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בחרש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים.מגיד שמונים חדשים
ליציאת מצרים ,א.ןלי אלא חרטיימ ,שנים מרז ,ת"ל בשנה השנית לצאתם מארץ
לח
י אלא באותו הפרק ,בפרק אחרמנין ,ת"ל 0בשנת הארבעים לצאתבני במדברני
מצרימןאיןל
י מ"א ו א
ישראל מארץ מצרים ,כל אלו עד שנא נכנסו לארץ ,משנכנסו לארץמנין ,ת"לסויה
בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים .כל אלו עד שלא
עשרים שנה אשר יה"ב ח א
נבנה הכית ,משנבנה הכיתמנין יכשמונ.ן לבניינו 4),ת"ל0ויהי מקץ
ו לחורבנו ,שנ' 0אחר אשר הוכתה יחזקאל מ א
בנה שלמה את בית ה' ,לא רצו למנותלבנינו,ימנ
ו לאחריה ,שנ' 0בשנת שתים למלכות נבוכד נצרינשו ב א
העיר .ע)א רצו למנות לעצמם,ימנ
הלםנבוכינצר חלומוה; ואומריובששי בשנת שתים לדריוש המלך; ואומר 0אם לאשתיזרנה
 .יבריח כח מ
תדעילךהיפה בנשים; ואימר 0תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך ועבדת אתאויביך
כברהיה רבןיוחנןבן זכאי עולהלמעוןיהודה; ראה ריבה אחת מלקטת שעורים
מתחתגללי המום ,אמר להם רבןיוחנןבן זכאי ,רא-תם ריבהזו מה היא ,אמרו לו,
עברית ,מום וה של מ* הוא ,אמרו לו ,של פרשערביאחד .אמר להם רבייוחנן בן
זכאילתלמידיו ,כלימיהייתי מצטער על הפסיק הוה ,והייתי קירא אותו ולאהייתי
יודע מההוא .אם לא תדעילך היפהבנשים .לא רציתם להשתעבד לשמים ,הרי אתם
משועבדים לפכומיגוים ערביים; לא רציתם לסוקר לשמים בקע לגולגולת ,הרי אתם
שוקלים חמשה עשר שקלים במלכותאויביכם; לא רצ.תםלתקן הדרכים והרחובות
(א)  1לצאת וכו' מצרימן טכ ח'ן מארץ מצרים]
(א)  6שמוניןלבניינו .הוספתי עלפי גירסת מ"ח:
 7לא רצו .בא-צ מזיה לא זכו .וכ"ה ביר~ש' ראש השנה
מ ח' ,א וגו'ן חדשים] ילקוט מלכים ח'  2 -ד שנהן א
שהש"ר זוטא פ"א פסוק ח [ע"ש היטבן ,ש"ט דף שלז:
לצאתם ממצ'ן לצאתם מארץמצרים] -טס ח'  3 -הפרק]
 24ועבדתוכו' .מכיל' דרשב"י .פ"ז ,ש"ט דף שלז ,ילקוט
במדבר דף מא ,וש"ג 11 :מלוקטתוכו'.
ד פרקן מ פרק 1לצאת וכו' מצרימן מ ח' ,ד וגו' -
מלכים קפא ,ספרי
ספרי דברים סוף משה ,תוספתא כתובות סוף פיה ,ירוש'
 4מארץ מצריף ט ח" ,א וגו'ן אטב נכנסו ישראלן א
שם סוף פ'ה .בבלי סו :וסז'.איכ-ר פ"א ס'מח ,פס"ר פרק
טכ ומשנכנסו (אט משנכנסו) ישראל)  5 -ששן כ כמול
כס-ל דף קא ,אדר-נ נ"א פיו ופז 15 :בנשים' בא"צ
וארבע מאות שגהן ט שנה וגו'ן מצרים] וק ממצריםן
לצאת וכו'מצריף מ ח' ,אט נ' וגו' 6-נבנהן מ ח'ן ט
ביתןשמוניןלבניינו] רק מ] דט ארבעים שנה  7 -ט שלמה וגו'ן א שלמה אתשני הבתים את בית דה' ואתבית המלךן
את] ד ח'ןבמ את הבית (כנ' וגו'),במק' :את בית ,וב ה ילק'מלכים לא וכו'העיר] כ ח' למנות] ט לבנותלבנינון א למניינון
ד אחרי ,וכ"ה ברוב נוסחאותוספרי במדבר  8 -למנות] א נ' למניינו ימנו לחורבנון ט עצמןן אט:מ שנאמר בששי (אט
ח') בשנת שתים לדריוש בשנת שתים למלכות נבוכדנצר (כ נ' חלם נבוכדנצר חלומות וגו' ,א מלכות לבוכדנצר)ן במקרא:
ובשנת 9-ואומר וכו' המלך].א.כמ ח'וואומר וכו' תורה בע' הס' ש'ו] מ ח']אטב ובז הואאימריוק ואם 0 -נ א
בנשים וגף 1לא] כ ח'ן  2עבדת וגו' ועבדת וגו' אשר לא עבדת את דה' אלחיך ועבדת אתאויביך 1את דה'אלהיך] ט ר -
 11ט וכברן כ למעים (או לרועים) ביהודה ,א למאוס דיהודהן ראה] כ ח' ,א וראהן  2רבייהן אטע שהיית שהיא)
מלקסת  12 -אטגללי הצאן .כגלילי הצאן 1אט זכאי לתלמידיו ריבה וכו' ,כזכאילתלמידיו תינוקת זו מי הוא
(" 13 -כ
י  15 -כהייתי קורא זה הפסוק ולאהייתי ומר,
עברית היאןשלן זל ח'ן אטכ עכבי הואן ט אמרליה לתלמידיו כלימ
טהייתי קורא הפסוק הזה ולא וכו']והייתי קורא אותו] א ח'  14 -כ ואםן טכ לך וע'ן א בנשים וע' 6 -נ לפגומיו ר
וילקוט מלכים:לפניןערבייסן ר חן אב  wlpi'1מלכים :לשקולשיקלי שמיםן לשקול] נוכ נ' שקליכם  17 -כ משקליםן
כ אויביהםן אטכ את הדרכים ואת הרחובות העולים (א וילקוטמלכים לעולים) לבית הבחירה -
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לעולי רגלים ,הרי אתםמתקנין אתהבורגםין ואתהכורגניןלעולי לכרכימלכים .וכן
הוא אומר :תחת אשר לא עברת ארז ה' אלהיך באהבה ,ועבדת ארןאויביך בשנאהן
החת אשר לא עבדת ארז ו '-אלו-יך בשובע ,ועבדת ארןאויביך ברעב ובצמאן
ריתחת אשר לא עבדת אח ה'אלהיך מלובש ,ועבדת אתאויביך בעירום; תחת אשר
לא עבדת את בה'אלהיך מרוב כל ,ועבדת אתאויביך בחומר כלן) 4מהו בחומר כל,
שניטלה דעת מהם - .ד"א ובחומר כל ,שיהו המרים מתלמוד תורה.
ביום הזה באו מדבר מיני .ראש חדש היה ,לכך נאמר בחדש השליש.
לצאתבני ישראל מארץמצרים.
ויסעו מרפידים ויבואו מדבר מיני .והלא כבר נאמר בפרשת ממעות
במדבר לג סו0ויכמ17ך נמר4נ~יוחיב)ויהנו ממדברמיני ,דמהרז"לויגועךנןריפ1ידייב2ויבאך מדנ"אמבי; הקיש
נסיעתן מרפידים לביאתם למדברמיני ,מה ביאתם למדבר מים בתשובה ,אףנם-עתם
מרפידים בתש.בה - .דבר אחר הקיש ביאתם מדבר סיני לנסיעתם מרפידים ,מה
נמיעחם מרפידים מכעימין למקום ולשעה קלה עשו תשובה ונתקבלו ,אף ביאתכם
מדבר מיניהיו מכעימין למקום ולשעה קלה עשו תשובהונתקבלו.
תילים פא ח
אמר רבי אלעזר ב"ריומיהכלילי ,הרי הוא אומר 0בצרה קראת ואחלצך אצנך
בכתררעםאבחנך ,משעה שהייהיעונךומגיןעליךומרעיםעליך את כל העולם ,מאותה
שעההיהגלוילפני מה שאתה עתיד לעשות במימריבה.
מוסיף א-תגדיותיך אלא גויותיך ד"א 1 :הבורגסין וכו'
עיין בח"ג ,שהש"ר זוטא פ"א פסוק ה ובוריס מלשוןיון

 1את הבורגסיז] ם ח' ן א אתהבורגנין ואת הבורגסיןן
ואת] ט אתן ילקוט מלכים :את הבורגנות ,ד הבורגמיןן
אטב וילקוט מלכים :והעולילהן יק לכרמי ,ל כרמי .ט
לשלחןןילקוט מלכיס :לצורכי הולכים  2 -אכ לא עבדת
וגו' ועבדתן את וע' וכו'] ט תחת אשרלא עבדת באהבה
וענדה אח אאביך כמה שנ' החת אשר לא ענדת במונע
ובו ,.כ ועבדתאויביך תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך
בשמחה ועבדת אתאייביך בשנאה וכו' ן אתאויביךן כ
את ה' אלהיך  3 -תחת וכף ובצמא] אוילק' מלכים :ח'ן
ובצמא] כ ח'  4 -המוסגר אב וילקוט מלבים ,ש"ג
בעירום ובחוסר כלו אשרן כ ח' וכן בס'1אלהיך] ילקוט
מלכים :ח'ן כ בלבושן אויביך] כ וה' אלהיך  5 -את
רח'] כ ח'ן מרוב כל] כ ח'ן ד :מאין מהו בחוסר כלן
ט ח'  6 -כ דעתן אכ בחוסרן ד מאי כלן שיהיו
חסרים מתלמוד] ט וכו'חסרים בתלמוד ,כ שהיו ,א שהןן
אמכ בתלמוד תורה 7-א ההוא הזה,מדברסינין מ ח'ן
מ חדשהשלישי 1לכךוכו' מצרים] נם ח' 8 -לצאת וכוח
כ ח']בני וכוח א ח' ,רנ'ביום הזה9 -ויסעו מרפידים]
ש רןויבואו מדברמינין כ ח'ן א ויבואו וגו'ןסינין ש נ' מה תלמוד לומרן נאמר כ מפרש ,א מפורשן טש נאמר ביום
הזה באו מדברסיני אלא  10 -א מרפידים ויבאו מדברסיני הקישןויחני וכו'] ר וכו' ,מ מדברן מ ת"לויבאון ד ת-ל באו
מדברן מ מקיש  11 -למדבר בפ'א] ט מדברן  .למדברן ט לנסיעה  12 -מרסידים בפ'ב]  :ח'  13 -ם הכעיסו למקוםן
מ המקוםן ד לשעה  14 -אכמ למדברןהיו] א :ח'ן מ את המקרן ט הכעיסו למקום  15 -ילקוט תהלים תחלא :דרש
ריה"גן אטכ ר' אלעזר (ט ר' אליעזר) ב"ר יה"ג אומר ,ל ר' אליעזר ,מ רבו אלעזר בנו של ריה"ג אומרן אומר] כ ח'ן
בצרה וכו' ואחלצךן אככב ח'  : 16 -רעם משעהן אב אבחנך על מי מריבה סלהן כ עיניךימיגיןן ט עוניךן מ עונה
אותךן וק ומגן 'ומרעים] ד ומרפסן כל] נ .ח'  17 -ט שעה היה את קוראיכו.ןהיה] ד ה'ןגלוין מ ח'ן כ מי שאתה
עומדן אכ עלמי מריבה( :סלה) -

מזק  %:מגדל ,וקרוב לו בורגנין .עיין ערוך השלם ערך
ברגן, 5.143 ,ו]  6 :Krau : Lehnw~rterמת"ת .עיין
ילקוט מללים קפא 8 :מצרים' צריך להשלים ביום הזה,
ועיין מכדרשב"י ,שבת פו ,:פ"ז ,ש"ט דף שלז .ת"י,
ראב"ע 9 :בפרשת מסעותוכו' .וכן הוא במכילתאדרשב"י,
ונראה שכן היתה גםכאן גירסת רש-י אף דהרא"ם והא"א
כתבו להפך אבל בש"ט דף שלז גורס כגירסת הילקוט
ובגירסא זו החזיק בא-צ ובמ"ע .תראה דגם לפי הגירסא
שבפנים עקר הקושיא מכח הכתוב באו מדבר סיני וה"ק
הרי כל הפסוק ויסעו מרפידים וכו' ,שלא לצורך שהרי כבר
כתיב באו מדברסיני ואם תמצא לומר דבא ללמדנו סדר
נסיעתןוחנייתן והלא זה מפורש בפרשת מסעות .והרמב"ן
פירש באופן אחר 10 :הקיש .בא-צ מגיה -2~4ן4ש הקיש:
 11בתשובה .פ"ז 13 :ולשעה וכו' ונתקבלו .נראהלילמחוק
מלות  14דמהיכא שמעינן דעשו תשובה ברפידים ונתקבלו,
עיין מכדרשב"י אבל בש"ט שלז כלפנינו 14 :וממקוכם.
בעגל ,מ"ע אבל לשון המכדרשב"י אףחנייתן במדברסיני
בני מסה ומריבה היש ו ';-בקרבנו 17 :מריבה' ילקוט
תהלים ו-וו-עק-ם4ע:

ג-
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אבא שאול אומר :הריהיא אומר ,אענך במתר רעם ,ארתית קורא בסתר ואס
אצנךבנלויומרעיםעליך את כל העולס*
י ישראל ,ראה שמות כ כה
,
ר
מ
ו
א
רבייהודהבן לקיש אומר :הרי הוא
שירא אלהים אתבנ
בהם שעשו תשובה והם לא ראו זה את זה;וידע אלהים ,ידע בהם שעשו תשובה והם
ט לאידעו והכוה.
ר' אלעור ב"ריומי אומר משום אבאיוסי בן דורממקית ,הרי הוא אומר 0וירא
אלהים אתבני ישראל ,שהםעתידיןלהכעיס.וידע אלהים ,שהםעתידיןלנאץ .וכל כך
למה ,מכח התשובה בה הקשה.
סג ט
כיוצא בו דרש רבי אךעורכןיום* ,הרי הוא אומר 0בכל צרתםלו צר0 ,ויאמר
 10אךעמי המהבנים לא ישקרו ,וכי לא היה ג)וילפניושיתידין לשקר ,רנ"ל אך ,כלוי
היהלפניו שהןעתידין לשקר .ומה ת"לויהי להם למושיע ,אלא לאהושיעןככני אדם
שהםעתידיןלהכעים ,אלאככני.אדם שאינםעתידין לבגוד בועולמית.וכן הוא אומר
י תהלימעח
שיפתיהי בפיהם ובלשונםיכובולו ולבם לאנכין עמו ולאנאמנו בבריתו ,ואףעלפ
א רחוםיכפר,עוזן ואומר 0השמן לב העם הוהוגו' ,ושבאננקי לתשרכה לעשות4:ע"ה"1י
כןיהו
 15שלה ורפא לו,
ויחנו במדבר* נתנה תורהדימום פרהמייאבמקים הפקר ,שאלו נהנה בארץ
ישראל ,היו אומרים לאומות העולםאין להם חלק בה ,לפיכך נתנה במדבר דימום
פרהמייא במקום הפקר ,וכל הרוצה לקבל יבא ויקבל .יכול נתנהכלייה ,ת"ל:0יהי
ביום השלישי בהיות הבקר; יכול נתנה בשתיקה ,ת"לי'ויהי קולות וכרק"ם; יכול לא
ן ארז הקולות ,ת"ל 0וכל העם רואים ארזהקולות" .ואומר קול דה' בהדר .תהל ם כט ד
 20היושומעי

