
(איכה ב נ) כשישראלעושיןרצונו
כביכולהןעושיןימין שמאל שנ' השיב אחורימיני
של מקוםאין שינהלפניו שנא' הנה לאינום ולאיישן יתהלים קכא ד) וכשא-ן עושין
רצוח של מקוםכביכול שינהלפכו שנ'ויקץכישןה' כגבור טתרוקמיין (שם עתמהי
כשישרףעושיןרצונו שלמקום איןה-מהלפניו שנ' חימהאיןלי (.שעיהכז ד)וכשאין
עושיןרצונו של מקום חימהלפניו שנ' וחרה אף ה' בכם (דבריםן ד) ,כשישרץעושין
רצונו של מקום הוא נלחם להם שנ' ה'ילחם לכם וכשאיןעושין רצונו של מקום הוא
נלחם בם שנ'ויהפך להםלאויב והוא גלדם בם (ישעיה מב י) ולא עוד אלא
י
י
ש
ו
ע
ש
רחמן אבזרי שנא'היה וא' כאויבוגו' (איכה ב ה) :תרעץ אויב ,רעצת א-יב איר
אומרכן אלא תרעץ אויבלעתיד לבא שנ' בזעם תצעד ארץ כאף תדוש גוים (חבקוק
כ יכ) ,תרעץאויב ,וה פרעה שנ' אמראויבוגון .ד"אוהעשו שנ' אמרהאויב עליכם
האחוגו' (יחזקאללוב).

יין

16

פרשה ו

וברוב נאונר תהרום קמיך ,הרביתלהתגאותנגד מי שקם נגדךומי הם שקמו
ננרך הם שקמו נגדבניך .תהרום קמיך ,תהרום קמינואין כתיב כאן 4א תהרום קמיך
א 4
מגיד הכתוב שכלמי שקם כנגד ישראל כאלו קם כנגד הקב"ה .וכן הוא אומר
6פ תשכחקי
לצורריךשאוןקמיך עולה תמיד (תהלים עד כסירכי הנהאויביך הי (שם
צב י))4כיהנהאויביךיהמיון (שםפג ג) מפני מהעל עמךיערימוסוד וגו' הלא משנאיך
 1ואש וכו' .עיין בח"ג וכל המפרשים והגר-א מוחקי.
הגוסחא הישנה ,אבל במ"ע מקיים הגירסא ומפרש דה-ק
כמו דבעלמא הפעל מטר מורה על ירידת הגשט אף כגן
וא'.ת אדרבה נדון מכאן דאף על ירירת גפרית ואש שייך
לומר מטר ת-ל מאת מ'וכו' ואין דבררע יורד מן השמים
ומביא סעד לדבריו ממה שפירש רש-י שם בתחלה מטר
ונעשה גפרית ואש .ועיין בת"י ובראשית רבה ס"נא ס-ב
שם;  2עשר .שי"ג מגיה וכן בעשר8 :אין הימה וגו'.
עבודה זרה ג ,.תוספ' שם ד"ה חימה .שמות רבה פ
-.ל ס**
רש"י 12 :אכזרי .ספרי צד ריא 13 :תצעדוכו' ודורש
ו-יצעד כמו כשרעץ ,וכן תרגום יונתן שם למחבררקיעי
ארעא ,מאירעין'
( 19 )-וכה-א וכו' .ספרי במדבר צד פא ,וש"נ' פרקי

 1ואש] אד נ' נאמר (א ח') כאן מטר ונאמר (ד שמר)
להלן מטר מה להלן מסר אף כאן מטרואי(אאי) מה כאן
גפרית ואש אףלהלן גפרית ואש ת-ל מאת ה' מן השמיםן
ט עליהם וכו'ימינך וכו'ן מ גרמתן מ מקהכםן א כלייה
וגו' עשרןכלייה] ר ח'ן 2לפגיך] ד ח"ן עשר וכו' ד"א] מ
ח'ן א מצרייםן אעליהם וגו' ן  3ד-א] א :ח' 1נאדרי
בכח] ט :ח'ן  4וע'] מ ח'ןימינך ה'] טס ח'ןישר ]4מ
ח'ן של מקום] ר ח' וכן בכ'ן  5כביכול] אטכס ח'1הזן
טמ ח' ן כ ושמאל ן  6הנה וכו' שנ'] כ ח'ן טישן
שומר ישראלן א וכשאין ית'ן 7כגבור וכו'] אטכמ ח'ן
 8ד וכשישר]4של מקומן כ ח'ןלי]אח'ן 9אג וכשאין
יש'עושיןן  9אטכ מביכולחימהןדאפי בכם וגו' ,מ אפי
ביום ההוא .א אפי אף דה'ן  10אכיכשאין יש' עושיןן מקום] כ ח'ן  11ויהפך וכו' שנ'] מ ח'ן והוא וכו' בם] א ח.ן
שיד תרעץ כאויבן מ אינו אומר רעצת אויבן  13כן] ד ח' ,טכ4ו,
טכ שהןעושיןןשעושין] ד  1רצון 12 1וגו'] אטכמ ח'ן
באף וכו'] טמ ח' ,אכ וגו' ן  14וגו'] אטכמ ה'י  :ד"א תרעץ אויב זהן מ אויבןעליכםוכו'ןכ :ח' ,אוגו'ן ךעליהםן
 15וע'] כסח'.
( 17 )1תהרוס קמיך] כמ ח' ,אט וגו'ן מ להתגאות כנגדמי שקמו על בניך ,אטכ כנגר מי שקמו כנגדךןומי וכרן
בניך] מ ח'ן א ומהם שקמון  18נגדך וכו' שקמו] כ ח'ן אט כנגדךמי שקמו כנגד בניךן :כנגדן תהרוסקמיך] אטכ
י
"
ח
קמינו] כ נ' כתא מ קמיעואינו אומר אלא קמיך וכו'ן 19הכתובן ד ח'ן אטכמ שהןא קמן מ כאלוהוא קם כנגדןאטכמ
מי שאמרוהיה העולםן אכ אומר התשכח ן20שאון וכו'] כ"'? 1ולה המיד] מ ח' ,א וגוץ א כיהנהאויביךה'כיהנהאויביך
יאגזזכי הנהאויביךיהסרעםפניןהשיסג .רקכמ] ז-ז' כ נ'יאברון 1ג וגתן מ ח' ,אט תתיעצו עליגוניךן כ וכת' הלאו
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ה' אשנאובתקוממיך אתקוטט (שם קלט כא) מפס מה תכלית שנאה שנאסום וט' וכן
הוא אומרכיהנוגע בכםנונע בבבתעיני(וכריהןב יב) ר'יהודה אימר בכבתעין איה
אומרכן אלפו בבבתעינו כתיב כביכול כלפי מעלה אלא שכנה הכתוב כיוצא בו
ואמרהם הנה מחלאה והפחתם אותו (מלאכי א יג) ,אלא שכנה הכתובכיוצא בובעון
אשרידעכי מקללים להםוגו' (ש"א נ ינ)
 ,אלא שכנה הכתוב כיוצאבו למה שמתני 5
למפגעלך ואהיהעלי למשא (איובו כ),כינה הכתוב כיוצא בו הלא אתה מקרם ה'
אלהיקדושי לא נמות (חבקוק א יב),כינה הכתובכיוצאבו ההמירגוי אלחים והמה
לא אלהיםועמי המיר כבודו (ירמיה ביא) ,כינההכתיב כיוצא בווימירו את כבורם
בהבנית שור (תהלים קו כ) ,כינה הכתוב ואל אראה ברעתי (במדבר יא סו) ,כינה
ה הכתוב %0
הכתיבכיוצאבואיןלנו חלק בדוד א.ש לאהן'יו ישראל (מ"א יב טו) ,כינ
והנם שו;חים את הומורה אל אפם 1יהוקאל ח יו) ,כינה הכתוב בצאתו מרחם אמו
(במדבר יב יב) מרחם אמנו היהלו לומר ,כינה הכתוב אףכאן אתה אומרכיהנונע
בכםוגו' יכר'יהודה אומר בבבתאיןכתיבכאן %א בבבתעינונםכביכול כלפי מעלה
הכתוב מרבה אלא שכנה הכתובוכלמי שעוור את ישראל כאלו עוורלהכ"ה שנאמר
י לא באו לעורת ה' לעורת ה'בבכורים 16
אורומרוו אמר מלאך ה'אורו ארוריושביהכ
(שופטים ה כג) הרבת להתנאותכנכדמי שקם כנגדךומי קמו כנכדךמי שקמו כנ ד
בניך ומהטיבן את כדר,עומר ותרעל מלך גוימוג",בראשיתיד א)ויח:קעליהםלידה
ד"אועבדיוויכם .מי העיר ממזרה צדק יקראהו לרגליו (ישעיה מא כ) מהו אומ-
רדפםיעבור שלוםוכו'.וכן הוא אומר נאם ה'לאדוני שבלימיניוכו' מטהעווך ישלח
ה'מציוןוגו' עמך נדבות ביום חיליך וכו' נשבע ה' ונא ינהם (תהלים קי א-ד) "2
ן הנטומא
דר' אליעזר סוף פ"מב 10 :אין לנו וט" עיי
שמציין עוד חמשה מקומות אתרים,ולענין הכתוב דמה לנו

ת~:1ק;:כא:דומבךגהמבדב!
למינק

א_

 1ובתקוממיך וכו'וגו'] מ ח'ן ובתקוממיך אתקוטטן ט ח',
וגו'ן ט :שנפתים לאויגיםהיולין  2טבמכי (מ

הניגע בכם ד והנוגע בהם כנוגען :בכםוגולן
א נוגעוגו'ן ר' יהווה אומר] מ ח'ן 3כן] דטמ ח'ן 4א]
ותהלם קו נרשםיח תקון סופרים .עיין מנחת שי מלכים
יב סז וזכריה ביב .וספר נתיבות עולם על ל ב מדות דף
 :ח'  1בבבתעינו כת'] מ ח' ן כתי'] טכ ח'ן אט:מ
לג עיב מה שהביא בשם הראב"ע ורשב"א ,וחלוץ כרך א
למעלה (אטם מעלה) הכתוב (מ הוא) מדבר ן אטכ בו
צדפג ,וכרם חמד מחברתתשיעיתצדגג1 ,גייגעראהח)0]5
אתה אומרןכיו"ב וכו' הכתוב ש'יד] מ ח'ן  4כ אותו
וגו'ן ק אוחין כיו-ב וכו' הכת'] כ ח'ן אט ניו-ב א"אן
בעון] ל בעבור ן  5וגו'] ט ח' 1להם] א נ'בניון
כיו"ב וכף הכתוב] ט ח' ן א כיו"ב  td~haן  6א לך וגו' ,כ לך
וגו' פיו-בן א אלא שכינהןאם כיו"ב א"אן אתה] ד נ ,מלכי ,ט נ' הואן מקדם] א ח"ן דר אלהיםן קדושי]דח' ,ט קדושן
דב ולאן כ נמית וגם ההמירן אט אלא שכנה הכחובן א והמהוגו' 8 1טכ אלהים אלא שכנה הכת' כיו"בוימירון כ כבודם
וגר כיו"ב ואם ככה אתה עושהלי וגו' כיו"באין לנון בו כבודם אלא שכנה הכת' כיו"ב אם ככה את עושחלי אלא שכנה
הכת'ן  9ואל וכו' הכתוב] א ח'ן 10אין וכר] במקרא:בשנוין אט בדוד וגו' אלא שכ' הכתוב כיו"ב אשר בצאתו ,כ בדוד
וגו' כיו"ב והנם ן בדוד] ל נ' וגו' ן  11את] ד ח'ן כ הזמורה וגו' כיו"ב אשר בצאתון ט אמו אלא שכ' הכ'כיו-ב הנם
שילחים את הזמורה אל אפם אלא שכ' הכי אף כאן וכו'ן 12א אמנויצא אלא שכ'ן כ אמנויצא איש אומר כאן אלא.אשר
בצאתו מרחם אמו אלא שכ' הכ'ן א :ואףןכי] ד ח' ,טכ ג' כלן  13בכם וכו'] ד בו כנוגע (ל בכם נוגע) בבבתעינו 1ט
בנם וכו' וכלמי וכו'ן המוסגר  1ח'ן כאין אומרים .קאין אומרן כאן] ק ח'ן א למעלןן מעלה] כ ח'ן 14מי] כס ח'ן
אטכס שהוא עוזר ישראל (אכ שורץ ישראל ,ט לישראל) כאלו הוא (אט :ח') עוזר ן אכמ למי שאמ'והי' העולם ן ק
מלקב"הן  15כ מרוו זט'ן אט דה' וגו'ן אורו מו'יושביה] מ ח'ןלעזרת ו-ה' בפ'ב] מ ה'ן  16שקם) כ שקמוןומי וט'] ד
מי שקם כנגדבניך הוא קם כנגדך ,אטמ ומי הם (אט הן שקמו כנגדך) אותם (אטמי) שקמו כנגדידידיךן  17אט לעומר
מלך עילם 1ג '1ויחלקן ותרעל וכו' וגו'] נס ח'ן כ עליהם 1ג'1מין  18הוא וט' וימם] מ ה' ,אט וגו'ן טס ממזרח וט' (מ
ה')יחן כעפר חרש וע' (מ ח') ירדטםן כ ממורת וע' ומהו ש' ירדפם ,א ממורח וגו'יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו מהו
אומרירדסם:במק' :לרגלוןאומר] ק ח'ן  19וגו'] אטמ ח'ןישלח וכף וגו'] מ ח'ן  20וגו' בפ'אוב'] טח'!ביום וכו'וגו'] מ ח'

ח"כי

'
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1

מהו אומר ה'עלימינךוגו' הרבית להתגאותכנגריכמי שקמו כנגרךומי קמו כנגרך
שקמו כנגד בניך 41פרעהוחילו שנ'ויקח ששמאית רכב בחורוגו' מהו אומר מרככות
פרעהוחילו ירהביםוגו' מימרא וכל רכבו שנ'ויועק מימרא את כל רככו וע' (שופ'
ד יכ) מהו אומרמן שמים נלחמו םנחריביכלאגפיו שנאמרבידעבדיך וגו'(ישעיה
לז כד) מהו אומרוישלח ה'מיאךויך כלכבירחיל (דה"ב לב כא) נבוכר נצרוכל
המונו שנ' ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה(ישע'יד יג) אמר נבוכר נצר אעונהלי
עב קטנה ואדור בתוכה שנ' אעלהעל במתי עבוגו' אמר הקב"ה אתה רצית לפרוש
עצמךמבני אדםסוףבני אדםנפרשין ממך שנ'לקצתירח*ןתרי עשרוגו'ענה מלכס
ואמרוגו'עוד מלתא בפום מלכאוגו' בה שעתא מלתא ספתעל נכוכד נצר וגו'מהו
אומרכילא מטאעל נכוכד נצר מלכא,דניאל ד כה-כ) בלשאצר מלכא עבד לחם
רב בל שאצר אמ' בטע' חמראבאריןהייתיומאני דהבאוכו' אשתיו חמרא בה שעתא
נפקת אצבעןדייד א.נשוגו'אדין מלכאויוהישנוהיוכו' (שם ה א-ו)ועל
יו הואאו'דיימשקה רעהו ממפח חמתך ואף שכר(חבקוק ב סו) ואומר שבעתקלין מכבוד ואומר
ביהבליליהקטיךבלשאצר:ההרוםקם-ךהרמתקמיךאץכתיבכאן%אתהרוםקמיךלעתיר
ו  %פעולות ה'
לבא שנ' אלהים הרםשיגמו בפ*מו (תהלים נח ו) מפר מהכי לאיכינ
ואל מעשהידיו יהרמם ולאיבנם (שם כח ה) יהרמם בעולם הוה ולא יבנם לעולם
ן כתיכ כאן %א תשגחחרונך לעתידלבא שנ'
הבא :תשלח חרונך ,שלחתחרונךאי
שפוך עליהם זעמךוכוי (שם מטכה) ואום שפוך חמתך עלהכוים מפנימהכיאכלואת
יעקבוכוי(ירמיי כה) :יאכלסו כקש,אנלמו כקפאיןכתיב כאן%א יאכלמוכקשלעתיד
לבאשנ'והיהביתיעקב אשוביתיוסף להבה(עיב'איה) ואומרביום ההוא אשים את
מ4

