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ואלה שמות.
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א * 1ואלה שמות .מפני שרשה לפרשולומר')ובני ישראל
פרווישרצו מו' ,הוצרך לכפולועומר ,בביאתם למצרים לאהיו
אלא שבעים ,ואחר מות הדור ההואפרווישרצו,ויקם מלך חדש
ונתחכם עליהם למעטם [ולא])2הועיללו 6. :וכל הדור ההוא.
שבעיםנפש.:ופרו.בהריון:וישרצו .לידה,שלא שיכלה הרחם,
שבכל מקום פקנים נעויין שרץ על הארץ :וירבו .גדלו ונעשו
הקטניםגדולים שלא מתוכקטנותם:ויעצמו .שלא מתואנשים.
אלאחיו הרבהועצמו במאד מאד עד שנתמלאה הארץ אותם.
כבורי"י ,כמו מילאה.וכן")ושוליו
וכן )3והחצר מלאה [את
י]
גה
ם"אתההיכל 16* :)6נתחכמהלושלא
נא
מלאים אתההיכלכמוממל
ירבה ,שאםירבהוהיהכי תקראנה מלחמהמשנאינו.כסוי) ירה)
ליתד תשלחנה .מציטלשוןיחיד אצל רבים :כי תקראנה .כי
תארענה .כמו)0מקראיניגש)1" ,מערעכנדשא ,לשקמאורע :ונלחם
בנו ועלהמן הארץ .לשובאלארץאבותיהם")ולא טובלנולאבד
עבדינווקרו לעה) מלכותא קהויעא 11. :מימים.מןהכפולים הוא
1מן] )12ממם ,כמו")פתותאותהפתיםמן פתת :מםכנות .אוצרות.
כמו") אלהמוכן לשבנא אשרעלהבית12* :כן ירבה.כמוכן

הלי

 )1בפסיקד  )2 -תיבת ולאהוסת בעל קרןשמואל )3 - .יחזקאל י,ד-.
יעיה ו,א )6 - .עיקרע ,כוונתו להראות
 )4את נגה הום.ף בעלקהי )5 - .הט
שתיבת מלא איננו שם התאר )()tdjectiyכי אם פעלו6ן,6ר) .דוגריו לבראשית
סד,ג ולשמות ז,יד; יב,לט; יט,יח .ומטען בזה על מלת אותם שאמר כאן
בהראותוכ
 .נם בנין הקל של מלא יש לו הוראת פועליוצא לפעמים כמו בנין
ו
ל
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הקל-.
 )8בכזי בטעות :ידיו )"- .ויקרא כ;,ב )10 - .בתרגום שלנו :מערש קריש.
ומכל מקום בדברי רשב'ם נפל טעות וצ'ל אן מקרא לשון יחיד או ממרעי
) בכיי :אבותיכם .והניה בעל קיער  )12 -כניל להוסיפי
לשון רבים- .יי
- .'.
)14קעע.ה כב סו ושקכה~ב :אל הסכןהזהעל שבנא ונו
 )13ו.קרא ב

_

י
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כמזפ) קלתיבחיי.וכן )3אמטר

אתה קץמפנישנימלכיה 18* :בפרך.לשון שברוןהוא .בתלמוד*)
מפרכיןבאבוזים14. :יככל עבודה בשדה .חרישוקציר :את כל
עבודתם ,עם כל עבודהם ,אשר עבדו בהם בתוךהעיר בפרך:
15.
העבריותן .למיילדות שהם עבריות 16. :על
למיילעדלות
יושבר .כדאמ')5באו במםעד משבר .בםבכלייהיר
רג
האנ
כתבונביימרימיה )6עפצה מלאכהעל האבכם :וחייה .טעמו למעלה.
כמומן שבששהי).מן )8ארפכשדחי יאמר לנקבהחייה .אבלס)
אילו חייה אלף שנים פעמיים טעמו למטה ולשון וכר מנורת
שטהעלה ראה.:י
1ותיראנהלשון יראה.)10אבלותראנה בלאיו"ד
לנצוןראייה ,שהרי יאמר")ותראהנון :ותחיין.איןחילוקביןפעלו
לשלהם 18* :כי חיות הנה .בריאות ופקחות וממהרות לילד:
 21.ייעש להםבתים .לשמרםפן ילכולעבריות היולדות .עם
ויצו פרעה לכלעמו 22. :לאמר.וכן אמרלהם .שכן כל לאמר
שבתורה כפל לשון של ויצואו שלויקרא או שלוידבר או של
ויאמר כמו שפירשתי באלה תולדותנח:
ב 1.וילה איש מביתלוי ,הוא עמרם ,ויקח אתיוכבד בת
לוי ")אשרילדה אותהללוי במצרים .והרבהשנים לקחה מלפני
לידתמשה"),שהריאהרןבן שלשושמוניםומשהבןשמתיםבדברם
אל פרעה)?* :)%יתהר האשה בעת גוירת פרעהבהשליךהזכרים
ליאר ותלדבן :ותרא אתוכי טוב הוא ותצפנהו .המפרשלפ.
שראתהו הטמינתהו 1מ)שקר הוא ,שכל הוולדות אמצען מרחמות
עליהן .א"כצריך לפרוץ ותרא כמו6י)וירא אלקים אתכל אשר שטה
והנה טובמאד .נסתכלוהביס כלמיבשיווכלפעולותיו שעשה אםיס
לתקןשוםדבר בהם והנה כולםיפיםומתוקנים .אףכאןלפי שמשה
נולדלסוף עבטה חדשים כמו שמצינו בשמואל שנולר )16לתקומת
הימים ,ז~)שני תקומת המניימים .ולפיכך יכלה להצפעו שלשה

בי:.

מלפניכם .ותיקן בעל ~ - urצ) בראשית כז,מו )3 - .ישעיה
)1
ז,טז )4 - .בשבת דף קטו שא :מפצעיןבאגוזיםומפרכם-ןברמונים )5 - .מלכים
ב' ים,נ=כקטעיה ;6נ)6-.יח,נ- .זןבכיי :ישב שבה )"-.בראשיתיא"ב- .
י!) קהלתו,ו)10 .בכיי בטעות; ראה.והגות בסל קאט )11 -.ב,ו- .צו) במדבר
בו,גט )13 -.להוציא מדברי האנדה שהביא רש )14 - .4כדברי השתוב ז,ז- .

זו) נדהדף לח

י

ק

שמות א,יג-ב,ם
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חרשיםשהמצרייםהיו מבקרימ )1למעוברותלסוף תשעה חדשים.
לכן נסתכלה בו בשעתלידה אם הואנפלולא תטרח בהטמנתו
וראתהוכיטובויפה הואכיגמרוסימניו שערוהציפורניוככדעועונינו
ביבמתץ~) וידעה שהוא בר קיימא ותתקהו ג'ירחים ערסוף פ'
ירחים שהואזמןלידתרובנשים ,וכשבאו לבודקף אמרה להםנפל
היהאוהשליכוהוהמצרייםביאר 8. :בחמרמבפניםובופתמבחק,
שלאייכנסובו המים :)3ותשם בסוף אשר סמוך לשפת היאר
והממינתהון)יפהשהולכיםעל שפתהיארלא)6יכלולראותהתיבה.
אבל הרוחצים )6בתוך הנהריכלו לראותה כי יוכבד לא נכנסה
בנהרלהצפינו מכלצדדיוהיטב .לכך ראתהו כת פרעה שהיתה
רוחצת בתוך היאר ,אבל שרותיה שהיו הולכותעל שפת היארק
לא יכלו לראותה 6. :אמתה .שפחתה6* :יתפתח ותראהו)8
אתהילד .המפרש שראתה את הילדי) סועה הוא .וכימיאינו
יודע שאם פתחה את התיבה שתראה אתהילדן אלאכךפרתנו.
פתחה את התיבה והביטה בלר אםוכר אם נקבה וראתהכינער
הוא ,כלומרוההילרזכר הואולא נקבה ,וראתה בזכרותו שהוא
מהולולכךנטמןואיםאסופי .שאםהיה בת ,ישלומראמשיהוא.
מה נעשה לנערהיולד ,ביוםהיולדוכךוינער:
וכןמצינו
וב
תו
כעהיותחמולעליווג'.לפישהיה בוכה,לכךהנחמול
והנה נערכב
עליו ,ולפי שראתהונערוכרמהול ,אמרה מילדי העברים זה.
ודוגמאזו ט)ולחנהיתןמנה אחתאפים)12 ,חולקבחיר.ולמה?כיאת
חנה אהב ,לכךנתן להאפים ,מקערה שלפניו .)18ואםכן למהמנה
אחת?כיי"י מגררחמה .אבללפגעהולכלבנותיהוגנניהנתןמנות
הרבה ,כי במם היו לה .ותראינו את הילד והנה הוא נער
בוכה. :ז ותיניק* )1לשק מפעיל .ותעק כשהבת עצמה יונכןצ:
9.ותניקהו .אין צריךלומר שהוא שתיאותיות כמו בא שב קם
שיאמרבלשוןמפעילותשיבהוותביאהו ותכומהו .אלא פורת עק
ח  )1בכר :מקברים .והגיהבק.ש )9 - .בתוספתא שהובאה שם רף פטיב- .
יב ע"א) בשינוי לצר הפשט .ורשיי הביאה
השתמש בדב האגדה (סוטה דף
ריבכיי :והממינהו )6 - .בכיי :ולא )6 - .בכיי :הרוחץ.
בלישינוי.
)4
-.
 )7חסר בכיי-.נ  )8בכיי :ותראינה!  )9 -הואר~רי )10 - .שופטיםינ,ח -
 )19בתרגום שם :חולק חד בחיר )15 - .מבואר
 )11שמואל א'
בפירהצו כה,ל )14 - .בכ"י :ותניק.
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הוא ולנשר ארז התיבה דכוא אונער ותניקהו במקים ותינכרו:
10.משיתיהו .משכתיהן.לשוןוהנופל במשיכהמןהמים .כרכתי)
ימשני )2ממים רבים .ממרת קה יאמר )3נ4יתיהו בלשון פועל,

נקנניבלשוןמפעיל11. :מכה .שמאהכהוולאהרגו14* :הלהורגני
אהה אומר בשביל שאר מכה את תבירי כאשר הרגת את
המצרי בשביל שהיה מכה אישעברי :אכן .אך כן .לא כמו
שהייתי מבור כשטמנתיו בחול שלאנודע ,אלא כן הואשנודע:
15.יישב בארץמדין .כולל ואחר כך מפרש באיוה עלילהישב
במדין .בתחילה וישב על הבאר ,שם נח תחילה כאדםשעתיד
לפוש ,ולכהןמדיןעגו'] 18. :אל רעואל.רעואלאביאביהן .אםכן
הוא חובב המש
שם אביהם יתרו ,וחובב בן רעואל האמור
"
ו
נ
י
נ
פ
ל
יתרו ,ואם רעואל הואיתרו ,אם כן בן יתרו היה .ומה שכתוב
בנכיאים)5מבני חובבחותן משהמוכיחשחירב הואיתרו ,שבכל
מקוםשמזכירחותן משה)6נעכיריתרו 22* :בארץ נכרייה .שכך
יבימים הרבים ההם
משמע גרשםנר שםכארץרחוקה28. :ייה
לאחר שהרג משה את דמצרי ובקש פרעה מלך מצריםלהרוג את
משהויברח מפמו עד שהיהעתהבן שמומם שנה כשדיבר הק'עמו
וימת עתה מלך [מצרימי)]שהיהמבנףלהורנו וישראלנאנחועד
עתה וראה הק'בעמים ומשההיה רועהוגו' ונראה לו הק' הציוהו
לשוב למצריםולא היה משה רוצהכיהיהמתיירא עד )8שאמרלו
הקע)כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך,זה פרעה שמת.
ולכך הוא אומרוימת מלך מצרים להעיר על מה שאמר הק'כי
מתו כל האנשים המבקשים וגו' כמו") וחם הוא אבי כנען:)11
 24.ויזכר אלהים את כריתו שנשבע לשלשתם לתת להם את
ארץכנען ועתה נתקרבהזמן של ד' מאות שנה שאמר לאברהם:
ב *2איננואוכל .אפילו במקוםיציאת הלהבה מן הסנה לא
היהגחלתכלל4* :ויראי"י.המלאךקוראעלשמועלהק 5. :של.
ונשלנויםרבים .כאשריאמרמן נסעמעוכן יאמר
השלך

ממרתי"

 )1תהלים יח,יז )2 - .בכא :ימושני )8 - .בכ"י :ואמר )4 - .במדבר
בטעות תשע תיבות :מוכיח...
י,כט )5 -..שופטים ד,יא.
משה שתי מהמ-ים.)6בכ-יי)7נמצאי
מצרים חסר בכ"י )8 -.בכח :על*-
שמזכיר חותן
 )9דיט )10 - .בראשית ט,יח)11 - .עיין מפרי ~ RSBדף  34הערה- .1
 )12דברים ו,א.