שז

 2העולם .ילקוט שם 5 :זה בזה .ש"ט דףיטות-י במקומו
 1הרי הוא אומרן מ ח' ,וכן ילקוט תהליםן אומר] ב ח'ן
שמ"ר פ"א ס'לו וריש פ'טו ,שהש"ר פ'ב פסוקיג.ועיין
בסתר רעם] ד ח' ,א נ ,וגו' 2 -עליך] ד ח'ן כל] מ
מכילתא דרשב"י וארא  1 1דף קעא 7 :שהם וכו' .בא"צ
ח' 3 -בןלקייק ט ח'ןהרי הוא אומר] מ ח'] ט יש'
מגיה נלוי וידוע לפניו8 :בה .מיותר; א"אוזי"ג .ובא"צ
וגו'ן ראה] אכ אלהים נראה 1א ראה)ן,אהוכו' ישראל
מגיה מפני השבועה ,ובוי"נ סמר להגיה מפני השבועה
 [r'eט ח'  4 -ראו] כ ידעו ן ידען אב אלהיםידען
הקשה ,שמ"ר פ"א פ'לו ופג ס'ב 10 :וכי וכו' .בא"צ
יכול שלאהיהגלוילפניו וכו' ת"ל אךגלוי היה אעפ"כ
והם לאן ד ולא  5 -כ זה את זה  6 -ד ר' אליעזר
ויהי להם למושיע לא הושיעםוכו' 13 :ויפתוהווכו' .לקמן
אומרןיוסי] כ נ'הגלילין כ יוסף בן דרמסקיתןוירא
משתטיספ'יג .שוח"ט ע"מ דףקעד14 :אננקיוכו' .כלומר
התשובה בע"כ עושה את שלה וכל המאמר אינו מובן אלא
וכו' אומר ש"ט] כ ח' ן מ אומר וידע אלהים שהן -
דימוס וכו'.
עלפי גירסת כי"מ
 7ישראל וכף וידע אלהימן רק א ן  onvוכו'] כ :גלוי
י
ס4
הג
ואקספארד:ז16.והמו"ל שיעררדזפדרב
דף יא ,פ"ז וש"ט דף של
יא
פ'ב
וידוע לפניו שהן וכו'ן ט להכעיס אע"פ כןוידע אלהים
במקום הפקראינו 4אגליון לבאר מלתדימוס ואח"כ הובא
וכל כךן וכל וכו' הקשה] ט ח'ן ק בא הקשה  8 -בה
פנימה ועכ"פ נראה דהםענין אחד ולא כמו שרוצה לפרש
במ"ע 17 :לאומות' בא"צ מגיה אומות ,וכן הוא בילקוט
וכו' וגו' בעמ' הס' ש'יגן מ ח'ן הקשה] ד נ' בשעתה -
תהלים אבלמןהמכילתא דרשם-י מוכח כגרסתנו:
 9ט כיוצא בדברן ד ר'אליעזרן ט ר'אליעזר בר' יה"ג.
א כיריוסיןהריהוא אומר] רק אט] כ צר,ואומר ויאמר,
אט צר וגו' ויאמר 10-בנים לא ישקרון ד ח' ,ט וגו'ן
כב שהןעתידין  11 -לפניושהןעתידין ושקרן ד ח' ןוק ואהי 12-ם שאין  13 -א בפיהם וגו' ולבסןכ ואומר לבםן
ולבסוכתן ט ח']ולאנאמנובבריתין אב ח'14-אבקי] ד ח' ,ט אני ,כ אינקי 15-שלהן ט ח' ,ד ושב 16-כ ניתנהן נתנה
וכו' הפקרן ט ח'ןדימוס] א ח 1,א בפרהסיאן אכ ניתנה הורה  17 -אכ אומרים כמוהכםן ילקוט תהלים תש"י :אומות
ילקוטהמכיריישעיה מה :לכםןבו שאיןן אט לכםןלפיכך] אטבאלא (א נ,תורה)ן במרבר] ר ת'  18 -המכירי :ופרהסיאן
אטכומכירי :כלןיכול וכו' הבקר]מכירי :ח'ן כ ת-לביוםינ'כהי  19 -בהיות הבקרן כ ח' 20 -םהיו השומעיןן אטכ
הקולן וכל העםוכו'ואומר] אטכ ח'ןהמגירי :דה'בכח אמר בלעםןכוכ קול בה'בכח קול דה' בהדר קול -1ש' שובר ארזים
קול ז-ה' חוצב להבות אש קול -1ה'יחיל מדב' (א ח') קול ד-ז'יחולל אילות (א ח') דה' למבול ישב (א ג'וגו') אמר בלעם
נ,
נ,
(א הרשע) לכל העומדים (א עליו) דז 9זן ד בהדר וכו' -
'
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מסכתא דכחדשיךצר*ן
שם כטי אמר בלעם הרשע לכל העומדיםעליו 0ה'עוו לעמויתן ,ופתחו כולם ואמרו ה'יברך
אתעמו ישראלבשלום.
,
י
ג
ו
.
ת
ר
ב
ד
ישיה מה יט
ו*'יוכמיאדכןך :4המי הדאאימר 0לא בכתר
במקוםארץהשך כשנחתיה
אני בתחלה ,לאנחתיה במתר ,ולא במקום ארץ חושך ולא במקים אפלה; ולא אמרתי
פרשה א

.

שם

לורעיעקב ,לאלואני נותנה; אלא תוהו בקשוני ,לאנתתיהפנגום;וכן הוא אומר 0אמ ה'

רובר צדק מגיד מישרים ,כבר עד שלאנתתי לכם המצות הקדמתי לכם מתן שכרן,
שנאמר0והיה ביום הששי והכינו את אשריביאווהיה משנה ,וכתיב0וצויתי את כרכתי
תהלי' קה מדלככ! בישנה הששיתוכוסיכולאלן בלבד תפל0ויתן להם ארצותגוים ,מפני מה0בעבור
ישמרו הק"ו ותורותיוינצורו.
,
ר
שפקמזיט-כ
וניזק ו,4אליעוזרבנן של יומיהגלילי אומר :הרי הוא אומר0,מכידדבריוליעקב
חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל כוי ,וכי מה עשו הגויםדווים האלו ,שלא
 1~lpanרצהליחן להם את התורה ,משפטים בל ידעום ,שלא רצו לקבל שנ' 0אלוה מתימן
יבאוגו'ונוגה כאור תהיה וגו'לפניךילך דברוגו' עמדוימודרארץ ראהויתרגויםוגו'.
ויחן שם ישראל .כל מקום שהוא אומרויסעוויחנו ,נום?ים במח:וקתוחונים
במחלוקת ,אבל כאן השוו כולם לב אהד ,לכך נאמ'ויחן שם ישרקנכדההר - .שנם,
מניד שאמר להםזמן הרבה אתם עושים שם ,וכן מצינו שהיו שמם עשר חדש פחות
עשרתימים - .נגד ההר .לצד מורחו של הר; כל מקום שאתה מוצאנגד,

יי,5שיעם

פנים למורה.

 1טומכירי :פתחון איתןוגו'ן ופתחו] כ נ' שבחן פתחו
וכף בשלום] א ח'ןכולם] טכ ח' 2 --
כ ח' --
"
א
ר
ש
י
3הרי הוא אומרן ט ח'ן ט ר]א
מראש
ר
ת
ס
ב
ן
א
י
ת
ר
ב
ד
דברים לג ב דף רט הגירסא בטפם' ודעת המו"ל שם פגכם
ר
כ
ו
וגו'ןבמקום וכו'
]
ר
ג
ו
ן
'
ח
וגו']מח'ןוגר
]
ך
ש
ח
ט
ר"ל רמאי העושה מעשה בסתר ובמכילתא דרשב"י כאן
איתא לא עשיתיה הפותיקי 12 :מתימן וכו' .ספרי דברים
ק ומכירי :ח'4-אנין אב ח'ןא מבתחלה ,כ מהחלהן ד
פיסקא שמג ,מ"ת שם דף רט .ע"ז ב ,:ב"ק לח ,.ירושלמי
נתתי ,אכ לא נתתיה (ב נתנה) לא (א אלא) במקום ארץ
שם ד ע"ב ,תנחומא וזאת הברכה סיד .הנחומא ב שם ס'ג.
השך לא (אולא) במקום הסתר לא (א ולא) במקום אפלה
פס"ר פ'כא דף צט ,:פדר"א פ'מא ,ילקוט דברים תתקנא.
לא אמרתיןמכירי :לא אמרתי לזרעיעקב תהו ובקשונילא
מיכה תתקנה ,תהלים התטי 14 :שהוא .בא-צ מגיה הוא,
אמרתי לזרע יעקב לא לו אנין ולא וכו'] ט ולא במקום
ולשון הש"ט דף שלח ויחן שם ישראל מה ת"ל והלא כבר
נאמר ויחנו במדבר 4א כל נ:קום שנ'ויטעו וכו' 15 :השוו.
הסתר ולא במקום אפילה לא  5 -אט פנגס ,כ פינס
מכדר"ש ,פ"ז ,ת"י ,רשעי ,ויק"ר פ'ט ס"ט ,פדר"א פ'מא,
(ואפשר לקרא גם כאן פרגס),מכירי:פוגוס.ילקוטישעיה:
פדר"כ פ'יב דףקה ,:ילקוט משלי תתקלד - :שם מגירוכו'.
הוא בת"ז שם מלמר וכו' ,ובש"ט דףשלח ומה רע"רן
פגנס  6 -ט צדיקן כבר]כ :ה'ן אכ להם את המצותן
וכן
לכם בפ'א] ט ה'ן אכ להם  7 -מכירי:והכינו וגו' והיה,
שם 16 :וכן מצינו וכו'* שהרי בר"חסיון באר ונשתהו שם
עד כ' באייר בשנה השנית 18 :למזרח' פ"ז ש"ט ,רש"י,
אטכ והכינו (א נ' וגו') ואו' (אט ח') וצויתיןמכירי:
ראב"ע ,רא"ם.
ואומרוצויתי  8-בשנה השלישית וכו']כ:כ ח'ן וכו'] אר
מ ח'ן אטב בלבד והלא כבר גאמרויתן 1א גויםוגו,.
כ גוים ועמל לאומים ירשו מפני  9 -ותורותיו ינצורו]
אכ ח'  10 -אכ ר'אלעזר בר'יוסין כ ליעקב ואומר לא עשה כן ,ט ליעקב וגו' לא עשה 11-אגוי וגו'ןא אלו הגויםן
הגוים] כ ,וכן ילקוטתהלים שם ח'ןדווים] ט ח'ן כ אלודוויים ולאן האלון א ח' ,ט אלון א ולא  12 -את] ט[ח'ן את
התורהן אכיילקוט תהלים ח'ן אטכ ומשפטים ,ילקוט תהלים :אלא משפטיםן שנ'] אד ה'  13 -וגו'] כ ואומר ,אטח.ן
וגו' בפ"ג] ק וכו'ן אט ארץ וגו'ן ראה וכו'] כ ר  14 -מ ישראל מלמר כל מקוםויסעוןנ :שם נגד ההרן מ ויחנו ,אבל
כאןויחן השוו  15 -אכ כאן הוא אומרויחן שם ישראל (כ ח') מגיר (א ח') שהשוו (א  ,Ownט הושוון בולמן רח'ן לכך
וכוץ אנו שם מגיד שאמרן שם מגיד] ך ח'  16 -עושים] מ חוניםן אכ וטהריהיו שם שנים ,מ שעשו שם  17 -פחות]
ט ח' ,אכמ חסרן לצד זכוך טס למזרחו ,אב למזרחיתן כ של כל ההר כל מקוםןנגד] כ :ח"

 1אמר וכו' .לעילריש פרשתיתרו 5 :אלאתוהו .צ"לולא
הוהו ,מ"ע' ובילקוט ישעיה הגירסא לא אמרתי לזרעיעקב
י בח"ג ,ובמ"ת
תוהו בקשוני,ועיין לקמן פ'ה- :פנגוס'עי
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ומשה עלה אל האלהים,זה עם --?awויקרא אליו ה /ממד 'ההקרשה
קרמה לדבור -- .כה תאמר ,כה בלשון הקדש ,כה כסרר שה ,כה כצק שה ,כה
שלא תפחותולאתימ.ף .כה תאמר לביתיעקב ,אלו הנשים; ותכר לכס ישראל ,אלו
האנשים ,ולד"אכהתאמר לביתיל!((כ ,בוכותיעקב; ותגדלבניישראל ,בוכות ישר4).4
ד"א כה תאמר לביתיעקכ ,אמור בלשון רכה ,אמור ראשי דבריםלנשים;והגדלבני
ישראל ,ותדקדק עמהם ואמואלהם.
ארזם ראיתם .לא בסמורתאני אומר לכם ,לא כתבים אס משכר לכם ,לא
עדיםאני מעמיד עליכם ,אלא אתם ראיתם אשרעשיתיבמצרים .ראו ,על כמה דהבפ
חיים.לי :על עבודהזרה ,ועלגלויעריות ,ועל שפ.כות דמים לשעבר ,ולא נפרעתי
מהםאק'י .דל ידכם*
ואשא אתכם על כנפי נשרים .ר' אליעזר אומ ,4וה יום רעמסם ,לפי
שנתקבצוכילםובאו -צמסם לשעה קלה - ,ואביא אתכם אלי לפני הר טיני
ר' עקיבא אומר ,והיוםמהןתימהו לפי שהיו יט-אל נרתצין לאזוריהם שנים עשר
מילוחוורין לפניהם שנ.ם עשרמיל ,הרי עשרים וארבצהמ.ליןעל כל דיבורודיבור.
ואביא אתכםאלי ,לביתהכתירה ,ד"א ואשא אתכם עלכנפי נשרים ,מה נשתנה נשר
(ב) 1שני .מכדר"ש ,שבת מה ..פ"ז וש.ט דף שלח,
והזהיר דףלה ,:רש"י 2 :לדבור' בש"ט דףשלת שהקריאה
קדמהלעלייה.ועיין מכדר"ש ,ת"כויקראר ש מ"א,יומאדג
במד"ר פ'יא ס,כד ,והזהיר דףלה ,:פ"ז ,תרג'ירוש' .ראם-ע
ורמם-ן - :הקדש' לקמן פ'ט ומכילתא דרשב"י ,פ"ז וש"ט
יספרי במדגר דף מב ,וע"נ- :כענין הזה .בש"ט השמיט
כענין זה וגור' כסדר הזה שלא תפחותוכו' .ובזו"ז השמיט
כסדר הזה ונראה דבכסדר הזה שלא להקדים המאוחר
ולאחר המוקדם וכענין הזה שלאיאמר בסגנון אחר אף אם
המכווז אחד,ו-י .אבלאין וה במשמעותכענין הזה .ולגי'
המ"ח והזו"זיש לומר דשלא תפחות וכו' הוא פירושו של
כענין הזה אבל לשון המכי' דרשם-יאי אפשר לפרש כן:
ן כל זה.מכדרשב"י .שבתפז ,.פדר-א
 6וחדקרקוכו ..עיי

פ-מא ,שמ"ר פ כח ם-ב ,תנהומא מצורע ס ט ,פיז  DhV1דף
שלח .והזהיר לו ,.תרגוםיונתן וירושלמי ,רש"י-2 7 :ן,4
כתביםוכו'.עייןבח"ג .וכן בא-צ מוחק המלות לא כתובים
הם לכם שבדפ' שאינם אלא פסחאשנייה .ועיין מכילתא
דרשב"י ,פ-ז וש"ט דףשלח ,והזהיר דףלו ,.רש-י- :לא.
צ"ל ולא כאשר הוא ברש"י ולשון הש"ט על כמה היו
ן גירסת המ"ח
חייביןלי על וכו' ש'ד ולאנפרעתי .ועיי

(ב)  1אל האלהים] מ ח'ן טיום ראשנןושנין וה']
ט ח'ןשהקריאה קדמה] מ ח'ן ט שקרשה 2-כ לדברן
כה תאמר] אדט חנכה בפ'ב.דן מ ח'ן כה בפ'ה] טפ הןן
כסדר] ט בסדרן כענין) טבענין  3 -אכמ ושלאן כה
תאמר]מ ח"ן כה] א? ח' 4-המוסגר ד "']כה תאמרן
טס ח' ן ותגד] מ ח' 5 -ריבירץ .עקב] ט ח' ן
יעקב] כ ישראלן
ד ח'ן אמור בפ'ב] אטכס
ירים  6 -מ ישר 4אלו האנשים
רב
וד
אמה
ח'ן ט ראשן אטכס
ד"אלביתיעקבבזכות יעקבלבני ישר 4בזכות ישר 4אתם
וכו'ן ואמור להמן אטב ה'  7 --ט ראיתם אשרעשיתי
במצריםןלכמן ר נ' לא כתובים הם לכםן ז בכתבים ,א
כתוביםן ט ולא  8 -בעדיםןעליכם] ך ה'ן אתם] כ
ח'ן אשרעשיתיבמצרימן דם ח'] א למצריםןהמן ט ת'
מ אתם 9 -לי] ד ח"ן לשעבר] מ ח ] .רטכמ לא-
 10ק מכםן על] ק ח'ן מ אלא עליכםן טכידיכם -
 11א ר' אלעזר1לפי] טמ ח"ן מש לרעמסס 12-פש
בשעה] לפני] מ ח'ן ?אלי זה מתן תורהלפני וכו' -
3ייופן טמ ח"ן ט לפי שישרף]לפי] ט ה' 14-וחודין
וכו' הרי] ט ח'ן לפניהסן דמ ח'ן מ עשר מיל על כל
דבירןהרי] .כ חלט ארבעןכ מיל  15 -אלי] ד ח"ן
ד"א וכו' אתכם] מ ח'ן אזטכ הנשר -

י

דגורסלעיל שורעכם במקום ו-רכם ועם זה תתאים הגירסא
מכם במקום מהם שבדפ' קונסטאנטינא ,אבל העקר כהגיר'
שבפנים.ועיין מכילתא דרשב"י11 .:יום וב:. .",א-צ מגיה
יום יציאת מצרים ומלת לפי מוחק ,וא.צ .ועיין לעיל גן
עיד ורש"י ופ-ז וש"ט 12 :סיבי .פ"ז וש-ט 13 :לפי.
 %-:::.מוחק וכן במ"ח ליחא 14 :י2-וו" (קמן פרשה ט:
 1.5לביה הבחירה' עייןמכילי-,י -],.סב-י וש-ט דף שלט
.1,י דמהרגם וטעגיתיתכון עלשגין ה' כעל גדפי נשרין
מן פלוסין ואביליתיתכון לאתר בית מוקרשא למענד תמן פטתא ובההוא ליליא אתיביתיתכוןלפילוסין ומהן קריבית יהב
לאולפןאורייתי .ובמ"ע כתב דלר"ע פסוק זה מוקדם וגא 'fiR -:מ"ת .ובש'.י פירש דואביא אתכםאלי הואעבי במקוםעתיד
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זה מכל העופות כולם ,שכל העופותכולן נותנין ארז בניהםבין רכליהם מפני שהן
מתייראין מעוף אחר שהוא פורח על כביהם ,אבל הנשר הזהאינו מתיירא א מאדם
אי
זה בלבד שלאיזרוקבו חץ ,אמר מוטב שיכנסבווואבבנו - .משל לאחד שהיה
מהלך בדרך ,והיהבנומנהיגלפניו ,ובאו לכטים לשבותו מלפניו ,נטלו מלפניוונתנו
מלאתריו; בא הזאב לטרפו מאחוריו ,נטלו מאחריו ונתנולפניו ,למטים מלפניו וואב
פריט א לא ב)לאחריןננילןדנתנו על כתיפן שני 0ובמרבר אשר ראית אשר נשאך ה,אלהיךוכו'.
ועהה אם שמוע תשמע בקולי ,ועהה קבלו עליכם ,שכל הההלותקשות- .
אם שמוע תשמעו ,מכאן אמרו שמע אדם מצוה אחת ,משמיעין לו מצות הרבה,
שנאמר אם שמוע תשמעו; שכח צדם טצוה אחת ,משכהיןלו מצות הרכה ,שנאמר
אם שכח תשכח - ,ושמרתם אתבריתי .רביאליעזר אומר ,זה כרית שבה; ורבי
עקיבא אומר ,זה כרית מילה ועבודהזרה.
והייתםלי .שתהיופנוייןליועומקים כתורה ולאתהיועומקין בדברים אחרים.
מגלה ,מה מגולתו של אדםהכיבהעליו,כןתהיודביביזעלי ,ר'יהושעבןקרחאאומר
כדי שתבקע אוזן ,כשם שהאשה ממנכת מאחר בעלהוהבן מאחראביו והעבד מאחר
שמותיט ה ן4ב:ן והשפחה מאחר גבירתהיכול אף אתםממוגליןלי מאחרי ,ת"ל0כילי כלהארץ.
ו אתם תהיולי.כביכילאיבימעמידואינימשליטעליכםאהרים אלאאני ,וכה"א
תהלים קכא ד 0ן-גן -לאינום ולאיישן שומרישראל - .ממלכת,איני ממליך עליכם מאומות העולם
שה"שו ט אלא מכם ,וכה"א 0אחתהיא צנתי תמתיוגו' .ר'אליעזר בנו של ר'יום.הגלילי אומר:
 1א?מכ הזהןזה] מ ה'ן בולמן אזם ח'1כולזן זמ ח,ן
אביניןביןרגליהם] כ"ה גם זפש,אבל ד תחת רגליהםן
מ שמתיראין 2 --ם אחדן מ שפורחן ט על גביוןזה]
ד ח'ן ם מן האדם זה 3 -א הזהן אזטכש שמאיזרוקן
ח,
טכ בן אדםן אמרן זטמ ,אש אומר ,דב ן אסבי
החץ (א ח') ולא בבני ,בו בו חץן כ בבניו 4 -והיה

וכוץ ז ובנו מנהיגולפניו ,כ והיהמנהיג אתבנולכניו ,מ
ובנולפניו באון מנהיג] ט מהלך ,ק מנהגןמלפניו בפ'א]
כ ח'  5 -מ מאתריו .סב לאחוריו ,א מאחוריון ט באן
בא וכו'] א נטלו ונתנו על כתפו בא זאב ליטלו מאחריו
ליסטים מלפניון מ ואב ליטלומאחריון זטכ זאב ליטלון

 6מאחריו] מ ח'ן ט מלאחריון ם מלפניון ט לפניו...