16

15

20

כ ינחם וגו' ומה הואן  1מהווכו'וגו'] ט ח'ן אומההוא'ן
וגו'] מ ח' ן מ להתגאות כנגדמי שקמו כנגדבניךומי
הם פרעהן המוסגר ר ח'ן מי) א ח' 1ומי קמו בנגדך] ט
ומי הםן א ומי הם שקמו כנגדך הם שקמון  2אכמ וכל
חילון בחור וגו'ן טס ח' ן 3ירה וט' וא'] טמ ח' ,אב
וגו'ןוגו'] טכס ח' ן  4אטב נלחמו וגו'ן אטם עבדיך
(א מלאכיך) חרפת בה'אני קרתי ושתיתי מים (א ח') וגו'
(מ ח') מהו אומר ן כ עבדיך חר' וגו'אני קרתי וגו'
ומהו או' וישלח ן  5א ויכה ן כויך במחנה אשור וגו' במקרא:ויכחדן א גבורי החיל וגו'  1כ:חיל וגו' ן נבוכדנצר
וכו' אעלה] מ ח'ן  6ב בלבבך וגו'ן אט אעלה וגו'ן אמר] כ ח'ן כ נבוכדנצר הרשע ן  7ואדור] מ ואמידו לאו ואריר?
ואסיד?)ווגו'] אטש ח'ן כ רציתהן  8מ לסוף,ל שובן ט תריסרוענה וכו' בלשאצרש'יד]מח'ן 9אכואמר הלא דא היא
(כ נ'בבל רבוא) וגו' עורןאט בפוח מלכא (אנ'וגו')ומןאנשאלךטרדיןועם חיותוגו' בה1כ וגו'ומן אנשאלך סרדיןוגו,
עשרן  10אומר] ט ח'ן אט מלכא (א נ,
בהן מהו וכו] ד כולא מטא וכו' מלכא מה הוא אומר כולא מטא לקצתירטין תרי
לקצה) וגו' ק בלשטצאר.י בלטשצארן מלכאן  -מלתא ן  11א רב וגו' ,ט רב אמר וכו' ,כ רב באדיןהיחיון אט חמרא
להיתיא (טלהייתא) וגו'היתיון וגו'] ט ח'ן כ וגו' בלשצאר בטעם חמרא וגו' בה שעתאן טדדהביאנותיו ושבחולאלהי דדהבא
וכמפא וגו' בה שעתאן א דדהבאן חמרא] א נ'ושבחו ן 12נפקת] ב ת' ,ט נפקא ,א" נפקןן איטק אצבעתא (א אצבען) וגר
(ר ח' .אדיןן וקזוהין דשנין ,ם אישתניןוגו'] רט ח'ן אט.עליון  13טכ רעהו וגו' שבעתן א חמתך שבעתן א מכבוד
וגו' ,ט כבוד מקלון וגו'ןואומרן דט ח' ן  14ק בהן כ קטיל וגו'ן א-ט בלשצר (א נ' וגו')ן תהרוס קמיך] אדטכ ח'ן
כאי] כ ח'ןקמיךן מ ת'ן  15בפימו] כ ח' ,א נ' וגו'ן מ אל פועל ה'ן אכ ה' וגו' יהרסמ בעוה"זן 6ן ואל וכו' יבנמן ט
ח'ן 17תשלח חרונך] אדטכ ח'ןאין וכו' חרונךן כ ח'ןשנ'] ד ח'ן 18שפוך וט' וגו'] מ ח"א זעמך וחרון אפךישיגםן
ואומ'] דם ח' 1מ הגוים אשר לא ידעוךןהגוים] א נ' וגו' ן  19אט יעקב ואת נוהו השמו נוה שאנןןוגו'] ר ח'ן והכלמו
כקש] ארב ח'ןיאכלמו וכו'אלאן ט ח'ן כאסלמון כ אין כאן כתי'ן כקש] ר נ' אלו ן  20מוהיהבית עשו לקשוליתן
ובית וכו' וגו'] ט ח'ן א :אש וגו'ן ד אשיתן
צד ש"ח 9 :מהו וכו' .שוחר טובקי .בראשית רבה פאמג
מ"ג 10 :בלשאצר .במ"ע מגיה בלשאצר ושריו בלשאצר
וכו' 13 :שבעתקלון ובו" בשבת קמט :דרשו הפסוק הזה
על נבוכדנצר 14 :קטיל בלשאצר .באיפת צדק מוחק מן
אמר נבוכדנצר עד כאן וכתב בב"ח דטעמו מפני דאיתא
לעיל פ"ב - :תהרוסוכו' .הוספתי עלפי הם-ח ואפשר
לגרוס גם כן ד-א הרסת וכו' 15 :מפני מה .אפשר דהיא
רק אשגרה מלעיל ריש הפרשה .ובמ"ע רוצהלהגיהיהוסס
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אלופייהודהככיור אשוכעציםוכלפ.ד אשוכו' (זכריהיב ו) כל העצים כשהןרולקין
איןקילןהולך אבל הקשכשהואדולקקילוהולךכךהיהקילן של מצריםהולךמפני
הפורענות שהבאתעליהם כל העצים כשהןדולקין ישבהן ממש אבל הקש כשהוא
דולקא*זבו ממשלפישניויקח שש מאות רכב בחורוגו'שומעאנישהיה בהם ממשת"ל
יאסלמו כקש מה הקש כשהוא דולקאיןבו ממשכך המצריים כשהיושלקין לאהיה
בהן ממשמפגי המרצנות שהבאת עליהםיכן הוא אימריחדו ישבבו בליקומודועכו
כפשתהכבו משעיה מגיו) ללמ*ך שלא ה"תה מלכותירודה משל מצרים%א שנטלה
שררה לשצה בשבילככודן של ישראל וכשהוא מושל את המלכיותאינו מושל אותם

אלא בארזים שנאמ' הנה אשא ארובלבנון (יחוקאל לא ג) ואומרואנכי השמדתי אח
האמורימפניכם אשר כגובהארוים גכהו(צמום ב ט) ואימר א.לנאדי חויתוגו'
יי
דיו) וכשהוא מישל אתהמציים אוני מושלם אלא כקש שנ'יאסלמו כקש כ(
א
נ.
דה
ש
י מושלן א וא בכסףווהכ שנ' צלמא ראשיה דירהב טב (שם
מולשבל)אתהמלכיותאינ
'
נ
ש
ם
י
ר
צ
מ
ה
אלא
את
ב וכשהוא מושל
ת
ר
פ
ו
ע
ב
ו
ל
ל
צ
כעופרת כשהוא
אונןמושלן
מושל את המלכיות אינןמישלן אלא בחיות שנ' וד'תיון רברבן (שם ז כ) וכשהוא
ממשל את המצריםאינו מושלן אלא בשועלים שנ'אחזו לנו שועלים (שה"ש ב סו).
שאל אנטונינום את רבינו הק-וש אני מבקש לילך לאכמנדריא שמא יעמוד מלך
יינצחני אמרלו אינייורע מכל מקום כתיבלנו שאין ארץ מצרים יכולהלהעמיד לא
מלך ולא שר שנ'יכינשיא מארי מצ' לאיהיה עוד
ל יג)4:מן הממלכותתהיה
איפלה ולא תתנשא עוד עלהכוים והמעטת*ם רכלתי ררזתבגוים (שם כס טו),
וברוה אפך נערמו מים ,במדה שמדדו בה מרדת להמי הם אמרו הבה
נתחכמהלו אף אתה נתת ערמה למום והב המ.ם נלחמים בהם בכל מיני פורעניוות
לכך נאמרוכרוח אשך נערמומים .ד"א וברוחאפיךנערמו מים עשאןכמיןערימות:
נצבו כמו נד ,מהנד צרור אשו לא מוציא ולא מבנים כך היתה נפשם של מצרים

6

16

16

(יחיקי

ולאיבנם משי מהכי לא וכו'4 1 :שש וכו' .באות אמת
משליםמפני מהכי אכל את יעקב ,ואינו מובן 2 :הולך
יכו'
 .בדפוס נתערבוב' נוסחאות 5 :כשהיו דולקין' בא"א
ן ילקוט ישעיה תנה בשם מדרש
מוחק זה7 :כבו .עיי
שדורש פסוק זה על המצריים - :ללמדך וכו' .לכאורה
נראה דמן ללמדךעד בשביל כבודן שלישראלראוי להיות
בסוף המאמר וטעמו של הגר"א דמוחק מכאן עד די חזית
יגו' וגורס כל זה בסוף קודם שאל אנטוגינוס וכו' לא
"בינותי ומן המכילתא דרשב"י למדתי להגיה באופן אחר
והוא דצ"ל ד"אכקש ללמדך וכו'ומתחיל כאן מאמר חדש:
 15בשועלים וכו' .שמות רבה פ כב ס"א ,שירהשירים רבה
פ"ב פסוק טו 21 :ערמה וכו' .כן תרגום אונקלוס חכימי
שיא אבל שנתן תרגם כלשון השני:

 1אטכ יהודה וגו,ן ק יהווהואניככיורןבמק':נעציםן
כ וכלן  2טואיןןהולמן ד נשמען ד דולק והולך נשמע
כךן כ קולון א מצריים ן  3שהבאתעליהם] ר ח'ן.וק
מהןן 4לפי] רק מ] שג' וכו' וגו'] ד ח'ן בחור וגו'] אט
ח']וגו'] מ ח']אדב או שומע]כ שיש בהםן  5מה עד
מה"ד] מ ח'ן אט הקש הזהן כשהוא דולק] כ ח'ן אט כך

לאהיהוכו'ן כשהיו דולקיזן כ ח'ן  6ד פורענותן שהבאת
עליהם] ד ח'ן ובה"א] ד וה' אמרן כיקומו וגו'ן במקרא:
דעכו ן  7כבו] רק ט] טכק יהודה ן  8כ סדרהן אטכ
מושלןן  9אטבלבנון יפה ענף (א נ'ונו')ןיק והנהאנכין
 10מפניכם וכו' גבהו] כ ח'ן במקרא :מפניהםן א אשר

וגו'ןט דחזיתא דרבא וכשהואןאדירבאותקיףוגון  11אכ
"מצריים ,ט מצריםן ? כקש ,ט וכקשן אד וכשהואן  12ק המלכותן ט שנ' את הוא רישא דדהבא וכשהואן אב הוא צלמאן
א רושיה דרהב חדוהיוזרעוהי וגו'ן ?רישי'וגו'ן  13אב המצריים ,ט מצרייםן ט כעופרתן אדש וכשהואן  14אטכ ארבען
אכ רברבן וגו' ן 15אט מושלן אטכ המצרייםן ט כשועלים ן16הקדושןא"כח'ן ל לאכסנדריאהן קטמון אכ תעמידעלי
מלךוינצחני (א וינצחוני)ןבויעמודעליו וינצחהון  18אט? מושל ולא שרן המוסגר רק א?] וק המלכותן 9נ כ שפלה
וגרן תתנשא] א ,אבל ש"ג תנשאןעל] ד נ' כלן והמעטתים וכו'ן אט ח'ן  20נערמו מים] ר ח' 1כ במדה וגו' הםן  21א לו
יגו'ן ואףן א ערמומיות ,ט? ערמומית ,מ ערמימיות
במיםןהמים] מ ח'ן  22לכך וכו' אפךן מ ח',נערמומימן רק
אט-1וברוח אפיך] ס ח'ןוברוח וכו' מים] ט ח'ן נערמןואמט
ים
כ]" רח' .כ וגו'1מים] ס ח'ן  23מ נד עולים 1מ אינומכנים
זלא מוציאן ט ואינו מוציא ומכניסן לא] כ ח'ן של מצרים] אטכס ח']

20
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צרורה בהם ולאמוציאיןולאמכנימין וישראלאוכליןושותין ושכחיםיצאו להם ויכר.
מים מתוקין מתוך מלוחים שנ'ויוציאנוזלים מסלע (ההלים עת טז) ואין נוזלים אלא
מיםחיים שנ'מעיןגנים באר מיםחיים (שה"ש ד סו) ואומ' שתה מים מבוריךוגוזלים
מתוך בארך (משלי הטו) .ד"אנצבו כמו נד ,מה נד צרור עומדאינו לא מוציא ולא
טכניםכך היתה כפשם של מצרים צרורה בהם ולא מוציאין ולא מכניסין מעולפים
מריח הים שנ'ירתיח כסיר מצולהוגו' (איוב מא כג) וישראל נעשה להם הים מיג"
ו כשמק
כשמים שנאמריםישים כמרקחה וחומרעוריצפוןובואיתימןהפיחיכנ יזל
ים היאךלס.
(שה"ש ד טז) :קפאו תהומות כלב ים וגו' ,עשאןכמין כיפה בלבי
של אדםנתון משני חלקיםולמעלן כך קפא עליהם הים משניצולקיו ולמעלה ,היכו
איןלו לב ונתןלו לב שנאסר כלבים ,האלה לא היה לה לבונתן לה לב שניעורגו
חי בלב האלה (ש"ב יח יד) ,השמים לא היה להם לבונהן להם לב שנ' וההר בוער
באש ער לב השמים (דבריםד ,,יבא הים שאיןלו לבונהןלו לב ויפרעמן המצרים
שהיה להם לב ושעבדו את ישראל ככל מיני פורעניות שנ'ויעבידו מצרים אוהבני
ישראל בפרך (שמות א) ,הכא האלה שאין לה לב ונתן לה לב ותפרע מאכשלוכם
שהיהלו לכוגנב שלשכנבות לבאביוולב ב"חדיןו;כ אנשיישרץ שנ'ויגנב אכש.יכו
את לב אנש" ישראל (ש"ב טו) ,יבואו השמים שאין להם לב ונהן להם לב ויוריה.
המן כטל לישראל שהיה להם לב וקבלו ההורה ועבדו השם בכל לבבם וככל נפשם
שנ' ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשךוכו' (רכריםיא) ולא השמים כלבר
שמדו בגאולת ישראל אלא אף ההרים וכל כבעות עץ פרי וכל ארזים שנ'רונו שמים
 1מכגיסין וכו' .באיפת צדק מרכיב שתי הלשונות ומוחק
לקמזמזד"א עד סוףהמאמרוג'כאזמכניסיםמעולפים מריף
וכו' בשמיו אוכלים וכו' וא-צ והחלוקשבין שתי הלשוטת
ןו'הראשונההכוונה שלאהיואוכל'ושות'וללשון השניה
דללשוהי
יכולים להכניס הנשימה והיו מתחנקין וכן הבק'
שלא
.
'
ו
כ
ו
הפסיקתא זוטרתי שפירש ומשתנקין- :יצאו
ופירש
הכתוב לפי זה נצבו כמו נדבנוזלים,עיין שכל טוב דף רר
ותרגום יונתן ומכילתא דרשב"י ובאות אמת מגיה שנאמר
זוטרה.

