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 ישראל ובני ולומר'( לפרש שרשה מפני שמות. ואלה *1א
 היו לא למצרים בביאתם ועומר, לכפול הוצרך מו', וישרצופרו
 חדש מלך ויקם וישרצו, פרו ההוא הדור מות ואחר שבעים,אלא

 ההוא. הדור וכל .6 לו: הועיל ]ולא[2( למעטם עליהםונתחכם
 הרחם, שיכלה שלא לידה, וישרצו. בהריון: פרו.  .ו נפש:שבעים
 ונעשו גדלו וירבו. הארץ: על שרץ נעויין פקנים מקוםשבכל
 אנשים. מתו שלא ויעצמו. כקטנותם: מתו שלא גדוליםהקטנים
 אותם. הארץ שנתמלאה עד מאד במאד ועצמו הרבה חיואלא
 ]את מלאה והחצרוכן3(

 נגה["
 ושוליו וכן"( מילאה. כמו י"י, כבור

 שלא לו נתחכמה *16 ההיכל6(: את ממלאים כמו ההיכל אתמלאים
 ירה( כסוי( משנאינו. מלחמה תקראנה כי והיה ירבה שאםירבה,
 כי תקראנה. כי רבים: אצל יחיד לשון מציט תשלחנה.ליתד

 ונלחם מאורע: לשק כנדשא, "1(מערע ניגש, מקראי כמו0(תארענה.
 לאבד לנו טוב ולא אבותיהם"( ארץ אל לשוב הארץ. מן ועלהבנו

 הוא הכפולים מן מימים. .11 קהויעא: מלכותא לעה( וקרועבדינו
 אוצרות. כנות. מם פתת: מן פתים אותה פתות כמו"( ממם,1מן[12(
 כן כמו ירבה. כן *12 הבית: על אשר לשבנא הלי המוכן אלכמו"(

 י,ד.- יחזקאל 3( - שמואל. קרן בעל הוסתי ולא תיבת 2( - ד בפסיק1(
- ו,א. הטעיה 5( - קהי. בעל הום.ף נגה את4(  להראות כוונתו עיקר 6( 

 לבראשית דוגריו ע, ו6ן6,ר(. פעל אם כי (tdjectiy() התאר שם איננו מלאשתיבת
 כאן שאמר אותם מלת על בזה ומטען יט,יח. יב,לט; ז,יד; ולשמותסד,ג

 בנין כמו לפעמים יוצא פועל הוראת לו יש מלא של הקל בנין נם כ.בהראותו
 ה,כו.- שופטים 7( הקל.- בבנין גם אצלו הפעול יחם נמצא ולכן הדנושהכבד

- כ;,ב. ויקרא "( - ידיו. בטעות: בכזי8(  קריש. מערש שלנו: בתרגום 10( 
 ממרעי או יחיד לשון מקרא אן וצ'ל טעות נפל רשב'ם בדברי מקוםומכל
 - להוסיפי. כניל 12( - קיער בעל והניה אבותיכם. בכיי: יי( - רבים.לשון
 י ב ו.קרא13(

_ 
 ונו'. שבנא על הזה הסכן אל ושקכה~ב: סו כב קעע.ה 14(
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 3(אמטר וכן בחיי. קלתי כמזפ( בחייהם. ויקריבו. כ:%פממ1(:ד41בנך
 בתלמוד*( הוא. שברון לשון בפרך. *18 מלכיה: שני מפני קץאתה

 כל את וקציר: חריש בשדה. עבודה יככל .14 באבוזים:מפרכין
 בפרך: העיר בתוך בהם עבדו אשר עבודהם, כל עםעבודתם,

 על .16 עבריות: שהם למיילדות העבריותן. למיילדותי.15
 יהיר בכלי בם משבר. עד במם באו כדאמ'5( רגושבר. עלהאנונימי

 למעלה. טעמו וחייה. האבכם: על מלאכה עפצה בירמיה6(כתב
 אבלס( חייה. לנקבה יאמר חי 8(ארפכשד מן ששהי(. שב מןכמו
 מנורת וכר ולשון למטה טעמו פעמיים שנים אלף חייהאילו
 יו"ד בלא ותראנה אבל יראה10(. לשון ותיראנה .י1 ראה: עלהשטה
 פעלו בין חילוק אין ותחיין. ותראהנון: יאמר"( שהרי ראייה,לנצון

 לילד: וממהרות ופקחות בריאות הנה. חיות כי *18לשלהם:
 עם היולדות. לעבריות ילכו פן לשמרם בתים. להם ייעש.21
 לאמר כל שכן להם. אמר וכן לאמר. .22 עמו: לכל פרעהויצו

 של או וידבר של או ויקרא של או ויצו של לשון כפלשבתורה
 נח: תולדות באלה שפירשתי כמוויאמר
 בת יוכבד את ויקח עמרם, הוא לוי, מבית איש וילה .1ב
 מלפני לקחה שנים והרבה במצרים. ללוי אותה ילדה "(אשרלוי
 בדברם שמתים בן ומשה ושמונים שלש בן אהרן שהרי משה"(,לידת
 הזכרים בהשליך פרעה גוירת בעת האשה יתהר *? פרעה(%(:אל
 לפ. המפרש ותצפנהו. הוא טוב כי אתו ותרא בן: ותלדליאר

 מרחמות אמצען הוולדות שכל הוא, 1מ(שקר הטמינתהושראתהו
 שטה אשר כל את אלקים 6י(וירא כמו ותרא לפרוץ צריך א"כעליהן.
 יס אם שעשה פעולותיו וכל מיבשיו כל והביס נסתכל מאד. טובוהנה
 שמשה לפי כאן אף ומתוקנים. יפים כולם והנה בהם דבר שוםלתקן
 16(לתקומת שנולר בשמואל שמצינו כמו חדשים עבטה לסוףנולד

 שלשה להצפעו יכלה ולפיכך ימים. המני תקומת ז~(שניהימים,

 ישעיה 3( - כז,מו. בראשית צ( - ~ur בעל ותיקן מלפניכם. בי.:1(
 מלכים 5( - ברמונים. ומפרכם-ן באגוזים מפצעין שא: קטו דף בשבת 4( -ז,טז.
- יח,נ. 6( 6;נ.- קטעיה ים,נ=כב'  - יא"ב. בראשית "( שבה.- ישב בכיי: זן 
 במדבר צו( - ב,ו. 11( קאט.- בסל והגות ראה. בטעות; בכיי 10( ו,ו. קהלתי!(

- רש4. שהביא האנדה מדברי להוציא 13(בו,גט.-  - ז,ז. השתוב כדברי 14( 
קי לח דף נדהזו(
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 חדשים. תשעה לסוף למעוברות מבקרימ1( היו שהמצרייםחרשים
 בהטמנתו תטרח ולא נפל הוא אם לידה בשעת בו נסתכלהלכן

 עועונינו ככד הציפורניו שערו סימניו גמרו כי הוא ויפה טוב כיוראתהו
 פ' סוף ער ירחים ג' ותתקהו קיימא בר שהוא וידעהביבמתץ~(
 נפל להם אמרה לבודקף וכשבאו נשים, רוב לידת זמן שהואירחים
 מבחק, בופת ו מבפנים בחמר .8 ביאר: המצריים השליכוהו אוהיה
 היאר לשפת סמוך אשר בסוף ותשם המים3(: בו ייכנסושלא

 התיבה. לראות יכלו לא6( היאר שפת על שהולכים יפהוהממינתהון(
 נכנסה לא יוכבד כי לראותה יכלו הנהר בתוך הרוחצים6(אבל
 שהיתה פרעה כת ראתהו לכך היטב. צדדיו מכל להצפינובנהר
 היארק שפת על הולכות שהיו שרותיה אבל היאר, בתוךרוחצת
 ותראהו8( יתפתח *6 שפחתה: אמתה. .6 לראותה: יכלולא
 אינו מי וכי הוא. סועה הילדי( את שראתה המפרש הילד.את
 פרתנו. כך אלא הילדן את שתראה התיבה את פתחה שאםיודע
 נער כי וראתה נקבה אם וכר אם בלר והביטה התיבה אתפתחה
 שהוא בזכרותו וראתה נקבה, ולא הוא זכר הילר וה כלומרהוא,
 הוא. אמשי לומר יש בת, היה שאם אסופי. ואים נטמן ולכךמהול
 נער: כךוי היולדו ביום היולד, לנער נעשה מה כתובעי מצינווכן