לאחריון אמ מאחריו ,כמאחוריון כ נטלו מלפניו וגתנו
על כתפיון ט כתפיון אשר נשאך וכו'ן מ ח'ן ט אלהיך
וכו'ןוגו'] דב ח'  7 -א (עתה עכשיו קבלון מ שמוע
תחלה תקבלועליכם וכו'ןבקולי] ם ח'ן כ תשמעו עכשיו
קבלוןועתהבפ'ב]שח' 8-אם שמוען מ ח'ןט תשתען
מכאן אמרו] ט ח'ן אדם] דטכ ח'ןלו] אטכמפש אותון
 9אדם מצוה אחתן אכ :ח'ן אד משכיחין ן אט
כמפש אותון מצוה] מ ח'  [aK 10 -ט ח'ן אב זון

_לון

 6שנ' וכו' .מכדר"ש ,פ"ז וש-ט דףשלח ,ס' והזהיר,רש"י,

ולעיל בשלח פ'ד .ספרי דברים פ'שיד ,מ"ת שם לביא:
 7קשות' מכדר"ש ,תד"א פ'ב דףיג ,פ"ז ,ש-ט דף שלט
רש"י'ועייזתוס' תעניתי :ד"ה פסיעה 9 :שנ' ובפ'א] וכו'.
בא"צ מוחק מן שנאמרולהלן .וכן בפ"זאינו מעתיקיותר
ואףעלפיכןאין נראה להגיה.ועיין מכדר-ש ,ש"טדףשלט
ולעיל מסכתאדויסעפ"א 10 :ברית שבת' בא"צ מגיה ברית
תורה ,וא"נ11 :וע-ז .בא"צ מוחק וכןליתא בש"ז ,ובמכי'
דרשב"יבשנוי.ועייז אגדת בראשית פ'ז צדבז ,ורש"יפי'
על שמירת התורה בכלל.וכן בש"ט דף שלטועיין ראב"ע:
13חביביןעלי
 .פ"ז ש"ט דף שלט 14 :כדי' בא-צ מוחק,
ועיין מכילתא דרשב"י - :כשם' צ"ל וכשם וכו' גבירתה
אף (אויכול אף) אתם וכו' ואפשר ג"כ לגרוס יכול כשמ
ולמחוק מלת יכול אח-כ כגירסת מ"ח - :בעלה וכו'.

כלומר כמו שבכל אלה הסגלה היאמפני שאין להם כיוצא
בהם ת"לכילי כל הארץ ,מ"פ .ולפי זה נראה לגרוס
מאחרים כגירסת הת"ז ,וכןהגיה מסברת עצמו במ"פ ,וכ-ה
במכדר"ש כך ישראל יסתגלו מאומותהעולס ,ולשון הש"ט
יכול אף אתם מסוגליןלי ואין שאר האומות תחת רשותי
ת"ל ובו" ובכל זאתאין הלשון מדוקדקואין הנגוד עולה
ייכול מאחרי ת"ל
יפה' ובא"צ מגיה אף אתם מסוגליןל
וכו' 16 :איני מעמיד וכו' .פ"ז וש"ט דף שלט ,ועיין
ברמב"ן17 :ממליךוכו' .במ"עגורס ממליך מאוה"ע אלא
מכם ,וא"נ' ועיין פ-ז וש"ט שם ,והזהיר דף לו ,והראיה
מן הכתוב דשהש-ר אינה מובנת ואפשר דהראיה ממאי
דכתיב בסוף מלכות ופלגשים ויהללוה ומפרש בשהש"ר
שם פ'ו פסוק ט דהיינו דכתיב והיו מלכים אומניך,ש-י:

כס ר"ע 11--אב הברש ק שבתזת"] פ ךןדה
ט ג' שג'  12 --טלי סגולה מכל העמיםןדכ קנץיןן
כ ועסוקין בד"תן אטיעיסקין(אועסוקין)בדבריהורתי ,טועסוקיןבהורתין אכמ עסוק-ן  13 -פ ד"א סגולהן אחביביןן
עליו] ט ח'ן טכמ כךן כמ לין ר' יהושע] טכילי גל הארץ ,ר' יהושע וכו'ןבן קרחא] מ ח'  14 -אט שתקגעןאוזן]
כמ נ'יכולן פש שמא תאמר כשםן מאחרבעלה] אש is~ff ,אחר בעלהןמאחר...מאהר] טמפ אחר*-תרן רבה ט אדוניון
מ אחרן 15יכולןטח'ן פאתם כןן מ מסגלים,אכ תהיו מסוגליןןלי מאחרי] ט ח'ן מאחר ]-שח ,.א מאחורי ,כ מאחוריי,
פ מאחרים 6 -ן אכלי ממלכת כהניםן משליס] כ משליכוןאחרים] מ ח' ,וכ"ה רמב"ן בפרשה  17 -הנה] ד ח'ן שומר
ישראל] כמ ח' ,ט וגו'ן טפ ממלכת כהניסןעליכמן אדט ח'ן השלם] ט נ' עליכם  18 -אלא מכסןב :ח'ןתמתין ט ח'ן
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מסכתא דבחדש ישתפך
מנין אתהאומר ,שכל אחד ואחד מישראל עתידלהיות לובניםכיוצאי מצרים,שנאמר
יתשיתמו לשרים בכל תהלים מהיז
התחתאבותיךיהיו במך.אי בנים ,יטליהודוו.םומגופים,
ל~יהאחוור ומכבש ,ת"ל
וr
כr
י מלךיn
הארץואי שריםיכולפרגמיפיוטין,ת"ל ממלכת;א
יקדוש .מכאן ש-ב חיה
כהנים;אי כהניםיכולבמלנין,כעניןשנאמר*ובנידודכהניםהיו,הנילוכו
אמרו,ראוייןהיו כלישראל לאכלבקדשיםעד שלאעשו העכל,משעשוהעכלנטלו מהם
אריותוגו' ,נבוכד נצר מלך בבלהמשילן כשה ,יימר ניז
ונתנולכהנים0 -.שה פזורה
שי
י
ר
ש
י
לוקה מאחת מאבריה כל איבריהמרגישין ,כך ישראל ,אבםבהרג
מה שה ץ כשהיא
אחד מהן כלן מרגישין ומצפערין ,אבל אומות העולם אינן כן ,אלא אם נהרג אחד
י אחדבארץ ש"בז כג
מהם כולם שמחיםבמפלתו- .וגוי ,קראן גוי,שנ'0ומי כעמך ישראלגו
וכו' - ,קדושו ,קדושים ומקודשים ,פרושים מאומות העולם ומשקוציהם - .אלה
הדברים ,שלא תפחות ולא תוסיף - ,אשר תדבר אל בני ישרי ,כמדר הזה.
ויבא משה ויקרא לוקני העם .ממד ,שמשה חלק ככוח לזקנים- .
וישם לפניהם ,האירעיניהם - .ארץ כל הדברים ,ראשון ראשון ,אחרוןאחרון.
 אשר צוהו ה' ,אףלנערים ולנשיםאמור .ויענו כל העםיחדיו ,לאענו כחנופהולאקבלוזדה מזה ,אלאו,-שוו כלם לב אהד ואמרו ,כל אשר דבר ה'נעשה- .
וישב משה את דברי העם אל ה' ,וכיצריך היה משה להשיב ,אלאלמיה תורה
פרשה כ

10

16

,09

 1שכלאחדוכו' .שות"ט מ'ה,תנחומאתולרותס'ט2 :וכופים
וכר .עיין בח"ג ונראה דהעקר כגירסת הילקוט תהלים
וסחופיט ,ובא-א גורס ומכופים 4 :ת-לוגוי קדוש .הגהתי
עלפי גירסת ספר והזהיר פיז ,וש-ט' ובא"א וזי-נ וא-צ
הגיהו לפי גירסת הדפוס ומחקו מלותיכול כהנים או מלת
יכול לבד ,וגרסו ת-לכהנים .כהנים מבטלים (אובטלנים)
כענין שנאמרובגי דודוכו' .ובם-ע מגיהלפי גיר' הילקוט
תהלים ת"לכהנים,יכולכהנים מחזרים (פי'בביתהגרנות),
רץ-דן ממלכת כהנים מבטלים כענין שנ' :מכאןוכו'.
גא-צמגיה ד"א מכאן וכו' ,ובמ"ע מגיה דבר-אחר כהנים.
גבורותד ,:זבחיםקיב ,.במד"ר פ'דס'וכחו 5 .':עדוכו' .שהרי
העבודה היתה בבכורות 6 :שנ' שה
שייך למטה אחר
וגוי אחד בארץ ,ואפשר דיש להשלים עות חטא אחד מהם
כולן כענשין ,ועל זהקאיר שנ' שה' וכעין זה הגיה כבר
בא-צ וכצ"ללפי המכדרשב"י ,ובמ"ט מפרשלפי המדב"ר
פ'ד ס'ה.ועיין  wort, 5.25בש'  7מאתת .צ-ל באחת,
ובמ"ע מגיה כלאיבריה !כך ישראל אחד מהן חוטא וכולן
נענשין ,ד-א מה שה כשהיא לוקה באחת מאיבריה כל
איבריה מרגישין] כך ישראל וכו'.ועיין מכדרשב-י ,ויק-ר
פ'ד ס'ו ,ילקוט ירמיה שלד ,איובתתקכ 9 :קראןוכו' .פ"ז:
 10ומשקוציהם .ת"כ ריש וסוף פרשת קדושים 12 :הזה'
בא"צ מגיה אלה
פ"ז וש"ט דף שלט,ועיי
.י-
ם"
שיג
ן מ3כ1י'לד
זקרנ
הדברים אשר שלא וכו':
לעיל בא ריש פ'יא
וש"ג .פ"נ וש-ט דף שלט,והזהיר דף לו 14 :האירוכו'.
ן לקמן ריש משפטים 15 :אמור .פ"ז,
והזהיר דף לו ,ועיי
ש"ט,והזהירלו ,.ומו-ר ר'י
שדראללוהמלרויבפירושלוהילויתרושלמי
נזיקין (בבא קמא דףיז) ציד
וישם
דצריך
לפניהםאףלנשים אמור ועלהמלות אשר צוהושייךהמאמר
ראשון ראשון וכו'- :בחנופה וכו' -מכדרשב"י ,פ-ז ,ש-ט

מ אומריוגתיןוגו'] כס ח'ן אר אלעזר-אכ בר'יוסין
הגליליו ד ח' -כומניןן אתהאומר] זמ ח'ן אכ לראות
לון 2דיהיכאוןיתו] אזטכמשוילק,תהל'תשנ:ח',מדיין,
ילקוט תהלים:וסחופים אכדווייטן טוכפופים 1,ומסיגפים,
ן ר שריםן בכל הארץן טכס ח; כ בא הכתוב 3-ט
לשריםן ט פר1מטוטין ,ב פר1מטיוסיה מ פרקמטיוטיןןז
י מלךז ח.אימלךוכולילקוטתהליםתשג:
ממלכתכהנים:א
יכוליהיו מכבשים ת"לכהנים,יכולכהנים מחזרים ת"לממ-
לכת בטלניםכענין שנ'ובני וכו'ןיהא] ט ח'ןו ומתכבש
4אי כהניםוט'ן דבימולכהנים מבטלים(כמבטלנין)ן א
ת-ל כהנים מבטליןןאי] ט ח'
ןיכול] ט ח'ן ת"לוגוי
קדוש]רקזפש 5-כל]טכמ ח,ן כל ישראל לאכול] א
 ]1אכ את העגל אטב ניטלו ,ז ונטלן מהפן מ סירם
 6זונחנן,אכוניתנוןאריותוכו' בבל]אטכס ח',במק':נבוכדראצרןא מושלןן טכ משולין ,מ מושלה אטכס בשה
  7אמכ ומה (א מה) דרכו של שה לוקה על אחד (טבאחדמאיבריו)ן מ שה דרכולוקה על אחתן כלוכרןן א
טכסוכולןמרגישי!ן אטכ כך הם (כהיו)ישראלאחד מהם
חוטא וכול! נענשיןן אם וכו'ן מ אחד מהם נהרג וכלם
נענשים 6 -ומצטערין] אכמ ח'ן אדאינון ט אלא מהן
נהרג אחדן אלא~raמ ח'אמ אחדמהםנהרגן אמ]אכח'ן
אכוכולן מ וכולם 10 -שד-אוגויוגוי] וטכמשנ' קדושן
אכמ קראךןגוי] דט נ' קדושן בארץ וגו'] אס ח'ן וגוץ
טכ ח'ןקדושים] ט ח'ן ט מקודאין  11 -טכ ושלא -
12הזה]זנ'בעניןהזה 13לזקניהעמן מ ח'מלנשיאיםלזקנים

י

ויאתרו,
ש בחוצפה  16 -נעשה] 1כמנ'בטעות:ונשמע,וכאןאיןהכונהלפם' שבב-דז'רב"ן  17 -ם העם וגו'ן אטכהיה צר'ן
משה) מח'ן אמש אלא באהכטובללמדךד-א ממשה שלאאמרהואילויודעמי
ש מה) ששלחני (ש נ' מה שעשיתהאיני צריך
להשיב(ש להשיבו) ד"א וטףן כ אלא נאמר הכתוב ללמדך ד"א ממשה
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פרשה ב

דרך ארץ 1בא משה והשיב תשובה לשולחו ,שכן אמר משה ,אף עלפי שהואיורע
וצד ,אשיב תשובהלשולחני .דבר אחרכדיליחן שכר למשהעלכלעליהועליה ועל
כלירידה וירידה,
ויאמר דה' אל משה הנה אנכי בא אליך כעבהענן .בעק עבה ,ואי זהזה,
שמות כ כא ו1ק ערפל שנאי נומשה נכש אל הצרפל- .בעבור ישמע העם כדברי עמך .רבי
יהירה אומר ,מנין אתה אומר ,שאמר הקב"ה למשה ,הריני אומר לך דבר ,ואתה
מחזירנ.ואני מודהלך ,שיהיו ישראל אומרים ,נדול משה שהודהלו המקום ,שנ' ובם
בךיאמינולעולם .רבי אומר,אין אנו צריכין לעשות למשה גדול ,אלא אםכןעשינו
להקב"ה שחזרבו בדבורו ,אלא מלמד ,שאמר לו המקום למשה :הריני קורא לך
עב יט כ מראש ההר ואתה עולה ,שנ' 0ויקרא ה' למשה אל ראש ההר ויעל משה - .וגם בך
יאמינו לעולם .גם בך גם בנביאים העתידים לעמוד אחריך.
ויש משה את דברי העם אלה'.וכי מה אמר המקום למשה לאמר
י
ר
ש
י
ל
עכ ינ או מה אמרו
למשה לאטרלמקום .ר'יומיהגלילי אומר ',מתוך שנאמרסוהגכלת
ישלראי
את העם םכ*ב
מר .ר'אליעזרבן פרמאאומרןוכי מה אמר המקום לאמרלישראל
עם כד ג א" מה אמרו ישראל למשה לאמר למקום ,אלא מתוך שנאמר0ויבא משה ויספר לעם
אמר להם אם מקבלים ארעםעליכם ?ונשים בשמחה ,הרי אתם מקבלים שכר ,ואם
לאו הרי אתם מקכליםפורענוה ,וקבלועליהןעונשין בשמחה .רבי אומר,וכי מה אמר
המקום למשה לאמר לישראל ,או מה אמרו ישראל למשה לאמר למקום ,אלא אמרו,
רצוננו לשמוצ מפ .מלכנו ,לא דומהשימצ מפ* פשור לשומע מפיהמלך .אמר המקום
הן להם מה שבקטו ,בעבור ישמע הצם ברברי למך -- .ד"א ,אמרו רצוננו לראות
שלא נאמר הואיל ויודע מה ששלחני אינו צריך להשיב

ד-א וישב משהליתן וכו' ,ט אלא בא הכתוב ללמדך "לא
יאמרהואילויודע מה ששלחואינו צריך להשיב ד,א וכו'ן