שכית ב-.,ג,יא
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מעלשוןצוויוגם של תשלו לה7. :)1יאת צעקתם שמעתימפני
נוגשיו .צעקתם שצועקים מפנישנוגשים אותם שמעתי 8. :וארד
כאן לדבראליךכדי להצילו מיד מצרים10* :יהוצא אתעמי
בני ישראל ממצרים .עלפי הדברים שתאמר אל פרעהמאתי:
 11.ויאמר משהמיאנכי .מי שרוצה לעמודעלעיקר פשוטו של
מקראותהללוישכיל בפירושי זה ,כי הראשוניםממני לא הבעו בו
כללכלל .משה השיב על שני דברים שאמר לו הק' ללכת אל
פרעהתםלהוציא אתכסישראלעלירימצותפרש.,ומשההשיבעל
ראשוןראשון מי אנכיכי אלך אל פרעה,ואפילולהביאלומנחה
י אוציא
ורורון?וכיראויאסליכנם
בהצרהמלוךאפיא'ישנכריכמני?יכ
אתבני ישראל ממצרימו כלומר ראויאניליכנםלפספרעה
הגניי) לשאר דברים ,אטה דבר המתקבל לפרעה אומרלו?
שיש
י שוטה הוא פרעה לשמועלי לשלוח עם רב שהםעבדיו חפשים
יכ
מארצו? ואיזה דבר המתקבל אומר לו שעל ידי אותו הדיבור
אהציאם ממצרים ברשות פרעה? יהק' השיב לועל ראשון ראשון
ואמרי)כי אהיה עמך ואתן חנךבעיני המלך ותלך אל פרעה ולא
תירא .ומה שאת ירא לפני פרעה ,וזה לך
כי אנכי
"
ת
ו
א
ה
'
ק
ה
ו
ח
ו
ל
ש
של
אני
שלחתיך .הלא אתה רואה בתבערת המנהכי
וזה האות לך הוא להיות בטוח שאהיה עמך .וכן מצינו בגדעון
שאמרלו המלאך )5הלאשלחתיך.ועל מה שאתה אומרוכיאוציא
את במ ישראל ממצרים ,כלומרבאיזה מענה שאומר לפרעהישמע
אלילהוציאם? .בהוציאך את העם ממצריםאני מצוהלךעכשיו
שתעבדו את האלהיםעל ההר הזהותקריבועולות,וטענהוותוכל
לומר,כילזכוה לאלהים ימהם)6ללכת,ואע"פי(כן)שכאןלא פירש,

לבמתן מפרשז) ושמעו לקולך ובאתה אתה וותר ישראל אל מלך
 )1מקיא הוא ברות ב,טז .ובאמת כתב רשיי שם; דבר אחרלשוןכ.ישל
זיתך .אבל רשב.ם שם כתב שהוא מנורת שלל (ע' פ-רושים על אסתר רות
ואיכה שהוציא הה ,יעללעעק ,דף .)80ואולי חסרותאייה תיבות וצ'ל :ואין זה

מגזרת וגם של תשלולה .או אפשר שרשב"ם כתב :וגם של ,ובא כותבסיעה

והוסיף :תשלו לה ,בחשבו כי רשב'ם ירמוז למקרא שברות )2 - .שתי התיבית
יתרות הן או היה כתוב :ש-שא פזי ,והחליף הכותב אותיות דומות .וע' בספרי
דף  61הערה צ )3 - .בפסוק יב4 - .ןוזה לך האות נעתק ממקומו בב" ובא
לפני ומה שאת יראלפני פ-עה .ע'ספ-י דף  85הערה )5 - .6שופט.ם ו,יד- .
 )6בכ"י :וניחם )7 - .בפסוק יח.
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מצריםתו' תתה ללכהנא דרך שלשתימיםבמדברונובחה.וכןבכל
י
פעם ופעםהיה משה אומר כך לפרעה.וכןמצינו בשמואלכשציוה
הק' למשוח אתדוד אמר שמואל להק' )1ושמע שאולוהרגני ,והק'
אמרלועגלתבקר תקחבידךואמרתלזבוחלי"יבאתי .אףכאןדרך
תכמהציוה למשה בהוציאך תו'וכן תוכל לומדלו.מי שמפרשים
[מקראותהללועל
,עינייניםאחריםאינםאלאטועיםבמורים 18. :מה
אומר אליהם .כיאינימכירויודע שמךהמיוחד14. 15. :ייאמר
אלהים אל משה .אםאינךיודע שקיאני אומר לךכי שמי אהיה
לשלם)2ויכולאנילקיים מהשאני"כסיח .ומעתה שאמרתי לךכי
שמי אהיה ,כה תאמר לישראל אהיה שלחני אליכם .)3ויאמר
עוד אלהים למשה ,לא נאה שיקראו אותי בשמי בכל דבריהם
כשם שאיך)קורים המלכים בשמם אלא י"י אלהי אבותיכם
וגו' שהוא לשקאדנות ומלכות כשם שאומרים למלכים")יחי המלך.
ההמלך צומ דבר :זה שמי לעולם .אדוה האמור כפסוקראשון:
וזהוכרי.יני האמור בסמוק שיני שהואלשון מלכות*וכעיניין הזה
מוכירים את המלכים ולא בשמם .ומה שכתב בי"הז) אפרש באת
בש צפית דפגיית והי"ף תצמ"ץ פתט"ף דפגמ"י תפא"ף מצמ"ץ
מצפ"ץ פמ"ףשידפ"י מפ"קלי"וו ל"מי"ץ צפ"ץ כתק"י.)8זהו עיקר
עומק פישוטו של מקראותהללו ואיןמגלין אותם אלא לצנועים:
 18.אלהי העבריים .שהרי מעכרי הנהר באו הנהואלהי מלכותם
צריכיםלעבוד19. :ואניידעתיוגי .אלירך לבבךעל שמתחילה
לאישמעלדבריילשלחם,ולאמתוהיד חזקה שלו,כיאיןלויכולת
נגדי ,אך אני מקשה את לבו כדי לשלוח בוידי תחילהוידעו הכל
 )9זהו פ-רוש אהיה אשר אה.ה לפ.
דעתו- .
 )1שמואל אי טז,ב- .
הפשמ למה נאמר בראש המקרא אהיה אשר אהיה
 )3רצה לפרש על דרך
ובשופו לא נאמר אלא אהיה בלבד .ורעת האנדה בברכות דף ט ע"ב תמצא
.
ת
ה
ג
ה
ו
הטעות המבוארתעל פ -דבריחזקוני שהשתמש
ברשיי)4 - .בכ"י :שאנו.
ודם שאין
כאן בפ-רוש רשב'ם וברוב דבריו וכתב" :קל וחומר ממלך
קורין אותו בשמו )5 - .שמואל א' י,כר .ועור )6 - .שמואל א' כא,נ- .
אהיה במקרא שלפניו להיות נכתב ב-ור הא )8 - .אלה
ז) ר"ל שנהפך שם
הדברים אשר רמז רשב'ם בכתיבת את בש :הוא קורא עצמו אהיה ואנו
קורים אותו יהיה יהוה ויו במקום יוד כמו כי מה הוה לאדם[.קהלת
ב,כב] .וע' מפרי  288~1דף  101, 1)(0ודף  148הערה .10ור' יוסף בכור שור
הביא בפ.רושו דף  91דברי ר' שמואל והש.ב עליהם תשובות שאינן מוכיחות.
ובחזקתי השתמש המחבר נם בקצת דברי רשב'ם באתב.ש בהוסיפו לגלות

ישר

הדבר.ם,

שמות ג,ע-ד,ים
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[כי]רמהידי)1וידעוש"ינפלאותיכיאניי"יוהיכולתבידי 22. :ושאלה
אשה משכנתה במתנה במורה וחלומה ,שהרי [כת"כ] )9ונתתי
אתחןהעם .כמו אשאלממני ואתנהגויםנחלתך .זהועיקר פשוטו

ותשובה למינים" :כלי כסף וכלי זהב .תכשיטין לכבודהחג
שתחוו במדבר :ושמתם אותם עלבניכם:
ד9.והיו המיםוגו'כפילות .כעין)5נשאונהרותי"ינשאונהרות
קולם ,סעדמתי רשעיםי"י עדמתירשעיםיעלווו11. :כי כבד פה
וכבד לשון אנכי .איני בקי בלשון מצרים בחיתוך לשון ,כי
בקטנותי ברחתי משם ועתהאניבןשמונים,וכןמצינוביחזקאלשמי
שאינובקיבלשון המלכותקרויכן דכת')7ויאמראלי בן אדם לך
בא אלבית ישראל ודברת בדבריי )8אליהם ,כי לא אל עם עמקי
שפהוככדילשון אתהשלוח אלבית ישראל ,לא אל עכזם[רבים])9
עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם וט'.וכי איפשר
ל תורהמידולידוהיה
נביא אשר ידעו השם פכם אל פניםויב
מבמגם בלשונו?ואין דברזהבדברי התנאיםוהאמוראים.ואין לחוש
למפריםהחיצונימט) 18. :ביד תשלח .ביר אשר תרצהלשלוח
ולאאותי 14. :ויחר אף י"י במשה .וחרון אף לטה רושם לפי
ופשט כאמורלפנינו '11ויפגשהוי"י ויבקשהמיתו ,כשפירשתי אצל
יעקב כשנעשהצולעעל יריכו9נ):כי דבר ידברהוא .הואנתגדל
שםוישלוחיתוךלשון מצרים16. :ידיכר הוא לך .ביטכילך:
תהיהלו לאלהים .שר ושופם ,מה שתצוהלוישטה 18. :וישב
מן המדבר אל יתר חותנו 19. :ניאמר י"י אל משה במדין.
שכמיישב שםבבורחומפני פרעהוישבבמדיןכדכת')15והברחמפני
פרעה וישב בארץמדין' )1ועתה אמרלובמדין שובכי מתאותו
פרעה המבקש את נפשך מעתה אמרלובמדין שוב כי מתאיתו
 ,1במי :י.דט
ו הכל רמה ידו )9 - .בפסוק כא )8 .תהלים ב,ח- .
 )4וכן כתב לקמן יב,לו .וכבר קדמו בזה ר' חננאל .עיין -מדל חננאל להחכם
בערלינער דףט 2ורף  82ודף xxl~vלמטה )5 -.תהלים צג,ג )6 - .תהל-ם
צד,ג )7 - .יחזקאל נ,ד-ו )8 - .דבריי בב-י )9 - .רבים חסרבכיי- .
)10כנין דברי ה-מים של משה רבנו דף 4.בכית המדרש להחכם יעללינעק
חלק ב )11 - .ד,כד )12 - .לבראשית לב,כט .וראב'ע הביא דעתו בשם
אחרים וחלק עליו)18 - .ב,מו .ובטעות באובכ"י שבע תיבותמן כדכתי והלאה
אחרי תיבות את נפשך)14 -,בכ :..וישבבמדיה וטעות הולידה טעות,כיבכ.ינשנו
דברי השורה השלמה הכתובה שם אחריוישב במדין סוד הפעם ומפני זה סנרתים
בשני חצאי עגולה .ודברי בספרי 8811ע דף  88הערה 1צריכיןלפיזהתיקוןמעט.

פ.רו :התורה לרשג'ס
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פרעה)והמלשינים כרכתילעילי)וימת מלך מצרים ,אחר בריחתו
של משה24. :ייפגשהו י"י .המלאך .כי היה מתעצלבהליכתו
ומוליר אשתו ובניו 25. :צר .כמו )2חרבות צורים ,תער מלוטש,
איזמלחריף.וכן )8אףתשיבצורחרבו ,נתעקםונכפףחידוד חרבו,
ולכך לא הקלתו במלחמה :ותכרותוג'.הועילהלו למשה המצוה
ומנוח כשנראה להם המלאך:
להצילו כמו קרבן כע שעשו
ין) לנע בנגדאערוכןעפינותהכיתלשוןפועל4של,
ותנעלשון מפעיל ,אבל4
.
ך
כ
ב
ו
י
ל
ג
ר
ל
של
מלאך
נגע:לרגליו .שלמשה,להתרצותהמלאך כי
~גי רוצה לפרש ,כי מייודע אם ראתהרגלי המלאך :כי חתן
דמים אתהלי .בדמיםהללוישארליחתני.חתם,בעלי20. :וירף
המלאך ממנו .מן )6רפה היום לערוביאמר וירף,מן קנה)6ויקן:
או אמרה חתן דמים למולות.על עיכוב המילה נתחייבבעלי
מיתה.כיהמילההצילתו עתה27* :לך לקראת משה .לקיים מה
שאמרלו )7תם הנה הואיהוא לקףאתך וראך ושמח בלבו:
ה 2.מי י"י אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל שהם
עבדיי מארצי לעובדוש מה חלק הםלו בעם הזה שיעבדוהוש -
 8.ויאמרו אלהי העבריםוגו' .כלומר עם ישראל מעכר הנהר
באולגור הנה ,וזהואלהיבני עבר הנהר והן עמו הצריכין לעבדו
וגו'פןיפנענווגו' 4. :תפריעו .תבטלו או תנאכן ותפרידו כמו)8
ופרע את ראש האשה :למבלותיכם .למלאכה שלכםואלסכטלו
מעמקיכםוגם תסטלו אחרים ממלאכה שלי 6. :הנעשים.ממונים
על השוטרים ,כמו כשופטיםושוטרים,ממוניםלצוות את השוטרים

הי

והשוטריםרודיםבעם לעשות מה שהשופטיםמצוים 7. :לתתתבן.
תבןהיומערבים בחומרועושיןממנולבנים8. :מתכנת .חשבון:כי

נרפים הם ויכולין לעשות יותר 9. :ישעו .איטנדאנט
כמו")וישע אל הבל)'2 ,ולא ישעועור אל המובחות 11. :כיאין
נגרע קמץ3 ,רהנ ,לשוןפעול .ואילו היה פתח ,היה לשעבר.וכן
נשגב קמץ ,אבל נשבב פתח לשעבר .ואילו היה לשעבר היהלו
ב"ל,)10

 )1ב,כג .ושם כתב רשב'ם גם כן שדברים האלה )2 - .יהושע ה,ב-- .
 )8תהלים פם,מד )4 - .א-וב א,יט )5 - .שופט.ם יט,ט )0 - .בראש.ת
לג,יט - .מבפסוק יד )8 - .במדבר ה,יח - .ט) דברים טז,י
בחי.שעי-
ה
"4"", )10שא)) ובלו  )11 - .ersvarten, lloffonבראשית ד,ד)12 - .
יז,ח :ולא ישעה אל המזבחות,

שמות ירא ד,כד--ו,נ
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לבחובכי לאכךע 18* :אצים .דוחים וממדרים .כצעק ךאעו
המלאכים 16. :תבן אק נטן -זמ ,אק נתק אבל נק פתח
לשעבר קרתן המכל :וחטאתעמך .אם דמהוקמץ תא ,ק צ-ך
לפ-שה אם מומם סלאת ששיםעמך .אבלילו תה ספחת
פתח,היה פתאום חטאת של עמך22. :)8יישב משה אל המקום
שהיה[י"י] מדברעמווהש-ם :למה הריעותה .בשביל שהואכמוה
לה"י :)4למה הריעותה לעםהזה .ואם תאמרכינתחייבו בשביל
רוב חטאתם ואיןראויןליגאל ,אםכן למהזה שלחתני אםאינן

',ה

ראוייןלגאולהולהיוושע:
ו  1.כי ביד חזקה ישלחםווע'] .)6בעל כרחם של ישראל
יגרשם לסוף מארצום) כדכת'ין ותחזק מצריכם על העכו לנמהר
לשלהםמן הארץ:

וארא.
2.יידבר אלהים אל משה .בארץמצרים :אניי"י.ושמי
מתפרש שישבידילקיים הבטחרו8ן 3. :באל שדי .מבטחהעל
העתידולאקיימתיעדיין :)9ושמיי"י .כךצריך לפרש.אנינראיתי
ן לאנודעתי להם
לשי
להם באלשדי,ועיקרשמיי"
ל',
פדי
יהוא.וזהוכש
לאנתליתי להםבעיקר השם אלא באל אבלאליךגליתיעיקר
שמי אהיהווכרי י"י ,)10ובימיהאקיים הבטחתי לתת להם את ארץ
כמק* ושמיני"י] מחוברלמעלהכמושפירשתי.ואלוהיה כתוב לא
 )8ע' רשיי וספרי"RSBדף 59
 )1בראש.ת ים,טו )9 - .קהלתי,ו.
עותה הוא מלרע ורפי במם שלוהערה  )* -- .2ר"ל למה הנכתב לפני הרי
בשביל ההא בתחלת התיבה הבאהן ולא כן למה הנכתב בעצם הכתוב הזה
קודם תיבות זה שלחתני .וע'  RSBMדף ] 18הערה  )5 - .5וגו' נראה לי
להוסיף כי הפ.רוש הבא אענו מוסב אלא על ביד חזקה יגרשם מארצו .ורצה
רשפם לומר שתיבותביר חזקה כאןא.ן לפרש אלאבעל כרחם של ישראל .אבל
ביד חזקהקודם ישלחם ר"ל בעל כרחו של פרעה )"- .בכף :מארצם)7- .יב,לג.
 )8כפירוש רשיי )0 - .גם זה כפ.רוש רש )10 - .4מבואר בפירושו
לעיל נ,יד ,סג
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פ.רוש התורה לרשב'ם