 הנחמול לכך בוכה, שהיה לפי וג'. עליו ותחמול בוכה נערוהנה
 זה. העברים מילדי אמרה מהול, וכר נער  שראתהו ולפיעליו,
 את כי ולמה? בחיר. 12(חולק אפים, אחת מנה יתן ט(ולחנה זוודוגמא
 מנה למה כן ואם פניו18(. של מקערה אפים, לה נתן לכך אהב,חנה

 מנות נתן וגנניה בנותיה ולכל לפגעה אבל רחמה. מגר י"י כיאחת?
 נער הוא והנה הילד את ותראינו לה. היו במם כיהרבה,
 יונכןצ: עצמה כשהבת ותעק מפעיל. לשק ותיניק*1( .זבוכה:

 קם שב בא כמו אותיות שתי שהוא לומר צריך אין ותניקהו..9
 עק פורת אלא ותכומהו. ותביאהו ותשיבהו מפעיל בלשוןשיאמר

 - טיב. פ רף שם שהובאה בתוספתא 9( - בק.ש. והגיה מקברים. בכר:1(
 הביאה ורשיי הפשט. לצר בשינוי ע"א( יב דף )סוטה האגדה בדברי השתמשח
 - הרוחץ. בכיי: 6( - ולא. בכיי: 6( - והממינהו. בכיי: 4( שינוי.בלי
 - ינ,ח. שופטים 10( - ר~רי. הוא 9( - ותראינה! בכיי: 8( -נ בכיי. חסר7(
 מבואר 15( - בחיר. חד חולק שם: בתרגום 19( - איה. א' שמואל11(

 ותניק. בכ"י: 14( - כה,ל.בפירהצו
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 : ותינכרו במקים ותניקהו אונער דכוא התיבה ארז ולנשרהוא
 כרכתי( המים. מן במשיכה נופל וה לשון משכתיהן. משיתיהו..10

 פועל, בלשון נ4יתיהו יאמר3( קה ממרת רבים. ממיםימשני2(
 הלהורגני *14 הרגו: ולא הכהו שמא מכה. .11 מפעיל: בלשוןנקנני
 את הרגת כאשר תבירי את מכה שאר בשביל אומראהה

 כמו לא כן. אך אכן. עברי: איש מכה שהיה בשבילהמצרי
 שנודע: הוא כן אלא נודע, שלא בחול כשטמנתיו מבורשהייתי

 ישב עלילה באיוה מפרש כך ואחר כולל מדין. בארץ יישב.15
 שעתיד כאדם תחילה נח שם הבאר, על וישב בתחילהבמדין.
 כן אם אביהן. אבי רעואל רעואל. אל .18 עגו'[: מדין ולכהןלפוש,
 האמור רעואל בן וחובב יתרו, אביהםשם

 לפנינו"
 המש חובב הוא

 שכתוב ומה היה. יתרו בן כן אם יתרו, הוא רעואל ואםיתרו,
 שבכל יתרו, הוא שחירב מוכיח משה חותן חובב מבניבנכיאים5(

 שכך נכרייה. בארץ *22 יתרו: נעכיר משה6( חותן שמזכירמקום
 ההם הרבים בימים ייהי .28 רחוקה: כארץ שם נר גרשםמשמע
 את להרוג מצרים מלך פרעה ובקש דמצרי את משה שהרגלאחר
 עמו הק' כשדיבר שנה שמומם בן עתה שהיה עד מפמו ויברחמשה
 עד נאנחו וישראל להורנו מבנף שהיה ]מצרימי([ מלך עתהוימת
 הציוהו הק' לו ונראה וגו' רועה היה ומשה בעמים הק' וראהעתה
 לו שאמר עד8( מתיירא היה כי רוצה משה היה ולא למצריםלשוב
 שמת. פרעה זה נפשך, את המבקשים האנשים כל מתו כיהקע(
 כי הק'  שאמר מה על להעיר מצרים מלך וימת אומר הואולכך
 כנען11(: אבי הוא וחם כמו"( וגו' המבקשים האנשים כלמתו
 את להם לתת לשלשתם שנשבע כריתו את אלהים ויזכר.24
 לאברהם: שאמר שנה מאות ד' של הזמן נתקרב ועתה כנעןארץ
 לא הסנה מן הלהבה יציאת במקום אפילו אוכל. איננו *2ב
 של. .5 הק: על שמו על קורא המלאך י"י. וירא *4 כלל: גחלתהיה

 יאמר כן מעו נסע מן יאמר כאשר רבים. נוים ונשל ממרתי"השלך

 במדבר 4( - ואמר. בכ"י: 8( - ימושני. בכא: 2( - יח,יז. תהלים1(
 מוכיח... תיבות: תשע בטעות נמצאי בכיי 6( - ד,יא. שופטים 5(י,כט..-
 על*- בכח: 8( בכ"י.- חסר מצרים 7( - מהמים. שתי משה חותןשמזכיר

 - 1. הערה 34 דף ~RSB מפרי עיין 11( - ט,יח. בראשית 10( - יט. ד9(
 ו,א. דברים12(
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 מפני שמעתי צעקתם יאת .7 לה1(: תשלו של וגם צווי לשוןמע
 וארד .8 שמעתי: אותם שנוגשים מפני שצועקים צעקתםנוגשיו.
 עמי את יהוצא *10 מצרים: מיד להצילו כדי אליך לדברכאן
 מאתי: פרעה אל שתאמר הדברים פי על ממצרים. ישראלבני
 של פשוטו עיקר על לעמוד שרוצה מי אנכי. מי משה ויאמר.11

 בו הבעו לא ממני הראשונים כי זה, בפירושי ישכיל הללומקראות
 אל ללכת הק' לו שאמר דברים שני על השיב משה כלל.כלל
 על השיב ומשה ,. פרש מצות ירי על ישראל כס את להוציא תםפרעה
 מנחה לו להביא ואפילו פרעה, אל אלך כי אנכי מי ראשוןראשון
 אוציא יכי כמני? נכרי איש המלך בהצר ליכנם אס ראוי וכיורורון?
 פרעה לפס ליכנם אני ראוי ואפי' כלומר ממצרימו ישראל בניאת
 לו? אומר לפרעה המתקבל דבר אטה דברים, לשאר גניי(שישה
 חפשים עבדיו שהם רב עם לשלוח לי לשמוע פרעה הוא שוטהיכי

 הדיבור אותו ידי שעל לו אומר המתקבל דבר ואיזהמארצו?
 ראשון ראשון על לו השיב יהק' פרעה? ברשות ממצריםאהציאם
 ולא פרעה אל ותלך המלך בעיני חנך ואתן עמך אהיה כיואמרי(
 אנכי כי האות" לך וזה פרעה, לפני ירא שאת ומהתירא.

 אני הק' של שלוחו כי המנה בתבערת רואה אתה הלאשלחתיך.
 בגדעון מצינו וכן עמך. שאהיה בטוח להיות הוא לך האותוזה

 אוציא וכי אומר שאתה מה ועל שלחתיך. 5(הלא המלאך לושאמר
 ישמע לפרעה שאומר מענה באיזה כלומר ממצרים, ישראל במאת
 עכשיו לך מצוה אני ממצרים העם את .בהוציאך להוציאם?אלי

 תוכל וו וטענה עולות, ותקריבו הזה ההר על האלהים אתשתעבדו
 פירש, לא שכאן )כן( ואע"פי ללכת, ימהם6( לאלהים לזכוה כילומר,
 מלך אל ישראל וותר אתה ובאתה לקולך ושמעו מפרשז(לבמתן