 1ולא וכו'מכניסין] אטכס ח'ןושמחימןכח'ן ט ויצאון
ניכרי] רם ח' ,ט כדי ,כ דברון  2מהוך] אטכ ג' מיםן
שג'ןטח' ןויוצא] מ ת' ןמסלעןאככ ח' ן 3מ שג'נוזלים
מסלע ואוטרן טכאין 1אטכ כענין שנ'ן כ גנים וגו'ן
ם וכתיגן ואומרן א וגו'ן מ מבורך ואומרמעיןגנים וכו'
חיים ד"אן טכ מבורך וכו' (א וגו' ,ט ח ),ד"אן  4נצבו]
'
ר ח'ן מ כמין נוד צרור ועומדן מה נד] רק אן כ נדוגו
נצבו כמו גד נוזליה 9 :משני וכו' .עיין פסיקתא
כך הית' נפשןן מ אינו מכניס ומוציא כך1אינו] ט ח'ן 5א
ומדרש אגדה ואבות דר' נתן נוסחא ב פ-לח ושם הלשון
משובש וצריך לומר שתי ידות מלמטה ואחת מלמעלה
מצר',טכממצריים] אטכסלאן אמכניסין-.מוציאיןן 6ט
וכצ"ל שוחר טוב קיד וכן צריךתקון הלשון בסוף באדרם:
המים ,מ מיםןירתיח] מ ח'ןוגו'] אככב ח'ןט כל
ובשוח"ט ואולי צ"ל אמרו לו כשהיו המים מלמטה
מיני ן  7שנ'] מ ח'ן ואומר] דם ח'ן כ צמון וגו'ן אט
י
י
ו
ת
ו
מלמעלה
ם
י
ל
ו
כ
י
א
ל
ר
ו
ב
ע
ל
ו
נ
י
י
ח
ו
י
ש
כ
ע
ו
ם
י
מ
ה
ש
מלמעלה
תימן וגו'ןגני וכו'] מ ח'ן  8בלב וכו'] אם ח'ןוגו']
ט
ומלמטה
ו
א
(
ם
י
ת
ש
ם
י
מ
ה
ש
ת
ח
א
ו
ו
י
ש
כ
ע
מלמעלה)
מלמטן
על אחת וכו' ובחזקוני מביא הפיוט פונו
ש
י
ל
ש
כ ח'ןכיפה] כ"ה אעשת וילק,וויניצ"ה ,טבק קיפה,
ן
א
כ
ן
א
כ
ו
מימות צעו הנותרים למדרס פעמות ובמקום מהלכובחזקונ.
ו קופהן מ היאך בלבו מה הלב נתון ן  9מ ולמעלה ,כ
ן ש' ט דף קצד 15 :גנבות'
שם צ"ל מה לבו ,ועיי
למעלן א קפה ,ט נקמה להםן ארם חלקים ,כ חלקי'ן
פ-א מ"ח ,תוספתא פ-ג הי-ז ,במדבר רבה פ-ט סכ"ד'
סוט-
ולמעלה] אב ח'ן אככ הים לאהיה לו (א נ' לבונתן לו
לב ,ט נ'וניתן לו לב) שנ' ,מ הים לא נתן לו השם לב
ונתן לו לבן  10שנ' בלבים] ד ח'ן מ היתהןעודנו חי] ט ח כ ועודנו ,א עודנין  11וההר וכו' באש] טס ח'ן : (2
ובאן טכס שלא היה לוןונתן לו לב] אט ח'ן כס המצריים  13להטן מ ח'ן מ לב כבד ושעבדון כ מכלן כס מצרים
סףן  ]4בפרך] ט ח /א וע'ן אטכמ שלא הק להן לה כ ח'ן א 11תןן ס הפרען כ מן אבשלום שלאהיהן  15לה כ חק
תבות] אט ר מבן אנשק ד ח'ן שר וט' ישראל] א ח'ן כ אבשלום תו'ן  16מאטט שלאהיה להם (א חץןונתן וכר לס
א ח,ן א "רדון  17כ מןן מ ליש' כטלן
ט ח'] ד שישן וקבלו וכר] ט ועסקו בתורה בכלוכי /א ועבדו את התורה
"
ט
כ
ן
'
ק
ה
,
ם
ו
את
'
ח
]
ל
כ
ב
ו
ל
כ
ב
וכר] סם ח /כ וע' א בכל וע'ן ר
נפשם] מ ן 18
במלוכתןוקבלוהתורה]כסח'ן מ את המק כ
שמיםן בלבד] כ ח'ן  19א::כמ שמחים בגאולתן שליש'ן אלאן ט ח'ןאף] דכמ ח'ן אט ההרים והגבעותן מ הגבעות,
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י גאל ה'
כי עשה ה'הריעו תחתיות ארץ פצחו הרים רנהיערוכלעץבו מפני מהכ

יעקבונוי(ישעיה מד כג) ואמררונו שמים וגילי א-ץ פצחו הרים רנה מפני מה ב-
נהם ה' עמו כאל ירושלם ושם מטיג).

פרשהז

אמר אויב ,זה היה תחלתהפיגשה ולמהנכת'כאן שאין מוקדםומאוחרבתורה
ושכיוצאבוויהי ביום השמיני קרא משה (ו.קרא ט א) זו היתה תחלת הפרשה ולמה
נכתבכאןשאין מוקדםומאוחר בתורה) 4כיוצאבו בשנת מות המלךעויהווגו' לשעיה
ו א)וה היה תחלת הפרשה ולמה נכתבכאן לפישאין מוקדם ומאוחר בתורה.כיוצא
וב)וה
בובן אדם עמוד על רגליך (יחוקק ב א) ויש אומריםבן אדם הוד חידה (שםי
היה תחלת המפר ולמה נכתבכאןלפישאין מוקדם ומאותי בתורה ,כיוצאבו הלוך 10
וקראתבאיני ירושלםוגו'ררמ' ב ב)זההיה תהלת המפר ולמה נכתככאןמפנישאין
מוקדם ומאוחרבתורה .כיוצא בוכפן בוקק ישראל (הושעי א) וה היה תחלת המפר
ולמה נכתכ כאן לפישאין כוקדם ומאוחר בתורה .כיוצאבו אני קהלת הייתי מלך
בירושלם (קהלת איב) וה היה תחלת הספר ולמה נכתבכאזלפי שאיזמוקדם ומאוחי
בתורה :אמר אויבזה פרעהוכימאיןידע
ו ישראל מה חשבעליהם פרעה במצרים 16
ק
ע
אלא רוה הקדש שרתה עמיהםוהיויורעין מה פרעה חשב יהם במצריםביון שראה
פרעהשיצאו ישראל אמר לאדיינו לרדוף אחרי ישראל אלא בשביל כסף ווהכ
שלקחו ממנו כדי הואכיון שראו מקצת העם שאבדו ממונם מועט אמרו הוותרה לא
נרדוףאחרי ישראלכיון שראה פרעה כך אמרכולנוש.ין בכוה שנאמר אחלק שלל
ולאעוד אלא שאני פותח לכם תימבריות של כסף זוהב ומחלק לכם אבניםטובירז א
(ז)  5וה היה וכו' ,דמאהר דכתיב מרכסה פרעה וכו'
 :ועץן  1הריעו וכרן טס ה' ,אית'ןמפני מה] ר ח'ן
תהומותיכסיומו ע"כ שאמר כן
ברמב' מקודם וא"ב היה ראוי
ה']מח'ןה'] דטכ ג'אתן  2א יעקב ובישרו יתפאר רם
ן שכתב שכן דעת התרגום
להיות תחלת הפרשה,ועיין
שמיםןוגו' ואמר] טכמ ח'ן פצחו וכוץ כ ח'ן פצחו וכו'
וכן דעתיונתן דמתרגם דהוה אמר וכו' - :שאין מוקדם
רנה] מ ח'ן ד ופצחי רנה ,במקרא :ופצחוןהרימן ק ח'ן
ן ספרי במדבר צד קמט 18 :הוותרה' רצה
וכרי עיי
לומר הא וחרא כלומר דבר מועט שמוותריןעליו וכן הוא
מפני מה] אדש ח' ] אסכי גאל ה' עמווענייוירחם (א
בפסיקתא זוטרתי אמרו אנחנו וויתרנו ובשכל טוב דף קצה
וענייך).טכיגאלה'אתיעקבוענייוירחםן  3גאלירושלם,
הרי אנו מוותרין להם ,ועיין שיר השירים רבה פ"א פסוק
במקרא:וענייו ירחם'
 1ט"ב 20 :ומחלק זכו" נא"צמגיה אבנים טובות ומרגליות
(ז)  5היה] מ ח'ן ט נכתבן כאן] טכ ח'ן  6המוסגר
ואחלק לכם:
ך ח'ן א משה וגו'.ב
 :משה לאהרן ולבניון אטב וה היהו
ב פרשהן  7כאן] כב ח'ןוגו'] טכס ח' ,א ואראהן  8ם
זו היתהןהיה] ט ח'ן כ תחילה וגו' עד בתורה כיו"ב בן אדםן ולמה וכו' כאן] מ ח' וכן בס'ן כאן לפי] אט ח'ן מ אלא
לפי ן  9א רגליך ואדבר אתךן מ חידה ומשלן א חידה וגו'ן  10הספרן רטב הפרשהן ולמה וכו']כ :רק וכו' כיו"ב הלון
וכו'ן כ נכתב וא' כיו"ב הלוךן כאןלפין א ח'ן מ אלא שאיןן כיר שלם זה החל' פר' וכו' כיו"ב גפןןוגו'] טמ ח'ןד
הפרשה וכן בכ'ן תחלתוכרן ט וכו' גיו"באני קוהלתן ולמה וכו' בתורה] כס רן כאן] א ח'ו  12אכיו"באני קוהלת ואא"ג
י וכו'] מ ח'ן 4נ בירושלם] טכ ח' ,א וגו'1
גפן וכו'ן דם הפרשהן  13ולמה וכו' בתורה] מ ח'ןכאזן א ח'וכן בס'ןהיית
15
טכ תחלת הפר' (ט ח') וכו' אמר אויבן ולמה וכו'] מ ח'ןכאן] ק ח' ן זה פרעה] ד ח'ן אטכסמנייןשהיו (אטב
היו)יש'יודעיןן אטכמ מה פרעה חשב (מ חושב)עליהם במצ'ן16ט:שרת על יש'והיוו א שרתן מ חושבן ך וכשראהן מ
שראו שהלכו להםן  17שיצאו יש'] ארכ ח'ן לא] ק ה'ןדיינון ט שהלכון לרדוף] כ ח'ן מ בשביל שלקחו ממנו כסף וזהב
 18ממנו] ד ח'ן כדי הוא] מ ח'ן מ שראהן דב ממונם ,מ דברן הוותרה] ד ח' ,כ אוותרה ,ט הוו יתרתהן לא] רק מן
ד כרדפם כשראהן כך] ארכ ח ,,טכן ן  20כס אפתחן לכם] ד ח'ן כ תיסווריאות ,אס היסווריותן ר אוצרות כסףן:
ושל זהבן מ ונחלקן ד להםן
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פושה ז

דכמי~גליות .ד"א אמראויבוה פרעה ולאידע מה אמר לאדם מערכי לב ומה' מענה
לשון (משלי סוא) .נרדוףנשיגנחלקאין כתיבכאן אלא ארדוף אשיג אחלק שלל
מורדף אם להם מוחפשאני להם מחולק הוא שלליוממונילהם .תמלאםאינו אומני
כן אלא תמלאמו נפשי ממלאים הם נפשםממני .תורישםידי אינו אומר כן אלא
 5תורישמוידי מוריש אם עושריוכבודילהם .לשעברהייתםבזוזים בהםוהייתי תובע
מידכם בהמומי מלכות אכלכאן אחלק שלל ,לשעברהייתםהורנים בהםוהיית .תובע
מידכם בממומי מלכות אכל כאן אריק חרכי ינלשעכר הייתם רוצים לאנוס נשיהן
ובניהןובנותיהן וה.יתי תובצ מירכם ברמ'מן מלכות אבל כאן תורישמו ידיית ויש
אומרים אתןחרביאינו אומר אלא אריקחרבי אמרלבעול אתוכוריהםכענין שנאמר
 10ונתתי חרכותם עליפי חכמתך (יחזקאל כח ז) אינו אומר אלאוהריקו תרבותם ולפי
שגאה ונכהלבו השפילו הכ"הובווהוכלהאומות .שלשכתותנעשו מצרים על ישראל
על הים אחת אומרתניטול ממונםוממוננו ולא נהרגם ואחת אוכרת נהרגם ולאניטול
ממונם ואחת אומרת נהרגםוניטול ממונם,זו שאומרתניטול ממונם ולא נהרגם אחלק
שלל ,וו שאומרת נהרגם ולאנ.טול ממונם תמלאמו נפשי ,וו שאומרת נהרגם וניטול
 15ממונם תורישמוידי* חמשה דברים היה פרעהעימד ומואץ בתוך ארץ מצרים אטר
תמלאמו נפשי ,אריק חרבי ,תורישמוידי .וכנכדן של
אויב ארדוף אשיג ,אחלק
חמשהדברים השיבתו רוח הקדשואמילו נשפת ברוחך כממויםצללו כעופרתבמים
אדיריםימינך ה' תרעץאויב וברובכאונך תהרוסקמיך תשלחחרונך יאכלסו כקש

שלי

 2נרדוף נשיגוכו' .אפשר דצריך להיות נרדפם נשיגם

 1ד-א]דמ ח'] זה] רק א] פרעה] ד"']ידע] ק ח']מ
כי לאדםן ומה' וכו'] כ ח 2 1,מ ארדוף אשיג נרדוףן א
כ נרדףןכחלקן ט ח'ן כסאינו אומרכן (ס כאן) אלאן
מגיה ארדוף אתכם להט אשיג אתכםלהם מחלק הוא שללי
מ אלא אחלק שלל מחולל וכו' ן אחלק וכו'] אכ אחלק
וממוני להם 4 :נפשםממני .בא-צ מגיה מנפשם5 :לשעבר
וכו' .הוא דבור אחר עם דלעיל ויותר נראה דצריך להיות
ארדף (א ארדוף) אוסג מורדף וכ ,'.ד אחלק ארדוף מושג
כבמכילתא דרשנ"י ד"א אמר להם פרעה לשעבר וכו':
ק
(ק אשיג) מורדף וכו'ן  3ט מותפס] מחולק וכו'] א נחל
 7אבלכאןאריקוכו' .במכילת'דרשב-י גורס כאן תמלאמו
איש או כאן אלא אחלק שלל מחולק וכו'ן ד ממלקן
ט
.
ר
ו
ת
כ
ה
ק
י
ר
א
ר
ד
ס
ו
מ
ש
י
ר
ו
ת
נפשי ולקמן
.ובז
ידי כפי
חרגי
צ-ל שנא'
הוא בפ"ז לפי קצת נוסחאות10 :
מחולקאני להם שללןן ד שללו וממונון מ תמלאמו נפשי
י
ת
ת
נ
ו
"
ו
ב
ו
והריקו חרבותם וכו' חכמתך ונתנו חרבותם אינו אומר וכו'
המלאםן  4כן] ד ה'ן כאין כת'כאןןנפשי] דם ח'ן הם]
4ן4-ש .ופירש במ"ע דאפשר דדרשו חרבותם כמו חרפתם,
מ ח'ן ד ממנון מ תורישמוידי תירשם ידי אינו 1כאין
ועיין שבת קמט 15 :הורישמה צ-ל אריק חרבי תורישמו
כת' כאןןכן] ד ח'ן 5ידי] רק כ] כ אלא מורישן  6ד
וכו' כבמכילתא דריב"י ,ועיין גירסת מ"ח ואינה נראה:
 המשה .בא..צ מגיה ששה,וכןלקמן .וא"צ דארדוףאק"גגידכם ,מ מכםן מ אבל עתהן אחלק שללן ד תורישמו
אינם אלא אחד ובפ"ז חשיב להו בתרתי אבל משמיט
ידי ,אט אריק חרבי תורישמוידין לשעבר וכו'חרבין אט
תמלאמו גפפי ובחמשה דברים של פורענות מונה נשמת
ק ה' ]  7מידכם] ד ח' ,מ מכםן ד בנימוסן אבל וכו'
ברוחך,ימינך ה'וגו'תרעץאויב .וברוחאפיך ,וברובגאונך.
ד ח'ן  8ובמק] ט ח'ן
הרמן ד  11כקן כ מ']
נטיתימינך .ונראה דצריך להשלים במכילתא וברוח אפיך
השסי
קודם הפסוק וברוב גאונך כמו שהוא צמ"ז או לא-כ כמו
אבל ] אגןמ אבל כאן אריק
א מידכן וגר
מידכם] מ
שהוא בכתוב ,והתשובה כוללת חמשה פסוקים אמנם הטעם
"ורישמוידי)ן וי"א וכו' האומות שייאן ט ח"ן
"רבי (א נ'חת
אמאי חשיב קהו שלא כסדר נעלם ממני ועיין במ"ע .וכן
 9א"כ אץ כחיב כאן 4אן אח] ר ח'ן ד זכריהםן כענץ]
כ ח' ן  10אנ1כ ונחגו את (א ת') חרבותם ן אינו וכף
חרבותם] ט ח'ן כאין כת' כאן אלאן אכ חרבותם עליפי חכמתךן אטב לפין ד ולפי שגבהן  11אככ המקוםן ט ובאו
עליו כל אויהן אכוביזו אותו כל או"הן אטכס כתיםן ק עשון על ישראלה ר ח'ן א עליהם על יש'ן 2ג ט ממונוןומכונון
איש ח'ן מ אומרתניטול ממונם ונהרגם וא' או' נהרגם ולא ניטול ממונם ן  13אטכמ זו שאמרה ן ט אמר אחלקן אמ
נהלקן  14אטכ .-וזו שאמרה וכן בס'ן מ ניטלו ממונם ונהרגם תמלאמו נפשי אריק חרביו ט אמר תמלאמון  15ך פרעה
מנאץ 16 1א תמלאמו וגו'ן תמלאמו וכו'ידי] ט ח'ןאריק חרבי] כ ח'ן רם של חמשה ,ט של חמשן  17מ משיבה אותו]אט
כ השיבה אותו (א ח),ן א ואו' לון ואמ'לו]י ואומר ט ואמרת ,מ ח'ןלו] ק ח'ן כסמו וכו' אדירים] מכת ח' ,א וגו'ן
 18תרעץ אויב] מ ח'ן תהרוס קמיך] טכס ח'ןיאסלמו כקש] טכס ח' ,א וגו'ן