ילא

הודטחו להם ,אז היה מוסב הדמי וע'על לא הודעתי:)1
שמעו אל משה עתה אעפ"י שהאמינו מתחילה כדכת')2ויאמןהעם.
*9

שהיומבורים למח מעבודה להוה והנה עתההכבידועליהםיותר:
 14.אלה ראשי ביתאבותם .מפרשבמכילתאאילו שלשהשבמים
שגינהאותם טקכ בעתצוואתוייחסםעתה הכתובלהודיעשחשובים
הם.ולפיהפשטעד משהואהרןההצרךלייחםכאןועדקרחובניעוזיאל
ומנחם המכרים לפנינו בתורה לדעת מי הם הנוכרים לפנינו:)3
16.ושני חיי לוי .לפי הפשט שפירשתי בבראשית )4שכל שנות
הדורות הוא מונה עד [נח ואח"כ מונה] )5שני חייהם מנח ועד
אברהם ואחר אברהםשנותהצחקואחריושנותיעקבואחריושנותלוי
בנוואחריו שמת קהתואחריו שנות עמרםואחריו שנות משהואחריו
יהושעוהשופמים והמלכים וגלות בבל שבעים וגם שמת בית שני
בדניאל18. :זבני קהת עמרםויצהר וחברוןועוזיאל*עלשלשה
במ קהתעמרםושהרועוויאל מפרשבניהםועלחברוןלאפירש .ואם
תאמרכי לא היולו בנים ,והלא בחומש הפקודים כת' )6ומשפחת
החברוני.ולמה לא פירשכאן במחברון?לפישאינןנזכרים בתורה
לפנינו שמותמז) אבל-אילו שלשה עמרם והנהר ועוזיאל הוזכרו
בניהם בתורה[ ,במן )5עמרם בשביל אהרן ומשהומרים,בנייצהר
בשבל נשח דכת'")ויקה כרח בן יצהר וגו' ,בניעתיאל בשביל
מישאלואלצפן דכת' ט)וינךא מיסה אל מישאל ואל אלצפן בני
עוויאל דוד אהרן,ובני קרח אמירואלילהלפי שכתוב למנעו")ובני
קרחלא מתו,ובני אהרן על שם שכתובע) ואל משה אמרעלה אל
 )1במנחת יהודה הנדפם בם' דעת זקנים דף לא בדפים ליוורגו בצד
הראשונה ע"ב הובאה קוש-ת רשב.ם על פ-רוש רש'י לדברי המקרא וכפט-ש
יפוצץ סלע(ירמיה כנ,כס)וא.ננה לקוחה מפ-רוש התורה לרשבים אלא מתומפותץ
לגמרא .כי בעל מנחת יהודה לקחה עם כל הבא אחריה מתוספות תאך למסכת
שבת ,והם נם דברי התוספות הנרפסות בצר הגמרא שבת דף כח ע'נ מתיספות
שאפץ )2 - .ד,לא )3 - .הלה בדרכו היטר שישדברים שנאמרו בתורה משום
דברים הבא.ם אחרי כן, .עי [1א8ת.דף  88הערה )4 - .1עיין הנשאר לבראשית
ה ,ל'א לטיל דף )5 - .10כן נראה לי להוסיף על פוהגדיה הנוספת לפירוש
ר' יוסף בכור שור לפסוק יג שהביא דברי רשב"ם האלה בשעוי לשון .טיש
דף 6ע בדפום הח' יעללינעק ובספרי ~ RSBדף  45הערה  )6 - .1במדבר
כו,נח )7 - .אולי צ"ל :בשמותם )8 -.תיבתבני חמרהככ"יפירוש רשב.ם אשר
לנו ,והומפת.המכ"י ספר מנחת יהורה אשרב.ד רי אברהם מערצבאכער נ"י בעיר
מעכען )9 - .במדבר פז,א )10 - .ויקרא י,ד .ובכיי נשחתו דברי המקרא:
ויקח משה את אליצפןבן טוזיאלאהרן )11 - ,במדבר כו,יב )12 - .כד,א.

וארא ו,ט -ז,כג
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י"י אתהואהרן נדבואביהוא ,ואלעזרבןאוייןוט' בשביל פנחסב]

אלעזר .אבל בבה איתמר לא פירשכאןשאיןצריךלהומיהןלפנינו
בתורת 28. :הוא אהרן ומשה .אהרןזה ,שאמורשנולדלפני משה,
ומשהזה תהם אשר אמר"'ילהם ,הם המדבריםוט' .הוא משה,
שאצלהדיבורהיה הואתחילה ,ואהרןאחריו .ואצלהלידהמנויים
ן הדבור מקרים משהלאהרן80. :
ע
ישמ
אהרן למשהולעניי
פרשה זו היא פרשה של מעלה)2דגן ואיךישרנה]
אלי פרעה.
בני
לא שמשאליוגו' ,אבל למעלה קשר
עד שפירש אלה ראשי
בית אבותם לדעתמי הם משהואהרןדברי
בדברם אל פרעה:
ז * 1נביאך .דברן תחתיך 2. :ושלחי).וניאמר לואדין
 n~trwאתבניישראל מארצו 6. :וירעו מצרים כי אני י"י.
אדון ומושל ,שעד עתה יאמרו )4לאידעתי אתי"י 18. :ייתוק לב
פרעה .לומהכיגם אהרן במכשפות עשה 14. :כבד .מכבד פרעה
את לבו )5כאשר פירשתי למעלה .)6כי מתיבות התלוים בגוף
האדם )7יאמר )8נןשמן)9יוכי
ד 0ו)וושפל 'ti?lt~e1ח)כ"שם ,ומהם
יום אנשים ,כולם
יאמר במשעבר )18זק )14כ(בדI Q Y
עמ
1
6
ש
)רה
ירים נ]מייל כבנך
לשוןפעל15. :הנהייצא המימה .כדרך
ולרכובאנהואנה 16* :בזאת תדעכיאניי"י.שהריאמרתהי)1לא
ידעתי אתי"י1%. :ונילאו .כברפירשתיובפרשת 6ט)18שכלונלאו
כפל לשון של לא יוכלו .אטיי )19ב"ל 20" :לעיני פרעה .וזהו
כבודו של משה ,שאהרןשלוחו היה מרים במפה ומכהבותדיר:
 21.מתה .פעמו למעלה שהוא לשעבר .אבל )20מתה אנכי להבא
טעמו למטה)21 ,ומתה עלי רחל טעמו למעלה שהוא הישעבר:
* esגם לואת .שכברצ)2ב"סוק לב פרעותמעצמו,וגםעתה )23נחוק
י כן עיקר
 )1בכי נוסף תיבת ואהרן אחרי תיבות "ומשה זה" בטעות.
ה ...ומשה זה הם אשר אמרייי להם 1 2 - .בפ
רברי רשפים :אהרןי
כסוקיב- .
 )3בכיי :וישלח )4 - ,ה,ב )6 - .לרעתו תיבת כבר הוא פעל ולא שם דבר
כדעת רש'י .ומפרש שפרעה היה מין ארם ש.היה לבו כבד .אבלאין לחשוב
שריל שפרעה הכביד את לבו בכוונה ,שבפירוש כתב ההפהבדבריו לפסוקכנ.
וע' 1נ [188דף  184הערה 6 - .11ן איזבעניין תבת מלא )7 - .מהפעלים
העומדים ל)""8"4ץ)"ו,י  )8 -דברים לב,מו )9 - .שמות פ,ז )10 - .חטטיה
ב,ט )11 .רה"י ב' כד,מו2- .י) מלכים א' ה,יא )18 ,בראשיתיח,יב.
)14כאן )15 '_-.חבקוק א,טז?  )16' -יודעיהב,יז )17-- .ה,ב )18 - .בראשית
יט,יא"%") )19 - .ש וגל'א )20 - ,Ermfidungבראש.ת ל,אי  )21 -בראשית
מח,ז )22 - .בפטוקיג )28 - .בפסוקכב.
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מאליו .אבל בצפרדע שכת )1והככד את לבו ,שהואעצמונתכון
להכביד את לכו ,לכן כתב בפרשתערובי)ויכבד פרעה את לבו
גםבפעם הואת ,שהרי כבר הכביד אתלבופעםאחרת 26. :שבעת
ימים .כך היתה מכתהיאר26. :ייאמר י"י אל משה בא אל
פרעה .שני פעמים היה משה מתרה אר ,פרעה בשני מכורע
ובשלישי לא היה מתרה .וכן כל המדר בכל שלש מכות קאינו
מתרה .בדם ובצפרדעים התרה ,בכנים לא התרה .בערוב ובדבר
התרה ,בשחין לא התרה .בברד ובארבה התרה[ ,בחשך לא
התרה]4ן27. :נונף .מכה:
ך
ו
ל
כ
ל
חפצך ואשיה.
ח [ 6.התפאר עלי]ק .התנשא עלי
כמום) פן7י יתפאר עלי ישראי] לאמר ידי הושיעה לי :למתי
אעתיר לך .לאיוהיום נו]ומן )8אתהריצה שימורו כל הצפרדעים
ואס אעתירמידשימותו עד אותו זמן שתבקש ממניכיאין )9מנהג
למותכולן בפעם אחת6* :ייאמר למחר .התפלל )10עתהשימותו
עד מחר 10. :)11חומרים .צבורים 11* :והכבד .לפי שהמכה
הזאתגדולה היתה לאנתחזקלבומאיליו אלא הוא הרשיעלהכביד
אתלבו 12. :לכינים.מיני כינה )12ופרעהטין 18. :הכינם .כמו
מזם של ריקם 16. :)15אצבע אלהיםהוא .מכתמדינהולאעל
ידיהםשלאילוהינתזהזו,שאילו באועלידי מכשפות אףאנוהיינו
 )2 - .ח,כח )3 - .ר-ל בכל מכה שלצדת )4 - .שלש תיבות
 )1ח.א
האלה היטיב להוסיף ר' משה בן מנחם זצ"ל בביאורו למקראהזה )5 - .תיבות
התפאר עלי חמריםבכ"י )6 .שופטים ז,ב)7 - .בכוי:כן)8 - .בכיי:זמן.
 שמואלתיקן )10 - .בכיי נכתב מלא :היתפלל, )9כי זמן בכ"י .ובעל קרן
והשמטתי הירד שלא להטעות את הקורא )11 - .פירש פסוק ה' ופסוקויו כרש,י
זקנו .אבלבכ"י פירוש מנחת יהודה אשרבידי ר' אברהם מערצבאכערנ"י במינכען
הובא כדברים האלה" :ורשב'ם פירש למתי תרצה לשלח את ישראלואזאעתיר
לך מיד כשתשלחם ואז"אמר [ר"ל אמר פרעה] למחר אשלחם .וסטם הנגינה
מוכיח טל זה ש"ט פסק בין למתי ובין אעתי
.ר .ורבינו שלמה פירש כמו
אברהם אבן עזרא .ואך זההואדוחק ,כיאיןזה כפ משמעות הפסוק הבא אחריו,
כי נראה ששאל ההעתרה עליו ליום המחרת וכן עשה משהרבינו .על כןאין
למור אל שטי כזב"- .ואולי נומחא אחרתנזדמנה להמחברההוא בפירושרשב.ם.
כי בפירוש שבידינו אין הפרש בין פירוש רשעופ.רוש רשב,ם .וסוף דברי טנחת
יהודה אשר הבאתי יוסבו אל דברי אצמננינות אשר בפירוש ראב"עכאן .ודברי
מפר מנחת יהודה הנדפם חסרים בדף לב ע"א בראשיתם ויש טעות באחריתם,
ובמקום ורש"פ במ"ע צריך להיות וריש פירש כא"ע ,ורצה לומר שרבנו שלמה
ץ ~ RSBרף 141
פירש כאבן עזרא )12 - .בכ"י :כינהו)13 - .ע.
(הוא
הערהר9
ש"..

שרא ז,כה--,ט,טו

1ל

עףטימנק :הו הערוב .ימר ארכי נוףואבים הם עגלראים ערוב
כדכת'קזאב ערבות יטדדם שרף)
על,י
ם ,סדרכם לטרוף
זאבי ערב לא ברמו לבקר .וכאשר יאמר מאודם אדום,כן יאמר
מעמק  )3עמוק מערב ערוב נויטריניר )4ב"ל ,שהזאב ערוב הוא
שהואהולךבערב .עמק שם דבר ,והמעשה)5קרוי עמוק[וכן] אדום

בליית

שחור 18. :והפליתי ביום ההוא .לפי שהחיות רעות קלים
הם ללכת בכלהמלכיות כשהמכה משולחן הוצרך לומר לשון
הבדלה והפרשה יותר משאר מכות .וכן בדבר של בהמותי):
19.ישמתיפדות .לשון הבדלה.וכן ישועה והצלה וחלצהופורקן
כולןלשון הפרשה והבדלה זה מה :למחר יהיה .שלא תאמר
מקרה הואהיהלנו22. :כי תועבת מצרים .צאן',דבר מאום היה
בעית מצרים :ולאימקלונו .בתמיה .דרך בירון הוא .כדכת'
בשמעיהושמעיהלךבצלעההרלעומתוהלוךויקלל'וימקלבאכנים)8
לעומתו ועפר בעפר25. :והעמרהי .כמו )9ן?ס?מתי את עריתכם
)10רהחזקת )11יהאבדתיחכמיםמאדום)12,והעליתי ,כולם פתרונם
להבאופתחיןוכן)13והעבדתיץכיאות-תגורמים") ,אבל לשעבר
יאמר)16סעברתימעליךחמאתך' )16סעליהיץיסטכלהי'כילם
,
)
1
8
ך
י
ל
י
בפתח קטן .אבל בשאר אותיות יאמר י)1ודהכרתי פמנפתחיי
)19יהשמדתי ,כולםבחיזוקבין לשעברבין להבא 28.-::גם בפעם
שאת .כמו שהכביד בצפרדעימ:)20
פ *5מוערלאמר .שלאיאמרו מכתמדינההיא8. :פיח .אפר
דק שמתנפח ברוח 9. :פורח .מגדא] אבעבועות מלאות מורסא
וליחלוח14. :מבפותיי.מיני חבלותוהכאות אשוברדואבםאלגביש
וגופריתושלגוקיטור16. :כי עתה .כשהיה הדבר שלבהמותהיתה
דעתי לשלוחיד כמוכן בך ובעמךלמות בדברוהייתה פ) נכחדמן
הארץ,ואלא בעבור ואת העמדתיך בעבור הראותך' את כחיוגוי