 ישל כ. לשון אחר דבר שם; רשיי כתב ובאמת ב,טז. ברות הוא מקיא1(
 רות אסתר על פ-רושים )ע' שלל מנורת שהוא כתב שם רשב.ם אבלזיתך.
 זה ואין וצ'ל: תיבות אייה חסרות ואולי 80(. דף יעללעעק, הה, שהוציאואיכה
 סיעה כותב ובא של, וגם : כתב שרשב"ם אפשר או לה. תשלו של וגםמגזרת
 התיבית שתי 2( - שברות. למקרא ירמוז רשב'ם כי בחשבו לה, תשלווהוסיף:
 בספרי וע' דומות. אותיות הכותב והחליף פזי, ש-שא כתוב: היה או הןיתרות
 ובא בב" ממקומו נעתק האות לך וזה 4ן - יב. בפסוק 3( - צ. הערה 61דף
 - ו,יד. שופט.ם 5( - 6. הערה 85 דף ספ-י ע' פ-עה. לפני ירא שאת ומהלפני
 יח. בפסוק 7( - וניחם. בכ"י:6(
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 בכל וכן ונובחה. במדבר ימים שלשת דרך נא ללכה תתה תו'מצרים
 כשציוהי בשמואל מצינו וכן לפרעה. כך אומר משה היה ופעםפעם
 והק' והרגני, שאול 1(ושמע להק' שמואל אמר דוד את למשוחהק'
 דרך כאן אף באתי. לי"י לזבוח ואמרת בידך תקח בקר עגלת לואמר
 שמפרשים מי לו. לומד תוכל וכן תו' בהוציאך למשה ציוהתכמה

 מה .18 במורים: טועים אלא אינם אחרים עיניינים על, הללו]מקראות
 ייאמר .14 .15 המיוחד: שמך ויודע מכיר איני כי אליהם.אומר
 אהיה שמי כי לך אומר אני שקי יודע אינך אם משה. אלאלהים
 כי לך שאמרתי ומעתה "כסיח. שאני מה לקיים אני ויכוללשלם2(
 ויאמר אליכם3(. שלחני אהיה לישראל תאמר כה אהיה,שמי
 דבריהם בכל בשמי אותי שיקראו נאה לא למשה, אלהיםעוד
 אבותיכם אלהי י"י אלא בשמם המלכים קורים שאיך(כשם
 המלך. יחי למלכים"( שאומרים כשם ומלכות אדנות לשק שהואוגו'

 ראשון: כפסוק האמור אדוה לעולם. שמי זה דבר: צומההמלך
 הזה וכעיניין מלכות* לשון שהוא שיני בסמוק האמור יני וכרי.וזה

 באת אפרש בי"הז( שכתב ומה בשמם. ולא המלכים אתמוכירים
 מצמ"ץ תפא"ף דפגמ"י פתט"ף תצמ"ץ והי"ף דפגיית צפיתבש

 עיקר זהו כתק"י8(. צפ"ץ י"ץ ל"מ לי"וו מפ"ק שידפ"י פמ"ףמצפ"ץ
 לצנועים: אלא אותם מגלין ואין הללו מקראות של פישוטועומק
 מלכותם ואלהי הנה באו הנהר מעכרי שהרי העבריים. אלהי.18

 שמתחילה על לבבך ירך אל וגי. דעתי י ואני .19 לעבוד:צריכים
 יכולת לו אין כי שלו, חזקה יד מתוה ולא לשלחם, לדבריי ישמעלא
 הכל וידעו תחילה ידי בו לשלוח כדי לבו את מקשה אני אךנגדי,

 - דעתו. לפ. אה.ה אשר אהיה פ-רוש זהו 9( - טז,ב. אי שמואל1(
 אהיה אשר אהיה המקרא בראש נאמר למה הפשמ דרך על לפרש רצה3(

 תמצא ע"ב ט דף בברכות האנדה ורעת בלבד. אהיה אלא נאמר לאובשופו
 שהשתמש חזקוני דברי פ- על המבוארת הטעות והגהת. שאנו. בכ"י: 4( -ברשיי.
 שאין ודם ישר ממלך וחומר "קל וכתב: דבריו וברוב רשב'ם בפ-רושכאן
 - כא,נ. א' שמואל 6( - ועור. י,כר. א' שמואל 5( - בשמו. אותוקורין

 אלה 8( - הא. ב-ור נכתב להיות שלפניו במקרא אהיה שם שנהפך ר"לז(
 ואנו אהיה עצמו קורא הוא בש: את בכתיבת רשב'ם רמז אשרהדברים
 לאדם.]קהלת הוה מה כי כמו יוד במקום ויו יהוה יהיה אותוקורים

 שור בכור יוסף ור' 10. הערה 148 ודף ,101 0)(1 דף 1~288 מפרי וע' כב[.ב,
 מוכיחות. שאינן תשובות עליהם והש.ב שמואל ר' דברי 91 דף בפ.רושוהביא

 לגלות בהוסיפו באתב.ש רשב'ם דברי בקצת נם המחבר השתמשובחזקתי
הדבר.ם,
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 ושאלה .22 בידי: והיכולת י"י אני כי נפלאותי ש"י וידעו 1( ידי רמה]כי[
 9(ונתתי ]כת"כ[ שהרי וחלומה, במורה במתנה משכנתהאשה
 פשוטו עיקר זהו נחלתך. גוים ואתנה ממני אשאל כמו העם. חןאת

 החג לכבוד תכשיטין זהב. וכלי כסף כלי למינים":ותשובה
 בניכם: על אותם ושמתם במדבר:שתחוו
 נהרות נשאו י"י נהרות נשאו כעין5( כפילות. וגו' המים והיו .9ד
 פה כבד כי .11 יעלווו: רשעים מתי עד י"י רשעים מתי סעדקולם,
 כי לשון, בחיתוך מצרים בלשון בקי איני אנכי. לשוןוכבד

 שמי ביחזקאל מצינו וכן שמונים, בן אני ועתה משם ברחתיבקטנותי
 לך אדם בן אלי ויאמר דכת'7( כן קרוי המלכות בלשון בקישאינו
 עמקי עם אל לא כי אליהם, בדבריי8( ודברת ישראל בית אלבא
 ]רבים9([ עכזם אל לא ישראל, בית אל שלוח אתה לשון וככדישפה
 איפשר וכי וט'. דבריהם תשמע לא אשר לשון וכבדי שפהעמקי
 היה לידו מידו תורה ויבל פנים אל פכם השם ידעו אשרנביא
 לחוש ואין והאמוראים. התנאים בדברי זה דבר ואין בלשונו?מבמגם
 לשלוח תרצה אשר ביר תשלח. ביד .18 החיצונימט(:למפרים

 לפי רושם לטה אף וחרון במשה. י"י אף ויחר .14 אותי:ולא
 אצל כשפירשתי המיתו, ויבקש י"י 11'ויפגשהו לפנינו כאמורופשט
 נתגדל הוא הוא. ידבר דבר כי יריכו9נ(: על צולע כשנעשהיעקב
 ביטכילך: לך. הוא ידיכר .16 מצרים: לשון חיתוך לו ויששם

 וישב .18 ישטה: לו שתצוה מה ושופם, שר לאלהים. לותהיה
 במדין. משה אל י"י ניאמר .19 חותנו: יתר אל המדברמן

 מפני והברח כדכת'15( במדין וישב פרעה מפני בבורחו שםשכמיישב
 אותו מת כי שוב במדין לו אמר ועתה מדין'1( בארץ וישבפרעה
 איתו מת כי שוב במדין לו אמר מעתה נפשך את המבקשפרעה
 - ב,ח. תהלים 8( - כא. בפסוק 9( - ידו. רמה הכל י.דטו במי:1,

 להחכם חננאל מדל עיין חננאל. ר' בזה קדמו וכבר יב,לו. לקמן כתב וכן4(
 תהל-ם 6( - צג,ג. תהלים 5( למטה.- xxl~v ודף 82 ורף דףט2בערלינער

 - בכיי. חסר רבים 9( - בב-י. דבריי 8( - נ,ד-ו. יחזקאל 7( -צד,ג.
 יעללינעק להחכם המדרש בכית .4 דף רבנו משה של ה-מים דברי כנין10(
 בשם דעתו הביא וראב'ע לב,כט. לבראשית 12( - ד,כד. 11( - ב.חלק
 והלאה כדכתי מן תיבות שבע בכ"י באו ובטעות ב,מו. 18( - עליו. וחלקאחרים
 נשנו בכ.י כי טעות, הולידה וטעות במדיה וישב בכ..: 14( נפשך,- את תיבותאחרי
 סנרתים זה ומפני הפעם סוד במדין וישב אחרי שם הכתובה השלמה השורהדברי
 מעט. תיקון זה לפי צריכין 1 הערה 88 דף 8811ע בספרי ודברי עגולה. חצאיבשני
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 בריחתו אחר מצרים, מלך וימת לעילי( כרכתי והמלשיניםפרעה(
 בהליכתו מתעצל היה כי המלאך. י"י. ייפגשהו .24 משה:של