נחלק שללם אין כתיב כאן אלא ארדוף אשיג אחלק סלל
מורןף וכו',ועייןבמכילתאדרשב"י 3 :מורדףוכו' .בא..צ
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פרשה ז-ח

141

נטיתימינך משל ללסטים שהיה עומדומנאץ אדרפלטרין שלמלך אוטר אם אמצא
בן המלךאני תופשווהורגווצו בו וממיתו מיתה חמורה כך פרעה עמדונאץ כארץ
מצרים ארדוףאשיג אחלק שלל ורוח הקדש מלענתעליו ואומ'לו נשפת ברוחך כממו
יםואומינטיתימינךוכך הוא אומר למה רגשוגוים (תהלים ב א) ואומ'יושב בשמים
ישחקואומר הנהיביעון בפיהםוגו'ואחריו מה כתוב אתה ה'תשחקוגו' (שם נט ח-ט)
,כוכה"א שבאודדןוסוחרי תרשיש וכל כפיריה 4:ואומר והיה ביום ההוא ביום בוא
נוגעל אדמת ישראל ואומר ורעשוימפנידגי היםועוף השמיכם ונהרסו ההרים ונפלו
המדרגותוכו' (יהוקאל לח יג-כ) הא כלאותן האלפים והרבבותצללו כעופרתבמי
יבם אריריבם במינם אריריבט ,ד' נקראו אדיריבם ואלוהן הקב"ה נקרא אדיר שנאסר
אדיר במרום ה' (תהלים צב ד) ,ישראל נקראו אדירים שנאטראדירי כל חפצי בם
(שם סו ג) ,מצרים נקראו אדירים שנ'אותה ובנותגוייםאדירים (יחזק'לב יח)',גהמים
נקראו אדירים שנ' מקולות מים רביםאדירים (תלים צגד) נכלה הקב"ה שהוא אדיר
על ישראל שנקראו אדירים להפרע מן המצרים שנקראו אדירים ):כמים שנקראים
אדירים שנ'צללו כעופרת במים אדירים,

פרשה ח

מי כמוכה באלים ה' ,כיון שראו ישראל שאבד פרעהודילו ביםסוף ובטלה
במכילתא דרשביי הגירסא חמשה וחמשה שלדבריםאינו
ימינך] כ ח' ,אימינך וגו'ן מ משללמה"דןמשל] ט למה"ד
מונה בפרוטרוט 8 :והרבבות וכו' .בבה"מ כתב דצריך
א מושלו משל לה"רן אטם פלטריןן טכ אמ'ן טכס אם
להיות והרבבותיפלו ואחר כך מתחיל ענין חדש ,וגירסת
אם (אב חץ מתא (אמאס) אתקן2אט ואף מרטן
הדפוס במייםאדירים מוחק בא"א ובא"צ לגמרי' ובבה"מ
שתון אפכם מהת
אטמ "ע
:עתון כ
כתב דאם באנולקיים הגירסא דאפשר דצריך להיות להפך
"
ם
מ
ו
מם"
במיםאדירים במיים אדירים ובא ללמדנו דמלתאדירים
חיטתן אטכס מה פרעה הרשע עמד וממץ טעך אק
חוזר עלהמים שהמים היואדירים ולא מצרים .ובמאירעין
מצרים אמר ארב
ארחףן3
ג
י
ש
א
תףןא
כ
ארחף
תו"
פירש דצללו כעופרת אגוג ומגוג קא ודורש כן מדכתיב
 1ואומרןלט רק אט] כסמויש אטכמ ח'ן  4ואומה מ
ימים ,ופירושודחוק.
ורעשו מפני וגו' ובמקום במיים מגיה
ח'ן אימינך וגףן אטכמ וכןן כ רגשו וגףולאומים
ולי נראה דהמלות הא כל וכו'אין להם יחס ליחזקאל וגהן
מתחילענין חדש ואפשר דחסרציון הכתוב או דחוזר למה
יהגו ריקיתיצבו ננתקה השרץ מוסרו'יושב ואומר הנהן א
שאמר לעיל שורה ג נשפת ברוחך ומה שבגתים מאמר
גוים וגו'יתיצבו וגו' ננתקה וגו' יושב 1טסגוים וגו' (מ
מוסגר .ובמ"מ טרח ליישב גירסת הדפוס וכתב דאפשר
ח')יתיצבו מלכי ארץ ננתק ומ נ' את מוסרותימו)יושבן
דתערובותמאמריםכאן וצ"לבמים אדיריםבמייםאדירים
 5ישחק] ט ח' ,א נ' וגו'ן ואומר וכו' והרבבות] מ ח'ן ד
הא כל וכו'צללו כעופרת ד"א במים אדירים ד'נקראווכו'
ופירש דמתחלה דורש דאדיר ם קאי על מצרים ואחר כך
יביעוןבפיהם] ד נ' אחריון וגו'] ט ח'ן דאחריון אתהן
מפרש דקאי על המים וא-צ לכל זה ובמקום במיים צ"ל
קבןקהלתקהלךואומרוהיהן ט ואתה ה' תלעג לתו תשהק
במים ובמלת במים השני מתחיל ד"ח .ועיין גירסת מ-ח
וגו' 1במקרא :ואתהן א תשחק למון כ תשתק למה וכה"אן
ואפשר גם כן דהעקר כגירסת כי"מ ודפ' קונסטנטינא.
 6המוסגר  1ח'ן אט סוחרין כ תרשיש בכל ואומרן כ
ופי בדבר אחד נרגע אחד כמו תוךכדי דבור14:אדירים
עיין מנחות נ"נ ושם מייתי ראיה דמצרים נקראו אדירים
ההוא בא גוג ורעשון  7א על וגו'ן ואומר] א ח' ,ט וגו'ן
ק צללו כעופרת ושהמים נקראו אדירים מן מקולות מים
ד ירעשומפניוןדגיוכו'] כח'ן אהים וגו'ונהרסוןועוף
וכו' ,ולגירסא שלפנינו עכ"פ קשה דאם אדירים קאי על
וכו'] ד ח'ן  8אט וכל אותן הרבבותן כ וכן הרבבותן ט
מצריים לא היה צריךלהביא ראיה מיחזקאלואי ס"לדקאי
כשפרת ד' נקראו וכו'ן מ כעופרת במיםאדירים ד'וכו'ן
על המים ~haהיה צריך להביא ראיה על המים מן מים
רבים וכו' ואפשר דצ"ל לעיל המים נקראו אדירים שנ'
א כעופרת וגו' ד"א צללו כעופרת או' ארבעה וכו'ן כק
צללווכו'אדירים ובה"א מקולות מים ובו" ובמדרש משלי
כעופרת בדבר אחד ד"א במיםאדירים ד'נקראו (ק ארבעה
פלט מ"י הגירסא כמו כאן ובמכילתא דרשב"י הוא כמו
דברים נקראו)ן  9ד']דנ' דברים ןואלו עד מה"ד] ט ח"ן
בגמרא דמנחות .ועיין שכל טוב דף קצה ,פסיקתא זוטרתי,
הק' בבא דארבעה.
ד ח'ן  10ד וישרגן שנ'ן
ואלו הן] אכמ ח'ן נקרא
פיראטדרבני
שנ'] כ דכת'וכן בכולןןאדדיארדי
ירי 11 1ד ומצרים שנ'ן א
מצרייםן אותה] כחואותה] וכ"הפאבל רטמ אתהןגויים] דמיהמה]אדירימן ק נ' שנקראואדיריםן המוסגר ד ח'ן  12מ
במקהלותן אאדירים וגו'ן אכ הק'ן  13שנקראון כנ' ישראלן מ מצרים ,כ ממצרייםן אכמ שנקראוןשנקראימ 1ק ה'ן
4
 ,במים אדירים] כ ח'( .ח)  16כ כמוךן עמ'] ד ח' ,א נ,מי כמוך וגרןנים סוףן מ ח'ן סוף] טכ ח'ן

10

16
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מלכדונן של מצרים ונעשו שפטים בעבודה זרה שלהן פתחו פיהם ואמרו כולם מי

5

10

15

כמוך באליםולא ישראל כלבד אמרו שירה אלא אף האומות כששמע .שאבד פרעה
ומצריםבים ובטלה מלכיתם שלמצריים ונעשו שפטים בעבודהורהשלהזכפרוכולן
בע"זשלהן ופתחו פיהםכולןוהודו למרום ואמרומי כמוך באליםוכו' .וכן את מוצא
שעתידין אומות הצולם לכפור בצבודה ורה שלהן שנ' ה'?וזיומצוויומנומי ביום צרה
וגו' ה-עשהלו אדם קהיםוגו' (ירמיה סויט-כ)ואו' ביום ההואישליך האדםוגו' ואו'
לבא בנקרתהצוריםוגו' (ישציה ב כא) ואחריו מה כתיבוהאליליםכליליחלוף .ד"א
מיכמוך באלים ה' מי כמוכה באלמים מי כמוך בנמים וגבורות שעשיתלנו עלהים
שנ' נוראותעלים סוףוגויויגערביםכוףויחרב(תלים קוב-כס) >~wffמיכמוכהבקים
ףה')4מי כמוך באלמים מי כמוך שומעעלבוןבניך ושותק שנאמר החשתי מעולבו
אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשום ואשאףיחד(ישעיה מב יד-טו) לשעבר אחריש
אתאפק מכאןואילךכיולדה אפעהאחריבהריםוכבעותוכלעשבםאובישוהולכתיעורים
בדרך לאידעו בנתיבות לאידעואדריכם אשים מחשךלפניהםלאורומצקשיםלמישור
ד"אמי כסוד באליםמי כמיך כאלו שמשמשין לפמך במרום שנ'כימי בשחקיערוך
לה' ואומר א 4נערץ במוח קדושים רבהוגו'היאלהי צבא-תמיכמוךחמיןיה (תהלים
פט ז-ט) ,ולד"א מי כמוכה באלים ה')ימי כמוך באלו שקורים עצמם אלוהות.
פרעה ק-א עצמו אלוה שנ'יען אמרלייאוריואני עשיתני (יחוקאל כס ג),וכן מנחריכ
שנ'מי בכל אלהי הארצותוגו' (מ"ב יח לב),וכן נבוכדנצר שנ'אעלהצלבמתיעבוגו'
(ח) 7ואחריווסו" במקראהפסוק והאלילים וכו'קורס
לכתוב ביום ההואישליך וכו' 8 :באלמיב:מ' פירש בש"ס
וזי.נדאלמים דכאן הוא מלשון תוקף וחוזק כמו כל דאלים
גבר' ולשון הפ-ז ד"א מי כמוכה באלם חסר יו"ר כלומר
כמוכה באלמים נאנסים שעושהדין ונקמות ברשעים.
מי
ד"אמי כמוכה באלם באלמים בעבודתכוכבים.עיין הגיר'
בכ"י פלארענץ בע-ז עושה נקמות מי כמוכה רפה וכו'.
ויפה העיר במ"עדעקר הגירסא היתה בעלים בחלוף אל-ף
געי"ן אבל בילקוט ומדרשחכמים ליתאמי כמוכה באלמים
ן
כאן וכן ליתא במכילהא דרשב-י 9 :ויגער וכוטעיי
בח"ג ,ובמ"ע כתב דבי נרסחאות היו 10 :באלמים וכו'.
גיטיןנו ,:ולשון הפ-ז באלמים אלו ישראל שהן אלמתן
בגלות מתהרפין ואין משיבין והקב-ה רואה עלבונן וכר:
 14בקו .באיפת צדק מגיה באלים ,וא צ 16 :שקורים וכר'
שמות רבה פ"ח ס-ב .תנחומא וארא ס-ס ,ילקוט שם קם

 1ד מלכות.כ מלכותןן ממצרייםן אטכסושפטיםנעשו
וכלהן] ד ח'ן פתחו וכו'] מ כפרו כולן בע-ז שלהן ופתחו
כולןפיהן והודו במקום ואמרומין אטמ פתחוכולןפיהם
ןמ ח') ואמרומי וכו'ן מ כמוכה וגו'ן 2ב*ימ] מ ח' ,א
כ ג' רח'ן כ ארה אמרו שירהן אטם או"הכיון ששמעו
(אנ' אוה-ע)ן ככיון ששמעון פרעה וכו' שלהן] ט וכו'
כ פרעה וחי* בים ן  3ומצריםבים] מ ח'ןומצרים] א
ח'ן כ מלכותן שלמצריים] ד ח'ן מ מצריםן אטכס
ושפטים נעשו ( :ח')ן  4שלהן] ק שלחון טשלהן ואמרו
מי כמוכהוגו'ן שלהןוכו' כולז] מ ח'ן פיהם] כ ח'ן א כולם
פיהםן מ להקב-ה ,כ למקוםן א במרוםן באלים וגו'] מ
ח' ,כ באלים דה'ן באלים] א ג' ה'ןוכן] ט ח'ן מוצא] ד
ג'בע"ין  5ד לכפור בה שנ'ןה'] ד ח'ן כ ומעוזי היעשה
וכו'ןביום וכו' וגו'] מ ח'ן א צרהאליךגוים יבואו וגו'
היעשה 6 1ט ואומר היעשהן כ אדםביום וכו'ן וגו'] נ:מ ח'ן א האדם אתאלילי כספו וגו'ן ואומר רק אטן מ האדם את
י כטפווגו' לבואןוגו'] ד ח'ן ק ואמרןל וגו'] מ ח'ן  8בקים ה'] ט ח'ןה'] כ ח'ןמי כמולה בקמים] כס ח'ןד כמוךן אב
*יל
באילמיםן א ית' באלם כתיבמי וכו'ןמי כמוךן טס ח'ן רומין אכ כמוכהןלגו] אטכס ח' ן  9ם עלים בים סוף1
וגו'] אטמ ח' ,ד שנ'ן אט סוף (אנ' ויחרב) ויוליכם בתהומות (א נ' כמדבר)ןויחרב] טכ ח'ן המוסגר רב ח'ן ד"א] אט
ח'ן  10ה'] מ ח'ן ה' וכו' באלמים] ט ח'ן באלמים] אכ נ' ה'ןמיכמוךן ד ח'ן אטכמ רואה בעלבון (מ עלבון)ן  11אחריש
וכי' יחד] אטב ח'ןכיולדה וכו' יחד] מ ח'ן אחריש אתאפקן מ ח' ן  12טכ ואתאפקן א מיכן ולהלןןכיולוה] ד ח'ן
אט אפעה אשום ואשאף (א נ'יחד)ן .כל וכו' אובישן טכס ח'ן א וגבעות וגף והולכתין  13בדרך וכו'] אס ח'ן טכ בדרך
וגו'ן  14ד"א] אם ח'] ד"א וכו' באליס] כ ח'ןמי כמוך בפ'ב] ט ח'ן אכ שהן משמשיןן טמ לפניוןכי] ד ח'ן  15לה'] ק
ה' 1 .אליךן כ בשחק אל נערץ וכו' 1א לה' וגו' אלן ואומר] מ ח'ן מ בסות ה' אלהי וכו'ן רבה] כ ח'ןוגו'] ט ושמרן
אטד אלהיםן אלהי] ד ג' ישראלן  16המוסגר דב ח'ן ד"א] אט ח'ן אט כמוך  1דד] טמ ח'ן ט באותןן 7נ שנ'] ט ח'ן
לי שורי] ב"ה א ובמקרא ,אבל ש"ג יאורליןואניעשיתנין כ ח' ,מעשייניו1 ,עשיתי .אק עשיתיניןוכן וכו'] אטכמ
סנהריב קרא עצמואלהיוכן בכולןן  r*3ff 18ט ה' ,כ דכתיבןאלהיו מ ח'ן א האריות האלהןוגו'] רק אט 1שנ'] ט ח' .כ
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(יודעיהידיא)וכןנגידצור שנ'בן אדם אמורלנגיד צור כה אמרה'4ה'םיעןנכהלבך
ומי(יחוקק כחב,,מי כמוכה באלים ה'כי כמוכה באלו שאחריםקורין אותם אלוהות