בי

 )1ירמ-ה ה,ו )2 - .צפניה נ,ג )3 - .כן היה בכני ואחרי כן נוסף ויו שלא
כדין להיותו סומק)4 - .איל
 .הוא 8וו WSSttNY;-וכליא " )0 - .0401"10השתמש
בתיבת מעשה בפתרון תאר שיש בדבר ) )6 - ,(13eschaffenheitמ,ד- .
ז) שמואל ב' טז,ינ 1 - .בכ"י :לעומתם הלוך וממקל ומקלל* -י )9במדבר
כא,ב )10 - .ויקרא כה,לה .ושם סגול במפרינו )11 - .עובדיה ,ח--.
 )12יחזקאל כו,ג )13 - .ירמיה יז,ד )14 - .בכ"י :אותות גורמם )15 - .זכריה
ג,ד )16 - ,מיכה ו,ד
 )17 - .מ.כה ה,יב8 - .
1.י):בוכהי-ית:ה.פסילים- .
 )19מ.כה ה.נ )20 - .ע' דבריו ז,כנ; ח,יא )21 - .בכ
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להורשך שטותה שאמרתי) לא ידעתי ארע "'י 11. :ממתולל.
מתפעל מן)2סולו מולו הממילה .כרכש אותם לעבדים כדכת')8
ויככשום )4לעבדים ולשפחות.ולהודיעך שיטת המתפעליםכי כל
חיבת המתפעלים באה תוספתתי"ו בראשחוץ מאתון שאוציאמן
הכלללבמוף.מן אמר יאמר )5יתאמרו כלפועליאון,יתברך,יתבדל,
)6יהתנדלתי והתקדשתי)7 ,יתהלל המההלל)8 ,יתווכח)9 ,ויתחבא,
)10לשיאתתיפי)" ,והמסכה צרה כהתכנם)12 ,יתלכדו)13 ,ויתמודד
)14מהנ.שא ()15ייתלקטי) 6ן)התעללתי זנ)מתפלל)18 ,מתרושש והון

רב .הרילך כל האלפא ביתא תי"ו בראשם חוץ משבעתאותיות,
הללו דז"ט מ"ץעו'ת.השיין והם~'ך באההתי"ו אחריהם במתפעל
שלהכר .מן סלם )19ממתולל ,מן שר )20תשתרר עלינו ,מן שבח
ישתבח ,מן שמר )21וישתמר חוקות עמרי ,מן שכר )22משתכר.
הצד"יוהויי'ן לאיבאתיי'ו במתפעל שלהם .אלאאחריהצדיי תבא
פי"ת במשם תי"ו של מתפעל .מן צדק יאמר )23נצטדקמן צבע
יצטבע בדניאלה),מן צידהצטיידנו ביהושע,)25מן צרף מצטרף.
ואחרהזיי"ן תבא דל"ת במקום תי"ו של' מתפעל .ומןהזדמנתוז
בדניאל .)26אבל מנוספת הן בתיבות ט' של נצטדק ד' של
הודמנתק)27ותיו של יהאמרולעשותן מתפעל כמו שפירשתי ,וכן

כולם .אבל הם עצמם )28כשהם ראש התיבה לאהיה בה תוספת
אות להתפעל .כמו )29וישמע את ד-ול מחכר אליו ,לא יאמר
ל תתפל)82
מתדבר)" .לא יטמא כעל ,לאיאמריתטמא)81 .ועםעכ"
לא יאמר תתתפל)"3 .תתמם ,לא יאמר תתתמם 19. :העז ,אמוף,
 )1ה,ב )2 - .ישעיה מב,י )8 - .ירמ-ה לד,יא )4 - .בכ"י.1 :כבשו
אותם )5 - .תהלים צד,ד )6 - .יחזקאל לח,כנ )7 - .ירמיה ט,כג- .
 )8מיכה ו,ב 19 - .בראשית נ,ח )10 - .ירמיה ד,ל11 - .ן ישעיהא'כח,כ- .
 )12איוב מא,ט; לח,ל )13 - .מלכים א' יז,כא )14 - .מלכים
א,ה- .
 )15בשופטים יא,ג נמצאה הת-כהן אבל נראה שלא כתבה רשב.מכאן אלא כותק
פועה כתבה עלהגליון במקום יתלכדו שה.ה זך בע-ניו ,ואח,כ באה מן הנל.ון אל
הוך דברירשב.ם .והעד שנמצאה
שלא במקומה)16 .יב .ובב" :.התעוללתי-.
ז )1מלכים א' ח,כח )18 - .משל .יג,ז )19 - .כאן20 -- .ן במדבר טז,יג- .
 )21מיכה ו,טז )22 -- .חני א,ו .ודוגמא זו נם במחברת מנחם רף דה .ובכ-י
בטעות :שבר משתבר )28 - .בראשית מר,טז )24 - .ד,יב .כ .ל; ה,כא- .
יי זמן הזד )28 - .אות.ות
 )25ט,יב )26 - .דג-אל ב,ט (קרי) )27 - .בכי
רטיית )29 - .במדבר ז,פט )30 - .ו.קרא כא,ד )81 - .שמואל ב' כב,כז- .
 )82בכ"י :עם עקש ופתלתל .והוא טסות המופר אשר שת לבו לדברים לב,ה.
זאחרי כן היה כתוב בכ"י :תתפתל ,ובא אחר והג.ה ,אבל לא כל צרכו- .
 )53שמואל גי כב,כו; תהל-ם יח,כו.

וארא בא ט,יז-י,יא
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כמך)1העיוךאניציב3:יב4ין)2,ישבץהגביםהעיזו27. :)3חטאתי הפעם.
עתה הפעם אני מודה שחטאתי80. :כי טרםתיראוז .כתרג'.
עדיין לאתיראון 89. :לא נוכו .להודיעך שמה שלאשיבר הברר
אכל הארבה ,הברד מקלקל את הקשה והארבה אוכל את הרך:
83.נתך.לשוןהציקה .ככת) כהתוך כסף בתוך כור כן חותכו
בתוכה .ומטר לאההיק ארצה84. :וירסף לחטוא .עד עתה לא
נתכוון לחטואבמזיד ,אבל כשהודהעל הברד[)5ואץ]ועמיהרשעים

לכןהורהועכשיומזיד:

בא אל פרעה.
י 1.כי אני הכבדתי וגו' .בכל מכות לאמצינו שהודיע,הקי
למשהשתיוק אתלבו.אךביאת
,
א
ו
ט
ח
ל
ר
מ
ו
ל
ק
ק
ז
ו
ה
לכך
ואניועמי הרשעים ,ובזאת כת')7ויומף
כי
אס הכבדתיתו' ואת לב עבדיו ,שכך כתיב למעלה)8ויכבדלבוז
שיתי.שומי9. :התעללתי .פעולתעלילותי)8* :לענות.מןענה
לענות ,מן ראה לראוה .והואלשוןעומועיטי ,להיכנע ולהיות עם
מלפני6* :ולא יוכל)10הרואה לראות אתהארץה) :העץהצומח.
כי הברד שיבר את כל yuהשדה .ומה שסנמח אחריכןיאכל
הארבה :)12הטרם תדע.וכיעדייןלאירעתכיאבדה מצריםבדבר
וניברד ובשאר מכות16. :כי רעה נגדפניכם .אתםחהמבים רעה
בלבבכם .תה מוכיח )18הוי חכמיםבעיניהם תנד [פמהם) נבומם:
11.יעבדו אתי"יכי אותה אתם מבקשים .לעבוד את"'י אתם
מבקהיםפניי ,וא"כ טףונשים למהשולכן אמר") להםיהיכןי"י
שהודהפרעהשהואהצדיק[ו14מר]6ז

י

 )1ירמ.ה א )2 ,ישע.הילא )3 - .בפענח רזא דף כז ע"ב הובא כאן
פירוש בשם מהריר ש-מואל .ואיננו רשב"ם*  )4 -יחזקאל כב,כב )5 - .בפסוק
כז )6 - .פ,כז )7 - .ט,לד )8 .שם*  )9-פעולת מעשיי.
י עם בני אדם*
המקרא אשרבתהליםט,יב; סו,ה;עז,יג .ושלאובדבריואחז רשביםלפ -רעתילשון
כיי:יכול - .ת) כדברי רשיי .ומקור הדבר במחברת
כדברי רשש  )10ב
מנחם ערך זר. 11-דף  81ע"ב )19 - .בכיי :הברר )18 - .הטעיה ה,כא- .
 )14בכיי :ולכם שאמר .ובעל קרן שמואלתיקן.
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עמכמ1ן:ויגו-ש אדרוס .הבערש :י 19ןיהפןךי"י רוח ים.כי רוח
הקדים הביאםמן היםורוח מערביהחזירםלים21. :יימש חשך.
ויאמש חשך .כמור) ולאיהל שםערבי ,כמולאיאהל.כלומרהחשך
שללילה יאמשויאפילזמן מרוכה* ,מלא האירההלילה עד שלשת
ימים[ 22. :חשךאעלה].חושךואפילה ,חשךגדולי)28. :מתחתיו.
מביתולפי פשוטו ,)4שלאידעוהיכןילכו :היה אורבמושבותיו,
אפילו שהואיושב אצלביתהמצרי:
יא * 1ויאמרי"י אל משה בעומדולפני פרעה עודנגע אחד
וגו' ,ואחריכן השיב משה לפרעה כה אמרי"י כחצות הלילה
וגוע) :כלה .הכל ,גברים ונשים טף ומקנה2. :יישאלו .לשם
מתנה גמורהק כמו אשאל ממני ואתנה גוים נחלתך 4. :ויאמר
משה לפרעה כה אמריני כחצות [הלילה] .כחצות מןחצה כמו
כעשותמן עשה)" ,כעלותהמנחהמןעלה .כלומרכשיגיעומןיציאת
ישראל כשיחצההלילהאני יוצא בתוך מצרים .ובשעת מעשה
ראוי לכתוב )9ויהי בחצי הלילה בבי"ת .זהו לפי פשוטו .כי
משהלפניהומן של מכת בכורות אז ראוי לאמר כחצות,
כשאם-כשיגיע אותוזמןשיחצה הלילה 5. :)10אשר אחרהרחיים.
כלומר
ולהלן הוא אומרח)עד בכור השבי אשר בביתהבור.שני הפסוקים
אחד הם ,כי בכור השכי הוא אחרהרחיים ,שהיו מטחיהם אותם
" אשר כמוהו לא
כמה שנ'צ')ויהי טוחן בבית האמורים"נ). :
נהייתה .הרכהמצינולשון זכרולשוןנקבהבדכי אחד)14 .המחנה
האחתוהכהו 7. :לא יחרץ כלב .המלאך מויק )15ומשחית בכורי
מצרים ,אבל בכורי ישראל אפילו קולניבוח שלמזיקי החיות לא
יזיקאותם")8. :יירדו כלעבדיך .דרךכבוד אמ' לו,שהרי בשעת
 )1י"ל א ..לחמיה על זכרון שם י' .בקללה כזאת בפ -פרעה כ -דבריו
בב..
הסדר