 מלוטש, תער צורים, חרבות כמו2( צר. .25 ובניו: אשתוומוליר
 חרבו, חידוד ונכפף נתעקם חרבו, צור תשיב אף 8( וכן חריף.איזמל
 המצוה למשה לו הועילה וג'. ותכרות במלחמה: הקלתו לאולכך
 המלאך: להם כשנראה ומנוח גדעון שעשו כעין קרבן כמולהצילו
 4של, פועל לשון הכית פינות בנארכע לנע אבל4( מפעיל, לשוןותנע
 מלאך של לרגליו כי בכך. המלאך להתרצות משה, של לרגליו.נגע:
 חתן כי המלאך: רגלי ראתה אם יודע מי כי לפרש, רוצה~גי

 וירף .20 בעלי: חתם, חתני. לי ישאר הללו בדמים לי. אתהדמים
 ויקן: קנה6( מן וירף, יאמר לערוב היום רפה מן6( ממנו.המלאך

 בעלי נתחייב המילה עיכוב על למולות. דמים חתן אמרהאו
 מה לקיים משה. לקראת לך *27 עתה: הצילתו המילה כימיתה.
 בלבו: ושמח וראך לקףאתך יהוא הוא הנה 7(תם הי לושאמר
 שהם ישראל את לשלח בקולו אשמע אשר י"י מי .2ה
 - שיעבדוהוש הזה בעם לו הם חלק מה לעובדוש מארציעבדיי
 הנהר מעכר ישראל עם כלומר וגו'. העברים אלהי ויאמרו.8
 לעבדו הצריכין עמו והן הנהר עבר בני אלהי וזהו הנה, לגורבאו
 כמו8( ותפרידו תנאכן או תבטלו תפריעו. .4 וגו': יפנענו פןוגו'

 סכטלו ואל שלכם למלאכה למבלותיכם. האשה: ראש אתופרע
 ממונים הנעשים. .6 שלי: ממלאכה אחרים תסטלו וגםמעמקיכם

 השוטרים את לצוות ממונים ושוטרים, כשופטים כמו השוטרים,על
 תבן. לתת .7 מצוים: שהשופטים מה לעשות בעם רודיםוהשוטרים

 כי חשבון: מתכנת. .8 לבנים: ממנו ועושין בחומר מערבים היותבן
 ב"ל10(, איטנדאנט ישעו. .9 יותר: לעשות ויכולין הםנרפים
 אין כי .11 המובחות: אל עור ישעו 2'(ולא הבל, אל וישעכמו"(
 וכן לשעבר. היה פתח, היה ואילו פעול. לשון 3רהנ, קמץ,נגרע
 לו היה לשעבר היה ואילו לשעבר. פתח נשבב אבל קמץ,נשגב

 -- ה,ב. יהושע 2( - האלה. שדברים כן גם רשב'ם כתב ושם ב,כג.1(
 בראש.ת 0( - יט,ט. שופט.ם 5( - א,יט. א-וב 4( - פם,מד. תהלים8(

 - טז,יח. דברים ט( - ה,יח. במדבר 8( - יד. מבפסוק -לג,יט.
- ,lloffon .ersvarten ובלו ,""4"שא((10(  בישעיה 12( - ד,ד. בראשית 11( 

 המזבחות, אל ישעה ולאיז,ח:
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 ךאעו כצעק וממדרים. דוחים אצים. *18 כךע: לא כילבחוב
 פתח נק אבל ',ה נתק אק -זמ, נטן אק תבן .16המלאכים:
 צ-ך ק תא, וקמץ דמה אם עמך. וחטאת המכל: קרתןלשעבר
 מומם אםלפ-שה

 וה-

 ספחת תה ילו אבל עמך. ששים סלאת
 המקום אל משה יישב .22 עמך8(: של חטאת פתאום היהפתח,
 כמוה שהוא בשביל הריעותה. למה שם: עמו מדבר ]י"י[שהיה
 בשביל נתחייבו כי תאמר ואם הזה. לעם הריעותה למהלה"י4(:
 אינן אם שלחתני זה למה כן אם ליגאל, ראוין ואין חטאתםרוב
 ולהיוושע: לגאולהראויין
 ישראל של כרחם בעל ווע'[6(. ישלחם חזקה ביד כי .1ו
 לנמהר העכו על מצריכם ותחזק כדכת'ין מארצום( לסוףיגרשם
 הארץ: מןלשלהם

 א. ר או

 ושמי י"י. אני מצרים: בארץ משה. אל אלהים יידבר.2
 על מבטחה שדי. באל .3 הבטחרו8ן: לקיים בידי שישמתפרש
 נראיתי אני לפרש. צריך כך י"י. ושמי עדיין9(: קיימתי ולאהעתיד
 להם נודעתי לא לשין כפל וזהו הוא. י"י שמי ועיקר שדי, באללהם
 באל אלא השם בעיקר להם נתליתילא

 עיקר גליתי אליך אבל שדי,'
 ארץ את להם לתת הבטחתי אקיים ובימיה י"י10(, ווכרי אהיהשמי
 לא כתוב היה ואלו שפירשתי. כמו למעלה מחובר ני"י[ ושמיכמק*

 59 דף "RSB וספרי רשיי ע' 8( - י,ו. קהלת 9( - ים,טו. בראש.ת1(
 שלו במם ורפי מלרע הוא הריעותה לפני הנכתב למה ר"ל *( -- 2.הערה
 הזה הכתוב בעצם הנכתב למה כן ולא הבאהן התיבה בתחלת ההאבשביל
 לי נראה וגו' 5( - 5. הערה [18 דף RSBM וע' שלחתני. זה תיבותקודם

 ורצה מארצו. יגרשם חזקה ביד על אלא מוסב אענו הבא הפ.רוש כילהוסיף
 אבל ישראל. של כרחם בעל אלא לפרש א.ן כאן חזקה ביר שתיבות לומררשפם
 לג. , יב -7( מארצם. בכף: "( - פרעה. של כרחו בעל ר"ל ישלחם קודם חזקהביד

 בפירושו מבואר 10( - רש4. כפ.רוש זה גם 0( - רשיי. כפירוש8(
 סג יד, נ,לעיל
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 ילא *9 הודעתי1(: לא על וע' הדמי מוסב היה אז להם,הודטחו
 העם. ויאמן כדכת'2( מתחילה שהאמינו אעפ"י עתה משה אלשמעו
 יותר: עליהם הכבידו עתה והנה להוה מעבודה למח מבוריםשהיו
 שבמים שלשה אילו במכילתא מפרש אבותם. בית ראשי אלה.14

 שחשובים להודיע הכתוב עתה ייחסם צוואתו בעת טקכ אותםשגינה
 עוזיאל ובני קרח ועד כאן לייחם ההצרך ואהרן משה עד הפשט ולפיהם.
 לפנינו3(: הנוכרים הם מי לדעת בתורה לפנינו המכריםומנחם
 שנות שכל בבראשית4( שפירשתי הפשט לפי לוי. חיי ושני.16

 ועד מנח חייהם שני מונה[5( ואח"כ ]נח עד מונה הואהדורות
 לוי שנות ואחריו יעקב שנות ואחריו הצחק שנות אברהם ואחראברהם

 ואחריו משה שנות ואחריו עמרם שנות ואחריו קהת שמת ואחריובנו
 שני בית שמת וגם שבעים בבל וגלות והמלכים והשופמיםיהושע
 שלשה על ועוזיאל* וחברון ויצהר עמרם קהת זבני .18בדניאל:

 ואם פירש. לא חברון ועל בניהם מפרש ועוויאל ושהר עמרם קהתבמ
 ומשפחת כת'6( הפקודים בחומש והלא בנים, לו היו לא כיתאמר