שלט .והזהיר דףלו 1 - :דרך ארץ .בא"צ מגיה דרך
ארץ שישיב אדם תשובהוכו' ,וא"צ2 :ועד .בא"צ מוחק,
וא.צ - :לשולחני' מכדרשב"י ,והזהיר דףלו .:פ"נ "-1ס
ן לע'בא פתיחא 5 :ערפל' מכדרשבע,
דף שלס ,רש-י.ועיי
פיז ,ש-ס דף שם ,רש-י - :ר' יהווה וכו" מכדרשב"י:
 8רבי וכו' .מכדרשב"יבשנוי,ועיין פ-ז:מ1ת1וךה.עתידיםוכו"
בא"צ מגיה
מכדרשב-י ,פ"ז ,ש"ט דף שמ ,רש"י13 :
מה ,ובמכילתא דרשם-י הרי הוא אומר .ולשון פ-ז וש-ט:
ר"י.הגלילי אומר מצות הגבלה אמר להם מה שאמר העם
ומצות הגבלה היתה תשובת המקום על זה והעקר חסר

כדי] אטם ח'  3 -ד הנני באן בעב הענזן מ
 4והן דם ח'ן כ ת-ל ומשהן מ הערפל וגו' ,א הערפל
אשר שם האלהיםן ט העם וגרן עמךן מ ח' 6 -מנין
אתה אומר] מ ח'ן אתה אומרן כ ח'ן מ שאמרלו המקום
למשהן אט המשםן לך דבר] מ ח'  7 -לון כ ח'ן כ
וט-ל דמצותהגבלהבשלישיהיההאע"ג דכתיבא בתרמצות
הקב-הןשנ'וכו' לעולמן ארס ח' 8-אנו] כ ח'ן לעשותן
פרישה שבת פ ,4ושם בשם ריי בר' יהודה 15 :מתוך שנ'
מ ח'ן טלהב"הן ברוךהוא] אח'ן מ גדול ונעשה להקם-ה
ויבאוכו" וצ"ע ,והריזההיהביוםהחמישי' ונראה דהכוונה
שחוזר בדברו  9 -אר ובדברו .כ ובדבריוןלון אטכס
דממאי דכתיב לקמן ויספר לעם וכו' המשפטים וממעינן
ח'  10 -מ עוגה] מכענין שנא' ויקרא דה' למשה שנ'
ששאל אותט ג-כ אם מקבלין עליהם משפטים .וכן משמע
מלשון המכדרשב-י ולמ"ז צריך לומר להפך ,דלקמן במ'כד
בעבור ישמע העםן א ראש וגו'וגםן ט רקרא למשה וגו'
מספר בדרך קצרה מה שספר משה לעב קודם לזה ,ובפ-ז
'
בךיאמינוןויעל משה] כ ח'  12 -משה] טח ].את וכו
השמיט הראיה מן ויספר משה 19 :ממי פ-,גון בש-ס
וה'ן ד ח 41 ,דה'] כ ח /ט וגו' 1כ הק' למשה  13 -כ
דף שמ מפי סרסור:
מהן ד אמרו לו ישרף למקום ןו"שהן  ::::י'ן ריה":.
וכו' למקום בשטו] א ח.ן מתוך וגו' אלא ג ט'':ו] ט ח' '
מ אומרזו מצות הגבלה שנ'  '4סבי'ב ל מו] מ '11ן ? ו, -עזר' נ' המגום אמן .למשה לאמר לישרו 1נ)ה1וייונ, .מ'.ון:
ל).נ.:
 ? ,.וויתר למק.םן כ הוא מעה אל העם אם -להםן א ל;כ
או  15 -למשדהה]' ד ח'ןלאמר למקומן מ ."1אםד למקוי
,
ע
 17מקבלים] ך ג' עליכ :ע'!'~ן
'
ח
מקבלים
בם]ו :וו'ן.1רין מ
את כל דברי ואת כל המעשים !6-ט
r
'! :צ1גנ!ולמשה לא]'(:ט aה'ןזהאן -ה -
ד ח'ןע1נשיז] מ ח'ןא ד-א וכיעה] מ ה' 8~ -נ מלמש; גלף אלא אכר
19טולאן כבשומען מ מלךן שהק: )0- .עגור 'כ':שנ'".
';: .הח' שז זןה'ן -:נ-יעמךן -מ ח'ן כד-א בתוי אס-ו
ח' -

'-
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4וו :מלכנו לא דומה שומע לרואה ,יכא"ל המקום תן להם מה שכקשורי כיביום
השלישי ירד ה'לעיני כל העם על הרסיני.

פרשה ג

6

10

12

ויאמר ד ':אל משה לך אל העם וקדשתםהיום.
,
ה
ר
ו
ת
יוםחמישי,והיונכונים ליום השלי שי ,זהיום ששי ,שבונתנה
ומה עשה משה
ן מוכח תחתההר ,שם נר ד
בחמישי ,השכים בבקר ובנהמזבח תחת ההר ,שנ'0וישכם בבקרויב
העמיד שת"ם עשרה מצבה לשנים עשר שבט* ישראל ,דברי רבייהודה ,וחכמים
אומרים שתים עשרה מצבה על כל שבט ושבט .בנה מזבח והקריב עליו עולה
לשלמים ,נטל מדם העולה בשתי כוסות חלקלמקים וחלק לציבור ,נטל מדםהשלמ.ם
בשה" כומות הלק למקום וחלק לציבור ,שנאמרייק
ח משה חצי הדם וישם באננות ,שם שם ו
לה חלק למקום ,וחצי הדם זרק על המוכח ,זה חלקלציבור.
ויקח אשר הבריה ויקרא באוני העם .אבל לא שמענו מחיכן קרא באוניהם.
בייוסי בר' יהודה אומר ,מהחלת כראשית ועד כאןל רבי אומר ,מצוות שנצטווהאדם הראשון ומצווה שנצטוו בני נח ומצוות שנצטוו במצרים ובמרה ושאר כל
ן מה הוא אומר ,ששבתה הארץ שבת ייקוב כה בג
המצוותכולן - .ר' ישמעאל אומר ,בתחלתהעני
לה'  -שש שנים הורע שדךוגו' ,שמטים ויובלות ברכות וקללות; בסוףהענין מה הוא
ן שראה שקבלו שם כו מו
ארמר' ,אלה החוקים והמשפטים והתורות .אמרו מקבלין אנועלינו,כיו
ק :ל הדם ,אמר להם ,שמות כד ח
עליהם נטל הדם וזרק על ההם ,שנ' 0ויקח משה אח הדםויזר
 1ק וכו' .והזהיר דף לו ,:ש"ט דף שם ,שמ-ר פ'כט ס'ד
ן פ"ז
ום'מא ס'ג ,שהש"ר פ"א פסוק ב ס'ג ורש-י .ועיי

דאחר שהביא הך דרבי דויגד משה היינו מה שאמר לעיל
וישב ודייק מדכתיב וישב הכוונה שרצה להשיב וקודם
שדבר אמר לו המקום הנני בא אליך ואח"כ ויגד משה.
אבל נראה דאיזו טעות סופריה בדבריו והוא לישנא אחרינא,
עייןבחזקיני.
(ג) 4יום ששי' כרבנן דרייוסי שבת פו /:דבששי

זהיום רביעי ,ומהר ,וה שמות יט

1איטמ חלק רמה]היסלדך]כאמרהמיסן
כק כ בו  2 --השלישה ש ה'ןלעיי וכר] אס ח'ן ט
ה' וגו'

כמהעם ומחר ,העם זהו כמחרן זה בפע]ךח'ן
("
 4הש
לישת מ ח'ן ד שנחגה בון מ התורהן כ
ביחםמןיי
משה] 5החת ההרן ר ח"ת"הגפ-ב]ס ח' 1 6--שנ
שתיםעשרה אבו' לשגען דק מצבות 7 --מצבה] ט ח'
כפ לכל שבטן ושבטן גו ח.ן ט והעלה עלת
י
ת
ש
ו
ע
מדםהעולה ומדםהשלמיםבשנין כבשני וכן בסמוךן נסק
אט ח'ן נטל וכו' לציבור] מ ח'  9 -כ ומדם השלמים
בשני כוסות חצי למקום וחצי לצבורןוישם באגנות] דם
ח'  10 -כ הצבור11 -ט הבריתוגו'ן באזניהם]מח'-
 12ט ר' ישמעאל בר' יוסי ,כ בר'יוסי ,ד ברבי אסין
שנצטווה] ן שנצטוו 13--ומצוות] כלמצוות ,אט מצותןכלן
מ ח' 14 -אומר בפ"א] כ ח' 15 -טלה'וגו' ששן תזרע
שדך וגו']מ ח'ן שדךן טח'ןוגו'] כ ח'ן אטכ שמיסים ן
כשמימין 16 -והמשפטים]ט ח'ן ט והתורותוגו'ן אכמ
אתהדםן שג' וכו' העמן ט ח' ,א וגו'ןויזרקעה"ען מ ח'

נתנהתורה.וכן ת"י ומע"ר סוף פיה ומבואר שם דביום השבת
אבל לפי הנוסחא שהביא באו"ז הל' מוצ-ש ס'פט בששה
בובת היה וכ"ה במכילתא מס' דויסע פ"א ,ועיין הערת
הכו-ל שם בסדעיר 5 :ובנה מזבח .במכי' דרשב-י איתא
דבששי היה,ועיין רש"י משפסים שם 7 :על כל שבט וכו'.
פלוגתא זו כעין פלוגתא דר"ח בן גמליאל וחכמים לקמן
פ'ח לענין הלוחות וכעין פלוגתא דרגי יוסי ורבנן לענין
כחנות גירושלמי יומא מ ע"ג:
 10זה חלק למקום וכו'-
בא-צ גורס איפכא ,זה חלק לצבור וחצי הדם זרק על
חמזבחזה חלק למקום אבל מן ויקרא רבה פרשה ו סימן ה
מוכח כהגירסא שבפנים דאיתא שם אמר משה להקב"ה מה
געשה בחלקך א"ל זרוק על העם ומה געשה בחלקם זרוק
 1'5המזבח .ובילקוט משפטים תשסא מביא הרבה בנ"א,
אבל נראה לעיןכי חסרון בדבריו .אבל במ"ת דברים יא ב
(דף נו) איתא כאשר הגיה בא"צ ,וזה לשונו :שומר המקום
למשה זרוקנעל העם] שלא ימרו כבודי באלהי נכר הארץ
שנ' (דברים כויז) את וע' האמרת העם .וזרוק חצי הדם על המיבח שאיני ממ.רן באומה אחרת שנ' ווה' האמירך וכו'ובין
ושיסהזוובין לשיטת המכיעתא פירוש הכתוב ויזרוק על העם שזרק על העם ממש ודלא כמאן דאמר רעל העםהיינו בשביל
העם וכדמתרגם אונקלוס וזרק על מזבחא לספרא על עמא ,וכן תרגםיונתן שם .עיין ש"י כאן וספרי במדבר צד קמ הערה
א 11 :מהיכןוכו' .שהרי כל זה בחמישי היה קודם מתן תורה ,ואם כן מה קרא גאזניהם 12 :מחתלת בראשית וכו' .במדרש
תנאים (דבריםיא ב דף נו) איתא בשםר-י ברבי יהודה :מבראשית עדלעיני כלבני ישראל' והמו"ל מוחק מלת כל ,ומפרש
דקאי אפסוק דשמות כדיז - :.שנצטווה אדםוכו' .גמ"ח שם איתא בשם רבי עד המנכי ד ':מאלהיך ,ובשם ר' יהודה מצות
שנצטוו במרה 13 :ושאר כל המצות כולן' אינו מובן ,וכתב במ"מ דהוא הוספת איזה מגין ובש"י כחב דבדרך כלל אמר להם
כי עודיוסיף ז-ה' כהנה וכהנה ,וא-נ' ואולי ר"ל המצות שנצטוו במן 14 :בתחלתהענין מה הוא אומר זכו" צריך להשלים
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הרי אתם קשוריםענוביםתפוסים ,מחר בואו וקבלועליכם המצותכולן .ר'יומי בר'
יהורה אומר,בוביוםנעשו כל המעשים.
,
ה
ל
י
ב
מ
,
ז
ד
וכבסו שמלותם .ומנין שיטענו
הריני ומה אם במקוםשאין טעותן
כיבוםבכדים,טעוניןטבילה ,כאן שהואטעוןכיבום בכדים,אינודיןשיהאטעוןטבילה,
איןכיבוםבכדים בתורהשאינוטעוןטבילה.
והע נכונים ליום השלישה וה ?ם'ןשי 'צבו נתנה חורה ,שנאמר ,מ ברם
השישףירד זק'לעעי כל העם על הר מעה ץ אחת מעשר יתרות 'ןכתוטתבתורה.
לעיני כל העם .מלמד שלאהיובהממימים ,ד"אלעיני כל העם ,מלמד שראוהושעיביא בנאותה שעה ,מה שלא ראהישעיהויחוקאל ,שנאמר0וביר הנביאים אדמה .דבר אחר
לעיני כל העם ,מלמד שאםהיו חמרים עדאחד ,אינו כדאילקבל .רבייומי אומר,
ויש שםשני אלפים ושני מבכוה הבמ כדי לקבל ,שנאמר הכנחה יאמר שובה
במדברי לוויפיל
ה' רבבותאלפיישראל.
והגבלת את העם .שומצאני למורהו ,ת"ל מביב - ,לאמר .מלמד,
שהוהרי
הבזה - .השמרו לכם ,כלא העשה-.עלות כהר.יכול לאיעלה אכל י~ ,ת"ל
ונבועבקצהו.יכול לאיעלה ולאיכעאכליכנס בלקטקא ,ת"ל עלות בהרונגוע כקצהו,
כל הנוגצ בהר מות יומת ,הריוהעונש.
לא תגע בו יד ,לא בשילה ולא באהל מועד ולא כביתעולמים - .כי מקול
יסקל,מנייןשידהה,ת"לירה.ומנין שאםמתכדחייהיצא,יכת"ליירה,ומניין'לכלהנמקלין
פרשה נ

י לאמר,א"צ.ועיין מ"תשם ,ס"ל
 1אתק א ח'ן קשורים ענובים] ק ח'ן מ תפוסים קשורים
וידבר ה' 4משה בהרסינ
דעקר הברית הם התוכחות והקללות ונסתייע לסברתו ממה
ועטביכב) אב קשורין רעפוסין וענוב.ן .ט ותפוסיןן
.
ו
פ
ו
ס
ב
ו
ועייןחזקוני כאן
שאמר בהרסיני בתחלת הענין
אטכמאתכל המצות ר"יוכו' 3-ממניןן מ מהבמקום
ן
ופ' בהר וראב-ע ורמב"ן שם ,ואפשר דר' ישמעאלפי' כ1
אמהןאכמשאינן,טשאינו4-דוכקוכאן,אוכן,שהןטעונין,
אף דסובר דמה שמסופר בפרשה כדהיה לאחר מתן תורה:
 2בוביום וכו /פירש לאחר מתן תורה כתב כלמהשנצטווה
מכא1שסעוגין כבוסבגדיםן כ הואן אט דין הואן אט
ולמחרתקרא באזניהם ,ולפתו הדברים כפשוטךעיין רמכ-ן
ן
כס שיטענו  5 -כאינון כמזהתורה 1משאיזטעוניז
וראב"ע ושמות כד א) ורש"י שם .והא דקאמר כל המעשים
טכ שאינן  6 -מ התורהןשנ'] אב ח 7 - ,אדכק זה
אפשר משום דלפי הדעה הראשונה מה שמסופר בתחלת
אחדן שכתובות] אטכ ח,ן טס שבתורה 8 -לעיני וכו'
פרש' כד היה קודם מתן תורה ,אבל מה שנאמר לבסוף
פסוקיב ויאמר דה' אל משה עלהאלי ההרה היה לאחר
ד"א בש'הס'] טח'ן אדוקהיהן מ םומא  9 -דקיחזקאל
.:
מ"ת כנגד זה אמר דהכל היה ביום אחד לאחר מתן תורה
וישעיהן ד"אןדח'ראה] מ ראו10-היון כח].מ.אפילואחד
.
ה
ל
י
ב
ט
דוקדשתם לדעתו הוא הזמנה
 3ומנין שיטענו
ן
.
ן
ת
נ
ו
י
ו
ן אטאינןן מאיןנראין לקבלןכדאי] קיכולן כור'יוסי
כדיקמן ד"ה ויקדש ,ועיין רש"י ואונקלוס
וענין
מאמר 11-שם]דט ח'ן פכהןןטיאמרוכו'רבבותן שובה
ההזמנה אפשר דהיא הפרישה מן האשה כדעתרני לקמן
בד-הוהיו גכוגים,ועיין פדר"א פ' מא ופ"ז ורמב"ן שלא
וכף] כס וגו'  12 -א ישראל וגו'  13 -העם] ד נוסף:
כדעת הראב"ע דפרש וקדשתם ,שירחצו במים ,וטעם ומחר
סביבן ד יכולן מלמד] אטבם ח'ן דש שהתרו  14 -מ
כמו או מחר- :שאיןטעונין וכו' .כגון בעלקרי או תגע
לכם עלות בהרהריהן בל"ת ן בהר] ם ח' ן יעלהן ד
ענניה 5 :אין נכו" לשון הרמכ"ן:אין ככוס בגדים במה
שאין טעון טבילה,ועיין מכדרשב"י ויבמות מו 6 :שנאמר.
תעלהן אבל וכף יעלה] א ח'  15 -ט ונוגען דיכניסן
בא"א וא"צ מחקו מלת שכ' ,וכן ליתא בכי"מ ופ"ז .אבל,
בלקטקא] ד ח' ,ט בגלונקהא ,כ בלאקטגא ,מ בקטלקאן
אין הכרח להגיה ,ועיין לעיל בראש הפרשה 7 :מעשר
ט ת"ל ונוגע ן בקצהומ ח'  16-כל וכו'יומתן דפס
וכו /פ"זוספרי במדבר דףצד ,וש"נ' וצ"ל שם ב-ר פ'לה
ח'ן הריזהעוגש] הח'  17 -אטכולאבשילהן ק בשילו
ן
סיט 8 :סומים מכדרשב-י ,לקמן פ'ט בד"ה וכל מפעכם,
פ"ז ורש"י כאן~4 9 :דמדה' פ" 1מסכתארשייה פ'ג ד"ה
כי וכו' יירה בע' הם'ן ט ח'  18 -אכ ומנייןן אכש
זה אלי; 10לקבל .מכילתא דרשב"י ,דברים רבה פ'ז ס'ח:
דחהן ממניןן אס אםן כ מתבדחיקהןיצא] ק ג' וכו'ן
 12אלפי ישראל .ספרי דף פג 13 :למורהה ששם מקום
ןלעיל סוף פ"א- :סביב פ"ז
חנייתן ,זי"ג' אבל במכדרשב"י מפורש מדכתיב גם הצאן והבקר 4ירעו  4מול ההר ההוא,ועיי
משום דכתיב והגבלת את העם ולא כתיב את ההר (כדעת ר'יונה המדקוק) מ-ע וא-ג אלא מלת
מכררשביי :שהותרו וכון
לאמר דורש- .
עיין פ-ז ורש-י 15 :ונגוע וכר .פ"ז 16 :עונש .גא-צ מגיה כל הנוגע וכף עונש ,השמרו הרי זה אזהרה לא
ו