ואין בהם ממש ועליהם נאמר פה להם ולא ידברו וכו' (תהלים קטו ה) אוו פה להם
ולאידברו אכל הקב"ה אומר שנ* דברים ברבור אחד מה שאי איפשר לבשר ודם
לעשותכן שנ' אחת דבר אלהים שתיםזושמצתיוגו' (שם מב יב) הלא כהדביי כאש
נאםה'(ירמיכנכט)וכתיבוהגהמפיויוצא(איובלזב) :מי כמוכה נאדר בקדש ,נאה
אתהואדיר בקדש ,לא כמרת כשר ודם מרתד מרת בשר ודם אינויכול לומרשני
דברים כאחת אבל הקב"ה אמר עשרת הרכרות כאחת שנאמרוידבר אלה.ם את כיל
הדברים האלה לאמר (שמ"ת כא) ,מרת בשר ודם אינויכול לשמוע משני בני אדם
כשהןצויקין כאחת אכל הקב"האפילו כלבאי הצולם בא.ןוצועק"ןלפניו הוא שומע
צעקתם שנ' שומצ תפלהעריך כל בשריביאו (תהלים מה כ) :נורא תהלות ,לא
מצכשיו אלא מצולםנורא תהלות ,ד"אנוראתהלות מרת בשרורם מוראועלהרחוקים
יוהר מהקרובים אבל הקב"ה אינוכן אלא מ.ראו עלקרוביו יוהר מרהוקיו שנאמר
בקרובי אקדש ואומרומביביו נשצרה מאד (שם ב ב) ואומר אלנערץבסיד קרושים
רבהונורא על כל םב"ביו ואימר ה' אוה .צבאיתמי כמוךחמיןיה ואמונתךסביבותיך
הכי; חורש עמו ווורצעמו
(שם פט ח-ם) ,מדת בשר ודם עושה פוצל אצל
ו
נ
י
א
ומנכש עמו מעדר עמו מטבע אחד היאנותןלו יהולך אכל הקב"ה כן אדם תאב
לבניםניתןלו שנ' הנה נחלת ה'בנים (שם קכו כ) ,תאב לחכמהונותןלו שנ'כי ה'יתן
הכמה (משלי ב ו) ,תאב לנבמיםנותןלו שנ' והצושר והעבוד מלפניך (דה"א כסיב),

בעי

וירמיה של 4 :אומר וכו' .בא-צ מוחק מכאן עד שמעתי.
דכתיבן כ אעסה וגו',וגו'] טסח"ח צור] מ ח'ןשנ'] ט
א
וש"צ 5 :הלא וכו' ,עיין ספרי במדבר צד מח6 :יצ
'
ח
'
ח
'
ח
ן
ה
כ
ן
]
ם
ד
א
]
ו
ג
ו
'
ו
ג
ו
ר
ו
צ
כ
א
ו
ב
ד
טס
ן
ב
ן
ן2מי
ם
במכילתא דרשב"י מאריך וכנגד כל מה שנאמר באלילי
וכףה'] דטכמ ח'ןה'] רק אןשאחרים] א ח'ן  3מ ממש
מביא כתובים המתארים את ה' בהפך ממדות האלילים'
'
נ
ש
ם
נ
ו
ר
ג
ב
,
'
ח
עדלא
יהגו
פה]טידגרו
14וכו'ןוגו'] ד א
ובעל מכילתאדילן קצר ואינומביא אלא ההפךמן הפסוק
הראשון והאחרון לאיהגו בגרונם 11 :יבואווכו' .שמות
נ'עדלאיהגובגרונמן4ו וכו'יוברון דם ח'ן 4אט:מ אבל
רבה פכ"א ס-ד ,שוחרטוב ס"ה- :נורא ובו" בא"צ מוחק
מי שאמר והי' העו'אינו כן אלא ( :אבל) אומר (טכ
מנאן עד ד"א וגורס לה לקמן בהדי עושה פלא מפני שהם
אמ')ן אחד] כ ח'ן אשאיןן  5אטם לומה כן ,כ לדבר
דומיןבענין ,וא"צ12 :מוראווכו' .ירוש'שקלים מחע"ד.
כןןשתיםוכו'וגו'] כ ח'ן אדף שמענוןוגוץ מ ח'ן אט
ביצה סבע-ב ,תענית סח ע"ב ,בבלי יבמות קכא .:בבא קמא
ג" ,זבחים קטו 16 :עושה פועל' אפשר דשתי נוסחאות הן
כאש וגו' ער והסכן (א והגה) מפיו ן  6נאם ה'] כ ח'ן
ואפטר דצ-ל כגירסת הילקוט:
וכתיב] מ ח'ן ד כמוךן מ נאה ואדיר אתהן  7בקדש] ט
ח'ן אטם שלאן כ שלא כמדת הק' מדת ב"ואינויכולן
ופו,
אטממדתהקכ"ה(טהב'ה,אהק')ב"וןד לשמוע בשני
"כ לשמוע משגי בני אדם כאהתן מ לדבר ן  8מדבורין כאחדן אטכ אבל מי שאמר והיה העילםן מ דברן מ עשרת
לב"ו לעשות (טכ לומר .א לדבר)
"דבריםן אט?מק בדבור (ק ח') אחדן כאחת] אדטכ נ' מה שאי איפשרוטשאיפשרי
קן  9לאמר] כ ח'ן מדת] כ ח'ן ט דרך ב"ון  10כאחת] ד ח' ,מ כאחדן כ אבל הק'אינוכן אלאאפילון אט אבלמי
שאמר והיה העולםאפילו (אאינוכן אלא אפילו) 1ד לכלן אעילםן  11כל וכו'] ק ח' ,וא וגו'ן מ תהלות עושה פלאן לא
וכר תהלות ש'יב בפ'בן אם ח'ן  12מרת] ם מלךן אכ רחוקיםן  13אם מקרובים,טכ מן הקרוביםן א אגל מישאמר והה"ע
ט אבל מדת הקב"ה 1כ הק'ןאינוכן אלא] מ ח'ן מ על הקרובים ועל הרחוקיםןבו הקרוביםן ט מן הרחוקיםן ? מעל
מצוקיון טמ וכתיב ן  14כ אקדש וגו'וסביביו בסערה ואומרן דמביביון אט נסערה ,כ בסערהןואומר] מ ח'ן אלוגו'
בבה] ד ח'ן  15א רבהוגו'ן רבה וכו'סביבותיך] מ ח'ן ונורא וכו' מביביו] ט ח'ן אט אלהיםן ואמ' סביב'] אטכ ח'ן
"] ד כשהוא עושה פועלאצלןעושה] ק נ' פלאן ט? פועל (כ ופעל) עושה אצל]פועל] מ ח'ןאמ זורע] 17אטכ מנתשן
מעדר עמו] כס ח' 1אחר] מ ח' :1אתר פחת הוא ] 1הוא] ד ח'ן אט נותן והולך לוןוהולך] מ ח'ן כ הק' ,ט הב"ה ,אם
שאמרוהיה העולםןאינוכן] מ ח'ןכזן אטב נ' אלאן אדמן ט ח'ן  18לבנים] מנ' בניםן א בנים וגו'ן מ חכמה הוא
ןן כ הק' נותןן אט נותןן  19מ חכמה מפיו דעת ותבונהןלו] כ נ' נכסיםן טכתי'ן אדטמ העושרן
.:ת

.

י

10

16
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פרשה ח

מדת בשר ודם כשהוא בונהבונה את התדתון ואחר כך בונה אההעליון אבל הקב"ה

כונה אתהעליון ואחר כך בונה את התחתון שנאמר בראשית ברא אלהים את השמש

ואחר כך את

מדת בשר ודם כשדוא מקרה מקרה בעצים ובאבנים ובעפר

"ה מקרהעולמו במים שנ' המקרה במיםעליותיווכו'(תדמים קד גן
ר"
אב
הק
שמא במים וה
מדת בשר ודםאינויכול לצור צורה במים אבל הקב"ה צר צורה במים שנ'ויאמר
אלהיםישרצו המים (בראשית א כ) ,מדת בשר ודם אינו יכול לצור צורה בעפר

10

16

%

והקב"ה צר צורה בעפר סנ'לא נכההעצמי ממך אשרעשקניבמתררוקמתי בתחתיות
ארץותהלים קלט סו) ,מדת בשר ודם כשהוא בא לצור צורה מתחיל בראשה
י
א
באחד מאיבריה ואחר כך נומרה אבל הקב"ה צר צורה כולה כאחת שנ'כייוצר הכל
הואוירמ'י טז) ואומרואין צור כלהינו (ש"א ב ב)איןציירכיהינו
 ,מדת בשר,ודם
הולך אצל עושה צלמים ואומר לו עשהלי צורתו של אבא והלא אומרלו יבא אביך
ויכמורלפני או הבאליאקוכין שלו ואעשה צורתו אבל הקב"האינוכןנוהן לאדםבן
מטפה שלמיםודומהלצורוזאביו :עושה פלא ,עשה פלאאין כתיבכאן אלא עושה
פלאלעתיד לבא שנ' ככן הנהימים בחים נאום ה' ולא יאכר עוד הי ה' אשר הפלה
ישרק ממצריםוגו' (ירמ' טזיד) .ד"א עושה פלא עשהעמנו פלא ועושה עבנו ככל
דורודור שנ' אודך עלכי נוראות נפלאתי נפלאים מעשיךונפשי יודעת מאד (תהליכ
קלפ יד) ואומר רבות עשית אתה ה'אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו (שם מ י).
ד"א עושה פלא ,עושה פלא עם אבותועתיד לעשות עםבנים שנא'כימי צאתך מא-ע
מצרים אראנו נפלאות (מיכהז טו) אראנו מה שלא הראתי אל אבות שהרי נם"ם
וככורותשאני עתיד לעשות עם הבנים יוהר הם מכה שעשיהי לאבות וכהיא לעושה
נפלאות כדולותלבדו כל"ח ,ואומר ברוך ה' גלהים אלהיישראל עושה נפלאות לכר.
וברוך שם כבודו לעולם וימלא ככוחו את כל הארץאמןואמן.
 1את] ד ח"ןבונה את בפ'ב] ד ח'ןאבל הקב"ה] כ והק' ,א
משוה-האינוכן 4לל)4ןן  2טכ בראןואח"כ] ק ח'ןאחן
דכ ח'ןבונה] ט ח' ,כ ברא ומתוקן ובנהן את] רק אס1
בראשית וס'ן אט אלהים וגו'ן מ השמים ואת הארץן

 2העליון וכו' .כדעת ב"ש ירושלמי חגיגה ען ע"ג: ,לין
לעילבאפתיחתא6 :בעפר .נראהלי רסעות סופריםוצ",
באפלה (וכן לקמן) כמו שהוא במכילתא דרשב"י,וכןנראה
מן השוחר טוב יח דף עז ,:ומ
.דרש שמואל פ"ה' ואפסי
ף ברכות י' ,מגילהיר'
להגיה גם כן בסתר13 :אביו עיי
שנהר טוב ט"ו דף קפו פ"ר ס"א ,פ"ו ס"א ,עקיבס"יב.
תנחומא תזריע מ"ב ,ילקוט שמואל מ"ג ,תהלים תתלה.
בראשית יא 14 :לעתידלבא .שכל טוב דף רה 15 :ככל
דורוכו' .ש"ט דף קצו ,פיז 18 :עם.בנים .פ"ז'

 3מקרה בפ'בן כ ח'ן וק בעצים ועפר (ק ובעפר) ובמיםן
 4שמא במים] ר ח' ,אכמ עמים ן אטב אבל הק' (ט
הב"ה ,א מי שא' והה"ע) אינוכן אלא (א ה')ן אטכס
קירהן טכס את שלמון כ גטים וגו'ןוגו'] אטם ח' 1
 5מדת] כ ח'ן מ והקב"הן כ אבל הק'ן אט הב"ה (א מי שא' והה"ע) אינו כן אלאן שנ'] ר ח'ן ויאמר אלהים] אטם"'1
ויאמר וגו'] ד הלא כחלבתתיכנין  6א המים וגו'ן מדת] כ ח'ן נעפר] א במיםן  7אטכ אבל הק' (ט הביה .א משוה-הן
צורה] מ ח'ן לא וכו' ממך] רק מ] אשר וכו' ארץ] מ ח'ן אד רוקמתי מו' (ק ח')ן  8מדח] כ ח'ן  9ם באחדמן הצדדיםן
ואח"םוכו'אבל] מ ח"ן מ והקב"הןאט אבל ב"ה (א מישא'והה"ע)אינו כןןצורה] ד ח'ן 10אטכמ איןןמדת] טכח',
 11מ אומר]מ צורתבני והלהק צורתןוהלא] כ,דוהוא ,ש"ג והלהןמ בנךן 12מ איקוניזןאטכמואניעו' לך(טלו)ןמ והקב"ה
נוהן את הבן מטפהןאט אבל הג"האינוכן אלאןכ הק' צר את השבר במעי אמו ורומה לצורתו של אביוןבן] ד זהן 13א
ט לצורתו שלאביוןאין כתיב כאן] א ח'ןכאן] דכ ח'ן  14טכס לאן א יאמרוןחי] מ ח'ן אשר וכו'ן ט ח' ,א וע' ,כ
י אםחי ה' אשר העלה ואשר הביאן  15ד"א] כ ח'ן מעישה עמנו פלאיםן ועושה .עמס] מ'
כיחי ה'וגו'ן מ העלה וגו'כ
ח'ן  16מ שנ' נפלאים וגו' רבות עשיתן אטכ שנ' נפלאים וכו'ןנפלאים וכו' מאד] ך ח'ן  17ואומר] אטכ ח'ןאלהי וכזין
ד ח'ןאלהי] ט ח' ,כ אליןגפלאותיך וכו'] ס ח'ןומחשמ וכו'] ט חלא ומחש' וגו'ן  18ט עשהןעושה פלא בפ'בן.רק
א] אמ הבניםן דם ממצריםן 19אראין וכו' וגבורות] מ ח' ,א וגו'ן אטכ לאבותן טנסים ונפלאותן  20מאנין מ הבגיס
נפלאות שלא עשיתי עם האבותן אטכ הבנים(כ בנים) יותר מהפלא נפלאות (ט ונפלאות) מה שעשיתי (אב מה שלא עש?תח
 byאבותן ]  2א לבדו וברוך וכו'ן ד עושה נפלאות וגו'ן ואומר] רק דןברוך וכו' ואמח מ כי ה' אלהיט עושה נפלאים
גדוליתן אלהים] ד ח; 1ד ישרן וגו'ן כ ישר 4מן העולם ועד העולם ברוך שםן 22וימלא וכו'] כ ח'ן א וימלא כבודוןוג':
.
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נ טית -מינך ,מגיד שכל הנפשותביד הב"ה שנ' אשרבידו נפש כלהי (איוב
ם לאו) :תבלעמו ארץ,באיזו זכותנתנה להם
יבס ואומרבידך אפקידרוחייתלי
קבורה בוטת שאמרו ה' הצדיק אמר הב"ה אתם צדקתם עליכם אתהדין אףאני לא
אקפח לכם שכרכםואתן לכם מקום קבורה שנ' נטיתימינך תכלעמוארץ .ד"אנטית
ימינךתבלימו ארץמגיר שהים וורקזליבשה והיבשהירקתןלים ,אמ' היבשהומה אם
בשיה שלאקבלתי%א דם הכל שהואיחידי נאמרליארורה האדמהוגו (בר ::ד יא)
עתהאיך אוכל לקבלרמן של אכלומין הללו עד שנשבע לה הקב"ה שאיני מתמידך
בדין שנ'נפיתימינך תבלעמו ארץ ,ואיןימין אלא שבועה שנ' נשבע ה'בימ.נו לשעיה
ך מגיד הכתוב כשהכ"ה נוטהידו רשעיםכל.םמן העולם שנ'
סבח) .ד"א נפיתימינ
ויפ ידו עלצפון ויאבד את אשורוגו'(צפניה ביג) ואומרהנני נוטהידיעל פלשתים
ונוי (יחזקאל כה סו) ואומרונטיתיידי עליהודה (צפניה א ד) ואומרונטיתיידי על
אדום (יחזק %כהיג) .משל למה הדבר דומה לבצים הנתונותביד אדם שאם יטהידו
מעפכולןנופלות ומשתברות שנ' וה' יטהידו וכשלעוזרונפלעוורוגו'(ישעיה לאכ).
נחית בחמדך ,המד עשיתלס שלא היהבידינרמישים שנ'חמדי ה'אזכירוגו'
(שםסכז)חמדי עולם אשירהוגו'(תהל' פט ב)והעולם מתחלתו לאנבנה %אבחמד
שנ'כיאמרתי עולם חמדיבנהוגו' (שםב) :עםוו גאלת,לפי שכל העולמשלךואין
לך עם אלא ישראל שנ' עםוו יצרתליוגו'(ישעיה מכ כא) וכה"א ששים המה מלכות
ושמומם פלכשים (שה"שו ח) ,ששים המה מלכותאלו ששיםרבואושמוניםפילגשים