 בתורה נזכרים שאינן לפי ? חברון במ כאן פירש לא ולמההחברוני.
 הוזכרו ועוזיאל והנהר עמרם שלשה -אילו אבל שמותמז(לפנינו
 יצהר בני ומרים, ומשה אהרן בשביל עמרם 5( ]במן בתורה,בניהם
 בשביל עתיאל בני וגו', יצהר בן כרח ויקה דכת'"( נשחבשבל
 בני אלצפן ואל מישאל אל מיסה ט(וינךא דכת' ואלצפןמישאל
 ובני למנעו"( שכתוב לפי ואלילה אמיר קרח ובני אהרן, דודעוויאל
 אל עלה אמר משה ואל שכתובע( שם על אהרן ובני מתו, לאקרח

 בצד ליוורגו בדפים לא דף זקנים דעת בם' הנדפם יהודה במנחת1(
 וכפט-ש המקרא לדברי רש'י פ-רוש על רשב.ם קוש-ת הובאה ע"בהראשונה
 מתומפותץ אלא לרשבים התורה מפ-רוש לקוחה וא.ננה כס( כנ, )ירמיה סלעיפוצץ
 למסכת תאך מתוספות אחריה הבא כל עם לקחה יהודה מנחת בעל כילגמרא.
 מתיספות ע'נ כח דף שבת הגמרא בצר הנרפסות התוספות דברי נם והםשבת,
 משום בתורה שנאמרו דברים שיש היטר בדרכו הלה 3( - ד,לא. 2( -שאפץ.
 לבראשית הנשאר עיין 4( - 1. הערה 88 1]א8ת.דף ,עי כן. אחרי הבא.םדברים

 לפירוש הנוספת הגדיה פו על להוסיף לי נראה כן 5( - 10. דף לטיל ל'אה,
 טיש לשון. בשעוי האלה רשב"ם דברי שהביא יג לפסוק שור בכור יוסףר'
 במדבר 6( - 1. הערה 45 דף ~RSB ובספרי יעללינעק הח' בדפום 6עדף

 אשר רשב.ם פירוש ככ"י חמרה בני תיבת 8( בשמותם.- צ"ל: אולי 7( -כו,נח.
 בעיר נ"י מערצבאכער אברהם רי ב.ד אשר יהורה מנחת ספר מכ"י והומפת.הלנו,

 המקרא: דברי נשחתו ובכיי י,ד. ויקרא 10( - פז,א. במדבר 9( -מעכען.
 כד,א. 12( - כו,יב. במדבר 11( - אהרן, טוזיאל בן אליצפן את משהויקח
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 ב[ פנחס בשביל וט' אויין בן ואלעזר ואביהוא, נדב ואהרן אתהי"י
 לפנינו להומיהן צריך שאין כאן פירש לא איתמר בבה אבלאלעזר.
 משה, לפני שנולד שאמור זה, אהרן ומשה. אהרן הוא .28בתורת:
 משה, הוא וט'. המדברים הם להם, "'י אמר אשר תהם זהומשה
 מנויים הלידה ואצל אחריו. ואהרן תחילה, הוא היה הדיבורשאצל
 ישמע ואיך .80 לאהרן: משה מקרים הדבור ולעניין למשהאהרן
 ישרנה[ בני דגן מעלה2( של פרשה היא זו פרשה פרעה.אלי
 ראשי אלה שפירש עד דברי קשר למעלה אבל וגו', אלי שמשלא
 פרעה: אל בדברם ואהרן משה הם מי לדעת אבותםבית
 אדין לו וניאמר ושלחי(. .2 תחתיך: דברן נביאך. *1ז
n~trwי"י. אני כי מצרים וירעו .6 מארצו: ישראל בני את 
 לב ייתוק .18 י"י: את ידעתי לא יאמרו4( עתה שעד ומושל,אדון

 פרעה מכבד כבד. .14 עשה: במכשפות אהרן גם כי לומהפרעה.
 בגוף התלוים מתיבות כי למעלה6(. פירשתי כאשר לבו5(את

 ומהם ח(כ"שם, 'ti?lt~e1 0ו(וושפל 9(יוכיד 8(נןשמן יאמרהאדם7(
I 14(כבד 18(זק במשעבריאמר Q Y (  16(רעמי 

 כולם אנשים, יום
 כבנך נ[מייל השרים כדרך המימה. ייצא הנה .15 פעל:לשון

 לא אמרתהי1( שהרי י"י. אני כי תדע בזאת *16 ואנה: אנהולרכוב
 ונלאו שכל 6ט18( בפרשת פירשתיו כבר ונילאו. .1% י"י: אתידעתי
 וזהו פרעה. לעיני "20 ב"ל: אטיי19( יוכלו. לא של לשוןכפל
 תדיר: בו ומכה במפה מרים היה שלוחו שאהרן משה, שלכבודו
 להבא אנכי מתה אבל20( לשעבר. שהוא למעלה פעמו מתה..21
 הישעבר: שהוא למעלה טעמו רחל עלי 21(ומתה למטה,טעמו
es*23(נחוק עתה וגם מעצמו, פרעות לב צ2(ב"סוק שכבר לואת. גם 

 עיקר כן כי בטעות. זה" "ומשה תיבות אחרי ואהרן תיבת נוסף בכי1(
 - יב. בפסוק -12 להם. ייי אמר אשר הם זה  ומשה ... יה אהרן רשפים:רברי

 דבר שם ולא פעל הוא כבר תיבת לרעתו 6( - ה,ב. 4( - וישלח, בכיי:3(
 לחשוב אין אבל כבד. לבו ש.היה ארם מין היה שפרעה ומפרש רש'י.כדעת
 כנ. לפסוק בדבריו ההפה כתב שבפירוש בכוונה, לבו את הכביד שפרעהשריל
 מהפעלים 7( - מלא. תבת בעניין איז 6ן - 11. הערה 184 דף 1נ188]וע'

 חטטיה 10( - פ,ז. שמות 9( - לב,מו. דברים 8( - ל(4"8""ץ("ו,יהעומדים
 - יח,יב. בראשית 18( - ה,יא, א' מלכים 2י( - כד,מו. ב' רה"י 11( -ב,ט.
 _' כאן.14(

- א,טז? חבקוק 15(  בראשית 18( - ה,ב. 17( - ב,יז. יודעיה '16( 
- Ermfidung, וגל'א ("%"ש 19( -יט,יא.  בראשית 21( - ל,אי בראש.ת 20( 
 כב. בפסוק 28( - יג. בפטוק 22( - ז. ,מח
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 נתכון עצמו שהוא לבו, את 1(והככד שכת בצפרדע אבלמאליו.
 לבו את פרעה ויכבד ערובי( בפרשת כתב לכן לכו, אתלהכביד

 שבעת .26 אחרת: פעם לבו את הכביד כבר שהרי הואת, בפעםגם
 אל בא משה אל י"י ייאמר .26 היאר: מכת היתה כךימים.
 מכורע בשני פרעה אר, מתרה משה היה פעמים שניפרעה.
 קאינו מכות שלש בכל המדר כל וכן מתרה. היה לאובשלישי
 ובדבר בערוב התרה. לא בכנים התרה, ובצפרדעים בדםמתרה.
 לא ]בחשך התרה, ובארבה בברד התרה. לא בשחיןהתרה,

 מכה: נונף. .27התרה[4ן:
 ואשיה. חפצך לכלוך עלי התנשא עלי[ק. ]התפאר .6ח
 למתי לי: הושיעה ידי לאמר ישראי[ עלי יתפאר פן7יכמום(
 הצפרדעים כל שימורו ריצה אתה נו[ומן8( יום לאיוה לך.אעתיר
 9(מנהג אין כי ממני שתבקש זמן אותו עד שימותו מיד אעתירואס
 שימותו עתה התפלל10( למחר. ייאמר *6 אחת: בפעם כולןלמות
 שהמכה לפי והכבד. *11 צבורים: חומרים. .10 מחר11(:עד

 להכביד הרשיע הוא אלא מאיליו לבו נתחזק לא היתה גדולההזאת
 כמו הכינם. .18 ופרעהטין: כינה12( מיני לכינים. .12 לבו:את
 על ולא מדינה מכת הוא. אלהים אצבע .16 ריקם15(: שלמזם
 היינו אנו אף מכשפות ידי על באו שאילו זו, הינתזה אילו שלידיהם