תגעבו ,בו אתה מוזהר

אתהמוזהרבשילה ובית עולמים ,ואץ צורך להגההזוי אבל גם לפי גירסתנו הכוונה דאינו

ואי
ןכ"ז במכדרשב"י1 18 :וע"ג ק שמביא נ"א של הגמ' סנהד' עי'בזי"נ ובמבוא בארוכה,רב'!.
מוזהרעלשילהוביתעולמים,ועיי

6

10

15
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נ-צלין ,ת"לכי מקוליסקל אוירה יירה - 4),אם בהמה .איןלי אלא בהמה ,ה-ה
ממין ,ת"ל אם בהמה - .אםאיש .איןלי אלא איש; אשהמניין ,ת"ל אם איש- ,
ת
י
מ
ש
ב
כ
לאיחיה .רבי עקיבא אומר,נאפרכאן לאיחיה ,ונאמרלהלן 0מכשפה לאהחיה ,מה
י'

כאן במקילה אףלהלן במקילה.
במשוך היובל המה יעלו בהר .כשימשוך היובל אתקולו ,אתם.רשאין
לעלותבהר .ר'יומי אומר :מכאן אמרו ,לא מקומו של אדם מכבדו ,אלא הוא מכבד
בהר מותיומת ,נסתלקה שכינה ,הכ)
את מקומו ,כלומן שהשכינה בהר ,כלהנוגע
רשאיןלעלותבהר.
וירד משה מן ההר אל העם .מלמד שלאהיה משה פונה לעמקיו ולא היה
יורד לביהו ,אלאמן ההר אל העם; יכוללדיבור וה בלבד ,ושאר כל הדברותמניין,
ה"לוירד ו'-על הרמיני .כברוה אמור ,ומה ת"ל וירד משה מן ההר אל העם,
מלמד שלאהיה משה פונה לעמקיו ולא יורר לתוך ביתו ,אלא מן ההר אל העם,
י ישראל שם לר לד
איןלי אלא דברות הרמיני ,דברות אוהל מועד מנין ,ת"למויצא ודבר אלבנ
ן לבקר שם שם ב-ד
את אשריצוה.ומנין שכלהעליותשהיהעולה ,בבקרהיה עולה ,ת"למזהיהנכו
ואיש לאיעלה עמךויפסולשנילוחותאבניםוכות שאין ת"ל כאשר צוה דה'אותו% ,א
זהבניין אב ,כלומן שהיה עולה ,בבקרהיהעולה - .ויקדש את העם,זמנן וכבפו
בגדיהם והטהרו.
ויאמר אל העםהיו נכונים לשלשתימים .אבל לא שמענו שאמר המקום
ו נכונים האמור שם יטיא
לפרושמן האשה ,אלאהיונכונים -יוהיונכוניםלגזירה שוה ,מההי
כאן ,לפרושמן האשה ,אףוהיונכונים האמורלהלן ,לפרושמן האשה .רבי אומר,
מטקומו הוא מוכרע ,לך אל העם וקדשתםהיום ומחר ,ואם עלענין טבילה ,יטבול
לכלוכו'.צ"לנדחיןבמ'נתלין.וע'.מכדרשב"י,סנה'מה',פ-ז:
המוסגר ד ח' ] ק כל הנסקליןכן  1 -נתלין] מ ח'ן
 1חיה -ב-ק משנה סוף פ'ה ירוש' ה ע-א(בבלינד ,).ושם
מ ת"לירהיירה סקוליסקולן  [QKכס ח'ן ט אם בהמה
משוםדחיה בכלל בהמה ,מכדר"ש 2 :ת"ל אם איש .במ"ע
אם איש  2 -אם] דם ח'ן אפ וכון ד אישמנייז ה"ל
מקיים גירסת הדפוס ,אבל ברוב הספרים הוא כאשר היא
נשנים איש אשה וכו'  3 -רע-א] מ ח'  4 -מ אף כאןן
בפנים.וכן הוא במכדרשב-י,ועיין פ"ז4 :בסקילה .לקמן
משפטים פ'יז 6 :לעלותבהר .ביצה ה ,:מכדרשב"י .פ-ז:
 5המהיעלו בהר] דמ ח'ן ד בשימשוך ,ק במאי שימשוך
 מכאן אמרו בא"צ מוחק ,וכןליתא בם-ח ומכדרשב"י.היובל אתקולו מלהשמען אתם] אטכמפהכלן 6לעלות] ם
וודאיצריך לומה :מכאן אמרו לא מקומו וכו' ,כאשר הגיה
מח'ן ר"י עדוירדןאח'ן מכ"א,גי' מ-סן הוא]ט אדם -
במ-ס ובפ-זמיכן א-ריוסי ובו"ועיין תענית כא 10 :אל
להיות שע"ע)
 7מקומו] ד~טכקנ'מכאןאמרון ט שורה בהרן מותן דמ
העש מכדרשב"י 11 :ת-ל וירד וכו" צריך
וירד משה אל העם ויאמר אליהם,ועייןמכיל' דרשב"י על
ח'ן כ נסתלק כבוד שכינהן מ השכינה  9 -אל העפן
ופכסוו',ק זה' וכן הגיהו בא"צ וזי"נ ומחקו השאר עדאיןלי
דמ ח'ן פונה] מ ח'ן טכס לעסקו  10 -אטכס לתוך
ואפשר לפרש דה-ק כבר זה אמור כבר כתיב פעם
ביתון [ekאאלןיכול וכו' העם ש'יב] אט ח'ן מ שארן
אחת ולמה נאמר מעםשנייה אלא ללמד על כל דברות הר
כ הדברות שבתורהמניין  12 -מ למשה עסק ולא היה
סיני ובילקוט ליתא כל הלשון יכול לדבהוערם.זה עדאיןלי
וכן ליתא בפ"ז על הפסוקוירד משה אל
ל
ועייןלעי
ד
ר
ו
י
א
ל
ו
ו
ת
י
ב
ל
ן
ד
ר
ו
י
ה
י
ה
ן
ת
י
ב
ל
ו
ת
י
ב
כ
ך
ו
ת
ל
ו
פתיחתא בא בד"ה לאמר 16 :בבקר היהעולה .מכדרשב"י.
'
נ
ש
13
ת
ו
ר
ב
ד
ן
]
ד
ע
ו
מ
'
נ
ן
כ
א
משה
ד
בני
ומבתפו - :.וכבסו .בא-צ מגיה ויכבסו שמלותם,ועיין
 14את אשריצוה] רק אן אטכס לכליןשראלי
טכמ שנ' והיהן
ג,
לבקר] א ועלית בבקר וגו' ,מ לבקר ויפסול ,ט בבקר וגו' ויפסול  15 -מ לוחותשאיןןאבנים] א נ' כראשוניםןוגו']
רכס ח'  16 -זה] ד ח'ןעולה בפ'א]דמשהן עולהבפ'ב]כז ח'ן כ זמנון מזימנםויכבסושמלותםאבלוכו'  17-טקוהטהרו
החליפו שמלותיכם  18 -ויאמר וכו'ימים] מח' לשלשתימים] ד ח'ן ט המקום למשהן מ שהמקום אמר למשה להפריום מן
האשה  19-והיו]אכ ח'ןאמכ גז"שןמ מה להלן לפרוש ...אף כאן לפרושןהיו] א ח'ןהאמורן ד ח' 20-והיו] ט
ה' ,אהיון ב לפרשן ק ור' ,ט ד"א  21 -דק מכריען מ חוא למד וקדשתםןהיום] א הואן אטכמ אם -
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בחמישיויהי טהור כמו הערב שמש .ומה ת"ל לך

אל העם ,אלא שאמר המקום

למשה ,לפרושמן האשה.
אל תגשו %ל אשה .מכאן אמרו ,הפולטת שכבתזרעכיום השלישי שהיא
טהורה,ראייה לדברמם"ני ,דברירכי אלעזרבןעזריה; רכי אליעזר אומר ,פעמים
שהם ארבעעונות ,פעמים שהן חמש ,פעמים שהן ששן ר'עקיבא אומר ,לעולם חמש.
ויהי ביום השלישי כהיות הבקר .מלמד שהקדים המקום עלידו לקיים
שה-ש חיב מה שנאמר0 :עד שהמלך במסיבונרדינתןרירו - .ויהי קולות.קולי קולוה ,מים
קולות משוניםוהמוה - .וברקים .ברקי ברקים,מיני ברקים משונים זה מזה- ,
וענן כבד על ההר .זה ערפל ,שנאמר ,ומשה נגש אל הערפל.
וקול שופר חוק מאד .מנהנהדיוט,כלומן שהוא הולך ,קולו עמוס; אבל כאן
כלזמן שהואהולך,קולומגביר .ולטהכך מתחלה ,לשכך אתהאוון מהשהיאיכולה
לשמוע - .ויחרד כל העם אשר כמחנה ,מלמדשנזדעועו.
ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה .אמר ר'יום ,.יהודה
דברים לג בוגידן דוריש ויאמר0 ,ה' מם?י בא ,אל תקראכן ,אלאהילנסיני בא,ליתן תורהלישרי,
אואינו אומרכן ,אלא ה'ממיניכא,לקבל אתישרק ,כחתן זה שהואיוצא לקראתכלה.
ויתיצבו,נצפפו .ולמלמד שהיו ישראל מתיראין מפניהויקין מפני הוועות מפג.
הרעמים מפני הברמים הבאים - .בתחתית ההר 4).מלמד שנתלש ההר ממקומו,
שם דיאוקריונוועמדו תחח ההר ,שנאמר 0ותקרבון ותןמרון תחתההר .עליהם מפורש בקבלה
 ff~nvביד 10ונרעבחכויהסלע במתר המדרגההראיני את מראיךהשמיעיני אתקולךכי קולךערב
ומראיך נאוה ,הראיני את מראיך אלו שתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל;
 1בחמישי] א נ ,הואן ק והכ' (או והכי) אמ' כמון אב
ויהא כמי(א כמו)ערב שמש ,מ ויהא מוערב שמשן ומה]
דק ח'ן א העםוגו' .מ העם וקדשתםהיום ומחרן מ 4א

תדב"א פ'טו דף עב 1 :כמו הערב .בא"צ מגיה בהערב,
ויותר נראה'דצ"ל כמוערב 2 :לפרוש וכו' .מכדרשב"י,
פ"ז 4 :ראייה לדבר מסיני .בא"צ מוחק ,ובפ"ז הלשון
מיכן אמרו מנין לפולטת וכו' טהור ,ראיה לדבר מסיני
ו,
שבת פ'ט מ"ג ,מקואות פ'ח מ'ג ,תוספתא שם פ'ו ה'
ב ע"א ,בבלי שםפו6 :.שהקדים וכו' פ"ז
ירושלמי שבתי
שהקדימה שכינה ,ובא"צ מגיה שהשכים במקום שהסכים
שבשאר ספרים .ועיין עהש-ר ס"א פסוק יב - :עלידי:
באיפת צדק מוחק ,וא"צ7 :קולי-ובו" צ"ל קולקולי קולות
וכן לקמן ברק ברקי ברקים ,ועיין לקמן פ'ט ומכדרשב'.י
ופ"ז 9 :זהערפל .ל.1ל פ'ב ד-ה ויאמר דה' וכו' בעב
הענן ;0 :מאד .באיפת צדק מוסיף כמו ונאמר'יהיקיל
השופר הולך וחזק ,וא"צ- :עמום .פ"ז .רש"י ולקמן פ'!ה
 12שנזדעזעו.מכדרשב.י .פ"ז ,ת"א ,ת*י' וצ"ע 15 :או
ן בח"ג ,ש"לואניאיני אומרכן אלא וכו'.
אינווכו' .עיי
א-צ .ואפשר גם כן להגיהואני אומר בה'לסיני בא אינו
ן מכדרשב"י ,פ-ז ,רש"י כאן ודברים,
אומרכן 4א וכו/עיי
פדר.א פ'מא 16 :נצפפו* מכ' דרשב*י 17 :שנתלש וכו'
באיפת צדק מוסיף ונכפף עליהם ,וא"צ .ועיין מכדרשב"י'

להפרישם מן האשהן כ הק'למשה לפרש  3 -מ שיהא -
 4ם טמאהן ראייה לד' מס'] ס ח'ן ר' אליעזר] אכמ
ר' ישמעאלן אומרן ד נ' אף  5 -שהן ...שהז] ט ח'ן
מ חמש עמותן מ ששעונותן ט חמישי שנ'ויהי וכו'
 6ט השלישי וגו'ן שהקדים] אכ וכן רש"י ,אבל דטמ
שהסכיםן ט הב"חן אטכידיו ,רש"י:ידםןלקיית] ט נ'
על ידיון כלקיים כתי עד  7 -טכס במסיבו וגו' (כ
ח),ויהין קולות] כ נ' וברקיםן קולות] מ ח'ן אדב
ומיני  8 -וברקים וכו' מזה] כ ח'ןברקי ברקים] מ ח'ן
אם וברקים ברק ברקים (אומיני ברקים) משוניםן אדב
ומיני ,קומנין 10-אטכפ ח'ן שהוא] מ ח'ן אב עמהוכ"ח
פת,דנמוך,ן כאן]אח'11 -זמן אטכפח'  -טמגביהן
א רך]כמכתחלה ,מבחתלה ןאמבתהלה,אכלעבראת-
 12אשרבמחנה] טכמ ח'  13 -לקראת האלהים] דטמ ח'ן
מן המהנה] רק אן א ר'יוסף ,מ ר'אסיןיהורה] מ ת' ,ט ר'יוסי  14 -ויאמר ה'] טמ ת'ןויאמרן א ח'ן אל וכו' אלא
מ ח'ן כ אלתהי קוראן  ['raרם ח'  15 -אווכו'] ט 4א ה' וכו' ,א כחתן וכו'ן אומר] כ ת'ן מ לישראל לא נאמר 4אן
אומרכן] ק ח'ן דה'] מ ח'ןזה שהואיוצא] ט ח'ן מ יורד לקראת  16 -ד נכפפון המוסגר ד ח'ן א שהיהן ישראל]
י
בא
א]
רן מ מן הזיקין".ומן''.ומיןומן  17-אומפניוכן בס'ן אב תחתיתן מ תחת ההר  1 8 -ט תחת הר סיני
תחתיון אההיאן ט נאמר גקבלה  19 -בם'הסדרגהן א ח'ן בסתר וא' נאוה בש'גסן בם ח' ,ט וגו'ןהראיני וכו' מראיך
בש' הס'] ק ח'ן השמ' וכר גאוה] א ח' 20 -הראיני מראיךן ח'ן את] רק ץן מ שבטים -
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השמיעני אתקולך ,אלו עשרת הדברותן כיקולך ערב ,לאחר הדברותן ומראך נאוה,

כל העדהויעמדולפניה'.

י'קיא

טה

ועיקריי
רביאליעור אומר ,עלים סוף הדבר אמור :הראיני את מראיך0 ,התיצבו וראו
יקולך ערב ,שם שםי
אתישועת ה';השמיעני אתקולך,חוייראו מאדויצעקובני ישראל 4ה';כ
~ג
'ויזע יינע
ל שועתמן ומראךנאוה',ויעש האותותלעיני העםויאמןהעם .ד"אכ
י קולך ן לא
ז תהלים ח ג
,קיעל הים ,אשירה לה'כי גאה גאה; ומראך נאוה0 ,מפיעולליםויונקים יסדהעו
ערב
שמיתיד יג

שצ

למעןצורריךלהשביתאויבומתנקם.