מוסבים על אמרם :כי חג י'י לנו )2 - .ישעיה יג,כ- .
נהפך
ובא המאמר הזה קודם פירוש וימש חשך .ו1-ן ר"ל שפ.רוש רש' .איננו כמשמע
הכתוב )5 - .כוהתו תבין כשתעיין בדברי ראב'ע לפסוק הזה )"- .כדבריו
לעיל ג,כב )7 -.תהלים ב,ח --,א) מלכים ב' ג,כי )9 -יב,כט )10 -.לדעת
רשב.ם כ'ף בראש התיבה ירמס אל העתיד .עי דבריו לכמדבר כג,כג בעני.ן
כעת )11 - .יב,כט )12 - ,שופט-ם טז,כא )'"- .אל פ.רוש רשב'ם הזה רמז
בעל מנחת יהודה בדף לג ע.ג של ספר דעת זקנים )14 - .כראש-ת לב,ט- .
 )15בכ.י :המזיק .ובעל ק,ש תיקן )1" - .בפענח רזא דף כח ע.ב כתוב:
"ומהריר ח-ים בשם רב:-ו שמואל אמר שריל אעפ,י שכשמלאך הסות בע-ר
כלביםצועקןם" .ונראהשכ.וןאל דברי רשב'םכאן אשר לאהבינםהיטב- .ובמנחת
יהודה דף לג ע"ג היבא הפ.רוש ההוא מפשט -הר.מ מקוצי.
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משטה')ויקם פרעהלנלה [עו'] ויקרא למשהולאהרן לילה .וכל
זה אמרלו משהלקיים מה שאמרלו )2לא אוסיףעור ראותפניך,
אבל אתהועבדיךתבואואלי 9. :לא ישמע אליכם פרעה.כלומר
אחר כל מכהומכההיה אומר הק' למשהולאהרן לאישמעאליכם
עד לבסוף :ויחזקי"י .בכל פעם ופעם:
יב 1.בארץ מצרים לאמר החדש הזהוגו'.לפי שפרשה של
מצותנהיא]התירך לפרש שמצוות הללונצטוו במצרים ,אבל שאר
מצותיש מהם בהרמיניויש מהם באהל מועדויש מהם בערבות
מואב 2. :ראש חדשים .כר' יהושוע)3שבנימן נברא העולם:
שמיני תשיעי,
לחדשי השנה .בכל מקום שאומר לכס
ם
י
ש
ד
ח
ב
"א העולם,עיקר
לחורשהזההם .ולר' אליעור )5האומר בתשרי נבר
פשוטוכך .החודש הוה לכם ,אעפ"י שאינו ראש חדשים לשאר
אומות ,לכםיהי' ראש חרשים למנות עבטי שביעי שמיני תשיעי
אחדש שמם עשר הוא חודשאדר .ממנו תמנו להיות לכסוכרון
[כי] בו יצאתם ממצרים .וכשנאמר כתורהל) ובחודש השביעי,
לירח שיאת מצריםפירושו .וכן רגילים הפסוקים לקהת השבונם
למניאת מצרים כדכת' )8בחודש השלישי לצאת בני ישראלוגו',
וכןבבנין הבית)9ויהיבשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בם
ישראל מ[ארץ] מצרים 8. :לבית אבות .משפחות")בית אחד
רגיליםלאכוליחדבביתאחר,כי דפמחלאיאכלבשני בתים ,רכתי
שהלבית)" ,בבית אחדיאכל 4. :ואםימעט .שלאיוכלולאוכלו
כולו :במכסת .מרין ,כדכת')'2ויהי המכם לי"ימןהצאן .המ"מ
מ"מ של מלך)13 ,במתג ורמן .מכמת כמו") שכבת
עטילו
כמבי
ל תכוסו מטרת כטס כמו תמובומן מבב,ואינו מנורת
ה
.א
מכםלהייכ~.ואפילו אםהיה המ"מ של מכמתתוספת ולא מעיקר
התיבה כמו מצוה מקנה מראה מעשה ,לאיהיה[מומרתתכוסו אלא
ממרת כטה סטה ראה ,מחטופי למ"ר פעל שלהיי שכולם אות
שאחרי הטים בחטף ,תקוה)15 ,תיגרת ירך ,מצוה .אבל מן שב
 )1יב,ל.לא8)6- .י) י,כט )5 --.ראש השנה דף יאט'א )4 - .בכ'י:
בחדשי)5 - .שם - .אסתרנ,ז.ועוד - .זן במדבר כט,א)8 --.יט,א- .
") מלכים א'ו,א )10 - .בכיי :משפחת11 - .ןיב,מו )18 - .במדבר לא,לז-.
 )15תהלים לב,ט )1* - .טז,יד )15 - .תהלים לט,יא.
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קם )1ויגר מואביאמר תשובה תקומה )2ומגולתם אביא להם ,חטף
באות ראשונה 1. :המשקוף .מפתןהעליון הנראה~ rDכלבכנימת
הבית ככל )8והמקףאבימלך .והמפרש לשון שכופת וחבטת הדלת
עליו)4צריך למצוא לו חבר בלשון תורהעביאים בלשוןהעברי:
8.יאכלו את הבשר בלילה הזהצלי אשוגו' .כלעייםאכילה
ה~ו דרךחרמון ומהירות הוא כאדם הנחפו ~כת 9. :נא .נראה
לשוןצלי קדרה )5שמבורזל כלא מים ובלאצלי אש הכתהוכאן:
ראשו על כרעיו .כלזהדרר מהירות 11. :פסח הוא לי"י.
שהמלאךידלגויניח במז ישראל להכות בכורות שבבתי הגוים:
 18.אעשה שפטים .לפי שהיה בוטח באלהי מצרים ויאמר)6מי
"ץ 14. :תחגוהו .חטף לקץ נמצא במיפרי מלכיות אחרות והוא
עיקר .שמגזרתחגגיאמר*~-ה
ו כמו מן סבכז)ימובוהוערבינחל,
אבל תח~הו מן גורת ה"י הוא ,שיאמרמן כלהתעלוהו,מןציוה
תצווהף)16*' :אך אשר יאכל לכל נפשוגו'.ולכךכתובככלישם
טובים )9מלגכת עבודה לא תששו למעטי אוכל נפש ,אבל בשבת
ויום הכישרים כתיב )10כל מלאכה 11* :ושמרתם את המצות.
לאוכלםביםהוהלוכרון:כי בעצם ההום הוה הוצאתיוגו'.ולא
המפיקבצקלהחמיץ .כדכת'")ויאפואתהבצקאוטרהוציאוממצרים
עוגותמצהרכילאחמץכיגורשווגו' 20. :בכלמושבותיכם תאכלו
מצות.אפילובגבוליןשאין שםפסחיםנשחטין21. :למשפחותיכם.
כדכת'לעיל )12לביתאברז22* :בסף.בכלי כדכת' )13שומריהמף.
)14ספית כסף :לאתצאו .כיסימני הדם אשר על המזווותיגין
עליכם 26* :מה העבודה הואת המשונה משאר ימים טובים
מכמהדברים 21. :אשר פסח .דילג ועבר 29. :בחצי הלילה.
כשהיואוכלין אתפוסחיהן :הישב על כסאו.העתידלישבעלכמאו
אילוחייה 82. :רברכתם גם אותי.וגםתברכואותי :י84בצקו.מן
בצק[.כמוומןכתף")כתפו :משארותם.הואהכלישנותניןבוהבצק,
 )1במדבר כב,נ*  )2 -ישעיה סו,ד )8 - .בראשית כו,ח*  )4 -הוא
רקדי )5 - .בכ,י :קרר )6 - .ה,ב )7 - .איוב מ,כב)8 -..עיין RSBK
דף  59הערה  )5 - .2ויקרא כנ,ז.ח .כא,כה .לה .לן; במדבר כח,יח .כה.
כוו כט,א .יב.לה )10 - .ויקרא טז,כפ; כג,נ .כח .לא; במרבר כט,ז- .
וכדבריוכתב ראבעכאןורמב"ןלויקראכג,ו)11 -.בפסוקלט )12- .בפסוקג-.
 )18אסתר ב,כא .ופירש סף כמו חברו רי יוסף קרא בפ.רושים על אסתרוגוי
הנדפסים ע"י הח' טללינעק דף )14 - .9מלכים יב,יד)15 -.בכ"י:כסף.
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תהמוכיחי) ברוך טנאך וכתוארתך* כשם שהפנא הוא המלשנותנין
בה אתהפרי,כן משארתך)2כלישנותכןבואתהעימה ,וזהו ברכת
הכלים שיהוא מלאים פירות תימה88. :נתן אתחן העם .לתת
להם במתנה כדכת באלה שמות )3ונתתי אתחן העם [הזה]בעיני
מצרים :וישאילוםמצריםלישראל .ישראלהיוהעוואליםומצרים
המשאילים ,השלימושאילתםומתנההיתה".מי עהטואל )5אתהדבר
קרויפועלומי שמומרלו מה ששואלקרוימפעיל .משאילנותןלו
מהששאל:וינצלו אתמצרים.עדייטיבמלבטניהןשאלוונתנועל
בניהםועלבנותיהם חכדכת')6ויתנצלו במ ישראל את עדיים מהר
חורב 38. :ערב רב .לשון תערובת ,כדכת'י) וזזערבו בגוים:
 89.עיגות .כיאין לחם )8אלא האפוי בתנור :כי לאחמץ .כי
לא החמיץ .וכן אכבד לב פרעה ,לשון פעל .וכן )10אהבאביו.
)11יהמלךדי
ד זקן ,היקין :)12וגם צדה לדרך לא עשו .ולכך
ההצרכולהתלונן ללחם ולמים 46. :ימושכ בני ישראל אשר
ישבו כמצרים עד סוף שלשים שנה וארבע מאורז שנה
משנאמר לאברהםבין הבתרים .כיבן שבעים שנההיה אברהם
אביס כשנדברעמובין הבתרים )13והארבע מאות שלגריהיהזרעך
התחילו משחק") כמו שפירשתי הכל בפרשרז[ביןה]בתריכם:
י מקץ שלשים של בריתבתרים וארבע מאות שנה
41.ייה
שללידת שחק ויהי בעצםהיום הזהתו' .ומכל מזם במצרים
לאישבו אלא מאתים ועשר שלמוףד' מאותהטלשים5י)42. :ליל
שימורים הוא לי"י .שמות אביהםהיה הק מצפהלוההלילה
ממצריםכמושהבמאים.ולישראלהוא 4ל
להקניא אתבני
שימורים לדורותם,
~w-wלכל דורותם ,שמצפים לוההלילהלחוגבו
חב הפסח [ככל חקותיו] )%ומשפמיו :שמורים .לשון המתנה,
כסויי)ואביו שמר את הדבר 48. :ועצם לא תשברו בו .כדרך
 )1דברים כח,ה )8 - .בכיי :משארותיר )3 - .נ,כא )4 - .כדבריו
נ,כב; יא,ב )6 - .בכיי :שפועל .ובעל קרטתיקן)6 - .לג 11,ורצה להראות
עמםוכל רכהט ארץ מצרים שרוי ראינו שלא לקחו אלא מה שר,וצרך לרגם
לחני"י בחורב -.ק תהלים קו,לה)8 -.בכיי :להם .ובטלק"2תיקן .וכן כתב
היד נק בראשית כז,יד )? .מלכים צ א,א .ק1)12ע'  8[1דף 184
ךפרקגי' )15 -שם )16 .לד,וסיף )17 1בראשית לו,יא.
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אכילתחיפזון48. :יכל ערל .ישראל שמתואחיו מחמתמילהולא
י בעצם היום הוהוגו' .אעפ"י שכבר האמר])2
נימול')61. :ייה
זה למעלה חוזר וכתילו עתה להמר לךשביום עויצאו אמר הק'
למשה קדשלי כלבכור:
,
ה
ח
יב 2.פטר.לשוןפתי
)
8
ו
מ
כ
:
ן
ו
ד
מ
באדם.
פוטרמיםראשית
עבודה מתחילה ההזהולבכורות4* :האביב.ביכורובישל תבואה,
כמח)עורנובאיבו לאיקטף)5,באיביהנחל .הדגשבמקוםאות באת
החמירה8.:בעבור שעשהי"ילינימיםבמצריםאניעובדעבורה
הזאת.)6וכןי)זה היום )8אשרשטהי"ילישהייתיקלראשפינהנמלה
ונשמחהבו 9. :לאות על ידך.לפיעומקפשוטויהיהלךלזכרון
תמירכאילוכת"כעלידך .כעין)10ששני כחותם על לבך :)11בין
עיניך.כעיןתכשיטורבידזהבשרמליןליתןעל המצחלמי 10.:את
החוקה .חוקת הפסח 18. :והעברת .הסירהומבהמותיךותנהו
לכהןויקחיבמ :שגר .לשוןשילוחמן הבמן 18. :תפדה .לאחר
שנתקדשו הלוים תחת כל בכור בשנהשנייה שהקם )12המשכן,
8קילקחת חמשת חמשתשקליםלגלגולת וכת')'4הודויו מבן חדש
י כי הקשה .כלזה תאמרלבנך.וכן
תפדה בערכךוג'16* :ייה
מוכיח מרכת')15הוציאנוי"יממצרים.כי הק אמר למשה כל פרשה
זו ,וישראלאומר לבנוהשיאנוי"יוג' .כי משה לא אמר לישראל
פסוק זה מעצתנוגם מהצורך] שיאמר כאנהלישראל והיה לאות
עלידכהכיבחווקידההניאנווגו' .אלא האבאומרלבנוכך:

יה

)1כפ.ייש יקרי עלפי הממלתא )2 -.נאמר חסרבכייוהוסיפוהו המדפיסים

הראשונים )8 - .משלייז,יד )4 - .איוב ח,יב )6 - .שיר השיריםו,יא
- ..
)6ע.ין דבריו לבראשיתיח,ה )7 - .תדלים קיח,כד )8 - .בכיי :יום
 )9בב:,,שה.תי )10 - .שיר השיריםח,ו )11 - .הלך בעקבות מנחם במחברת
טף111רף)18 - .99בכ"י:גיהוקם אתהמשכן )18 - .במדבר ג,מו )14 - .במדבר
יח,טז )16 - .בפסוקטז.
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ויזעבנעו'לד":
י בשלח פרעה את העם תתכהן הק להבאם לארץ
"1ייה
כהן ולא רצה הק' להמותם דרך ארץ פלשתיםכי קרוב הזג
דרך הואליצנםמיד בארץכנען ,ולכשיבאו לטורח מלחמות ארץ
כנקיתנה ראשוישובו למצריםכמושעשוכמה פעמיםכדכת')1הלא
מובלנו שובמצרימה)2 ,נתנה ראש ונשובהמצרימה וע' ,אזכרנו את
הדגה אשראכלע)4במצרים.לפיכך ויסב[אלהים] את העם דרך
המדבר ארץ רחוקה* כדכת אאחד עשר יום מחורב  .%אבל
פלשתים לבדםהיומפמיקיןביןמצריםובין ארץכשן כמו שמוכיח