 תיבות שלש 4( - שלצדת. מכה בכל ר-ל 3( - ח,כח. 2( - .א. ח1(
 תיבות 5( - הזה. למקרא בביאורו זצ"ל מנחם בן משה ר' להוסיף היטיבהאלה
 - זמן. בכיי: 8( - כן. בכוי: 7( - ז,ב. שופטים 6( - בכ"י. חמרים עליהתפאר

 היתפלל, מלא: נכתב בכיי 10( - תיקן. שמואל קרן ובעל בכ"י. זמן כי9(
 כרש,י ויו ופסוק ה' פסוק פירש 11( - הקורא. את להטעות שלא הירדוהשמטתי

 במינכען נ"י מערצבאכער אברהם ר' בידי אשר יהודה מנחת פירוש בכ"י אבלזקנו.
 אעתיר ואז ישראל את לשלח תרצה למתי פירש "ורשב'ם האלה: כדבריםהובא
 הנגינה וסטם אשלחם. למחר פרעה[ אמר ]ר"ל ואז"אמר כשתשלחם מידלך

 כמו פירש שלמה ורבינו אעתיר. ובין למתי בין פסק ש"ט זה טלמוכיח
 אחריו, הבא הפסוק משמעות כפ. זה אין כי דוחק, הוא זה ואך עזרא. אבןאברהם

 אין כן על רבינו. משה עשה וכן המחרת ליום עליו ההעתרה ששאל נראהכי
 רשב.ם. בפירוש ההוא להמחבר נזדמנה אחרת נומחא ואולי - כזב". שטי אללמור
 טנחת דברי וסוף רשב,ם. ופ.רוש רשע פירוש בין הפרש אין שבידינו בפירושכי

 ודברי כאן. ראב"ע בפירוש אשר אצמננינות דברי אל יוסבו הבאתי אשריהודה
 באחריתם, טעות ויש בראשיתם ע"א לב בדף חסרים הנדפם יהודה מנחתמפר

 שלמה שרבנו לומר ורצה כא"ע, פירש וריש להיות צריך במ"ע ורש"פובמקום
)הוא

 רש."
 141 רף ~RSB ע.ץ 13( - כינהו. : בכ"י 12( - עזרא. כאבן פירש

 9.הערה
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 ערוב  עגלראים הם  ואבים  נוף כי אר ימר  הערוב. הו נק:עףטימ
 שרף( יטדדם ערבות זאב כדכת'ק בליית לטרוף ,סדרכם ,יםעל
 יאמר כן אדום, מאודם יאמר וכאשר לבקר. ברמו לא ערבזאבי
 הוא ערוב שהזאב ב"ל, נויטריניר4( ערוב מערב עמוק 3(מעמק
 אדום ]וכן[ עמוק קרוי והמעשה5( דבר, שם עמק בערב. הולךשהוא
 קלים רעות שהחיות לפי ההוא. ביום והפליתי .18שחור:
 לשון לומר הוצרך משולחן כשהמכה המלכיות בכל ללכתהם

 בהמותי(: של בדבר וכן מכות. משאר יותר והפרשההבדלה
 ופורקן וחלצה והצלה ישועה וכן הבדלה. לשון פדות. ישמתי.19
 תאמר שלא יהיה. למחר מה: זה והבדלה הפרשה לשוןכולן
 היה מאום צאן,'דבר מצרים. תועבת כי .22 לנו: היה הואמקרה
 כדכת' הוא. בירון דרך בתמיה. ימקלונו. ולא מצרים:בעית

 באכנים8( ויקלל'וימקל הלוך לעומתו ההר בצלע הלך ושמעיבשמעיה
 עריתכם את ן?ס?מתי 9( כמו והעמרהי. .25 בעפר: ועפרלעומתו

 פתרונם כולם 12(והעליתי, מאדום, חכמים 11(יהאבדתי בי10(רהחזקת
 לשעבר אבל גורמים"(, אות-ת כי 13(והעבדתיץ וכן ופתחיןלהבא
 כילם סטכלהי' סעליהיץי 16( חמאתך' מעליך 16(סעברתייאמר

 פמיליך18(, י1(ודהכרתי יאמר אותיות בשאר אבל קטן.בפתח נפתחיי
 בפעם גם להבא::-.28 בין לשעבר בין בחיזוק כולם19(יהשמדתי,

 בצפרדעימ20(: שהכביד כמושאת.
 אפר פיח. .8 היא: מדינה מכת יאמרו שלא לאמר. מוער *5פ
 מורסא מלאות אבעבועות מגדא[ פורח. .9 ברוח: שמתנפחדק

 אלגביש ואבם וברד אש והכאות חבלות מיני מבפותיי. .14וליחלוח:
 היתה בהמות של הדבר כשהיה עתה. כי .16 וקיטור: ושלגוגופרית
 מן נכחד פ( והייתה בדבר למות ובעמך בך כן כמו יד לשלוחדעתי
 וגוי כחי את הראותך' בעבור העמדתיך ואת בעבור ואלאהארץ,

 שלא ויו נוסף כן ואחרי בכני היה כן 3( - נ,ג. צפניה 2( - ה,ו. ירמ-ה1(
 השתמש 0( - "10"0401. וכליא 8וו-;WSSttNY הוא איל. 4( - סומק. להיותוכדין

- (13eschaffenheit), בדבר שיש תאר בפתרון מעשהבתיבת  - מ,ד. 6( 
 במדבר -י9( ומקלל* וממקל הלוך לעומתם בכ"י: 1 - טז,ינ. ב' שמואלז(

 -- ח. עובדיה, 11( - במפרינו. סגול ושם כה,לה. ויקרא 10( -כא,ב.
 זכריה 15( - גורמם. אותות בכ"י: 14( - יז,ד. ירמיה 13( - כו,ג. יחזקאל12(
-ג,ד,  - פסילים. בכיי: 18( - ה,יב. מ.כה 17( - ו,ד. מיכה 16( 
 וה-תה. בכ.י: 21( - ח,יא. ז,כנ; דבריו ע' 20( - .נ. ה מ.כה19(
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 ממתולל. .11 "'י: ארע ידעתי לא שאמרתי( שטותהלהורשך
 כדכת'8( לעבדים אותם כרכש הממילה. מולו סולו מן2(מתפעל

 כל כי המתפעלים שיטת ולהודיעך ולשפחות. לעבדיםויככשום4(
 מן שאוציא מאתון חוץ בראש תי"ו תוספת באה המתפעליםחיבת
 יתבדל, יתברך, און, פועלי כל 5(יתאמרו יאמר אמר מן לבמוף.הכלל

 9(ויתחבא, 8(יתווכח, המההלל, 7(יתהלל והתקדשתי,6(יהתנדלתי
 13(ויתמודד 12(יתלכדו, כהתכנם, צרה "(והמסכה תתיפי, לשיא10(

 והון 18(מתרושש זנ(מתפלל, 6ן(התעללתי 15()ייתלקטי(14(מהנ.שא
 אותיות, משבעת חוץ בראשם תי"ו ביתא האלפא כל לך הרירב.
 במתפעל אחריהם התי"ו באה והם~'ך השיין עו'ת. מ"ץ דז"טהללו

 שבח מן עלינו, 20(תשתרר שר מן 19(ממתולל, סלם מןשלהכר.
 22(משתכר. שכר מן עמרי, חוקות 21(וישתמר שמר מןישתבח,
 תבא הצדיי אחרי אלא שלהם. במתפעל תיי'ו יבא לא והויי'ןהצד"י
 צבע מן 23(נצטדק יאמר צדק מן מתפעל. של תי"ו במשםפי"ת
 מצטרף. צרף מן ביהושע25(, הצטיידנו ציד מן בדניאלה(,יצטבע
 הזדמנתוז ומן מתפעל. של' תי"ו במקום דל"ת תבא הזיי"ןואחר

 של ד' נצטדק של ט' בתיבות הן מנוספת אבלבדניאל26(.
 וכן שפירשתי, כמו מתפעל לעשותן יהאמרו של ותיו 27(הודמנתק
 תוספת בה היה לא התיבה ראש כשהם עצמם28( הם אבלכולם.
 יאמר לא אליו, מחכר ד-ול את 29(וישמע כמו להתפעל.אות

 תתפל82( עכ"ל 81(ועם יתטמא. יאמר לא כעל, יטמא "(לאמתדבר.
 אמוף, העז, .19 תתתמם: יאמר לא 3"(תתמם, תתתפל. יאמרלא

 1.כבשו בכ"י: 4( - לד,יא. ירמ-ה 8( - מב,י. ישעיה 2( - ה,ב.1(
 - ט,כג. ירמיה 7( - לח,כנ. יחזקאל 6( - צד,ד. תהלים 5( -אותם.