פרשה ד
והר מיני עשן כלו .יכול מקום הכבוד בלבד ,רז"ל כולוע מפני מה ,מפני
אשר ירד עליו ה' באש .מגיד שהתורה אש ,ומאשנתנה ,ובאשנמשלה .מה דרכה
של אש ,שאם קרב אדם אצלהנכוה ,רחק ממנהצונן ,איןלו לאדם אלא להתחמם
כנכד אורה.
ויעל עשנו.יכול כעשן וה בלבד ,ת"ל כבשן;אי כבשן,יכול ככבשן זה בלבד,
ת"ל וההר בוער באש עד לבהשמים .ומה ת"ל ככשן ,לשכךהאוזן מה שהיאיכולה
ן כחוגבורה בארי ,לא הוא ,אלא עמום ג ה
לשמוע.כיוצאבו ,תאריה שאגמי לאיירא.וכימינת
הריאנומכנין אותו מבריותיו ,לשכך את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע .כיוצא בו,
בג ב
יהנה ככוראלהי ישראל בא מדרך הקדיםוקילו כקול מים רכים
.ון.וכימי צק כה'"יקי
ונבורה במים ,לא הוא ,אלא הריאנומכנין אותו מבריותיו ,לשכךהאו
פ"ז ,רש"י ,ת-י ,פדר-א פ'מיא ,שבת פח' 1 :אלו וכו'.
שהיו אומרים על לאו לאו ועל הן הן ,כלקמן סוף פ'ד,
ז"ר .ונראה דצ"ל קודם עשרת הדברוה .עיין מכדרשב"י
ושהש"ר פ'ב פסוק יב :השמיעתי את קולך זה קול שלפני
הדברות ,שנאמר כל אשר דבר וכו' ,כי קולך ערב זה קול
שלאחרהדברות .שנ' וישמעו וכו' הטיבו אשר דברו .בא"צ
מגיה:השמיעיגי אתקולך זו שאמרוכל אשר דבר ה' נעשה,
כי קולך ערב זו שאמרו קודם הדברות .וטעמו שמהפך
רהג' דרשתה ר' האליעזר לקמן עלכי קולך ערב ,אבל מן
המכדרשב"י ושהש-ר כוכח דליתא 2 :ויקרבו וכו' .בא"צ
מגיה ותקרבו זתעמדו תהה ההר ,וא"א להגיהכן במכדרשב-י
דשם מפורש ומראך נאוה באהל מועד ויקרבו ובו" ובמ"ע
כתב דצריך להיות כבשהש-ר שם ומראך נאוה שנא' וירא
העם וינועו ויעמדו מרחוק .וחסר כאן מדרש שלם דבשיר
השיריט רבה קם איתא דר'מאיר מתרקווייה.נאהל מועד
ומסיים שם ומראך נאוה ,כמד"א ויקרבו כל העדה
"
ו.
וחטר מן .מראך נאוה עד ומראך נאוה 5 :ויאמן הועגם

בא-צמוסיףויקדווישתחוו ,אבל יותר נראה דדורש ומראך
שראית האותות והאמנת כאשרפירש בבה"מ'ועיין מכילתא
דרשב"י ובשהש"ר שם דחסרון בדברי ר' אלעזר!  6מפי
עולליםוכו" בשהש-ר שם ומראך נאוה ,שהיו ישרן מראים
באצבע ואומרים זהאלי ואזוהה ולזה כוון גם כאן כדדרשו
גטוטה ל,:כיון שראו את השנינה עולל הגביה צוארו וכו'
ואמרו זהאלי יכו',עיין מ"ע.
(ד)  11אורהי מכדרשב"י ,פ"ז,
תגניחןו.מא ס'יב,ועיין ספרי
דבריםפיסק' שמג ד"ה אשדת15 :מב ורש-יהוסי'ומדמין:
 17האוזן .מכדרשב"י,פ"ז ,הנחומאס'יג,רש-י'ועייןאדר"נ
נ"א פ'בוג'בפ'ג ,ולב מדות דר"א בנו של ריה"ג מדהיד:

 1ערב] אד נ' אלו ,ט ערב ומראך נאוה לאחר עשרת
הדברותר'אליעזרן א לאחרעשרה דיברות מ אחר עשרת
הדברורוכלאחר עשר הדברות 2-מויקריבו 3-אכ ר'
לעזרן טהרברהזהעליםסוףאמורן כ דברן זהו התיצבו
5
4וייראו מאד] ט ח'ן מ ויזעקו ,א ויצעקו וגו' -ויזעקו] דט ח'ןהעמבפ'ב] כ ח'6 -על הים]ט ח'ןכי
גאה גאה] טס ח'ן נאוה] ט נ' על הים ,א נ' אלוןיסדת
וכו' מ ח'  7 -למען וכו' אטב ח'.
(ד)  8ם יכול במקום אחר ת-ל ן בלבדן רק מפ 1
מפנימה]טכפ ,דמקח'ןמפני] ט ח' 9-מ ובאשנתנהן
י ומהן דרכה של] כ ח'  10 -אטכס אםן
מה] ג
אםםיפרתח.ק1ד
'
ה
ן
ן
ו
ל
ן
4א
להתחמם
ט
אדח
ט
ן
נ
צ
ק
ו
ד
 12עשנת רטק כעשן הכבשןןיכולןו ח'ןיכול כעשן] ק
ח'ן זה וכו'אי כבשז] מ ח'ן א ת-ל כעשן הכבשןן זה
בלבדבפ"בן ט ח' ;3-עדלבהשמימן דטמק ח'ן מבכבשן
ן אכלשבר,וכן בסמוךן טכמאתהאוזןאאת(האזן ח')מה
שהיאיכולה לעמודלשמוע14-כפיו-ב א"אןוכי] רח"ן ם
ומין וגבורה]א ח' ,כאוגבורהןבארי] מ ח'15-אגו]כאני
] םהריהואמכנהבבריותיוןמבריותיו] ד ח'ןכדילשכךן
שמוען n
הל1
כהאוזןוגו' כיו"ב א"אוהנהן מה Rיכול
רוס
ח'ן םכיוצאבוונתנה?4קי 16 -הקדיםדווגו']וקולווכו'
רבים]אחוגו'ן וכי]דח17-,וגבורה]טח'ןבמים] מ ח'ן
כ אנין טכדי לשכך אתן לשכך האוזזן מ ח'ן אכ לשבר

V

i
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מםכתע רבהדשיףעואן
שופטים ה ה
וידןריך כל ההת* והלא בכלל כל ההרים היה ,שנ' 0הריםנזלו מפני ה'זהמיניו
תהלים סחיז ואוכנס nD~oתרצדדן הריםגבנונים .אמר להם :כלכם גבנים אתם ,כמה ראת אמר,
י דק ,ומפני מה שרתה שכינה בחלקו שלבנימן ,שכל השבטיםהיו שותפין
תקרא כא כ מאן כצן
א
כמכירתו של יוסףובנימן לא היה שותף עמהם ,ועוד שכל השכטיםנולדו בחוצה
יכן 0ההר המד אלהים לשבתו אף ו'-
תהלים סחיזלאניץ ובנימן נולד בארץ ישראל ,ואף עלפ
ישכון לנצה.
ויהי קול השופר .הרי וה סימן יפה בכתובים ,כל מקום שנאמר שופר,
~'גהרי והמימןימה לישראל ,שנאמר 0עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופרוואומר 0והיה
,כריה טידחיוכם זקדןוא יתקע בשופר גדולו ואומר 0וה' אלהים בשופריתקע והלך במערותתימן.
 הולך וחוק מאד .מנהכ ההדיוט ,כלומן שהוא הולךקולו עמום ,אבלכאן כלומן שהוא הולך קולו מגביר ,ולמה כך מתחלה ,כדי לשכך ארע האוון מה שהיא
יכולה לשמוע.
,
ר
מ
ו
א
שאין
משה ידבר והאלהים יעננו בקול* ר'אליעזר אומר,מנין אתה
הקב"ה מדבר ,עד שמשה אמר דבר ,שכברקבלועליהםבניך ,לכך נאמר משה ידבר
והאלהיםיעננו בקול* אברלו ר'עקיבא ,בודאיכן הוא הדבר ,ומה ת"ל משה ידבר,
אלא מלמר שנתן הנ"ה כה וגבורה במשה ,והיה הקב"ה מסייעו בקולו ,ובנעימה
שהיה משה שומע בו ,היה משמיע ארע ישראל ,לכך נאמר משה ידבר והאלהים
פרשה ד

עיף

יעננו בקול*

וירד ה' על הר מיני .שומעאניעל כלו ,תלמוד לומר אל ראש ההרן יכול
ממש שירד הכבוד והוצע על הרמיני ,תלמוד לומה כימן השמים דברתיעמכם.
מלמד שהרכין הב"ה שמים התחתונים ושמי השמים העליונים על ראש ההר ,וירד
הכבוד והוצע על גב הרמיני ,כאדם שהוא מציע את הכר על ראש המטה ,וכאדם
 1ק כיוצאבו ויחרדן טס ההר מאד]זהסיני] טבמ
גבנונים ן מ כמה
א וגו'  2 -גבנונים] מ ח' ן

ח',

צדק מוחק ,וא"ב 3 :גבן ובו" מגילה כט' ,סוטה ה' ,ב"ר
ריש פ'צט ,במד"ר מ"א ס'ח ,ילקוט שופטים מז ,תהלים

יה] כ :חלא שרתן
כמ
ד]
דתימר]כ אומר  3 -אכ מפני
רק
ר רוח הקדשן שכל וכו' ועודן
ן
'
ח
ך
י
פ
ת
ו
ש
כ
ק
 4מ חוץמבנימןוכל השבטיםן שותףן ד ח'ן אטב עמהם
וכל השבטיםןנולדו]  1נ' וכו'  5 -ישראל] מ ח'ן א
אעפ-בןכן) כח' ןאףובר] דטמ ח'7-הרי ובז' שופר
מ ח ן יפה] ט ח'ן ט בכל ,כיבכלן אכ שהוא אומר
שופרן שג'] מ ח' 8 -הרי] ד ח,ןזה] ט ח'ן ה'בקול
שופר] טכס ח' ,א וגו'ןואומר] דט ח'ןוהיה] מ ח' -
ח'ן
 9גדולן מ ח' ,א נ' וגו'ן ואומר וכו' תימן]
ואומר] א ח'ן והלך וכוץ א ח'  10 -מאדןפכ
כיח'ן ט
מגביהן אטכס הדיוטןזמן] אטכ ח'ן מ שהולךן קולו]
ד ח'ן אכ עמה] מ עמוםוכאןקולווכו',דמחלישומעכהן
 11זמן]אטח'ן ככשהואן א רךןאכמבתחילהןכדי] אטכס ח'] אכלשבר אתהאוזןן מה וכו']מח' ,כ וגו'  13 -והאלהים
וכו' בקול]כי
כ ח' ,א והאלהים וגףן אכומניין  14 -ט הב-ה ,אכ המעםןעד] כ עםן מ אומר ,אטכ אומר לון אבניך
עליהםן מ שנ' משהן כ ומשה  15 -והאלהים וכו' בקול] דט ח'ןכן] דכין כ ומשה  16 -א שניתןן הב"הן אטכמ ח'ן
הקב-ה]א הק"טהב-ה] א ובנעמה  17-בו] כ כןן כומשהןוהאלהיםוכו'] אטכמח' 19-ת"ל וכו'סיגין א ח'ןאלן דם
 21מ אלא מלמדן הב"ה] מ ח',
על 20 -בו ירדן ט והציען ,אכיהוצען ,ד והציעוןדברתי עמכם] ד ח' ,מ ח' עמכם
אטכ המקום ,ק הקב"הןושמי וכו'] מ ושמים העתוניםןוירד חכבוד] מ ח' ,ט ג' במקומו ושלא במקומו קו"ח לכבודו של
מי שאמר והיההעולם ובה"א ויט שמים וירד וערפל החתרגלי הכבוד  22 -דט והציען ,כוהוצעןן טכ ע"ג הרן מ על ההר

תשצו 4 :במכירתו וכו' .ב-ר שם ,ספרי דברים פיס' שנב
מ"ת שם לג כב 5 :ואצם-כוכו' .שייךלעיל ש'ב אחר
גבנונים ,א"צ' ואפשר דיש להוסיף שם ע"פ המכדרשב"י.
ההר חמד אלהים לשבתו זה טיני ,אף אלהיםישכון לנצח
זה בית עולמים' ועלפיזה מובן מאי דקאמר מפני מה זכה
בנימן ,אבל אפש' ג"כ דחסרכאן ד"א שעלהביתקאי כדאי'
בב"רשם.מ-ע.ועייןתוספתאברכות סוף פ"א 10:עמה.מכי'
דרשב-י ,הנחומא ס'יג ,רש-י ,ועיין לעיל פ'ג 15 :ומה
ת"ל וכו" פ'דעדיין קשה מה ת-ל בקול,מ-ע.וכן מפורש
במכדרשב"י ,ועייןלעיל פתיחתא דבא ורשיי19 :יכוין
וכו' .בא"צ מגיהיכול שירד הכבוד ממש על וכו' ,וא"צ,
אע-ג דלשון רש"י יכול ירד עליו ממש מסייעא ליה:
 20והוצעוכו' .בא"צ מגיההעליונים והציען על ראש ההר
וירד הכבוד כאדם וכו' .וא"צ.ועיין לקמן סוף פ'ט.מכיל'.
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שהוא מדבר מעלכבי הכר ,שנאמר 0כקדוח אש הממים מים תבעה אשלהודיע שמך ישמהסי"
 .שם שמב
לצריךמפניךגויםירכוון וכן הוא אומר0 ,בעשותך נוראותלו נקוהמפניךהריםנזולו
'
י
י
ה
ת
 רבייוסי אומר ,הרי הוא אומר0 ,השמים שמים לה'והארץנתןלבני אדם ,לא עלה קטיסימשהואליהו למעלהולאירדהכבורלמטה .אלא מלמד ,שאמר המקום למשה הריני
קימאלך מראש ההר ואתה עולה ,שנאמרויקרא ה' למשה.

ויאמר ד ':אל משה רד העד בעם .יכהמהד בהם ,פן יהרסו אל
שמאידחקו לראות ,ונפל ממנו רב ,מלמד ,שנתנה רשות לשלוחים להבל .דבר
אחראפילו רב אחד מהםשיפול ,הרי הואעליככולם .מלמד ,שאף אחד ממעטעל
ידי כולן ,דבר אחריחידישיוטל מהם ,הריהיאעלי כנגד כל מעשה בראשית ,שנ'
"כ .לה'עין אדםוכל שבטיישראל.
זכריה ט א
וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו.יכול הכהנים בכלל העם,יכת"ללך
אל העם וקדשתםהיום ומחר,איןהכהנים בכלל העם 4),שנאמר הכהניםועל כלי"יאטייג
כהנים מאת העם ,שייםיח ג
עם הקהליכפר,אין הכהנים בכללהעם.יכואומר,יווהיהיה משפטה
~g*p
א"ן הכהנים בכלל העם4).ואילו הםהכהנים,רבייהושעבן קרחא אומר,נדבואביהוא,
אינו אומר הכהנים ,אלא הכהנים הנכ שים אל ה' ,וכשהוא אומרוכם ,אף
חוקנים עמהם.
ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם ,כברהעידותי בהם וקבעתי להםתחומין.
ויאמר אליו ה' לךרד .יפה אמרת,והו שהיה ר'יהודה אומר,מניין ארזה
אומר שאמר הכ"ה למשה ,הרני אומרלך דבר וארגהמחוירני ,ואני מודהלךשיהו
ישראל אומריםכדול משה שהודהלוהכ"ה .רבי אומר,איןאנוצריכין לעשות לכהנה
ה'4),

דרשב*י ,ת"ז ,רש"י 1 :שני כקדוח וכו'.עיין מכדרשב*י:
 3ר'יוסיובה' .סוכהה ,.ירושלמי שם נא ע-ד 7 :לחבל'
וכיוןשיהרסו ב וג ו-תן רשות למשחיתיפול מהם רב,ז"ר'
ועיין ס-ז דף רנד ופ"ז כאן ,ת-א וירושלמי - :ד"א וכו'.
בא"צמגיה ממנו רביחידי שיפול מהם וכו' אבל לגירסת
הילקוט ראיה מת"י ומכדרשב"י 9 :שיוטל' ובפ"ז ,אחד
מהם נופל ובו" ועיין רש-י זכ
רוי'ה ט'א'11 :יכול וכו"
י אומר (ט"מ
בא"צמגיה מלמד שאין הכהנים וכ וכן
ת
י
י
ה
במקום הוא) אומר על הכהנים ואפשר דעקרו לעיל על
חפסוק לך אל העם וכו' וראוי להיות כאן יתקדשו למה נ'
לפי שנאמר יכול הכהנים בכלל העם ת"ל וגםהכהנים וכו'
וכה-א ועל הכהנים וכו'13 :אין הכהנים וכו" פ-ז,חולין
קלא,:ספרי דברים פיסקא קמה 14 :נדב וכו' .זבחים קטו,:
פ"ז ,רש-י 17 :תחומין .מכדרשב"י וח"ז  20שהודה וכו'.
מכדרשב-י ,פ-ז ,לעיל פ'ב ד"ה בעבור

כאדםן ט שהציע ,מ שמציען אטבם ע"ג המטהן מ
המטהומדבר  1 -מדבר] כ ח ,,ט שמדברןגבי] דם ח'ן
ט חמסים וגו'ןמיםוכף ר'יוסי] טח' ,מ שהמסים ואומר
בעשותךןלהודיע וכףירגזים דו ח' 2 -גוים] א עמיםן
[לו]רקאכ,במקר'לא ואך במם' שבהוצ'גינצבורגלוועי'
במבוא.רב']לו]מח'ןלווכו'נזלו]דוקח'ןמפניךוכו']מ

ח'-גהריהואאומר]דוח'ןוהארץוכו' אדם]רקכ,אוגו'ן
לאוכו'] טמעתיקלשון הגמ' דסוכה 4 -משה] אדוח'ן אד
אליהוןואליהו] מח'ן כלמעלןןיחר] כ ח'ן א למטןן כ
שאמרלוהמקום  6 -משהדונ'לךן מהעםבעםן המוסגר
דוק ח'ן בהם] טהעם ,מבעםן אלה'] טמח',אה'לראות
מלמדוכף 7 -שמא] מפןן רב] מ ח'ן מלמחבלין  8 -מ
רב,יחידישיפולמהםוכו'ן טד"אאפי'רבאחדמה1שיפולן
אדביחידישיפולמהם(אבהן)ן הוא] מ ח'ןעלי] כוח'ן טממעכבע"י כלל(מכלם) 9-ד"א]'רקכן קשיטולטשיפול]ןעלי]
טס ח' .כעליו בכולן וכנגד  10 -וכל וכו'] רק כ  11 -הנגשימן כ ח'ן אל והל מם ח'ן יתקדשו] רק כן כ עםן א
העםואילו הםן המוסגר דוק ח'!ת"ל] מ לאו 12-וקדשתםהיום ומחר]מטח'ן כ עםן דטעלןכל] םח'ן כ ועל עם הקב"ה
יכפר13-אין ובו'עם]ט ח'ןדוק כהניםןכ עםן המוסגר דוק ח'ןואומרןכ ח'ןיהיה] מ ח'ןמשפט]כמעשה 14-דטמק
ואלוןריב-ק אומר] ט ח'ן כ זה נדב ,מ על נדב ואביהוא אומר כהנים הנגשים וגם הכהניםהוי אומר אף הזקנים ן ט
ואביהוא וכשהוא אומר וגם אף הזקנים 4 15-א] אכק ח'ן איהכהניםןהנגשימן ק ח'ןוהנגשיםוגםהזקנים ק כשה"אואף,
אוגמואף 17-ויאמרעדסה"ש]כח'ן אהעם לעל'ן לאיוכלהעמן רח' וגו'ן אס העדתי 18 -אליו] דוק ח' ,טכמה'4יו,
בכי"מקוי-המחיקה על אליוןפו רדועליתוגו' מזהן אימגי
ןן מ ר"י דורש שאמר לו המקום למשה  19 -אטב המקום,
,
ם
ו
ק
מ
ה
ן
ד"א
ק הקב-הןהרני] דח'ן דוק דבר אומרן טאני  20 -אטכס
ו
נ
א
הקב"ה
ן
ן
א
ן
ו
נ
א
ק
ט
יכולין
כ ח"