ביצחקשהיהיורדמארץכנעןללכתדרךארץפלשתיםלארץמצרים
מפס הרעב )6עד שאמר לו הק' )7גור בארץ הזאת)8 ,וישב יצחק
בגרר 18. :וחמושים .בכליזיין .שהיו הולכים לירש את ארץ
ככן כמו שכת' למעלה )9ואומר אעלה אתכםמעני מצרים אל ארץ
י הולך .מלאך
הכנעניוגו',וכן )10תעברו חמושים דיהושוע21* :יי"
שהיהמוליךלפניישראלעמוד האשועמוד הענן! :)1יומםולילה.
שכשישמע פרעה יאמר בורחים הם וירדפו אחריהם 22. :לא
ימיש הק'לשוןמפעיל ,ממיש אתאחרים .אבלט) לא ימוש מפר
[ה]תורה ,לשק פלנל:
יד 8.נבוכיםהם .לפניהם)13נבכיים.לפיכך שבואחור שלא
ירעוהיכןילכו ,כי מגר עליהם המדבר את דרכם שהוא מקום
נחש שרף ועקרב וחיות רעות ודואגים שם מאחריהם,)14ולפיכך
ה המדבר ועתה באוביןמגדול
שבו ממקוםשהיוחונים באיתםבכינ
וביןהיםלחנות על הים והרינבוכים ,נבכיים,לפניהם .הריאין
להם מקוםלנום לאלפנים ולא לאחור:נבוכים .מגוריםבנבכיים
שלפניהם ,כדכת' )15הבאת עד נבכי ים)16 ,מבכי נהרות5* :כי
 )1במדבר יד,נ )2 - .במדבר יד,ד )3 - .במדבר יא,ה )4 - .כן הוא
בכ"י .ובמקרא :נאכל )5 - .דברים א,ב )6 - .בראשית כו,א.ב - .ז) שם
)9 - .ג,יז )10 - .יהושע א,יר )11 - .כתב כן
בפסוקג )8 .שם בפסוקו
משום דברי-המקראיד,יט .וע' מה שכתב שם w~r )12 - .א,ח )18 - .איוב
לח,טז14 -.ן לדעתו תחלת המקרא מוסבה על שלפניהם וסופגעלשלאחריהם.
וע"כ שבו וגו' )15 -.א.וב לח,טז )16 - .איוב כח,יא.
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ברח העם .מתוך ששבואחורי) :מעבדי~ו .חטף קמץ .מעבוד
אהדנו .וכן )2משמרו את השבועה)3 .באכל האש ,כבאכלנו לחם
לשובע 7* :רכב בחור* רכב חשוב המובחר :ושלישים .שרים.
לפי שכת' לפנינו )5ומבחר שלהגיו טרכעו בים סוף 8. :יוצאים
ביד רמה .לאהיו דואגים כלל עד שראו פרעה ועמורודפים
אחריהם .אז )6ויראו מאד 11* :המבלי אין .כפללשון :למות
במדבר .אשר אין נלחמ]ז)ואין מים ,ואפילו אין רודףאחרינו
נמות ברעב16* :וביהדן
 .היין גורמת ,)8כמו)9שמענו אדום .אבל
1
9
*
מן זכר יאמר)10זכרני :ייסע מלאך האלהים המוליך את
עמור הטקמ)יופני מחנה ישראל וילך המלאך מאחריהכם
ומתוך כךויסע עמוד [הענן] מפניהם ויעמוד מאחריהם .כי
המלאךהוליכו להפסיק בין מחנה מצריםובין מחנה ישראל והנם
מאפלביניהם כדכת' ביההטוע ,)'2שלאיוכלולירב זה אל זה כל
הלילה294 :ייהיהענן והחשהלמצרים ויארעמוד האשלשיראל
את )18הלילה ולא קרבוה אל וה ,מצריםלא קרבלישראל כל
הלילה 21* :ברוח קדים .כדרך ארץ עשה הק' שהרוחמייבש
ומקריח אתהנהרתן 24* :בעמוד אשהבענן,בכולות של ברד ואעו
מתלקחתהצן .כדכת')14וירעםי"יכקול גדול[וגו']ויהומם :ויהם.
מהומת קול 25. :ויסר את אופן מרכבותיו .כשראו מצרים
שנתדממו היופורחים אתאמרי דוללות להפותםאחריהם")כדי
לנוםולברוח אחורולא יכלו)16אלאהיומנהגיםתמטים אנעםלפנות
לאחור בכבדותובקהויגדול,כיהיוהעגלותוהרכבמריבותזולפני
 )177למה העעיירי
ם כךו לפי שאמרו מצרים אנוסה מפני
ישראל כיי"י נלחם להם )18עתה בנו במצרים :י26נטה את
ידך .כשעברוישראלעל שפתהיםמעברלים 274 :רמצריםנמים
)1ילא הלכו דרר שלשת ימים לזבוח לחי כאשר דברו ,ומזה הכירו אנשי
מצרים שראשית מחשבתםהיהלעזוב את מצרים כלהימים )2 - .רברים ,1ח-.
 )7 - .לחם חמר
 )8במדבר כו,י )4 - .טזנ )5 - .פו,ד )6 - .בפסוקי'
בכ"י ונשאר מקום חלק )8 - .וכן כתב לבראשית לד,י .וע'במפרי על רשבזם
דף  139הטרה  )9 .16בדבשית כג,ו )10 - .תהל.ם קו,ד )11 - .כמו שפירש
לליל יג,כא )12 -.כד,ז)13 - .בכ'י :כל )14 .שמואל א'ז,י )!5 - .לאחור
ולא לפנים )16 -.בכוי:יוכלו )17 - .ולא-בשורה אחת ולכן הנוטים אחור
נפגשו באשר אחריהם .ור' יוסף בכור שור הביא כאן פירוש הטמע משום
ר' שמואל (הוא רשב"ם) ,והואדומה במקצת לפירוש רשב'ם אבלהמניד לאהבין
רמת המפרש )18 -.בכ"י:לכם.
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לקראתו.כשהיוהופכים אופני מרכבותםלנום פגעם הים קודם
שנהפכולנמרי ובא להםהים לקראת פניהם ,ובני ישראל כבר
הלכו ביבשה בתוך הים ,וירא ישראל אשרעל שפתהים את
מצריםמתיםוטבועיםבים 80. :על שפת הים .כשהיו ישראל
על שפת [הים]ראומיד אתהים שבעל פס המצריםומבעו כתוכו*
זהועיקרפשוטו.ובענייןזה פרשתי כבראשית )1וישמע אתקולי"י
אלהים מתהלךבבן לרוחהיום81. :ויאמינו בי"י .שאף במדבר
לאימתנובנרעב:
פו 1.באה גאה .נצחון מלחמה קורא נאות בכמהמקומות.
)2השב גמול על נאים .חבית באים יסח "'י ,הגחלים והחוסמים.
"בגאזת רשעידלקעני :רמה בים* תרגום של השליך.וכן )5רומי
קשת2. :עזי וזמרתיה.עוז וומרת ושבח ישראליה,והואהיהלי
י חטף קמץ ויו"דיתירה כ
לישועה,ש
.מו )6רכתיבגוים)7 .היהעבי
ז
ז
ק
אליך הבטמורה פירושו
כשמים)8 .שכמבחגוי המלע .אבל
לנישלי :וזמרת .כמו )10ושכורת ולא מיין ,וכן )11תממר עשרת
לשרי ,כפילו של ראש הפסוקורוח על פףיחלוף ,תממה שערת
הרוחבשרי .וכן תירגם רב יוסף ט)תצלהב שלהוכיתא בישרי.
הרי זמרת חמר כמו שכורת ושערת[ :זה אלי .אף עלפי שלא
ראוהו שייך לומהלשוןזה כמו")כיזה משה האישא) ]:ואנוהו*
ואייפהו .כמו")הנוהוהמעונגה דמיתי בת ציון .ואינ
ולשון )16נוה
משולח,כי כפלמופומוכיח וארוממנהו .ואנוהו [וארוממנהו]
שמהם לשוןכיבוד להק 8. :י"י שמו)" .נודעי"י משפט עשה:
 4.ירה בים .כ)18%ויורו המתזים .זרק והשליך 5* :יכמיומו.
יכםיופהיהלולומר ,אך בשבילאו הראשק)19
כן]גםהשם.
א
ו
ב
מ
בא
י [כמתמן
וכן )20מהצאיו ומיבאיו ,היהלו לומר מבואיו,מן[נגל
 )1בכ"י :כבראשונה .ובעל קרן שמואל היט-ב לתקן .והמקרא בבראשית
נ,ח,.ע
י את אשר הבאתי שם בשם רשב,ם )2 - .תהלים צד,ב )3 - .משלי
מו,כה )4 - .תהליםי,ב )5 - .תהלים עח,ט )6 - .איכה א"א )7 - .תהלים
קכג,א )8 - .טובדיה ,גן ירמיה מט,מז )9 - .תהלים נט,י )10 - .יודעיה
נא,כא1 - .נ) איוב ד,טו )12 --.בתרגום הנדפם:
טלעילי
 )13שמות לב,א )14 - .הובא בפענח רזא בשם רשב'ם .וכתב כן להוציא מדברי
המכלתא שהביא רש'י )15 - .ירמיה ו,ב )16 - .ישעיהכז,י )'7 - .תהלים
 )18 -.r,eשמואל ב' יא,כד )19 - .בכיי באו שתי פעמים תיבות או הראשון.
ואין להעמה-ם אלא פעם אחת .הראה שחמר תיבת בא או ננקד כן וכדומה
במקום השנות או הראשון )90 - .יחזקאל מג,יא.

י4לס~א
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קם מקום ,מן לן מלון .אבל בעלילת משאיו אמר מובאיו:)1
 6.ימינךי"י שאתה נאדרי ככח היא תרעץ אויב.ימין היא
לשון נקבה כרכת')2ימיןי"ירומימה .ומקראזהכעין )8נשאונהרות
י"י נשאונהרותקולם".ער מתי רשעיםי"י עדמתי רשליםיעלווו.
)5כ .הנה אויביך י"י כי הנה אויביך יאבדג חציו הראשון אינו
מסיים דברו עד שיבא חציו האחרון וכופלו ומשלים דברו ,אך
בחציו הראשון מזכירבמי הוא מדברו יז תהרס קמיך .לשון
המרה.משפילומנענעהדברמקומתו.וכן )6פןיהרסואלי"י,ממעמם

להתקרב לראות.וכןי)יחתך מאהל ויהרמך ממצבך 8. :וברוח
אפיך)8 .ברוח קדים כוה כלהלילה :נערמו .כבהו למעלהכמו
ערימתחטים :נד .לשוןבוכה.וכן בירדן )9קמו נד אחד :קפאו.
כמו")וכגבינה תקפיאני 8. :אמר אויב .כשראה הים [נהפך)"1
לחרבה :אריק חרבי .אריק תערי בהתואתחרבי12י .וכן)18כי
חיציךנחתוגי ,על שמנחיתתה) דריכת דגורת הוא יורה החיצים
כדכת' )15ותנחתעלי ידיך)16 ,ונחתה קשת נחתנה ורועותיי ,לכך
הוא קוראיריית החצים נחיתה") 16. :צללו כעופרת [כמים
אדירימ *1במימות שהןאדירים ,במים של ים אע"פ שהןאדירים
כמשבריים11. :מי כמוך באליםי"ימי כמוך נאדר בקודש,
גםוהמן הכפוליםשפירשתי אצלימינךי"ינאדריבכח.וכןפירושו
מי כמוך באלים י"י שנאדר בקודש כמותך :נורא תהילות*
תהילות האמורות בך על ידיהם אתה יראוי ומאויים כדכת'")
וייראו העם את י"י 12. :נטית ימינך)" .ויאמר י"י אל משה
היכם וישובו וגו' 18* :נהלת בעזך .מנהל
נטש את ידך
את
)
2
0
ו
י
ו
ע
כ
ע
ם
ס
י
נ
כ
ה
ל
ל
א
אתה את ישר
ם
ש
י
ר
ו
ה
ל
ו
ארץכנען
כדי
,
ם
ו
ד
א
.
1
5
.
14
פלשת,
שהוא נוה קדשך:
אילי
יושבי
אלופי

שי

 )1בכף :מבואיו )3 - .תהלים קיח,טו )8 - .תהלים צג,נ - .תהלים
צד,נ )5 - .תהלים צב,י )6 - .יט,כא 17 - ,דברי שני כתובים נפרדים
(ישעיה כב,יט ותהלים נב,ז) נשתנו ונתחברו יחד .ונראה שטעות סופר היא
ולא יצאה מידי המחבר רשב'ם )8 - .היטתמש בדברי הכתוב יד,כא- .
 )9יהושע נ,טז )10 - .איובי,י)11 - .כן נראה לי להוסיף )1% - .ע' רערי-.
 )13תהלים לח"ג - .גו) בכיי :שם נתיצת )15 - .תהלים לח,ג)16 - .תהל.ם
יח,לה - .זו) בכיי :נתיצה .ובעל ק-ם תיקן )18 - .יד,לא )18 - .השתמש
בדברי המקרא יד,כו )20 - .הלך בשיטתו שיש לשעבר שפתרונו עכשיו .ע'
דבריו לבראשית א,כם; כנ,יא; במדבריד,כ.וכאן הוכרח לאמרכן,לפי שעל הים
הם עומדים ומשוררים את השירה הזאת ולא באו עוד אל ארץכנען.

"
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מואב ,כלאילו שכיס ארץישראל[ 16* :עדיעכר תו'] *)1שמהם
עדיעבוראתהירדןאל ארץישראל.)2כפלאחר שלעברתהירקי)
כעיןהימינךי"ילפי הפשט 16. :בגדולורועך .כמובזרועגודלך.
וכן קדושהיכלך בתילים )5כמו היכל קודשיך. :ז 1מקדש .קוף
של מקדש דגשה ודל"ת רפה .וכן ההצפינו וכן י)משתיעיניי
מפלשתים .הדגש שבקוף של מקדש עושה את החטף שבאמניע.)8
ולכך הרל"תשלאחריו רפה,וכןהצפינו,וכן משתי. :
י1]8י"יימלך.
לאחר שתתישבו בארץ ישראל תוודע מלכותו ש הק בכל
ההלכיות 19. :כי בא מום פרעה עו'וניערו ביםוישראל כבר
הלכו ביבשה כתוך הים ,א ותקח מרים הגמיאהוגו'.וכמוהפ)
כאשרציוחי"י את משהועיחהו אהרןלפני הערות למשמרת.וכן
בירמיה)10כיבאירמיה[ו]אלביתהבורואלהחנויותוישבשםירמיה[ו]
ימיםרביםוישלח המלךצדקיהוויקההו 20. :הנביאה[.נביא]קורא
בעלדברי שבחאותוכחותבני אדם :אחות אהרן*על שםהבכור
קורא [אותה] אחות [אהרן] ח)כמו שפירשתי אצל )12אחות גביות
ן)14רשל
)13יאחיתליפן22* :ייסעהפעיל ,אבל ףסעהואעצמונסע.
כ
ו
בקרבמחנהו)15,ו"נשאתפר[החטאת],לשוןמפעיל.אבל)10רפלז)1הגש
לשוןפועל25* :ייורהו.לשון )18יורו משפטיך :שם שםלו חוק
ומשפט [ושם נמהו]* שם במרהעלידיעלילותהנסיון אשר שם
לדצמיאם") למם ואחר כךריפא להם אתדמיםהתחיללהוכיחם
שיקבלועליהם אתהחוקים ואתהמשפטים אשרילמדםוהואיעשה
צורכיהם* והיאך שם לו חוק ומשפטו שאמר להם )20אם שמוע
תשמע לקולי"י אלהיךוג' ושמרת כלחוקיו שציוה אתכם,
כל המחלה אשר שמתי במצריםשעשיתימימיהם דםולא היה
להם מימת) לשתות לא אשים עליך כיאניי"י רפאך אשר
)1צדו המקיא חמר בכיי )2 - .עריעברהראשון ועד יעברהשניכוונה אחת
להם ~לא כפ.רוש התרנומים )3 - .ר.ל ומה שנכפל עוד הפעם עד יעבור- .
 )4בפסוק  )5 - .1סה,ה )6 - .ב )7 - 4,שופטים מז,כח )8- .בשם שבא
השתמש כבר מנחם במחברת דף ד ע"ב .ואפשר שנם רשומם השתמש בו כאן
פעםאחת.ולכןאניחוזר מאשרכתבתיבמפרילגערתדף 180הערה 11והערה-.14
 .ור'ל כי גם שם באו דברים בנתיים והפסיקו
 )9טז,לר )(0 -.ירמיה לז,טז.יז
הענין )11 - .להוציא מדברי האנדה שהביא רשי
,י )12 - .בראשית כח,ט- .
 )18בראשית לו,כב )14 - .תהלים עת,כח 15- .ויקרא ח,יר )16 - .בראשית
)18דבריםלג,י)19 - .בכ"י :לה
מה,ידועוד )!7 - .בראשית
.צאימם- .
מד,יח-.לקול)2! - .בכ"ימים מיםשת פעמים.
 )20בפסוקכו .ובכ"י בקול במקום
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למים .כדכת לשק זדה באלישם )1כשרבא המים .כל
רפאתי
המחלה במים מדברי) כדכת' )8וכרך ארע לחמך תשרעמיכדך
ההמירותי מחלה מקרבך:
סו 1.בחמשת עשריום לחדשי)השני .ט פסקו להםעוגות
ולא
כשתניאוממצרים8* :ביד"'י.מיתתדבאים)5בכלח א4
"
ר
ב
ק
ברעב :על סיר הבשר .כמוי)תליו מטהמנשה4* :ייצא העם
ולקטו דבריוםביומו .אף אםיתכווט ~קוט הרבה לאימצאו
בבתים אלא דבר[יום]ביתמו כדכרנ' וימוכובעומרוגו' איש לפי
ם רוםעיניהםתלויות
אכלו לקטו :למען אנסנו* מתוך שבכלי
למיטתיהםאלי,מתוך כךיאכטהביוילכובתורותי כמו שמטרש
בפרשתוהיהשקב)8ויענךררעיבךנוגו']6* :יהכינו)9 .אתאשרתאפו
אפוואת אשר תבשלו בשלו :והיה משנה* אעפ"י שבכליום לא
מצש אלאעומרלגולגולת,ביוםהשישיימצאוכפלים ,שני העומר
לאחד6* :כייני הוציא אתכם .ולאכמהשאמרתם0י)כיההנאתם
ארזנו :יד ובקר וראיתם את כבודי"י .שנמטיר לכם לחם
בבקר 12. :וידעתם כי אניי"יאלהיכם .אשרההנאתי אתכם
מארץ מצרימת) 14. :ותעל שכבתהטל .שהיה מצפה )12אתהמן
ומכמהו .ודרך טל לעלותיי) :מחמפם .אין חבר ,ופתרונו לפי
ן נרישלא 16. :)14ויאמרו איש אל אחיו
שיעו מפתרככפורשלירי
מןהוא .לפי שלאידעו מה הואט).ונם רוגש פתרכן.)16כימעש
כי לאיזעו מה הוא.ואני אתמר מן הטו תרגום של
המירא
ה
כ
ו
מ
ילשון מצריובאותו לשק היורנילק שהוא כמו מה,
מילפי שהוא
כתבו משהבאותולשון שאמרו להורישושלפיכך")וייראו שיתו
האראל את שמו מן על שהיו תמיהים ואומרים מן הוא כמו מה
הא .וכן )18ער שהדותא.וכמוהו )19דפיל שר הואהגחיל .לאהיה
צריך לכתוב אלא הפל הטרל הואיל ובלשק הנודש נכתבה
 )1מלכים בי ב,כא )2 - .מדבריו כנ,כה תראה שריל מחלה שבאהעל
נוף האדם טלירי מיםרמים18 - .כנ,כה )4 - .בנוי :בחדש )5 - .בנוי:
הבאר )6 -השתמשבדברי המקראאיוב ה,כו- .ז) במדבר ב"כ )8 - .דברים
ח,ג )9 - ,השתמש בדברי הכתוב בפסוקכנ )10 .בפסוקג
)11 - .עייןדבריו
gfesle, )'4 - .
ינו שהבערענייר,לא)12 - .לשוןציפוי - .ט) כמדרש רבות
שתיבת9ןפתרונומה )"- .במפרתשובות דונש ננד
 )15 - ,pfEle, Eagelר,ל
טחם רף  20בדפוס לונדון )17 - .בפסוק לא )18 - .בראשית לא,מז- .