וי

(ט)  2רתך .ספרי במדבר צדקפה .שכל טוב דף קצו:
4בזכות .פ"ז ,שפט דף קצו 6 :שהים ובו" פסחים קיח.:
פרקי דר'אליעזר פ"סב ,ותרגום ירושלמי ויונתן ,מדרש
אגדוד פ"ז ,ש"ט דף קצו 10 :טטהידווכו' .ש"ט דףקצו:
13לבציס .ברש"ילכלי זכוכית הנהונים ,ובילקוטישעיה
תלתלביציםוכלי זכוכית שהם נתונים וכו' 15 :חסד וכו'.
פ-ז ש"ט דף קצה

(ט) 2ימינךן ד נ' הבלעמו ארץ.א נ' וגו'ן אטכ בכףמי
שאוה"ה(ט הב"ה)ןחי]דחלאחי וגףן  3ואו'] אטבם ח'
א רוחי וגו'ן הבלעמו  [y~wרק טן אכמניתן להם מקום

,

(מח')קבורה ,ט נתןלהם המקוםקבורהן  4בזטתן מחלוא
שאמר ,כק שאמ'ן א הצדיקוגון אטע אמרלהם הק' (אס
המק')ן מ הקב"הןאתם]ראמןיטעליןאף] רה'ן5כאקפיה,
לכם בפ'א] אטכס ח'ן א את שמכםן מקום] מ ח'ןנטית
יחונך] מ ח'ן תבלעמו ארץ] ט ח' .אב 1ט'  6 1תבלעמו
ארז) אדטכ א' ן שהימן ומ שהיהן טזרקןן אטם וינשהן דטכ זורקןן זורקתן] א ח'ן ר יבשהן אם מהן אס] רם
ה'ן  7אטכמ דמו של הגלן שהואיחידי] מ ח'ן שהוא אטכ ח'ןלין אטכמ נ' ועתהן ארורה האדמהן ם ,אגל ש"ג ארור
אההןוגו'] טכ ח' ,אמ מן האדמה (א נ' וא')ן  8עתה וכו'] מ ועכשיו אקבר כל אכלוסין ,אטכ ועכשיו היאךאני יכולה
לקבל (ט ח') דמן וכו' (ט דמן של כל אלואוכלוסין)ן לה] מ ח'ן ט הב"ה ,כ הק'ן שאיני וכו'] וס"ה מכדרשבץ .אבל::
שאינו מעמידהן  9תבלעמו ארץ] אטכמ ה,ן אאיןן אכבימינו וגו'ן  10ד"א] אטכמ ח,ן אימינך וט,ןמגיד הכתוב] ד
ח'ן הכותב] מ ח'ן אטכ שכשהקב"ה (אט שכשהמקום) מטה אתידו הרשעים (ט רשעים)ן מ מטהידו על הרשעים ן  11ם
הצפתהנני וכרן כ צפת וגו'ן וט'ן ט ח'וכן בסמוךן מטה] דטמ נ' אתן כירי וע'ן א פלשתים והכרתיוגו'ן  12וט',
ואר] אמ ח' 1ואומר וכו' ואומר] אכ ח' 1דנטיתיןואומר] מ ח'ן1נטיתין  13כאדוםוהכרתיונחתיה (אוגו' נושלו) משלו
לס"ד] כס ח'ן מ שנהוהתבידו של אדםן אטכ שהן נתוצת (ט נחוצים)בידין ט שאם מסהן שאמן ךח .ן טכ אתידון
כ ידו וגרן 14ונפל וכו'] מ ח"ן וגו'] טויחדיוכולן יכליוןן 15ד שעשית,וכן הוא במכילתא דרשב"יןאטכמ עמטןכ
יהאן פ חזגיר תהלות ה' וגו' ,א אזכיר תהלות ה' כעל כל אשר גמלנו ה' וגו' חסדין וגו'] מ ח'ן  16ק חסוןעולם] ם ח',
ט לעלסן כ אשירן א אשירה לדור ודוראודיע ורףן וט'] טס ח'ן מ העולם אים נבגהן כ מהחלה ,ט לא נגנה מתחלתון
אכ נבראן 17גי] דטמ ה'ן 1העולמןאמרתין מ ה'ן מ חסד קולםןוגו'] טכס חןמאע-פיאט העולסכוויןכמ שלך הואן ם
איןן 18שנין טכ ה'ן 1ט'] טכמ ח'ןוכה-א וכו' כמשה שץ גע' הסק ם ח'ן  19א ושתוניס וגו'ןושמונית וכו' מלכותן כ
ח'ן מפלגנייםועליבתאין מספר אע-פ וכו'ן

6

10

15
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אלו מכן כ' שנה ולמעלה ועלמותאין ממפר אלוהקםניםשאין להםמנין אף עלפיכן
אחתהיאיונתי תמהי (שם ט) זה משה שנשקל כנגד הכל* וכברהיה רבי יושבודורש
שילדה אשה כמצרים מ'רבוא נענה תלמיד אהד מלפניו ואטרלו רבימי גדול העולם
או הצדיק א"להצד-ק .למה כשילדהיוכבד אח משההיה שקול כנכד כלהעולםכולו
וכיהיכן מצינו שהיה משה שקול כמד הכל שנ' כאשר צוה הי את משהובג -ישראל
ואו' אוישיר משהובני ישראלואוי ולא קם נביא עוד בישראל כמשה (דברים לרי)
נ_ך~ר
התירה שהםעהידין לקבל ואיןעווך אלא תורה שנאמר ה'
ן בעוך
כוו לעמויתן ה' יברך את עמו בשלום (תהלים כטיא) ואומרועזו מלך משפט אהב
(שם צט ד) ד"א נהלתבסוך בזכות מלכותביה דודואיןעזך %א הלכוה שנ' ה' בעוך
 10ישמח מלךוגו' (שם כא כ) יכואומ' ה'עוו לסוומעווישועות משיחו הוא (שם כה ח))
ואומר ויתןעוו למלכו וירם קרן משיחו (ש"א בי) :אל נוה קדשך .בוכוח בית
המקדש שהן עתידק לכנותואיןנוה %א מקדש שר ואתנוהו השמו (ירמיהיכד) ואו'
חזהציון קריה מועדינו עיניך תהוינה ירושלם בנוה שאנן אוהל בל יצען ובל ימס
יחידותיו לנצח וכל הכליו בלינתקו (ישעיהלג כ),
15
שמעו עמים ירכון ,כיון ששמעו האומות שאבד פרעה וחילו בים ומלכות
המצריבם כטלה ונעשו שפטישו בעבודה זרדה שלהן הרתחילו מתרגוין לכך נאמר
שמעו עמיםירכוון .ד"א שמעו עמיםירגזון כיון ששמעו האומות שהקרושברוך הוא
מכביה קרנן של ישראלומכניסן לארץ התחילומתרנז.ן אמר להם הקדוש ברוך הוא
שוטים שבעולם כמה מלכים מלכו מכם ולא כעמו ישראל שנ' ואלה המלכים אשר

י_.יה

1כומעלהן כ קטניםןכ יאעפ"כן  2אתמתי שהיא שקולה
כנגד הכל כבר וכו'ן תמתי] מ נ' ד"א ששים המה מלכות
14ששים רבוא ושמונים פלגשים14מבן עשריםשנהומעלה
ןן זה ובו'
ועלמותאין מספר אלוקטנים שא-ן כיהתהמני
כפשהש'ו] מ ח'ן כשהיהשקולן וכבר] כ ח'ן  3במצרימן
דטמ ח'ן אחד] דטמ ח'ן אכוכימי ן  4או הצדיק] ד
ח'] אב למה אמר לו שכשילדהן יוכבד] א אס משהן אב
היכןן5א שהואןמשה] אכ ח'ןה'] א ח''
כנגד הכל וכי
ד טסואין עוזן  8כיתן וכת ,ועוזן דן' וכו' ואומרן אס
ח'ן דה'יברך וכוץ ט ח'ן א אהב וגו' ן  9דוד] אדטכ
נ' שהןעתידין לקבל (ר נ' את המלכות)ן כסואין עוז
 10וגו'] טכ ח' ,מ ובישועתך מהיגל מאדן המוסגר דם
" ],ואומר] א ח']כ לעמון טמעוזן  11ואומר] כ ח'ן מ
יתןןוירם וכו'] רק כ ' 12אטכס אלא גיח המקדשןואתן
ט ח'ן ואומרן א ח'ן  13א מועדנו וגו'ןעיניך וכו'] דכמ
ח'ן במקרא :נוהן כיאהלן במקרא :בליסע 15 ,כיון וכו'
ירגזון ש'יז בפ'בן א ח'ן טכס או"הןבים וכו' בטלה] מ
ח'ן 16טכ ובטלה מלכות של מצרים ושפטים נעשו כע"ז]ך
מרגזיז' 17שמעו וכו'ירגזיןבפ'בן ט חלד כדי שישמעוןאט
כס אז"הןאכמ שהמקיםן  18מגניה] ט הרטןשל יש'] א
ח'ןומכניסן לארץ] מ ה'ן א והכניסןןמתרגזין] ד נ'לכך
נאמרוגמעועמיםירגזת'להסן דח"ן אטכ המקוםן  19כמהן
ט מהןמלכיס] א ח'ן מכסן ד לפנין אטב את (אטח',

,

 1מבן כ שנה וכו' .הקשו המפרשים מאין להם לדרוגו
כן .ובמדות סופרים מגיה מבן ס ולמעלה וכן צדד להגיה
בש"י ובבה"מ כתב דאפשר דצריךלהיות אלו שמונים רבוא
ערב רב ובמ"ע נוטה לומר רשמונים הםבני כ והם שיצגי
מכלל קטנים ולכללמנין לא באו ובהדיאינך ט רבוא שהם
בני כ ולמעלה הוו שמונים רבוא וקרי להו פלגשים כמו
פלגם בגמרא .והיותר נכון מה שכתב בש"י בסוף דצריך
להיות אלושמוגים רגוא מבן כ ולמטה כמושהוא בשהש.ר

פ"ו פסוק ט ס"ד .ובילקוט שהש"ר תתקצב הגירסא כמו
שהוא במכייתא כאן .וגא-צמוסיף מדרש אחר וגרס ששיפ
המה וגו' 14ששים שמכירין אמותיהןואיןמבירין אבותיהן

שמוניםמכירין אבותיהם ואיןמכירין אמותן ועלמותועי'
שאיןמכירין לאאבותיהן ולאאמותיהן אחתהיאיונת
 .שנ'
ריתילדו על משפחותם -ד"א ששים וגו' אלו ששים רבוא
מבן כ שנה ולמעלה ושמונים  14שמונים רבוא מבן כ שנה
ולמטה ועלמותאין מספר אלו ערב רב .ונעלס מאתנו מה
הביאו להוסיף כל כך 14 - :הקטנים וכו בשה"שר שם
איתא ועלמותאין מספר שאין קץ וסכום
' -לגרים שבהב,
ועייןלעיל פ' בא פ.יד 2 :תמתי וכוןעיין גירסת כי"א
ומ"ת ,ונראה דחסרון בכאן וצריך לומר שהיא ומקולה כנגר
הכל .ד"א ששים וכו' זה משה וכו'3 :מי וכו" בא-צ מגיה
מי היתה א"ל יוכבד אם משה,ועיין שהע"ר
י
פ"אקופטסוקס
מ"ג ,פ"ר פסוק א מ"ב ,ילקוט שם תתקצב ,יל
בשלח
רמא ושם הגירסא ומה מי גדרל וכו' 6 :כמשה וכוילעיל
פרשהא7 :ואין עתך וכו'.לעיל פרשהז .שכל טוב דף רה
ופסיקתא זוטרתי 12 :נוה וכור לעיל פרשה ג,ועייןתרגום
יונתן ,פסיקתא זוטרתי ושכל טוב דף רה 15 :כיון וכר.
פסיקתא זוטרת .ושכל טוב דף קצו 19 :מכם .באות אמת
גורסלפניבני מכם:
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מלכו כארץ אדום (בראשיה לו לד) וכמה שלטונות שלטו מכם ולא כעמו ישר %שנ'
אלוףלוטן אלוף שובל ועכשו אחם כועמים אףאני אתן לכם כעםשאין בורצון ש':
ה' מלךירגוו עמים(תלים צט א) :חיל אחד יושבי פלשה,כיון ששמעויושביפלשה
שישראלנכנמין לארץ אמרו עכשיוהן באין לעורר עידוהן של בני אפרים שנאמר
בני אפרים שותלה וככרבנווגו' (דה"א ן כ) ואומר בני אפרים נושקי רומי קשת
(תהויים עה ט) מפר מה על אשר לא שמרו ברית אלהים ובתורהו מאנו ללכת על
שעברו על הקץ ועל השבועה .ד"א אמרואין להם דרך בכל מקום אלא על"נ.
דעכש.ו הם באיםובוווים אתנכסינו ומחריבים אחארצנו.
או נבהלו אלופי אדום ,אם תאמר '2הם באים לירש אח ארצם והלא כבר
נאמר אתם טברט בכבל אךכם בף עשו וגף ומעמרתם מאד אל וזצרו בם (רברס (,ו
ב ד-ה) הא מה ת"ל אז נבהלו אלופי אדום מפניאנינוה .ד"א אמרו עבשו הם באים
לעורר מריבה ששטם אבינו לאביהם שנ' וישטום עשו אה יעקב (בראשית כו מא):
אילי מואב יאחומו רעד ,אם תאמר שהם באים לירש אה ארצם והלא כבר נאמר
ויאמר ה'אלי אל הצר את מואבוגו' (דברים ב ט) ואו'וקרבת מולבניעמון מ2םיט)
הא מה ה"ל אילי מואב יאחומו רעד מפר אנינוה
 .ולד"א אמרו עכשיוו ,הם באים 16
'
לעורר מריבה שביןאבינו לאביהם שנ'ויהיריבוגו
'
ש
א
ר
ב
(
יבו) :נמוגו כל יושב-
כנען ,כיון ששמצויושביכנען שאמר הקב"ה למשה רק מער" הצמים וגו'כ -החרם
תחרימם (דברים כ סו-יז) אמרו אלו ואלו לא היו מתיראין אלא מאני ממונם ומפר
נכסיהם אכלעלינואינן כא-ן אלאלכלותינו ולירש את ארצנו התחילו להמם סב נמוגו
כ 20
ראיןנסיגה אלא מסייה שנ'נמוגים ארץוכל יושביה (תהלים עה ד) ואומרלמעןלמי
לב (יתוק %כאכ).
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ן גירסת הפ"ז
בני ישראלן אשר וכו'ן ט ח' ,א וגו'ן  1בארץגידומן מ
 1כעסו וכו' .עיין בח"ג 4 :עידותן .עיי
והש"טדףקצז .ונראהדצריךלהיות ערעורן של וכו' ובא"צ
ח'ן אדום] כ ח'ן אטכס כמהן ם שלטוניםן ט שלחון ט
מגיה עירורן ובא"א מגיה עברתם ובבה"מ מגיהעירותן
כס את (אט ח')בני (מ ח') ישראלןישראל] פ ח"שנ'
ומפרש דהוא מלשון שנאה 6 :מפניובו ..בא"צ מוחק כל
עליכסןשנ'ן ט ח'ן 42וף שובל] טכס ח',איגו'ןט נותןן
;ה וגורס לא שמרו וכו' - :על .בא"צ מוחק 7 :השבועה'
ומין ריש בשלח .רש"י 9 :והלא וכר .וא"ת והלא כל אלה
כמ שאין לון  3א עמים וגו'ןיושבי פלשת] ט? ח' ,א
האזהרות לא נאמרו אלא אח"כ כבר תירץ במ"מ דמפרש
וגו'ן ד האומותויושבי פלשתן  4מ בארץןעכשיו] דח'ן
כאן אז בלשון עתיד 11 :אנינוה וכף .רש"י:
דשבאון מלעוררעלינומלחמהשלןאעירותם ,כעיירותם,
ס עברת' ,פ ערעור ,ש ומעוררין עלערעורן של וכו' ן
 5כ ובנין מ שותלה בנו ברד בגו ויהרגוםבני גה ואומרן אטכ שותלח בנו (? ג' ברד בנו וגו') עד מאתים אלף בני
אפריםן במקרא :שותלח וברד בנון ואומר וכו'נושקי] ט ח'ן אב שנ'בנין א נשקי וגו'ן  6על אשר] ט ח'ן דעל ולאן
אשר] אב ח']ובתורתו וכף] מ ח'ןעל] דתלןאכ על אשרעברו ן  7ועל וכו'] אט עלשעברו על השבועה ,כ ועל אשר
יגרו על השבועהן ד"א] ד ח,ואין וכו' אלא] מ ח'ן אכ מכל מקוםן כ עליון  8א?מ עכשיו ,ט שעכשיון הם] א ר 1ט
את כל נכסנון את ברבן ד ח'ן 9אלופי אדומן ד ח'ן מ הםן דכ ארצנון ס הלאן 10בגיעשו] א ה'ן וגר וכו' בם] מח"ן
יגר וכו'] דכ ואומר אל תתגר (כ תתגרו) בם (ד נ' מלחמה)ן א בם וגו' ]  11הא וכו'] מ הא לא נבהלו אלא מפנין אז
נבהלון ד ח'ן אלופי אדוק כ ח'ן כ אלא מפנין מ אגיניות וכן בס'ן ד"א] ד ח'ןהן] כאין ן  12מריבה] מ שנאה ,כ
מרעהן ששטטן טכס שביןן את יעקב] מ ח' ,אט וגו']  13יאחזמו רסק דם ה'ן ד ארצינון והלא] כ והואן  14ויאמר רח'
נ,
אלי] דם ח'ן וגוץ אטבם ח'ן  15מ הא מפני מה ברעדו מפניןיא' רעד] רק ט) המוסגר ד ח'ןבאים] מ נ' עלית .ר
עכשיון  16מבין רועי וגו' ,אטכגין רועי מקנה אברם (אט נ' וגו') ן  17אטכס המקוםןוגו'] כ ת' ,אט האלה וגו'ן
כי] ד נ' אםן 18החרימם] אט נ' וגו' ,כ ג' הח' והא'ןכ 4ול4וןק מתירין.מ אינן מתיראיןןך 4א מטמונם ומנכסיהםן
מקנון מ עלן 19מןונכסיהםואינן באים וכו'ןט אען אטם נמסין ,כ נימסיןן שנ' נמוגו] ס ח'ן  20טסאיןן דם טדסהן
ד שנ' תמס בל 4כ (יחזק 4כיב) העמר נמוגים וכו'ן ואומר] אס ה'ן  21אטכ לג (א נ' וגו') נמוגו כליושבי כנעןן
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תפול עליהם אימתה ופחד ,אימתה על רחוקים ופחד על קרוביםכענין שנ'
ויה" כשמוע כל מלכיהאמורי וא' (יהושע ה א) וכץ רחב אומרת לשלוחי יהושע כי
שמענו את אשר הוביש ה' אתמיים סוף ומ' ונשמעוימםלככנו (שם כי) :בגדול