,
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בדול ,אלא אםכןעשינו להקב"ה שחורבו וברברו ,אלאמזהוין לאדם בשעת
ומורוין את האדם בשעת מעשה.
תלטו-
ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם .יכול הכליעלו ,תלמוד
ר
מ
ו
ל
והעםאליהרסו לעלות אל ה'פןיפרוץ בם,יכולאףהכהניםיעלו עמך ,תלמוד לוט-
ועלית אתה ,אטור מעתהו מה את מחיצה לעצמך ,יגאףהן מחיצה  t<ttsssוהעם כל
עיקר אל יהרסו לעלות אל ה' - .פן יפרץ בם ,שמאיתריעו.
וירע משה אל העם ויאמר אליהם .אמר להם מיד ולא עכב ,ולדבר אחר
ויאמר אליהם ,אמר להםהיועתידין לקבל מלכות שמים בשמדה ').דבראחרויאמר
אליהם ,אמר להםהיואומרין על לאו לאו,ועלהןהן.
שמות כ'
.
ר
כ
ש
ייחכר אלהים,אין אלהים אלאדיין,דיין ליפרגובאמן לשלם
 או:כל יכהדכרים .מלמד שאמר עשרת הדברותיה בדבור אחד מה שאי אפשר
י
ש
ב
ל
ודם לומרכן ,שנאמר וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר .אםכן מה ת"ל
אנכי ה' אלהיך  -לאיהיהלך ,אלא מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדיבור
אהד וחזר ופרטן דיבורדיבורבפני עצמו ,שומעאני אף שאר כל הדברות שכתורה
נאמרו כולם בדיכור אחד ,ת"ל האלה ,הדברים האלה נאסרו בדיבור אחד ,ושאר
כל הדברות שבתורה ,דיבור דיבורבפניעצמו.
 1מ גדול ועשינון א להק' ,ט להב"הןבו] סט ח'ן מ
בדבר ,ט בדבריו ,כ ובדבריון אטב אבל מזרזין ,מ
שמזרזיןן לאדם] ט ח' ,אטע את אדם (ט האדם)  2 -א
טכס ומזרזין אותו  3 -ט ואהרן הכהנים ן עמך] א
כפול]והעס]אכח'  44-וכרבם]אח'ן4וכו'בםש-ו]טח"ן
פןיפרוץבם] טכ ח'ן טכיכוליעלואףהכהנים עמךןיעלו]
ןהמוס' אדח46-,ובו,
א ח5-,מה דח,ןאתןק אתהעושה
לראות] מח'ן דיהרסולראות שמאן טלעלות 1ג7-'1וירר
משה] ט ח'ן אליהם] ד נ' וידבר אלהים ויאמר אליהםן
המוסגרגםבפ"ז,דח' 8 -ט ד"א א"להוומקבלי,1כמלכות
אלהיםן שמים] מ ח'ן ויאמר אליהמן ט ח' 9 -אליהם]
א ח'ן אטכס הן הן ועל לאו לאו 10 -דיין בפ'ב] דט
ח'ן לשלם] ד לקבלן שכר] אכ נ' למי שיש ר"מ (א ח')

ישמע העם וכו' 2 :נעשה .בש"י 5 :אמור וכו' .במכילתא
דרשב"י הגירסא אמור מעתה משה מחיצה לעצמו ואהרן
מחיצה לעצמו ,ולשון רש"י השרפדה מחיצה לעצמך ואהרן
מחיצם לעצמו והם (ר"ל הכהנים) מחיצה לעצמם והעם כל
עקר וכו" ולפ"ז נראה דבל המאמר צריך תקון וצ"ל :יכול
אף הכהנים יעלו עמך ת"ל ועלית אתה ואהרן עמך ,יכול
אהרן במחיצה ת"ל ונגש משה לבדו אל האלהים ,אמור
מעתה מה את מחיצהלעצמך [אף אהרןמחיצה
לעצמו] ואף
מחיצה לעצמן6 :עיקר .בא"אמשלים 4וע)-
הן
יעסקו- :
יתריעו .שלא יפרוצו ,פ"ז 7 :ויאמר וכו' .במ"ע מפרש
לפיגי' הדפוס המשובשות אבל בכל הספרים קוא כבפנים:
ן לעיל פ'ג בד"ה וירד משה
 עכב' מכדרשב"י ,פ"זועיימן ההר 8 :גשמתהי פ"ז ד"א וכו' ,גא"צר'מוחק ד"א זה-
ואין הכרח דאפשר דלקמן נשנית פלוגתת ישמעיה ור-ע
על מלת לאמר וכאן סותם התנא כדעת ר'ישמע 10 :4שכר.

מכדרשב"י ,פ"ז ורש-י 12 :שנ' וכו' .בא-צ מוחק מכאן
עד לאמר ,וכן ליתא במ"ח'ואין הכרח - :א-כ מה ת"ל.
פרשיות בתורה שאם עשאן אדם מקבל שכר ואם (א אם)
ן ברא"ם שהאריך ונמשך אחריו
המפרשים נדחקו מאד ,עיי
לאו (א אין) מקבלעליהן פורענות שומעאני אף עשרת
הזי-נ ובה-מ ופירשו דמקשה דלמה נאמר אנכי ולאיהיה
הדברות כן ת-ל וידבר אלהיםאין אלהים אלאדייןדיין
לך בלשון מדבר בעדו ואחר זה נאמר לא תשא את שם ה'
אלהיך בלשון נסתר והיו ראוים להאמר כולם בלשון אחד
להפרע ונאמן לשלם שכר  11 -המוסגר ד ח' ן ט
אם כולם נאמרו בדבור אחד .ובם-ע מפרש דקאמר דאלו
שאיפשר  ]2 -שנאמר וכו' לאמר] מ ח'ןוידבר אלהים]
השתי מצות נאמרו שיקבלו מלכותו ואחר כךיגזור עליהם
ט ח'ן האלה לאמרן ט ח'  13 -טס ולאן אכ לך קהים
גזרות סדתני לקמן ריש פ'ו ואם כולם נאמרו בדבור אחד
אחריםן אלא] ד ח'ן מלמד] מ ח'ן אטם המקום כ הק'ן
ע"כ לאו להכי נאמרו .ועיין בגור אריה שמפרש בכמה
דרכים .ולדעתי על חנם נדחקו,כי המלות אם כן מה ת-ל
ד בדיבור אחד עשרת הדברות חזר ופירשן  14 -כ:
אינןכאןלשוןקושיא אלא מבאר בדרך שאלה ותשובהאיך
ודיבור] מ או שומען שארן דט ח'ן כלן מ ח'ן דם
היההענין במעמד הרסיני ,שלא תאמר דהקב-ה כלל כל
דברות  15-נאמרובפ"איכף שבהורה בש' הס'] א ה'ן
ד
הדברות בבת אחת ומשה הוא שפרטן כל אחד ואחד בפני
ת"ל את כל הדברים האלה נאמרו ן ט אמרון אחד] ט
עצמו משום דבכתב ודאי א"א באסופן אחר קם-ל דג-ן4ש
הקב-ה בעצמו אמרן ב פעמים פעם בדבור אחד ופעם כל
ת-ל  16 -כל] סט ח'ן מ דברותן שבתורה] ד ח' ,טכ
אחד ואחד בפני עצמו ,ונקט אנכי ולאיהיה לך משום דהם
נ' באמרון מ ודיבור -
ב דברות הראשונים והוא הדין לאינך ,ודלא כמו שהגינו
המפרשים דנקטינהו בדוקא' ונבעלי התוספ' עה"ח העתיקו :מלמד שאמר הקב"ה כל עשרת הדברותבדבור אחד ,מה שאין הפה:
יכול לדבר א"כ מה ת"לאנכי ולאיהיה לך ,מלמד שחור משה על כל דבורו
שדיברוהר פב'פחנ:י עצמו ואית נכון'עיין בפי'אברננ*
 15בדבור אחדוכו' .מכילתא דרשב-י ,תנחומא ס"א ,פ"ז ,רש"י ,לעיל מס' ד
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לאמר .מלמדשהיו אומרים עלהןהןועללאו לאו ,דברירבי ישמעאל; רבי
עקיבא אומר ,עלהןהןועללאוהן - .ד"א לאמר ,צא ואמור אליהם והשיבם אח
דבריהם .ומנין שהיה משה משיב דבריםלפני הכבורה ,שנאמרוישב משה אתדברי
ן שהודה שמות כדז
העם אל ה' ,ומההיו דברי העם' :כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע .ומני
דברים ה כה
המקום לדבריהם ,שנא' 0ויאמר ה'אלי -הטיבו כל אשרדברו.

פריטה ה

20

אנכי ה' אליהיך .מפני מה לא נאמרו עשרת הדברות בתחלת התורה ,משלו משל
למה הדבר דומה :לאחד שנכנס במדינה ,אמר להם ,אמלוךעליכם; אמרולו,
כלום עשית לנו טובה שתמלוךעלינו .מה עשה ,בנה להם את החומה ,הכנים להם
את המים ,עשהלהםמלחמות .אמר להם :אמלוךעליכם; אמרולו,הןוהן .כך המקום
הוציא ארז ישראל ממצרים ,קרע להם ארז הים ,הוריד להם ארז המן ,הילה
להם אוה הכאר,הניו להם ארז השלו ,עשה להם מלחמתעמלק .אמר להם אמלוך
עליכם ,אמרולוהןוהן.
רבי אומר ,להודיע שבחן של ישרף ,שכשעמדוכולןעל הרמיני לקבל התורה
השוו כולם לב אחד לקבל מלכות שמים בשמחה ,ולא עוד ,אלאשהיוממשכנין עצמן
זה עלזה .ולא על הנגלות בלבד נגלה הקב"ה עליהם לכרות ברית עמהם ,אלא אף
על הסתרים ,אמרו לו ,עלהגלוייםאנו כורתים ברית עמך ,ולא על הסתרים שלא
יהא אחד ממנו חוטא בסתר ,ויהא הצבור מתמשכן ,יכשנאמר מהנסתרות לה'אלהינ
ו שם כס כת
והנגלותלנו ולבניבו).4
,
ר
מ
א
נ
.
ך
אנכי ה' אלהי למה
לפי שנגלה על הים כנכור עושה מלחמות,
ב
שנאמר יה' איש מלחמה .נגלה על הרמיניכוקן מלא רחמים ,שנאסרשיראו אתאלהי

2:י:ין

 1דברי ר' ישמעאל וכו' .מכדרשב"י ,רש"י 2 :ועל לאו
 1מלמד] ר ח'ןדגרי] א ד"אן אכ ור"ע  2 -אכ להןן
הן .שאמרולקיים המציה,זי-נ.ועיין שוח"ט מז3 :ומנין
ם ואמור
לישראלוהשיבני מה דרן אומריםן את
ד
וכו' .לעיל בא פתיחתא 4 :ומהוכו' .בא"צ מוחק ע
י
כ
ה
ל
,
ח
דבריהם] אטכס
  3משה] דוקח'] מ ת"ל  4 -ה']ונשמע ,וכן ליתא בת"זולפי הגירסא שבטנים משמע רס"ל
דפוסה כדהיא לאחר עשרת הדברות.
דוק השם וכןבסמוךן ט אמרוכל וכו' 5 -אטכשהמקום
הודהן א הסיבו וע'ןכלן טס ח' ,דוקאת.
(ה)  6משלווכו' .פ"ז ,והזהיר דף כב ,:רמב"ן בסה"מ
עקיר-ו רח' 13 :רבי וכו' .באליחן טעם למה כתיב אלהיך
(ה) פרשה ה] ק ח'  6 -ט למה לאן לא] א ח'ן מ
בלעוזיחיד .ולשון הפ-ו אלהיך לשון יחיד מלמד שהשוו
עשר דברותן אטכמ מתחלתן משלו] אכ ח'  7 -אטט
וכו'.ועיין והזהיר דףכג ,.תנחומא ס'יג 14 :ולא עוד וכו'.
למלך ב"ו (ט ח')שנכנסן אטכסלמדינהן כאני אמלוךן
הוא טעם שג .מפני שכל ישראל ערבים זה בזה והצבור
מתמשכן על היחיד 17 :שנאמר .כן הוא במ"ח וחנחומא,
אמרו וכו' עליכם] מ ח'ןלו] כ ח'  8 -טובה] אדב ח'ן
ן סנהדרין מג ,:ירושל' סוטה כב ע-ב:
וכן הגיה בש"צ.עיי
אתןארןטוהכניס9-כועשהןטכהןהן וכןבס'אטמהוציא
 19אמיך .צריך להשלים אשר הוצאתיך מארץ מצרים:
'
ח
המקום(טהב"ה) 10-אתןד וכןבכול1ןטקרעו]כוקרען
כ והוריד  11 -ט ג' באר אחר שלון טכק את השליון
א מלחמות] למלחמותבעמ'  13 -רבי] מ ח'ן מ כשעמדוןכולך ב,ח'ן אטכמ לפניהרן מסיגי עמדולבאחד לקבל התורה
לב אחד לקבל מלכות] לקבל וכו' אחד] א ח'ן טכ את התורה  14 -כ והשוון שמים] אכ אלהיםן בשמחה] ת נ' שג' ויענו
כל העםיחדו ויאמרון ט שהיו משתעשעיןן ד שממשכניןן עצמן] רק מ  15 -כ זה ע"י זהן ולא וכו'] אכמ ולא על כך
( :ולא עוד ,א שלכך) אלא שנגלה הקב"ה (א  Opnלכרות עמהם ברית על הסתרים ,בו כשנגלה הב-ה לכרות ברית עמהם
על מהרים  16 -הסתרים] אדטכ נ' שנאמר הגסיסות לה' אלהינו ,אד נ' והנגלות לנו ,ד נ' ולבנינו עד עולםן אכמ עמך
בדיתן אטכמ מין אס כורתים עמך (מ ח') ברית (כ ח' ,ט ברית עמך) על הסתרים  17 -ממנו] אסכמח ח'ן מ צבורן
א נתפס ,ט מסתכן בו ,כ מתמסניןן המוסגר רק מת  19 -כי"א אנכי  20 -למה וכו' וגו' בע' הס' ש'בן ט ח'ןעל
הימן כעליהןן מ מלחמה 20 - ,מ ונגלה -
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מסכתא דבחרשיו:ן8ן
דניאלז טי ישראל ,וכשנגאלו מה הוא אומר ,וכעצם השמים למוהר;ואוי 0חזההוית עדדי כרמון
רמיו ,ואומר נהרדינורנגדונפקמן קדמוהיוגו' .שלאליתןפתחוז פה לאומות העולם
י על הים ,אניבמיג.
לומר ,שתי רשויותהן .אדרואנכי ה' אלהיך ,אני במצרים ,אנ
דביים לב לט14ני למועבר,אנילעתיד לבא,אני לעולם הזה,אני לעולם הבא .שנאמר מראו עתה כי
י הוא ואומר
וקנה אני הוא ,ואומר 0כה אמר ה' מלך ישראל וגואלו
נ
ש
י
ישעי מו דתוני
שם מא ד ןק' במאדר :ושני ראשוןsloו~אח ולחרון ,יאוסר סמי פעל ועשה קורא.הדורור :מראש
אני ה' ראשון ואת אחרוניםאניהוא - .ר'נתן אומה מכאן תשובהלמינין ,שא*מרים
שתי רשויותהן ,שכשעמד הב"ה ואמר אנכי ה' אלהיך ,מי עמד ומיחה כנכדון אם
עם מהיס מאמרובמטמנידי:היה הדברווהלא כבר נאמר ילא במתר דברתיוגו' ,לאלואנינותנה,
ט 8אלאילאאמרתי -להם  -תוהו בקשור ,ולא נתתיהפנכמ.וכןהואאומר0 ,אני ה' דובר
צדקמגידמישרים.
ד"א אנכי ה'אלהיך .כשעמד הקב"ה ואמראנכי ה' אהיך,היו ההרים מתרעשים
יירה מויח ךדץכב:עות מתמותתות ובא תבור מבית אלים וכרמל מאמפמיא ,שנאמר*חיאני נאם
המלך ה' צבאות שמוכי כחכור בהרים וככרמל ביםיבא .זה אומראני נקראתיוזה
אומראני נקראתי ,וכיון ששמעו מפיו אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,עמד כל אהד
ואחד במקומו ואמרו ,לא עמק אלא עםמי שהוציא ממצרים,
ד"א אנכי ה'אלהיך .שכשעמד הקב"ה ואמראנכי ה'אלהיך ,היתה הארץ חלה
שאטש ה ד שנאמר 0ה ,בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשהן ואומריהריםנולו מפני
תהלים כסג-טדן' ,דאדבןוי סקולה ,בכהקולהיכהדרעדובהיכלןכולך אדכמר4כיכוב ,עד,4ןנרזכמלאובתיהם
פרשה ה

 1וכשנגאלווכו' .אשגרתלשון מלעיל באפ'יד,ועייןלעיל
מס' דשירה פ'ד,ועיין גירסת מ"ח כאן' בא"צ מוסיףלקמן
אחר מן קדמוהי ונאמר ריראו את אלהי ישראל ותחת רגליו
במעשה לבנת הספירזו היתה קודם ששאלו ולאחרשנגאלו
כעצם השמים לטוהר.ועיין והזהיר דףכג7 :.ואתאחרונים
פ"ז 9 :לאלו אני נוחנה אלא .בא-צ מוחק אלו המלוהו
ובמ"ע  pmnמלתאלא .ועיין בח"ג ,ואפשר דהג' העקרית
היתה :לא לאלואגי גותגה אלאלאלו לא אמרתי ]0 :פחס.
לעיל ,W'Dועיין פ-ז כאן והזהיר דף כג 13 :.מביתאלים.
ן בח"ג ,והזהיר ובא תבור ממקומו ,ושוח"ט מזמור סח,
עיי
ובנמד-ר פ'יג ס'ג איתא דיבור וכרמל באו מסוף העולם
 16לא עסקו ובו" עיין פ-ז ,והזהיר ,ילקוטישעיה שפא
ריש פיד 17 :חלה וכו' .והזהיר דףכג!,פ"ז
ובנסמן