 )19אמהרג,ז.

בשלח טו,א-לה

)lor

הממלה ,אלאלהודיענו)1עלכן קראולימים האלהפוריםעל שם
הפור.ואילולאנכתבמתחילהבלשוןשהיואומריםבאותה המלכות,
לאהיינויודעים למה נקרא פורים 11. :וילקטו .בלא אומד ובלא
מדה1".:ויסודובבתים.וימודומןמדד.מן מבבוימוכו22. :ייגידו
למומה .מה שמצאו משנה ואםיותירוממנו עדמחר .ומשה לאהניד
להםעדעתה מהוכאמרלוהק'מיוםהראשון?)והיהביוםהשישיוהכינו
את אטריביאו)3והיה משנה28. :ייאמר אליהם הוא אשר דבר
י"י מיום הראשון')ואני לאהגדתילכם .ומשהנתכווןשיהיותמירים
כשימצאו משנהלהודיע להם עתה כבודו שליום השבת:אפו .אפף
היהלו לומר כחטף פתחקטן כמומן אכלילל,כא אמר אמרישן
אפה אפהלשוןציווי ,אלא בשבילשאינומחוברלאחוריו אלאמנון
ברביע שהשומנזוני המלכים לכןננקדבצרי .ולא מצאתידוגמתו
אלא הבו ,אהבו הכוקלוןמגיניה בתרי עשר 24. :)5ולא הבאיש

ואפילו רימהשרגילה לבא מהרה לא היתהבו 26. :לאיהיה
בו .המן 80. :וישבתו העכו מכמין ואילך ביוכמ והשביעי:
 81.וטעמו כצפיחית בדבש.ולהלן הוא אומר)0והיה טעמוכטעם
לשדהשמן .פירשו רבותינו )7כדבש לתינוקות שמן לזקנים .ואני
אומרלפ*פשוטו וטעמוכשאוכליןאותוכמותשהואבלאטחינההרי
הוא כצפיחית בדבש ,כמוהאכווים קודם טחינה וכתישהמתוקין
הם .אבללהלן כתי וטחנו כרחים או דכה במדוכה לפיכךוהיה
טעמולשמנונית כמוהאגוזיםשנעשיםשמןלאחר כתישהוכןהותים.
לפיכך כתבכאן הנעמו [ושם כתבוהיה טעמוו )8שמתחלף טעם
המתיקותונעשה טעםשמן :כצפיחית.איזלוחבר .אבל הצפחת
מים כלי הוא :גד .מין קטנית הוא עגול כזרעגד :לבן .כעין
זהבדולח .אבלזרעגדאינולבןמ):
הבדולח כדכת'להלן")ועימכעי
88.ייאמר משה אל אהרן לאחר שהוקם אתהמשכן בשנהשנייה
שהיה שםארון העדות קח צנצנת אחתוג'84. :לפני העדות.
הארון 85. :אל קצה ארץ כנען.
ביההמוע )12וישבת המן

כדכאי

ממחרת:

ה-.

)1אטתר ט,כו)9-.בפסוק
)8בכ.י טעה הסופרוכתב :והביאו את לקמו !-
בפסוקה )5 - .הושע ד,יח )0 - .במדבר יא,ח )7 -.יומא דף עהא'ע"ב- .
)8כן נראהלהוסיף והרא"הדברי רשב"ם לבמדבר יא,ח )9 - .שמואל כו,יא.
ובכיי :צפיח.ת מים )10 - .במדבר יא,ו )1' - .כפ.רוש רשיי )19 - .ה,יב.

"
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ק1.היום י"י בקרבנך .אם יתן לנומים 12. :כאשרירים
משהידו והמטה וגבר ישראל .שכן דרךערכי מלחמה כלדמן
שרואים הרמת מסםקונפנון )1ב"ל הן מהעברין ,וכשהוא מושלך
רניליןלנוםולהנצח 12. :אמונה.קיימיןבחוזקן.וכן )8ותקעתיויתד
במקוםנאמן ,מקוםחזק.וכן)8בכלדורודוראמתתו,קיומולדורדור.
חלש.שהם.
וכן)4וחליםרעיםונאממם,חלאיםארוכיםוקיימים18.:יי
כדכ')5קולענותחלושה 14* :באזנייהושוע.שימלוךעליהםויקיים
מצותי למחות את שם עמלק :כי מחה אמחהוגו' .כי אס רתעה
שימהה שמו5* :גי"ינימי .שהמטה של הת היהלנםעל הגבעה
ונםלעתידיריםאותו הקלנם על רומים לאלחם בי~מלק שהרי
אמרלועכשיו כי מחה אמחה אתזכר עמלק ווהו שמפרשוהולך
ויאמר כי יד על כסיהוג' ,לכךאני קורא שם המזבחי"ינימי,
דוגמת שם אדם עהטמו )6אליעור או ז)עמנו אל ,שהרי הרים הק'
אתידועל כסאו ונשבע כי מלחמהלו בעמלק מדר דר,דוגמתכי
.זהועיקרפשוטו.ויש מפרשים )8כשתהיה יד)9
אשא אל שמיםירי
,
ל
א
ר
ש
י
,
ה
או תהיה מלחמה
וחוזק על כמא י שוהו כסא מלכי
בעמלק .ואין נראה כללבעימ ,שכי תהיהידהיהלולומר .אבל
למעלה הוא מוסב כמושפירשתי,ופירושו שהרי[ידו על כסיה:

וישמעיתרו.
יח 1.אשר עשה אלהים למשה .שלאהזיקופרעהושגידלו)10
בעיני פרעה ועונדיו דישה לישראלנימים על ירו 2* :אחר
שילוחיה .לאחר שהחזירה ושילחה משה ממצרים [אע"פין )11שלא
ראינו עדעכשיושהחוירם)14לביתחמיו.וישמפרשיםואחריכןשלח
ה-נדתיתהכדכת'3י)ויתנהשלוחים לבתפרעה .תראה התש פשט,
לה

%)%, Kriegsfahno )1ם )9 - .00%,ישעיה כבכג.
כתוב .וטד דור ודור אמונתו )4 - .דברים כח,נט )5 - .לב,יח
)10ח,ד-.
.י )6 -.י
 )7ישעיהז,יר )8 - .בר.יתא בסנהדרין דף כ ע"ב9- .ןבכיי:יד  -בכיי:
וכשיגדלו)11 - .כן נראה לי להוסיף)12 - .אילי צ"ל :שהחזירה )18 .בכ,י:
אתנה .והמקרא במלכים א' ט,טז :ויתנה שלוחים לבתו.
 )3 -תהלים ק,ה .ושם

בשלח.תר.

יז,ז-יח.,ד
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שלאמצינו מקראותבענייןזה )1אלא קודם ששלחהיתרולהולבניה
במדבר היהלו לכהוב למעלה אחרי פרשת דמיםלמולות "ואחר
כך הזר משה ושילחה אצל אביה לה ולכניה" )2דוגמתה וחם הוא
אביכנען .אחר שילוחיה כמו )4ואחר תטהר וכמו שפירשתיי)
אחר נאחז כסבך)" ,קרמו שרים אחר גוננים 0. :ויאמר שליח
יהרו אל משהאני חותנך יתרו 7. :התלאה אשר מצאתם
בדרך .רדיפת פרעה ,מיםומן ובשרשנתן להםהעי)9. :ויחד.
ממרת חדה כמו עוז וחדוה")כדין כל תיבות של בג"ד כפית
שמגזרת הטופ" למד פעל שסופם דגשים ,מן בכה ויבך ,מן
פההע)ויפת במהרלבי )10יפת אלהים ליפת ושסופם דבש כמווין)
אל תוכף כל דבריו ,מן שבה )12וישב 10. :אשר הציל אתכם
משה ואהרן מיד מצריבם ומיד פרעה ,ואת העם משיעבוד
מצרים 11. :מכל האלהים .כי אין בהם כח לנקום צרת
מאמיניהם:כי כדבר ,כלומרכי על כל דבר אשרודו מצרים
עליהם נהעולל בהם .זהו סיקר פשוטו 12. :ויבא אהרן וכל
זזי יטראל לאכול לחם עם התן משה .לכבוד יתרו באו.
ומיטה לא השרך ולהזכיר כי האהל שלו דזא 18. :לשפוט
את העם .אפילו אם בא יהרו קודם מהן תורה ,דיני ממונות
הקן להם מעולם ,אף כי אמרו רבותינוה )1כי במרה ניהגו
להם דינים כדכת' ")שם שם לו חק ומשפם .ונראין הדברים
שאחר מתן תורה בא .כת' כאן)15אשר הואחונה שם הר האלהים,
ולפנינו הוא אומר )10בחדש השלישי לצאת בס ישראל מנארקן
מצריםביום הזה באו ברברמיניוימעןמרטיריםויבאו מרבה מיני
נוגו']ויחן שם ישראלנגד ההר .נמצאת פרשתרדידיםוחניית ההר
קדמה לפרשהדו ,אבל שלא להפסיק פרשיות של מצות הקדים
לפרשת יתרו :מן הבקר עד הערב .לפי שהוא לבדו שופט את
כל העםואיןלומסייעים 14. :מדוע אתה יושבלבדך .ולפיכד
)1בע;;"..ית צפורהלב.תאביה )2- .הוא הכלל שהגיא במקומות רבים
(עי  H B Uדף  88הערה  )8 - ,)1בראשית מ,יח4 - ,
 ),ויקרא טו,כח- .
לבראשית כב,יג )6 -- .תהל.ם סח,כו7- .
כדברי ראב.ע
הדברים ונכדתעבת
שפ.רשר:ושי
 )6גפ.
:יעוז וחדוהכמו.
רטב הקהלוצמאו )8 - .לכ"י נהפך כדר
והכוונה לדבר .ה-מים א' טז,כז.
 )0איום לא,כז )10 - .בראשית ט,כז- ,
 )13 - .מכלתא פ' בשלח וםנהררין דף נו )11משלי ל,ו2 - .ן) במדבר כא,א
שב )14 - .סו כה )15 - ,בפשק ה' )18 - .יט,א ב.
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כל העם נצבעליךמן בקר עד ערב 15. :כי יבא אלי העם
לדרושאלהים .כלומר אםלבדיצריך לשאל (אל))1אלהיםואין
בהם רגיל לדבר אל אלהיםכי אםאנילברי3 18* :בל תבל.
כמו )2ונבלה שם שפתם אשר לא הגמעו איש (את) שפתרעהו.
לשק שלך מתכלכלת להשיב לכמוה בם אדם יחד וגנט
י
כם
הל
מתבלבלים לשתם,וה צמק תהצועק ,ואיןברכחלהשיב לכו
כמדרזה אחרזה19. :ויהי אלהיםעמך .כלומר)3ויכולתעמוד:
היה אתה לעם מול האלהים .לאותם דשם שצריך לררכם
אלהים אתה תשמע מה יאמרלךוהק'והזהרתאותם.וזהו הדבר
הלהוהיביאואליך .אבל שארדיניםהניעיםבקלי)לחכמי ישראל
שתשיםעליה
םישפטו הםוהקלמעליך 21. :אנשיחיל.אנשיממון
וגבורה שלאעורו מפניאיש :שנאיבצע .שוחד ונזל קרוי בצע
)6 .הויבהצע בצע רע לבוזו ,סמה בצע כינהרוג ,מה
בכלמים
שכר)7 .כי יבצע כי ה2ל אלחהנפשו 22. :כל הדבר הגדול.
לדרתם אלהים:)8וציוךאלהים ,כששוךאלהיםלשופטם ,ויכולת
עמודעלירי מסיעיך .ובם כל העם הזה השבעליךמן הבקר
חד הערב יבא מהרה איש איש אלביתו בשלום 28. :ישפוטו
הם .כמו )9לאתעבורימוה .בכמה מקומותאף במקוםאו:
ים *2ננד ההר.הנוכרלמעלה)'0תטבדוןאתהאלהיםעלההר
הוה 4* :על כנפי נשרים .שהעברתי אתכם את היםביבמיה
כנשרים שעוכרים ימים דרךפריחה .וגם שלא החקתם כדכת'ח)
כנשריעיר נקו עלבחליוירחף :ואביא אתכם אלי .להיות אס
לכם לאלהים 5* :כילי כל הארץ .וכל העמים שלי ולא בחרתי
כי אם אתכם לבדכם 6* :ממלכת כהנים .שרים .כמו )12ובני
ד"אכהניםהיו8* :יישב משה את דברי העם אלי"י .למחר.
כמו שמפרש והולך)18ויאמרי"י אל משה הנהאנכי באאליך בעב
 ,1נראה שיש למחוק תיבת אל ,כי בעצם המקרא הזה כתוב לררושאלה.ם
בליאל .ונראה שהיתה בראשונה כתובה בסוף השורה כדי למלאנה ולרמוז אל
תיבת אלהים בתחלת השורה הבאה אחרי כן ,והכותב לא הביןוהכניסה באמצע
 .אבלבאמת ?ם
השורה כבכתביד אשרלפני )9- .בראשית יא,ז
השרשבלל-.
 )3כדבריפסוקבג)4 - .בכ"י :בכל )5 -.חבקוק ב"פ )6 -.בראשית לו,כו-.
 )7א.וב כז ח )8-.בכ"י נכתב לררוש אלהים שבת' -פעם-ם )9-.רות ב,ח-.
 )10ניב
 )11 - .דברים לב,יא )12 - .שמואל ח,יח .וכן פ.רש רשע- .