 - כח,כ. ישעיה 11ן - ד,ל. ירמיה 10( - נ,ח. בראשית 19 - ו,ב. מיכה8(
- א,ה. א' מלכים 14( - יז,כא. א' מלכים 13( - לח,ל. מא,ט; איוב12(  
 כותק אלא כאן רשב.מ כתבה שלא נראה אבל הת-כהן נמצאה יא,ג בשופטים15(

 אל הנל.ון מן באה ואח,כ בע-ניו, זך שה.ה יתלכדו במקום הגליון על כתבהפועה
 התעוללתי.- ובב".: ב. י 16( במקומה. שלא שנמצאה והעד רשב.ם. דבריהוך
 - טז,יג. במדבר 20ן -- כאן. 19( - יג,ז. משל. 18( - ח,כח. א' מלכיםז1(
 ובכ-י דה. רף מנחם במחברת נם זו ודוגמא א,ו. חני 22( -- ו,טז. מיכה21(

 - ה,כא. ל; כ. ד,יב. 24( - מר,טז. בראשית 28( - משתבר. שברבטעות:
 אות.ות 28( - הזד. זמן בכייי 27( - )קרי(. ב,ט דג-אל 26( - ט,יב.25(

 - כב,כז. ב' שמואל 81( - כא,ד. ו.קרא 30( - ז,פט. במדבר 29( -רטיית.
 לב,ה. לדברים לבו שת אשר המופר טסות והוא ופתלתל. עקש עם בכ"י:82(

 - צרכו. כל לא אבל והג.ה, אחר ובא תתפתל, בכ"י: כתוב היה כןזאחרי
 יח,כו. תהל-ם כב,כו; גי שמואל53(



93 ט,יז-י,יא באוארא

 הפעם. חטאתי .27 העיזו3(: הגבים 2(ישבץ ב:3יב4ין, אניצי 1(העיוךכמך
 כתרג'. תיראוז. טרם כי .80 שחטאתי: מודה אני הפעםעתה
 הברר שיבר שלא שמה להודיעך נוכו. לא .89 תיראון: לאעדיין
 הרך: את אוכל והארבה הקשה את מקלקל הברד הארבה,אכל
 חותכו כן כור בתוך כסף כהתוך ככת( הציקה. לשון נתך..83

 לא עתה עד לחטוא. וירסף .84 ארצה: ההיק לא ומטרבתוכה.
 הרשעים ועמי ]ואץ[ 5( הברד על כשהודה אבל במזיד, לחטואנתכוון
 מזיד: עכשיו הורהולכן

 פרעה. אלבא

 שהודיע,הקי מצינו לא מכות בכל וגו'. הכבדתי אני כי .1י
 6ז ]ו14מר[ הצדיק שהוא פרעה שהודה ביאת אך לבו. את שתיוקלמשה
 כי לומר הוזקק לכך לחטוא, 7(ויומף כת' ובזאת הרשעים, ועמיואני
 לבוז 8(ויכבד למעלה כתיב שכך עבדיו, לב ואת תו' הכבדתיאס

 ענה מן לענות. *8 עלילותי(: פעולת התעללתי. .9 שומי:שיתי.
 עם ולהיות להיכנע ועיטי, עומ לשון והוא לראוה. ראה מןלענות,
 הצומח. העץ הארץה(: את לראות הרואה יוכל10( ולא *6מלפני:
 יאכל כן אחרי שסנמח ומה השדה. yu כל את שיבר הברדכי

 בדבר מצרים אבדה כי ירעת לא עדיין וכי תדע. הטרםהארבה12(:
 רעה חהמבים אתם פניכם. נגד רעה כי .16 מכות: ובשארוניברד

 נבומם: ]פמהם( תנד בעיניהם חכמים 18(הוי מוכיח תהבלבבכם.
 אתם "'י את לעבוד מבקשים. אתם אותה כי י"י את יעבדו.11

 י"י כן יהי להם אמר"( ולכן למהש ונשים טף וא"כ פניי,מבקהים

 כאן הובא ע"ב כז דף רזא בפענח 3( - לא. י ישע.ה 2( - א, י ירמ.ה1(
- רשב"ם* ואיננו שמואל. מהריר בשםפירוש  בפסוק 5( - כב,כב. יחזקאל 4( 
 אדם* בני עם י.י מעשי פעולת -9( שם* 8( - ט,לד. 7( - פ,כז. 6( -כז.

 ושלא עז,יג. סו,ה; ט,יב; בתהלים אשר המקרא לשון רעתי לפ- רשבים אחזובדבריו
- רששכדברי  במחברת הדבר ומקור רשיי. כדברי ת( - יכול. בכיי: 10( 
 - ה,כא. הטעיה 18( - הברר. בכיי: 19( - ע"ב. 81 .דף 11 זר ערךמנחם
 תיקן. שמואל קרן ובעל שאמר. ולכם בכיי:14(
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 רוח כי ים. רוח י"י ןיהפןך י19 הבערש: אדרוס. ויגו-שעמכמ1ן:
 חשך. יימש .21 לים: החזירם מערבי ורוח הים מן הביאםהקדים
 החשך כלומר יאהל. לא כמו ערבי, שם יהל ולא כמור( חשך.ויאמש
 שלשת עד הלילה האירה *מלא מרוכה, זמן ויאפיל יאמש לילהשל
 מתחתיו. .28 גדולי(: חשך ואפילה, חושך אעלה.[ ]חשך .22ימים:
 במושבותיו, אור היה ילכו: היכן ידעו שלא פשוטו4(, לפימביתו
 המצרי: בית אצל יושב שהואאפילו
 אחד נגע עוד פרעה לפני בעומדו משה אל י"י ויאמר *1יא
 הלילה כחצות י"י אמר כה לפרעה משה השיב כן ואחריוגו',
 לשם יישאלו. .2 ומקנה: טף ונשים גברים הכל, כלה.וגוע(:
 ויאמר .4 נחלתך: גוים ואתנה ממני אשאל כמו גמורהקמתנה
 כמו חצה מן כחצות ]הלילה[. כחצות יני אמר כה לפרעהמשה
 יציאת ומן כשיגיע כלומר עלה. מן המנחה "(כעלות עשה, מןכעשות
 מעשה ובשעת מצרים. בתוך יוצא אני הלילה כשיחצהישראל
 כי פשוטו. לפי זהו בבי"ת. הלילה בחצי 9(ויהי לכתובראוי

כשאם-
 כחצות, לאמר ראוי אז בכורות מכת של הומן לפני משה

 הרחיים. אחר אשר .5 הלילה10(: שיחצה זמן אותו כשיגיעכלומר
 הפסוקים שני הבור. בבית אשר השבי בכור עד אומרח( הואולהלן
 אותם מטחיהם שהיו הרחיים, אחר הוא השכי בכור כי הם,אחד
 לא כמוהו אשר ." האמורים"נ(: בבית טוחן ויהי שנ'צ'(כמה

 14(המחנה אחד. בדכי נקבה ולשון זכר לשון מצינו הרכהנהייתה.
 בכורי ומשחית מויק15( המלאך כלב. יחרץ לא .7 והכהו:האחת
 לא החיות מזיקי של ניבוח קול אפילו ישראל בכורי אבלמצרים,
 בשעת שהרי לו, אמ' כבוד דרך עבדיך. כל יירדו .8 אותם"(:יזיק

 דבריו כ- פרעה בפ- כזאת בקללה י'. שם זכרון על לחמיה א.. י"ל1(
 הסדר נהפך בב.. "י - יג,כ. ישעיה 2( - לנו. י'י חג כי אמרם: עלמוסבים
 כמשמע איננו רש'. שפ.רוש ר"ל 1ן ו- חשך. וימש פירוש קודם הזה המאמרובא