6

10

16

זרועך ירמו כאבן,כיון שיצאו ישראלמן הים כנםעמלק את כל אומותהעולם ובא
ונלחם עם ישראל ונתפלל משה באותה שעה ודממו כולן כאבן לכך נאמר בגדול
ורועך ידמו כאבן .ד"א בגדולזרועךידמו כאכן כיון שנכנסו מרגלים לארץ כלמי
שהיה אומראלומרגלי ישראלהיה רומםכאבן .ד"א בגדולורועךכיון שעברו ישרך
את הירדן נתקבצו כלמלכיכנען ובאו ונלחמו עם ישראל שנא'ויהי כשמועיבין מלך
חצורוגו'ואל המלכים אשרמצפוןוכו'ויצאו הם וכל מהניהםוגו' ויועדו כל המלכים
האלה )DWיא א-ה).ואומר ויתקבצו יחדו להלחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד
(שם ט ב) באותה שעה ההפלל יהושע ודממו כולן כאבן לכך נאמרידמוכאבן.
עד יעבור עמך ה' עד יעבור ,כאתהים עדיעכור אתהירדן עדיעבורנחלי
ארנוץ)י עם זו קנית,לפי שכל העולם שלךואיץלך עם אלא ישרק שנ' עםוו יצרתי
לי (ישעיה מנכא) .ארבעה נקראוקנין ישרק נקראוקנין שנ' עםווקנית ,שמים וארץ
נקראוקנין שנא'קונה שמים הארץ (בראשיהיד ?ב) ,בית המקדש נקראקנין שנא' הר
] ופחד] דטמ ח ,,א וגו' ן ואימההן מח' ן מ הרתוקים
והקרובים ,ס הרחוקים"..קרובים ן  2מ כשומעםן מו']

,

כס ח' ,ד אשר
הירדןכי וה :אלה-כס הוא אלהים
טס אמרהןלשלוחי יהושען מ ח'ןכי וכו' חופים בע'קנא
ש'יס] א ח'ן  3דה'וכו'] ד וגו'ן ט ה' ונשמע וכו'ן וגוץ
כ ואומרן 4ידמו כאבן] רק ט] מכיון שראו שיצאוןכלן
מ ח' ן  5טכס ועשה מלחמהן טכמ נתפללן מ משה
עליהם ודממון טכ משה בעד העם באותהן ט דממוןכולן]
מ ח'ן בגדול זרדעך] מ ח'ן  6בגדול זרועך] רק כ]ידמו
כאבח טכמ ח'ןמי 1מ ח'ן  7אלו] מ ח'ן מ ישראל הם
היהן כאבזן כ נ' לכך נאמר בגדול(ו) ידמו כאבןן בגדול
'רועךן ט ח'ן  8נשוע] ט ח'ן מ נתכנסו ,טכנכנסוןכלן
מ ח'ןובאון כזכמ ח'ןט"מועשומלחמהן מ מלךכנען,
 9טחצור וישלח  4יובב וגו' ו4ה,כ חצור וישלח אחיגב
מלך חצור ואומר ואל המלכים וכו'ן ד ואלה המלכיםן כ
מצפון בהר ובשפלה הכנעני ממזרח ומים וגו'ן וגו'] טמ
ח' ,כ ואומרן ר שאוןוגו' וכו' האלה] מ ח'ן ט מחניהם
עמם וגו' ויתקבצוןכ מחניהםעמו עםרברועדון 10ואומרן
רק כ ] מ ויתקבצו כלם באוהה ,ד ויתקבצו כל המלכיס
יחדו באותהן יחדון ט ח']' ועם
כ ח' ן  11סם
לי
נתפללן כולזן נ) ח'ן לכך וכו']יבשזרא
ן
ח'
כ ה,ן כ
נגדול זרועךידמון  12עד יעבור בפ'ב] טנ
מ'
אח
רן
יהמוסגר ד
ח'ן עדיעבוראההיםן כח.ן  13טכ לפיכך כלן מ אע-פ]
מאין ] 14מנ-,אן נקראו] םה.ן שמים וכו' וארץ] מ
4וברהס נקרא קנין שנ' ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל
עליון קונהוכו' .טא"י נקראתקנין שםהר זה קנהא עדנו
אברהם נקרא קנין שנ' ויברכהו וכר (כבכ"י ס) ,כ א"י
נקראת קנין שנא' מבמכהו והשמר ברוך אברם לאל עלטן

ביבי

קונה שמים וארון  15בית וכו'

ימיש] ט,
ח'

 1ופחד על וכר .ספרי דברים פיסקא נב ומדרש תנאים שם
סוף עקב ,פסיקהא זוטרתי ושכל טוב דף קצת ,רש'-
ובמכילתא דרשב-י הגירסא להפך 4 :כנס וכף .לקמן מס'
דעמלק פ"א ,שכל טוב דף רה 13 :ארגון' לשון הפסיקתא

זוטרתי עדיעבור עמך אתהים עדיעבור עם זו קנית את
הירדן ,ובשכל טוב שם איתא עד יעבור עמך דה' את נחלי
ארשן עד יעבור עם זוקנית את הירדן' וכן הוא במכילתא
ררשב-יעד שיעבור אתהירדן עדיעבורנחלי ארנון'ולפי
זה נראה דנתערבו בגירסא שלפנינו שתי לשונות וצ"ל עד
יעבור את הים עד יעבור את הירדן ד"א עדיעבור 4וו-ץ
הירדן עד יעבורנחלי ארנק .ועיין במ"ע ואוגקלום הרגם
כלנוון הש-ט,ויונתן הרגם ער זמןדייעגרון עמך -1ה'ית
נחלי ארענא עד זמן די יעברון עמך האילין דקגית ית
מגיזתיה דיובקא .ותרגום ירושלמיעד דיעברון עמאהאילין
דפרקתיה מגיזתיה דיובקא ויתמגיזתיה דיורדנא ולשט
ר' בחי ער וכרזו העברתנחליארנון וכו' קנית זו
 העברההירדן- :לפי .בא-צמגיה גם כאן אע-פ כמו שהוא בם-ח
וכלפנינו הוא גם בם"ז 14 :ארבעהופו ..בספרי דברים
פיסקא שט אית מונה אלא שלשה והם תורה וישראלובית
המקדש ,ובפסחים פז :מתה ארבעה כמו באן' וב-ה בפרקא
דר' הק' בכא דארבעה .אבל גברייתא דקנין תורה ה"יא
מונה חמשה ומוסיף אברהם מדכתיב ברוך אברם ל 4עלית
קונה שמים וארץ ויליף שמים וארץ מדכתיב השמים כסחו
וכו'ועוד מרכתיב מה רגו וכו' מלאה הארץקניניך ומוכיח
רבית המקדש נקראקנין מן מקדש ו ':-כונם ידיך ועוד
מדכתיב הר זה קנתהימיש וכ"ה גם במס' כלה רבתי פ"ח
ובאליהוזוטא פ-ט וכאןבלי ראיה מן הכתובים וכבר תמהר
רבים על גומחת הברייתא רקנין תורה והגר"א מגיה עלפי
המכילתאדילן ובמחזורויסרי ח"ב צד תתקסג האריך וכתב
שמצא במדרשו של ר' .שמעון קרא בספר משלי דיליף
קנינו של אברהם מדכתיב ושרירה תולדותהשמים והארץ
בהבראם א-ת בהבראם אלא באברהם זהו שאמר הכת'ברוך
אברם לאל עלכן קונה שמים וארץ וכן פתרונו בהמקרא
ברוך אברם ל 4עליון הקונה אותו כדרך שקנה שמיםוארץ
ואהה זה כתב דבספוי אינו מונה אלא שלשה (וכן בפסחים

משמעשהיתהלו גירמת משונה משלש ,וכןבפירושעי

הבריתא דבלין תורה חמיוחס לרשיי כתב דבפסחים לא
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זה כגתה ימים ותהלים עח נרץ דפתרה נקראתקנץ שנ' וע'קנני ראשית דרכו (משלי
ח כב) ,יבוש ישראל שנקראוקכיןלארץ שנקראתקמןויבב בית המקרש שנקראקנין
בוכותה של תורה שנקראתקנין ,לכך נאמר עםזו קנית,

פרשהי

תביאמו ותטעמו ,נתנבאו אבותולאידעו מהנתנבאו .תכיאמותטענואין כתיב
כאן אלא תכיאמו ותטעמו אמרו הבניםנכנמין ולא האבות וכה"א אכו לא תדעי לך
היפה בנשיםצאי לך בעקבי הצאןורעי אתנדיותיךוכו'(שה"ש אח) אמרוגדייםנכנמין
ולאתיישים .ד"א תביאמו ותטעמו ככרם זה שהואנטוע שורות שורות שנאמר מפאת
קדים עד פאתימה יהודה אחד שדנן'אחד נפתלי אחד (יחוקאל מח ח) ,ד"אתכיאמי
ותטעמו נטיעהשאין בה נתישה ובגיתיםולא אהרוס ונבעתים ולא אתוש (ירמיה
כד ו) ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד (עמום ט סו) :בהר נחלתך ,בהר
שהכרחתנו בו שנ'כי בהר קדש" בהר מרום ישראל (יחזקאל כ מ) .ארבעה כקראו
נחלה כית המקדש נקרא נהלה שם כהר נחלתך ,ארץ ישראל נקראת נהלה שנ' כארץ
אשר הי אלהיךנותןלך נחלה (דברים כה יט) וכן התורה נקראת נחלה שנ' וממתנה
נחליאל (במדבר כא ים)וכן ישראלקרויין נהלה שנ'עמיונהלתי ישראל(יואל ד ב)
אמר הקב"ה יבא ישראל שנקראונחלהלארץישראל שנקראת נחלהויכנו ביתהמקדש
שנקרא נחלה בוכות התורה שנקראת נחלה לכך נאמר בהר נחלתך :מכון לשבתך
שניט אלא שלשה תורה ושמים וארץ וישראל .ועיין בד"ס
ורש"י בפסחים שם שכהב ארבעהקנינין ג' וביהמ"ק אחד
מנייהו ).ובמכילתא ד' וכן מצא הגירסא במחזורישן אחר
ואחר כך מביא נוסחת המכילתא כמו שהרסלמנינו .סוף
דבר נראהלעין כי איזו טעות בלשון הברייתא' ובילקוט
משלי תתקמב הגירסא כמו במכילתאלפגינו ,אבל בתהלים
תהכב גורס ארץ ישראל נקראתקנין במקום שמים וארץ
בלי ראיה מן הכתוב ,ובילקוט בראשית עד :מביא בקצור
שלשהקנינים וקחשיב תורה שמים וארץ (במקום ביהמ"ק
שבספרי) וישראל ומוסיף ואית דאמרי וא' וקחשיב אלו
השלשה ועוד אברהם וביהמ"ק והראיות מן המקרא נשמטו,
ובפ"ז וש"ט דף קצת הג' כמו לפניגו' ואחרי שהבאתי כל
אלההשנויים קשהעלינו לברר הגירסא העקריתדבין לגי'
והלקוטוביןלגי' הדפוס המאמרשלפנינואינו מתפרשיפה.
ועיין בהשמטות למ"ע שמביא בשם ר'בחיי דלא גרס יבאו
ישר 4וכו' לארץ ישרן וכו' 4א יבואו ישרן שנקראוקנין
ויקבלו ההורה שנקראתקנין שבזכותה עומדים שמים וארץ
שנקר'קנין ויבנו בית המקדש שנק'קנין,ועיין כלה רבתי
סוף פ"ר ואע-ג דלגי'זו המאמר עולה יפה מסומקאני אם
אעקרית .ולכאורה נראה דהעקר בגי' המכי דרשב-י דג'
יר
כהמכ'דילן רק במקום שמים וארץ הגי' א-ה אבלעדין
קשהדאיךמביאראיהדא"י נקראהקניןמןקונהשמיםוארץ
וכי בכלל ארץ דווקא א-י' ולולייראתיהייתי אומר דצ"ל
דא"ינקראתקניןשנ' הר זה קנתהימינו כמו שהוא בילקוט
והראיה דמקדש נקראקנין מן מקדש ה' כוננויריך .שהן
ברחשש דקניז תורה ועוד מן השמים כסאי וכו' הבע
ועייןבמ"ע והחוקר שנה ראשונה [תדנאן דף צ וקכט.
בבא בחראקיט.:רש-י .פ-ז ,ש-ט
י וכ
( 5 )-ותטע
בוו'" -שמות רבה פ-ב ס"ד ,שירהשירים
דףקצט7 :גדייםו
רבה פ"א פסוק ז 8 :שנאמר וכה איש מביא רק חיכן
הענין ,ש"ט קצט ,פ"ז; 13שי'בארזוכו '.בפ" 1וש-ט קצט
הראיה מדכתיבכי לא גאתם עד עתה4הנחלה  41הממחה:
5ן עמי וכו' .אבל כפ"ז וש-ט כמו בילקוט וכי-מ שנאמר