 )13כפסוקפ.
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ו )1וישב משהוגו',
הענן וגו'או ועד משה אתדברי העם אליני,יה
כולל ואחר כך מפרש כך אמרלו משה להק כבר מאתמולקיבלו
עליהם לשמות מהשתצוום .וכמוהו )2ותצא אש מלפמי"י ותאכל
את העולה,רכתוך כך)8ויקחושניבני אהרן נדבואביהואתו' ותצא
אש מלפני י"י ,מצא נדב ואביהם ,לפס מנבח הוהכ שבהיכל
בהקריבםעליו אש זרה ושרפם ויצא לחוץ ואכל אתהעולהעל
מזבח הנחושת שבשרה חק לדהיכל .וכן כמפר שעמים בפ'
הקהת
מיכה )4וישכ את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר
ילה אמר
לי
אח
הקדשתי את הכמףלי"יעו'וישב את הכמף לאמו .בת
הפסוק ומעב את הכסף לאמו ופירש אח"כ כעד ותאמראליווגר
ת הכמףלאמו 9. :בעב-הענן .עב וחשך שלא להסתכל
וישבג
בשכינה10. :יקדשתם.לשוןהזמנה.כמו)5התקדשולמחרואכלתם
בשר 11. :ירדי"ילעיני כלהעם.ישלומהויאמרי"ישל תחילת
י מלאךלכןירדי"י ,ולא הק בעצמו מדלא כת'
הפמוק)6עליד
ארד .כמו שפירשתם)וי"י המטירעל מדוםתו' מאתי"ימן השמים,
וגם כהגדות )8ראשון שבפסוקגבריאלוהשני הק 12. :והגבלת.
להםסימניגבולעדהיכןיכוליןליקרב 18* :לא
הראה להם
תבע בויד.הנוגע כהר שאמרתי )9מותיומת ,מרחוקימיתוהו שלא
יקרבו אל הרלהמיתוויתחייבו אף הם מיתה .לכן לאתבעבויד
להמיתו אלאיורוהו בחיצים מרחוקאוישליכועליו אכמםלמקלו:
במשוך היובל .בהסתלקשכינהויפסק השופרותוהלפידים:
 18.עשן כולו .חציו קמץ וחציו פתח ,כי לשון פעל הוא,הששין
כולו .)10אבלקטן שהוא שם דברכולולמץ[:כעין-.ן  )11כעישין
פהמי"אה ב"ל.)12ואילוהיה שםדבר,היהלומרכששןהכבשן.כאשר
יאמר מן דבר )13ךסר השמיטה,מן בנך ")בשך זבח השלמיכמ,
כן יאמר מן ")הבית ימלא עשן,
ש הכבשן כשהוא דבוק:
ןשוםאדם אלא להק' ,אבל
 19.משה ידבר אל הקואין נשמע
ול
הק'יעננו למשה בקולגדולבשבילנולהשופר שהולךוחוקמאוד,

נעיה

יל

ילו

 )1בפסוקח)9 - .ויקרא ט,כד )3 -.שם י,א.ב )4 - .שופטים יז,ג.ד.

ושם כתוב :ותאמר אמו )5 .במדבר יא,יח )"- .בפסוקי.
יט,כד )8 - .לבראשית י-ט,כד כתב :וכן הוא בביר ובתנחומא )9 - .בפסוק
יב)10 - .עיין ע88ע דף  134הערה  )11 -.11התיבה הזאת חסרהבכיי- .
צ)1או
ל .הוא  44""0וכליא  .das Rauchenועיין ~ RSBדף  94סימן  23ודף 189
הערה  )18 - ,18דברים טו,ב )14 - .במדבר ז,פח )15 - .מצעיהו,ד.

 )7 -בראשית
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וצריךשיהיהקולושל הק'נוצחקול השופרלהשמיע למשה21. :פן
יהרסו ,ממצבכמ להתקרב ולראות 22. :הכהניכם .הבכורותי:
יתקדשו.בעמידתן28. :ייאמר משה אלי"י לאיוכל העםוגו'.
המפרש )1שכך אמרמשה ,כבראמרתלנוזהשלשהימים)2והגבלת
את ההרכגוץ הטמרולכם עלות בהר ,ולמה אתהצריךלומרלי

עכשיופעםשנייה ,טעותהואבירו ,שהרימזרזיןלאדם בשעת מעשה
אף לאחרשזירזוהו קודם מעשה ,שמורוין לאדם פעםשנייה בשעת
מעשה לשר עתההגיעהזמן לעשות מה שאמרתי .ועוד פמחקשני
שחזר ואמר לו )9לך רד [וגו'] ,מה בא לחדש? אלא כך אמר משה
להק דרך שאילהוכן שאל לו ,אתמול שלשום אמרת לי שלא
י בהגבלה
יוכלהעםלעלות אלהרסיני ,כשהזהרת )4את העםעל:ד
אמרתלי השמרו לכםעלות בהר ,ועכשיו אתה אומר5יפןהירמו
אלי"י ,שמא אתה מוסיף שאפילו להתקרב מעטכדי להסתכל
ולראות אפי' רחוק מן ההר אמור? והשיבלו דק')5לך רדועלית
אתהואהרן עמךוהכהנים והעם אליהרמו אלי"י לעלות ,וגם עתה
לא אמרתי לראות ,)6בלאעלייה לאאמרתילךי) :ויאמר אליהם.
מצות הגבלהמעכשיו:
כ  8.לא יהיה לךתו' .שאנילבדי השאתיך 5. :לשנאי .אם
הכמםשנאי 6. :ועישה חמד לאלפים .לבנים שלשים רבעים
חטשזיםלטריים מאותואלפים .במםאלפים הם אלף דור .)8ולא
קשו קראיאהדדילפי הפשט .בכאן מדברבבניםובניבנים ובכני
בבהםדורשני,והבנים של דהו
בני במם,וכל במםדור אחד,וכני
אחרון )0אחרון ,של אלף )10קרואיםבניםאלפים .אבלבמשנה תורה
שאינומזכיר לאבניםולאשילשים ולא רבעים ,הוא [אומר] וידעת
כיי"יאלהיךוגו'לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלףדור ,ואותואלת
דור] הואבניםאלפיים") 1. :לא תשא וגו' .כלוה מכבודו של

יש_..,

יא

 )2בפסיק.ב .ושם כתוב :את העם.
)1היא
פס)8וקבכפדס)וקכד- .אמר
 )4בכיי :כשהזרת )5 - .בפסוקכד )6 - .בפסוק השני (
כאשר אמר בפסוק הראשון (שהוא פסוק כא) אלא שינה ואמר

השם "לראות",
"לטלות" )7 - .ר"ל נם בפסוק כא "לראות" לא אמרתי בלא עלייה -.ודוגמת
כל הפירוש הזה פ.רש לבמדבר הש,כא )6 - ,דברים ז,ט.ועי.ן רשיי שם.
חלק א-
 )9ר"ל אנשי דור אחרון )10 - .ר"ל אנשי דור האלף)11 - .בכ"יטימן 62
'
במינכען דף 7ד ע"ב ובפטנח רזא הנדפם דפ לה ע"ב הובא הפירוש הזה בשם
רבינו שמואל לדברי הכתוב נוצר חסר לאלפים בפרשת כי תשא לד,ז.

יתרו יט,כא--כ,טו
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הק תם טמירת שבת שאחרץ תם
אב ואםשההין כבודם
י
ב
מ
,
ת
 %וכור אתיום
לכבודוטל מקום כדכוד תכבד[א י"
הץתךה2
מו
יוווורג כל וכע"ה עתה על יכתם גמעב
זכ
"ור ימתעעולבווגר
בהנחלעליוןגוים)4 .זכוראתהיום הזה,לעולם,כילשעברביוםהזה
ייראתם ממצרים)5 .זכור אל תשכח את אשר התלפת אתה'יאלהיך
[וגו'ו,בחורב[וגוע)6 .זכור רחמיךי"יוחמריךכי מעולם המה .אף
כאןוכור אתיום השבת של ששתימיבראשיתכמו שמפרשוהולךי)
כי ששתימים עשהי"יוגו' כמו שכת'כאן.ולפיכך נכתבכאןזכור
כדי לקדשולהיות שובת ממלאכה 10. :עלכן כרךיי'י אתיום
השבת .כמו שפירשתי בבראשית כי על כן אשר ברךי"י את
יום השבת )8שכשהגיע עת)9יום השבת ככר ברא הק כלצורכי
הבריותומותגכם תמצא השבתמבורךמכלטובי).ולכן ויקדשהו,
לשבותבולעדות כמו ששבת הק שברא תחילה את הכלואחי
כך שבת 18. :לא תרצח .כל רציחההריגה בחינם היא בכל
מקום)" .מותיומת הרמח)" .הרצחתוגם ירשת".יצדקילין בה
ועתהמרצחים .אבל הרעה ומיתהישבחינם כמו )14ויהרגהודקין,
וישבדין כמו )15והרנת את האשה .)16ומה שכת' )17אשר ירצח את
רעהובבלי דעת,לפי שמדברבעניין רוצחבמויד לכך הוא אומר
ואם רציחהזובבלי דעתפטור .תשובה למינים והודולי
 .ואףעל
ןשל לא תרצח,)19
פי שיש בספריהם )18אני אמיתואחיהבלשוןלטי
הם לאדיקדקו15. :רואים את הקולות .הברדוהאבנים כדכת')%
 )1משל.נ ט)8 - .גזיה שוההיא בת'כ לפרשת קרושים בפסוק ג ובקירושץ
דף ל ע'ב )3 -.דבריםלב,ז .ח )4-.יג,ג )5 -,דברים ט,ז .ח 16 - .תהלים
כה,ו ); - .בפסוקיא )8 - .הוא מפרש בשב.ל שברך יי את יום השבת
בזמן הברישה בה.ות הכל כבר נברא בו ונמצא השבת מבורך מכל טוב אשר
 .וכל המאמר הסב לתהלת המצוה .זכור את יום השבת הראשון של
בראיי
בריאת שמים וארץ לקרשו בשביל שברךי"י את יום השבת ויקדשהו )9 - ,בכי:
את )10 - .הוא פירושו לדברי המקרא בראש.ת ב,צגר:ב.ו.ברך אלה-ם את יום
השביעי ,שיני ברכו בכל טוב אשר ברא בכלותו כל
הבריות ב-ום הששי-,
 )11במדבר לה,מו-יח )12 - .מלכים א' כא,יט )13 - ,ישע.ה א,כא- .
 )14בראש.ת ד,ח )15 - .ויקרא כ"ז )16 - .השתמש בפירוש זה ר' יוסף בכור
שור בפירושו לפסוק זה (בדף  )121וסיים בדברים האלה :ולפיכך א.ן צריך
כאן פי' אחר כי לשון רציחה מוכיח שאצו מזהיר אלא על שלאכדין- .ור' דור
ף () 11לא הצליח לפרש ולאות
קפפע:הים '1ל בחוורוןלהחיק"באק 11דף*6יד
דברי רשב'םכאןוגם כתב הידיעיד:נדשעו-ו )17 -.דברים ד,מב )18 -.דברים
ובדברים 70 000,"",,,ך[
 )19כוולגטא תרגמו כאן occi(les
לב,לט.
)(t~iלונ,שי0-ע)ט,כח .ורשב'מ רצה לפרשרואים את הקולתכמשמעו.uefefacans
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קולות אלהים וברד 18. :ויאמרו אל משה לאסר עהטמעו עשרת
הדברים דבר אתהעמנו .ואילמלא שאמרו כך,ישלומרשהיה
אומר להם הק' כל המצות מפיו. :זו נסות .להוכיח אתכמ:)1
 20.אלהי כמף ואלהי והב אפלולזכרון שמים לא תעשו ,שהע
טהרםומבוריםש"ט כהמ )2ממש .ואע"פשזיוהד"ק' לעשותכרוכים
עלהארון,לישיבתונמרודוגמתכרהביכמאשלמעלהולאלהשתחוית
להם 21. :מזבח אדמה תעשהלי.לפי שהאומותעושים אשריהם
על הכגבחות כדכ' בגדעון )3ואת האשרה אשרעליו תכרת וכת')4
כוכרבניהם מזבחותם ואשריהםוגו')6 ,לא תסע לךאעוירה כלעץ
אצלמזבח .לכך אומר הק'ב'תופי' אם תעשהלי מובח לא תשתהו
אלא מאדמהשאיןרגוליםיעשות]ציוריםהצלמים כי אם מלאכה
חלקה .ואף אם תרצה לעשות מזבח אבנים)6 ,אבנים שלהווה
הבנה את המזבח שלי"יאלהיך מזבח אבנים ולא תניףעליהם
ברזל כ[ד]כת' כמשנה תורה ,ולא תמנה אתהן נזית,כי כשבות
י
ר
ו
לרעושאו]ת בהםצי
םהצלמים
אותןגויתבכליברזלרגילין הממתתין
]
ר
ע
פ
ו
בפחכם
כדכת' במועידה גבי צלמיכם נחרש ב מעצד
ווכמקכתז הורהו ווגו'] יתארהו בשרד יעשהו במכפתות ובמחוגה
יתארהו[28* :י]לא תעלה במעלות .לפיכך [הכבש]עשוי של
אבסםמשופע ,בכוה )8עשרוארכו של שלשים,)9ונם מלח משליכים
עליו שלאיחליקוכדגים בעלותמש)בו:
)1כפ.רישו לבראש.ת כב,א .וע' ]8881ר 109 5הערה )2 - .2בכיי :ש"ט
בהם שוטים וסבוריםש"ע ממש.ועי 1נע88דה  86הערה )3- .6שופטיםו,כה
- ..
*) ירמיהי,ב
 )5 - .דברים טז,כא )6 - .דברים כו,ה .ו בשינוי מעט -
ו)"2ע-ה מד,יב .יג)8 -.בנוין נבוהה )9 - .לפי ערסת הספרים שלנו במשנה
מדות נ,ג ובבלי זבחים דף סב ע'ב היה לרשב'ם לומר שהכבש נכוה תשע
וארכו יהיה שלליב .ואולי נרם שם כנירסת הירה2למי בעירובין פרק ז' הלכה
ב' שכתוב שם שהמזבח עשר אמות וכיבושו שלשים ושתים .ולא חשב רשב'ם
את שתי האמות המובלעות ברוחבהיסוד והסובב .עירשייבבבלי שם בסוף הדף
דיה ומשף נמצא שראש הכבש )10 - .בכיי :לעלותם.
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