 1אכ ישרע ות-רוגו'ןוכשנגאלו וכו'אומרן מ ח'ןלטוהרן
ד ח'ן כ השמים לטוהר ואומרן זאומר] מ וכשנגאלים
' א רמיו וגו' נהרן
מהו אומרחזי  2 -מ רמיו שלאלייז
א נגיד וגו'ןמן וכו' וא'] כ ה'ן דיתן 3 -הן] מ ח'ן
אלהיך] כ ח'ןאני כמצרדח"ןטאניהואבמרהןטואניהוא
עלהימן טואניןבסיני] ד על היבשה ,מלסיני  4 -ט ואני
לעתידן אני לעולם וכף שנ'] מ ח'ן אכמ בעולםן כמ
בערה  5 -א הוא וגו'ן ואומר] דטמ ח'ן אדטכ עד]
א הוא וא'ן ואומר] דם ח' ,ט וגו'ן כה וגו' צבאות] מ
ח' ן ם וגואלו וגו' אני ראשון  6 -ואני אהרו1ן ט ח'ן
א ראשון וגו'ואומראני אחרון ואת1ואומר וכו'] מ ואת
אחרוניט וכו' ,כ אגי הואאניראשוןאני ה' ואת אחרונים
ה' ראשון ואת אחרונים ובו'ן דה'] ד נ' ן ד ראשון וגו'ן הוא] כ נ' כה אמר ה' מלך יש' וגואלו ה'
אני
וכו'  -ד ט אני
ן כ נ' אנכי וה'
צבאות ורשום בקוי המחיקהן ט אמר ר' נתןן למינין] מ ח' ן מ לאומרים ,אטב שהיו אומרין 8 -הז
אלהיך כשעמד הב"שש ושומרן ט 4ור41ש כשעמדן טס הב"הן טס אם  9 -ם היתהן ט חלאן טמ לא מראש בסתר
ובןילקוטישעיהרמזתסגןדברתיוגו'] מ ח'ןוגו'] טכ ח' ,א נ'ל' המק'לאאמרתילזרעיעקבןלאלו וכו' בקשוני] ט ה'ןלאלו]
כ לא לו ,מ לאלאיו  10 -אלא וכף] מ ולא תוהו וכו' ,אכ אלא תוהו וכו'ןבו לא נתנהן אכמ לאן כ פינס ,מפגייסן
אני] ר ח'ן מ דובר ומני (?) מישראל ד-א  12מ שכשעמדן א הק' ועמד ואמר ,ט הב"ה ,כ הקב-ה על הרסיגי ואמרן
 13מתמוטטותן ט ח'ן ט תבור וחרמוןן ד מבית אלהיט ,פ מאליםן ט מאספמיאן מ שנ'כי וכו'  14 -כ ה' המלך צבאות1
א כחבור וגו'ן טמ בהרים וגו' (מ ח') זה וכףן ד וכרמל  15 -מ כיוןן ט מפיך  16 -א ואמ'ןכ מארץ מצרים -
 17טכס כשעמדן א הק' .ט המקום .ק הב"הן 1ואומרןאלהיךן מ ח'ן טהיה ארץן א ארץ  18 -טכמ משעיר וגו' (כ
מ ח') ואומרן א בצעדך 1ג'1ן א נזלו וגו'  19-מ והקול ה' בכחקול ה' יחוללאילות עד שנתמלאו,אכגכח ואומר (א וגו')
ל וגו' קול ה' ש' אר'
קול רח' שובר ארז' (א ח') קול ה' חוצ' להב' אש דל ה'יחולל אילות עד וכו'ן ט נהדר קול ה'יחי
קול ה' ית' איל' עד וכרן א יחולל וגו' ובהיכלו -
~r-r

3

16

13
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מויו השכינה .באותה שעהנתכנסו כלמלכיאומותהעולםאצלבלעם הרשע,ואמרולו,
שמא מבול מביאלעולם .אמר להם ,כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא מכול לעולם,
ו מביא ישרה נד ט
שנאמר0כימינח ואתלי אשרנשבעתי .אמרולו ,שמא מבול של מים אינ
אכל מכ"א מבול של אשן אמרלהם ,לא מבול שלמים ולא מבול של אש הוא מביא
ן ששמעו מפיו הדבר תהלים כסיא
אלא הכ"ה רוצהליתן תורהלעמו ,שני 0היעוו לעמויתן .וכיו

10

15

20

הוה,פנו כולםוהלכ.אישאישלמקומו.
ולפיכךנתבעואומותהעולם בתורה ,כדי שלאליתן פתחון פה להםכלפי שכינה
י שנתבעו ולא קבלו עליהם ,שם 0ויאמר ה דברים לג ב
לומר ,אלונתבענו כברקיבלנועלינו ,הר
.נגלהעלבניעשו הרשעואמרלהם,מקבלים אתםעליכ' אתהתורה ,אמרו
ממיניבאיגיי
לו ,מה כתיב בה ,אמר להם :לא תרצח .אמרו לו,זו היאירושה שהורישנו אבינו,
שנאמר 0ועל חרבך תהיה .נגלהעלבניעמון ומואב ,אמר להם ,מקבלים אתם את~דלגית
התורה .אמרולו ,מה כתוב בה ,אמר להם :לא תנאף .אמרו לו ,כלנו מניאוף
י ישמעאל ,אמר שם יט לו
דכתיב0ותהרין שתי בנות לוט מאביהם,והיאך נקבלה .נגלה עלבנ
להם ,מקבלין אתםעליכם אתהתורה .אמרולו ,מה כתוב בה ,אמרלהם :לא תגנוב,
צ:זסןב
אמרולו ,בזו הברכה נתברךאבינו ,רכתיב 0והוא יהיה פרא אדם ,וכתיבסכיגנב5
ו אש דתלסו ,פתחו כלם פיהם ואמרו :כל אשר דברים לג ב
לנברני ,וכשבא אצל ישראל ,ימימינ
חבקוק ג סו
דברהי נעשה ונשמע,וכן הוא אומר 0עמדוימודדארץ ראהויתרגוים.
אמררבי שמעון בן אלעזר :אם בשבע מצות שנצטוו בני נח,
ו
ל
ב
ק
ש
עליהן
אינןיכוליןלעמודבהן ,קלוחומר למצות שבתורה .משללמלךשמנהלושניאפטרופמין
אחד ממונה אוצר שלתבן ,ואחד ממונה על אוצר של כסף ושל והב ,וה שהיה
ממונה על התכןנחשד -והיה מתרעםעל שלאמנואותו על אוצר של כטףושל והב,
ווה שהיה ממונה על הכסף ועל הוהכ אמרלו :ריקה ,בתבן כפרת ,בכסף ווהכ על

יל

ועיףלעיל ריש יתרו 7 :נתבעווכו' .ספרי דברים פיס,
 1השכינה] מ ח' ,א שכינהן ד נכנסון מלכי] אטכס
שמג ,עבודה זרהב ,.תנחומא וזאת הברכה ס'ד ,פדר-א
ח'ןהעולם] מ ח'ן אטם ובאו (א נ' להם) אצלן הרשע]
סמא,ילקוט דברים תתקנא ,שמ-ר רכז ס'ט ,במד"ר פיד
אטכמ ח' ,אבן בעורן ואמרו וכר] ר וכףוכיון ששמעו
מ גנבוהו
ג'ו15 :גנובגנבזת-יר..שנגנב שתיפעמיםשישמע.י
וכף ,אאמרולו שמא המקוםמחריבעולמו במבול אמר להם
ן פ"ו,וב-ר פ'פד רכב ופ'פחס'ה:
מיד ישמעאלים ,ועיי
שוטים שבעולםכברוכו' ,כ "בלעם וכו' עד ה' עוז"וכיון
 17וימודר ארץ וכו" השומא סיד,לעיל מטי דגחדש סוף
פ' א:
וכו ,מכיון וכף  2 -א המק' לנחן א מבול לעולם -
'
ח
,
'
ח
ן
הדבר
את
5
]
ר
ב
ד
ה
]
ו
י
פ
מ
מ
ט
ן
ט
ט
ן
ו
י
כ
 6הזה] ד ח'ן כ והלכו להםןאיש בפ'ב] אב ח'  7 -א כס לפיכך 1בתורה] רק טןכדי] אטכמ ח,ן א שלא יהום להזם
פתחון פה לומרן להם] מ ח' ,כ לארה ,ט לאומותןכלפי שכינס טכס ח'  8 -לומר] ט ח'ן כ והרי ן מ שנתבענון
עליהם] מ ח'  9וגו'] רקכ ד ונגלהן כגעשו וט,
וכשבא אצל ישראל אמרו כל וכו' ן הרשע] מ ח' ן אס טומר1 .
1
ואומרןעליכם] ד ח'ן אמרו] א ח'  10 -לו] אט ח'ן מק כתובן לו] דכס ח'ן ט א-ל הוא ירושהן אטם שהוריש לנו
  11שנ'] אט רן אדט עלן אתם] א  1עליכם  12 -ט כתיבן אמר להם] א ח' 1אס מ ודהק)4ן (אמ ח ),כולםבנימנאפים הם  13 -דכתיב ותהרין] מ ח' ,אט שג ,ן ותאיך נקבלה] אטמ ח'  14 -עליכם] דכמ ח'ן את] ט ח'ן אמרו
לו] א ח ],טס כתיג א כת' ן בה אמר להם] א ח'  15 -ט זו ברכה שגתן לנו אבינו ן מ א"ל זהוינ' בהם והוא ,א
זו היא שנאמרה בהן והואןד הואן וכתיב וכו' גננתי] מ ח' ,א נ' מארץ העב' וגו' 15-מ מיד פתחוןפיהם] טמ ח'-
 17ונשמע] מ ח' ן ראה ויתר גוים] כמ ח' ,א וגו'  18 -אט ר'ישמעאל בא"א ,כ ישבא"אן א מה אםן ט ומה בשבען
שנצטוו]כנ'עליהםן אטכמ נח לאיכלו לעמדן  19אט על אחת כו"כן אטכ בכל המצוות שבתורהן מ במצות ן אב
אפוטרופין ,ט אפיטרופין ,מ אפטרופוסיןן כמ שתיגה  20 -ט של כסף ושל זהבן ממונה בפ'בן כ ח' ן ט אוצרות של
תבןן כט וזהב ן זה וכו'] אט:מ נחשד זה שהיהעל אוצר שלתבןוהיהן אותו] א ח'  22 -וזה וכו' הזהב] אטכמ ח'ן
אמר וכוץ אטכמ אמרו לו ריקה (מ ריק) אם על אוצר של תבן נחשדת היאך ימנו (אטב יאמיש)אותך על אוצר של כסף
ושל זהב (מ וזהב ,ט של זהב וכסף) והרי דברים -
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מסכתא דבחרש מרשען פרשה ה.--

אחתכמהוכמה .והלאדבריםקל וחומר,ומהאם בשבעמצות שנצטוובנינח לאיכלו
לעמוד בהם ,על אחת כמה וכמה בכל המצות שבתורה- .ומפני מה לאניתנה תורה
בארץ ישראל ,שלאליתן פתחון פה לאומות העולם לומר ,לפי שנתנה תורה בארצו
לפיכך לאקבלנועלינו- .דבר אחר ,שלא להטיל מחלוקתבין השבטים ,שלאיהא זה
אומר בארצי נתנה תורה ,וזה אומר בארצי נתנה תורה ,לפיכך נתנה תורה במדבר,
דימום פרהסיא ,במקום הפקר- .בשלשה דברים ניתנה תורה ,במאכר ובאש ובמים,
לומר לך ,מה אלו חנם לכל באי העולם ,כך דברי תורה חנם לכל כאי העולם,
אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים .עבדים למלכיםהיו ,אתה
דבריםז ח אומרעבדים למלכיםהיו ,אואינו4אעבדיםלעבדיםהיו .כשאומרמויפדךמכיתעבדים
יכמיר פרעה מלך מצרים 4),עבדים למלכים היו ולא עבדים לעברים - .דבר אחר
מבית עבדים ,מביתהעוברים,שהיו עוכריםעבירהורה.

פרשהו
לא 'היה לזך אלהים אחרים על פני .למה נאמר ,לפי שנאמראנכי ה'אלהיך.

משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה ,אמרולועבדיו ,גזור עליהםכזרות .אמר
להם לאו ,כשיקבלו את מלכותי ,אגוורעליהם בזרות ,שאם מלכותי לאיקבלו ,כזרותי
לאיקבלו ,כך אמר המקוםלישראל :אנכי ה' אלהיך  -לאיהיה אלהים אחרים .אמר
 .וכשם שקבלתם
להם ,אני הוא ,שקבלתם מלכותיעליכם במצרים ,אמרו לו ,כן
מלכותי עמיכם ,קבלו גזרותי :לא יהיה לך אלהים אחרים על פני .רב.
ויקרא יח ב שכמעון קייצאי אובזר:היא שנאמרלהלץ 0אני ה' אלהיכם ,אם הוא שקבלתם מלכותי
שם שם ג עליכםבמיניו אמרולו,הן והז( קבלתם מלכותי ,קבלו גזרותי" :כמעשה ארץ מצרים
 1ומה] אס"'] רימהבני נח בשבע מצות בלבד לא -
 2מ בהם וכו'ןעל וכו'התורה] מ ח' ד בשש מאות ושלש
עשרה מצות עאכו"כ ן ומפנין ט ,אדכמ מפניז ולמה
  3אט שלא יוהרן פתחוןן תורה] דם ח'  4 -עלינו]נ,
ר ח'ן תורה] דמ ה'  5 -תורה] דמ ח' ,א וזה בארצי
נתנ' תורהן תורה בפ'ג] רק ט  6 -ט בפרהסיה ן כ
ובשלשה ,ט בשלשן דברים] ט ח'ן אטמ נמשלהן אטכס
באש  7 -לומר לך] ד ח'ןלך] רק אט] טס עולםן לכל
באיהעולם] א ח'ן כך ד-הל ד11ף אלון א אףן טמ עולם
  8מארץ מצרים] ט ח'ן אתה וכו'ה-וו ט ח'  9 -בלמלכיה ):הוו אומר עבדים לעבדים וכשרבוא אומרןאינו
אלא] א ח']היו בפ'ב] ד ה'ן אטם כשהוא אומר (0 -
המוסגר ר ח'ן מיד
מומבירי פרעהן מצרים] א
רעו
ילא היו  (1 -מבית עכדיסן ד
ט נ'הויןהיו] מ ח',פכ
ח' ן מ עובדים ,ט עובדין שהיו עובדים] דט ח'ן אכ

לע-ז.

 3טתחון וכו' .בס' ומהיר ןגורס פתחון לשבטים שלבש
יאמרולפי שנתנה בארצו של פלוני לפיכך לא קבלנוה:
 4שלא להטיל מחלוקתוכו' .והזהיר שם.פ"ז.ועי'לע' פ"א:
 5בתגה וכוי וא"ש מגיה נמשלה כג-רפת הילקוט ,וכן
נראה גירסת הת"ז ,אגל בם' והזהיר נתנה ,וכן במרב-ר
ן ילקוט במדבר תרפד .תנחומא במדבר ס'ו
פ"א ס'ז .ועיי
סדרי עקב פ'מח ,וש-נ 4 :עבדים למלכים וכו' .לעיל מס'
דויסע פ"א ,מכדרשב-י בא דיג ג ,ת"כ בחקותי פרק ב ה,
ועיין ת"א ות"י כאן 5 :עבודה זרה .פ"ז:
(ו)  6לאיהיה וכו' עלפני .במ"ע מוחק אלו המלות
ומפרש דת"ק ורטב-י בהא פליגי ,דלר"ש 4~7ןיהיה לך
מכלל הגזרות ולח"ק עדיין שייך לקבלת מלכות וליתא
אלא דאף לת-ק הוא מכלל הגזרות ורשב"ימחזקדברי ת"ק
ומביא דוגמא לדבר .וכן היא הלשון בס' והזהיר :לפיכך
בתחלה אנכי וכו' ואה"ב לא יהיה .בפ"ז ורמב-ן בסה-מ
ובמאירי בפתיחתא למס' אבות דף ג (הוצאת כוכב טוב)
י
וגרסו שם יצאו בני מדינה לקראתו ואמרו לו גזורלנ
גזרות וכו' - :למה וכו' אלהיך .בא"פ מוחק אלו המלות
ז
וכן בס' והזהיר דף כד'ליתנייהו ,אבל בכל הסת' ישנןוב
ברמב"ן בהש' לסה"מ מ"ע א.ועי' ג"כ ל"תה16 :במצרים.

ע"ה גם רמב"ן ,א לא ,דט ח'ן כ כשתקבלו מלכותו ,ם לכשתקבלו מלכותו ,מ משיקבלו עליהם נולכותין את] א ח' ן כ
עליכם גזרתון גזרות] אמ וכמב-ן ,דט ח'ן כ מלכותו ,טכאין מקבלין ,א שאםאין מקבלין מלכותין א היאךמקיימין
גזרותי ,טכס ורמב-ן :גזרותי היאך מקבלין (אט ורמב"ן:מקיימין ,מ מתקיימין)  15 -טמ הקב"ה ,כ הק'ן מ ואחר כך
לאיהיה אלהים אחרים] דכ ח' ורמג"ן נ' עלפנין אמר להם] דטמירמב"ן ח' 6 -נ עליכם] ד ה'ן במצרים וכו' מנכותי
ש' יט] נח'ן לו] רמב"זח'ןכזן נ 1ורמב"זהן ,ט הןהןן טמ רמב"ן כשם  17-עליככ] רק א] לא וכו'גזרותי ש'בעה-ס]מ