יי

 1כימינךן נקראתן ב ח' ,ט נקראן כ ראשית וגרן  2ט
יבאן מ לא"י1כ בארץישרן שנקראתן שנקראן ד שהואן
 3ט:מ בזכותןשלן טכמ ח'ן מ החורש
(י)  5כ האבותןגתגבאו בפ'בן ר ח'ן כס איש שמר
כאן]  6מכםואין האנותנכנסימןוכה"אוכו' וגו'] מהין ר
והכיאמרןלך 1ט ח'ן 7צאיוכון טכ רןאמרון דח,ן ט?
מהגריים נכנסיםואיןהתיישיםנכנסיםן  8ד"א תביאמה מ
ח'ןוק בכרםן ד זו שהיא נטועהן שורות בה' ב] ,יט
ח'ן 9רטקדמה,מקדימהן םיםןדזוכו'] מח'ן אחדבפ'גן
טס ח']ר"א רק ט]תביאמו] מ ח'ן  10דנתיצה ,ט נטישה,
דלהפךונטעתים ולא אחושובגיתים ולא אהרוסןובניתים
ולא אהרוס] מ ח'ןונטעתים וכף אחוש] כ ח'ן טמ אתוש
כי בהר קדשי בהר מרום יש' (מ נ' אשתלנה בהר וכו'ן
 11אדמתמן כ ג' וגו' ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל
לבבכם(יריתה לב מא) ונטעתיםעל אדמתםולאן דינמשון
עוד] כ ח'] בהר וכו' ישראל] מ ח' ן 12כין ד ח'ן בהר
קדשה ט ח'ן קדשי] כ נ' ואומרן ישרק] כ נ' א'נחלתךן
 13גיה"מ וכו'] טכמ ישראל נקראו נהלה שג' ווט (:
ישראל והם) עמך ונחלתך א"י נקראת נחלה שנ' בארץ (מ
ארץ) אשר וכו' נחלה (כ שנ' והיה בהניח ה' אלהיך מסל
וכף נחלה לרשתה) ביהמתן וצו,
אויביך מסביב בארץ
נהלהך ההורה וכו'ן  14ט ממחגהן  16ט הב"ה ,כ הק'ן
ט:מיבואוןלא"י וכר נהלה] ד ח'ן ישראל] ט ח'ן כ
שנקרא ן  17לכך וכף נחלתךן כ:מ ח'ן מכון לשברך] כ
כפולן מ לשבתך פעלתןן
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זה אחדמן הדברים שכסא של מטה הואמכוון כנכד כמא של מעלה וכה"א ה'בהיכל
קדשו ה' בשמים צמאו (תהליםיא ד) ואו' בנה בניתי בית זבול לך מבון לשבתך
עולמים (מ"א חיג) :פעלת ה',חביבבית המקרשלפנימי שא' והיה העולם שכשברא
הקכ"ה את העולם לא בראו אלא במאמר שנאמ' בדבר ד ':שמים נעשו (תהליםלכד4
כשבא לבית המקדש כב.כול פעולהלפניו שנאמר פעלתה' .אוי להם לאומות העולם
מההןשומעין באזניהם שהריבית המקדש שקרוי פעולהלפניו עמדו והחריבוהו והם
אמרו ערו ערו עד הימור בה (שם קלו 0לעניןכן מהו אומר ה' ממרוםישאגיכממעון
קדשויתוקולו שאגישאגעל נודצ.(41רמיה כה כ) :מקדש ה'כונני ידיך ,חביבבית
המקדשלפני הקב"ה שכשברא הב"ה אתעולמו לא בראו אלאבידו אחת שני אףידי
ו שנ מקדש ה'
יסדה ארץ(ישעיה מחיכ)וכשבא לבנותבית המקדשכביכול בשתיידי
כוננוידיך אימתי תבנהו בשתיידיך .משל ללסטים שנכנסו לפלטרין של מלך בזור
נכם.ו והרגו פמליא של מלך והחריבו פלטרין של מלך לאחרומן ישב המלך עליהם
בדין תפש מהם הרג מהם צלב מהן וישב כפלטרין שלו ואחר כך נתודעה מלכותו
מקרש ה' כוננוידיך :ה' ימלוך לעולם וער ר'יומי הנעילי אומר
בעולם לכך
י
מ
א
נ
'
ה
א
ל
אלו אמרו ישראל על הים מלך לעולם ועד היתה אומה ולשון שולטת כהן
לעולם אלא אמרו ה'ימלוך לעולם וער לעתרלבא עלעמךצאןמרעיתיך ורע אברהם
אוהבך בנייחידך יצחק עדת יעקב כנך בכורך גפן שהסעתה ממצרים וכנה אשר
1הדבר']דג'שהואכנגדשלמעלה(קנ'שלמסהןועא] טכס
ח'ןםבשלמעלןן ד מכיאומרןוכה-אוכו'עולמים] ב ח'ן3
עולמיםןטה'ן מלפניהקב"ה,טלפניהטקוםן 4פהב"ה ,כ
הק'ן טכס כלסון ט נעשו וגו'ן  5טס וכשבנהבית הס',
כ ולכשבראלבירןעז וכשברא ביתן שג' פעלת ה'] מ ח'ן
 6טכמ קרוין מ פעולתידיו והם אומרים וכו'ן כ לפניו
שכ' פעלת ה'ן טכ ועמדו (כ נ' אלו)ןס
ו והחריבו אותו '
טכ הםן 7כה כ כחן ,ק ח'ןו כטין מה שנ'ממרום וכו'ן
מהו] מ הואן מ אומר ועתה תנבא עליהם ואמרת אליהם
ו-ה' וכו' ,נו אומר ועתה הנקף את כל הדברים ואומר וע'
וט.
ן ץ ממרום ישאגעדנוהו השמון המוסגר ר ח'ןממעון
וט'קולו] ט ח' ן  8ט תהו עד נוהו השמו ן  9טלפני
הב-ה ,כ לפנימי שאמר והה"ע] הב"ה] טס ח' ,כ הק'ן
 10ש וכשבראלביוב טס וכשברא בית ,כ ולכשבראביתן

והם עמך ונחלתך 1 :שכסא וכו' .תפסתי בגירסת רוב
חספרים ולשון הש-ט קצט זה אחד מן הדברים שמוכיחין
שכסא וכו',וכן נראה גירסת הפ"ז וגי' המכדרשב"יזה אחד
מן המקראות שכסאוכו' .וגירם' הדפוס אפשר לפרש דה-ק
דזה אחר מן שארדברים שלמטה שהםמכוונים כנגדדברים
של מעלה אבל עכ"פ הלשוןצריך תקון והיהראוי להיות
דברים של מטה שהם כנגד וכו' ודורש מכון כמו מכוון-
ועייןירושלמי ברכות ח ע"ג ,שוחר טוב מזמור ל ,חגיגה
יב ,:בראשית רבה פ"גה ס"ז ,ימות רבה פ"לג ס-ד ופ-לה
ט"ו ,שיר השירים רבה פ"ר פסוק ד ,תנתומא פקודי ס"א
וס"ב ,ות"י ורש"י ומ-א :מקדש דה' מקדש של מעלה:
 5כשבא וכו' .כשפשר דצ"ל וכשבא לבנות בית ובו ,.מ"ע
או וכשברא בית 6. :והם וכו" במ"ע כתב דבי נוסחאותהן.
אבל המכילתא
אית נראה כן
שהלשון
ון
ר-
מ7
א,
שלפנימנןו צריך תקוןדהקשצבת".י ובא"צ מגיה ו4
4:י 7לענק
וכו' .בא"צ גורס מהו אומר וכוה  10בשתי וכו' .כתובות
ה ,.אדר"נ נ"א ס"פא ,הרגום ירושלמי ויונתן ורש"י:
 11אימתי וכו" עיין גירסת כי-מ ,ונראה דצ-ל דה'ימלוך
ך ה'
אימתי כשתבנהו וכו'ובם-עגרסאימתי וכו'ידי
וך
לכו
.
המקדשימו
לעולם ועד -ולשון הש"ט קצט וכשבראלבית
י שנ'
מקדש וכו' ידיך אימתי בזמן שתתירע מלכותו
יד
בכל ה
ע'ולם מקדש וכו' ו-ה'ימלוך וגו' ובא"צ מוחקאימתי
וכו' וג דה' ימלוך וגו'אימתי מקדש ה' כוננוידיך משל
ועוין פ"ז14 :י'יוסי וכו"פ-ז וש-ט דףקצט16 :על וכו'.
לשון הש-ט לעתיר לבא אמרו עכשיו לא תתיידע מלכותך
אלא על עמך וצאן מרעיתך מפני מה כי בא סוס פרעה
ע"כ,ולפי זה אפשר דצ"ל אבל עכשיו על עמך וכו' אבל
במכילהא דרשב-י גורס המאמר לקמן אחר כי בא סוס

שנ' וכו'ידיך] מ ח'ן 11ידיךן כ נ' דה' ימלוךןאימתי
וכו' ידיך] בו ח' ן מ דה'ימלוך לעולם ועד משל ן
טכ משל לה-דןשנכנסון כ שנבנוה] טכמ לפלטיןןבזזו
וכו'] כס וגזזו נכסיו של מלך והרגובגיפלטין של מלך
(ס בני פמליא שלו) והחריבו בנימלטין שלו (כ פמליא
של סלך והשיבו בניפלטין של מלך) לאח"זן ט לפלטין
של מלך
פלטין של מלך ובזזו והרגו בני המלך
ןוה
12
חויו
ריוהחריצון ר ישב מלך עמהםן טכ עליהם
לאח"י
המלךן  13תפש מהם] מ ה'ן כ תפסן מהם בפ'ב] כ ח'ן
טכ ישב בפלטץ ,ם וישב המלךבפלטיןן פכם נתוודען
 14ד לשלםן מקוש וט'ידיך] מ ח'ןועד] מ כ נ' _וע' ימלוך לשלם ועדןהגלילי] דפ ,אבל טכמש ח15 ],על הים]
ה"
מ ח'ן דהיהןולשון] ט ח' ,כס ומלכותן  16לעולם ועד] מ ח'ן מ אבל לעתיד לבא עמך עדרך צאןן טכ אבל על (ט ח'ז
 1bYעדרך צאנך (ט ח') צאן וכףן  17טכמ עתקיחידךןבנך] מ ה'ן
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נפעהימינךי  -ה' ימלוך לעולם ועד ,מפני מהכי בא מום פרעה ברבבו ופרשיו
כיםוישב ה' עליהוםוכו'.
ותקח מרים הנביאה,וכיהיכןמצינו שנביאה היתה מרים אלא שאמרהלאביה
סופך אתהמולידבן שמושיע את ישראל מיד מצרים מידוילך איש מביתלוי ויקח
ונו' (שמות בא 4ותהר ותלדבןוגו'ולאיכלהעורהצפינו .נוף בה אביה אמ'לה בתי
היכןנבואותיך ועודה מחזקת כנבואתה שנ' ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו
ואיןיציבה אלא נבואה שנ' ראיתי אוה ה' נצבעל המזבח (עמום ט א) ואומר ויבא
ה' ויתיצב (ש"אני) ואומר קרא ארז יהושעוהתיצבווגו'וילך משה ויהושע ויתיצבו
כאהל מועד (דברים לא יד) :מרחוקאין מרחוק בכל מקום אלא רוח הקדש שנאמר
מרחוק ה' נראהלי(ירמיה לא ב) :לדעהאין דעה %א רוח הקדש שנ'כי מלאה הארץ
דעה את ה'וגו'וישעיהיא ם) ינואומרכי תמלא הארץלדעת אה כבוד ה' כמיםיכסו
עלים (חבקוק ב יד) :4:מה יעשה לו א-ןעשייה אלא רוח הקדש שנ'כי לא יעשהה'
%היםדברוגו'נעמוםגי) :אחות אהרןולאאחותמשהומהתילאחותאהרן%אלפיtruw
אהרן נפשועלאחותונקראת אחוהועלשמו כיו"בויקחושניבנייעקב שמעוןולויאהי
דינה (בראשית לד כה) והלא אחות כל השבטים היתה מה  Hrthאהידינה אלא לפי
שנתנו נפשםעליה נקראה אהוהם על שמם .וכןכובי בת נשיאמרין אהוהם (במדבר
כהיח)וכי אחותם היתה והלא בת ראש אומותבית אב היתה שנא'ולכהןמדין שבע
בנות ומה ת"ל אחותם אלאעל שנתנה נפשה על אומהה נקראת אומתה על שמה:
ארן התוף בידה ,וכימניןהיולהם לישראלתופיםומחולות במדבר אלא הצדיקים
היו מובטחיםויודעים שהקב"ה עושה להםנמים ובבורותעתשיוצאין ממצרים והתקינו
להםתופיםומחולות.
וכו' וז"ל השב -1ע' עליהם אתמי הים עליהם שב אבל
 1לעולם ועד] מ ח'ן ברכבו וכו'ן מכ :ח' ן
עמך וכו' שנטעהימינך ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך
שמה ש'יחן ט ח'ןמ והיכןן מ שנתנבאה ,כ שנתנבאתן ק
הים ואפשר דכצ-ל כאן 1 :וע'וכו' .בא-צ גורס ד-א ה'
שאמר ן  4כ שאתמולידן כס שהוא עומדומושיעןמיד
יכו' וא-צ 13 :פר'ירושלמי סוטהיו ע"ב ,בבלי שםיב
וכו' מידן כמ ח'] כמ שרוילךןויקח וגו'] כמ ח'ן 5כ
ע-אוע"ב .שמותרגם פ"א ס"כב ,מדרשמשלי פ"יד ופ-לא
ולעיל בשלח פ-ב ש"ז ,ש"ט דף ר ,ול-ב מדות דר-א בס
מותהר האשהולאוכו'ן כואמרה לה מריסהיכןהיא ן בו
של מיה-ג מדה ד 14 :נפשווכו' .בס' והזהיר דף כ ע"ב
אמר מריםהיכן נבואתך ]  6כ מתחזקתן לדעה וכו'ן כמ
גורס והלא אחות שניהם היתה אלא מתוך שנחגה נפשה
ח'ן 7מ איןןכ יציבה בכל מקום אלמכם רוח הקדשן
עליו וכו' ,ועיין בבלי סוטהיב ,:בראשית רבה פ-פ ס-י,
ואומרן מ ח' ן  8כ ויתיצב ויקרא בפ' ובפ'ן ואומר] מ
שמות רבה פ-א ס"כב ,במדבר רבה פ"יג ס-כ :דו שנ'וכו'
גגות .בא"צ מוחק כלזה .וכן ליתא בם-ח וב"ר' ולשון ס'
ח'ןוגו'] ס ח',כ ואומרןוילך וכו'] דם ח'ן 9בכל מקום]
והזהירוכי אחותם היתה אלא וכו' ,ובא-א מגיה שנ' ראש
מ ח' ן10כדעה בכל מקום 4אן  11וגד] כמ ח'ןהמוסגר
אומות בית אבבמדין הוא ,ובש"ימקיים הגירסא שלפנינו
ד ח'ן ואומר] מ ח'ןכבודן מ ח'ןכמים וכו'] מ ח'ן 12
ן ש-ט דף ר ולעיל מם' ושירה פ"א:
בדרך מחודד .ועיי
 21ומחולות .פדר"אפ"מב,פסיקהאזוטרתי,שכל סוגורש"י.
כמעשייה בכ"מן  13וגו'] דכ ח,ן כמ אהרן והלא אחות
שמהם היתהן ומה וא' אהרן] מ ה'ןאורזן כ ח4 ] ,נ ד
נפשו אהרןן אהרן] כמ ח'ן מ עליהן ושחותו] רק כן ב
כיו"ב אתהאו'ןויקחו וכו' יעקנן ך ת' ,כויחנו בגי יעקב1אחי דינתן מ ח'ן  15כ ומה 1מה וכו'דינתןנו ת'ן 4א] ד ח'ן
 16כ על אחותןןעל שמם] מ ה'ן כמ כיו"ב (כ ג' א-א) על דבר כזבין  17דט הש ,ב-ר פ'פ ס'י :והלא בת אומתן
היתהןבתן רב ח'ן כ באומתהןבית אב] כמ"'] ול היהן שנ' וכו'בית] מ ורבה ח'ן  18ומה וכו' אחותם] מ ח'ן כמ 4א
לפין אומתה] רטש ח'ן אומצתן דזטכ ורבהח ,.מ אחותםןעל שמה] מ ח'ן  19כ ומניןן ם היהןהיון כ ח'ן להם] מ
ח' ,להןלישרן] וק ח'ן ומחולות] מ ח'וכן בסמוךן אטכס שהצדיקיםן 20היו] אטכמ ח' 1מ עומדיםן אכש שהמקום
ט ו-
שהס"הן לנוהכם] אכ ח'ןוגבורות] מ ח'ן אכמס עם יצשתס ,ש לפיכך עם יציאתם ,ט עם יציאת מצרים  1והתקינו]
כ"ה גם פ ,דם התקינו

3וכי וכו'

16

15

20
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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