 כדבריו "( - הזה. לפסוק ראב'ע בדברי כשתעיין תבין כוהתו 5( -הכתוב.
 לדעת 10( יב,כט.- 9( ג,כי- ב' מלכים א( ב,ח,-- תהלים 7( ג,כב.-לעיל
 בעני.ן כג,כג לכמדבר דבריו עי העתיד. אל ירמס התיבה בראש כ'ףרשב.ם
- יב,כט, 11( -כעת.  רמז הזה רשב'ם פ.רוש אל "'( - טז,כא. שופט-ם 12( 
 - לב,ט. כראש-ת 14( - זקנים. דעת ספר של ע.ג לג בדף יהודה מנחתבעל
 כתוב: ע.ב כח דף רזא בפענח "1( - תיקן. ק,ש ובעל המזיק. בכ.י:15(

 בע-ר הסות שכשמלאך אעפ,י שריל אמר שמואל רב-:ו בשם ח-ים"ומהריר
 ובמנחת - היטב. הבינם לא אשר כאן רשב'ם דברי אל שכ.ון ונראה צועקןם".כלבים
 מקוצי. הר.מ מפשט- ההוא הפ.רוש היבא ע"ג לג דףיהודה
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 וכל לילה. ולאהרן למשה ויקרא ]עו'[ לנלה פרעה '(ויקםמשטה
 פניך, ראות עור אוסיף לא 2( לו שאמר מה לקיים משה לו אמרזה
 כלומר פרעה. אליכם ישמע לא .9 אלי: תבואו ועבדיך אתהאבל
 אליכם ישמע לא ולאהרן למשה הק' אומר היה ומכה מכה כלאחר
 ופעם: פעם בכל י"י. ויחזק לבסוף:עד

 של שפרשה לפי וגו'. הזה החדש לאמר מצרים בארץ .1יב
 שאר אבל במצרים, נצטוו הללו שמצוות לפרש התירך נהיא[מצות
 בערבות מהם ויש מועד באהל מהם ויש מיני בהר מהם ישמצות
 העולם: נברא שבנימן יהושוע3( כר' חדשים. ראש .2מואב:
 לכס שאומר מקום בכל השנה.לחדשי

 תשיעי, שמיני בחדשים"
 עיקר העולם, נברא בתשרי האומר אליעור5( ולר' הם. הזהלחורש
 לשאר חדשים ראש שאינו אעפ"י לכם, הוה החודש כך.פשוטו
 תשיעי שמיני שביעי עבטי למנות חרשים ראש יהי' לכםאומות,
 וכרון לכס להיות תמנו ממנו אדר. חודש הוא עשר שמםאחדש
 השביעי, ובחודש כתורהל( וכשנאמר ממצרים. יצאתם בו]כי[
 השבונם לקהת הפסוקים רגילים וכן פירושו. מצרים שיאתלירח

 וגו', ישראל בני לצאת השלישי 8(בחודש כדכת' מצריםלמניאת
 בם לצאת שנה מאות וארבע שנה בשמונים ויהי הבית9( בבניןוכן

 אחד בית משפחות"( אבות. לבית .8 מצרים: מ]ארץ[ישראל
 רכתי בתים, בשני יאכל לא דפמח כי אחר, בבית יחד לאכולרגילים
 לאוכלו יוכלו שלא ימעט. ואם .4 יאכל: אחד "(בבית לבית,שה
 המ"מ הצאן. מן לי"י המכם ויהי כדכת'2'( מרין, במכסת.כולו:

 שכבת כמו"( מכמת ורמן. 13(במתג מלך, של מ"מ כמיעיו
 מנורת ואינו מבב, מן תמובו כמו כטס מטרת תכוסו אבלהטל.
 מעיקר ולא תוספת מכמת של המ"מ היה אם ואפילו כ~. להיימכם

 אלא תכוסו ]מומרת יהיה לא מעשה, מראה מקנה מצוה כמוהתיבה
 אות שכולם היי של פעל למ"ר מחטופי ראה, סטה כטהממרת
 שב מן אבל מצוה. ירך, תיגרת 15( תקוה, בחטף, הטיםשאחרי

 בכ'י: 4( - ט'א. יא דף השנה ראש 5( -- י,כט. 8( - לא. יב,ל.1(
 - יט,א. 8( -- כט,א. במדבר זן - ועוד. נ,ז. אסתר 6(י - שם. 5( -בחדשי.

 לא,לז.- במדבר 18( - יב,מו. 11ן - משפחת. בכיי: 10( - ו,א. א' מלכים"(
- טז,יד. *1( - לב,ט. תהלים15(  לט,יא. תהלים 15( 
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 חטף להם, אביא 2(ומגולתם תקומה תשובה יאמר מואב 1(ויגרקם
 בכנימת כל ~rD הנראה העליון מפתן המשקוף. .1 ראשונה:באות
 הדלת וחבטת שכופת לשון והמפרש אבימלך. והמקף 8( ככלהבית
 העברי: בלשון עביאים תורה בלשון חבר לו למצוא צריךעליו4(

 אכילה עיים כל וגו'. אש צלי הזה בלילה הבשר את יאכלו.8
 נראה נא. .9 ~כת: הנחפו כאדם הוא ומהירות חרמון דרךה~ו
 כאן: הכתהו אש צלי ובלא מים כלא שמבורזל קדרה5( צלילשון
 לי"י. הוא פסח .11 מהירות: דרר זה כל כרעיו. עלראשו

 הגוים: שבבתי בכורות להכות ישראל במז ויניח ידלגשהמלאך
 מי ויאמר6( מצרים באלהי בוטח שהיה לפי שפטים. אעשה.18
 והוא אחרות מלכיות במיפרי נמצא לקץ חטף תחגוהו. .14"ץ:
 נחל, ערבי ימובוהו סבכז( מן כמו -~*הו יאמר חגג שמגזרתעיקר.
 ציוה מן תעלוהו, כלה מן שיאמר הוא, ה"י גורת מן תח~הואבל

 ישם ככל כתוב ולכך וגו'. נפש לכל יאכל אשר אך '*16תצווהף(:
 בשבת אבל נפש, אוכל למעטי תששו לא עבודה 9(מלגכתטובים
 המצות. את ושמרתם *11 מלאכה: כל כתיב10( הכישריםויום

 ולא וגו'. הוצאתי הוה ההום בעצם כי לוכרון: הוה ביםלאוכלם
 ממצרים הוציאו אוטר הבצק את ויאפו "( כדכת' להחמיץ. בצקהמפיק
 תאכלו מושבותיכם בכל .20 וגו': גורשו כי חמץ לא כי מצהרעוגות
 למשפחותיכם. .21 נשחטין: פסחים שם שאין בגבולין אפילומצות.
 המף. שומרי כדכת'13( בכלי בסף. *22 אברז: לבית לעיל12(כדכת'

 יגין המזווות על אשר הדם סימני כי תצאו. לא כסף: ספית14(
 טובים ימים משאר המשונה הואת העבודה מה *26עליכם:
 הלילה. בחצי .29 ועבר: דילג פסח. אשר .21 דברים:מכמה
 כמאו על לישב העתיד כסאו. על הישב פוסחיהן: את אוכליןכשהיו
 מן בצקו. י84 אותי: תברכו וגם אותי. גם רברכתם .82 חייה:אילו
 הבצק, בו שנותנין הכלי הוא ם. משארות כתפו: כתף"( מן ]כמוובצק.

- כב,נ* במדבר1( - סו,ד. ישעיה 2(  - כו,ח* בראשית 8(   הוא 4( 
 RSBK עיין 8( מ,כב..- איוב 7( - ה,ב. 6( - קרר. בכ,י: 5( -רקדי.
 כה. כח,יח. במדבר לן; לה. כה. כא, ח. כנ,ז. ויקרא 5( - 2. הערה 59דף
 - כט,ז. במרבר לא; כח. כג,נ. טז,כפ; ויקרא 10( - לה. יב. כט,א.כוו

 ג.- בפסוק 12( - לט. בפסוק 11( - ו. כג, לויקרא ורמב"ן כאן ראבע כתבוכדבריו
 וגוי אסתר על בפ.רושים קרא יוסף רי חברו כמו סף ופירש ,כא. ב אסתר18(

 ב, מלכים 14( - 9. דף טללינעק הח' ע"יהנדפסים
 כסף. בכ"י: 15( יב,יד.-
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 שנותנין המל הוא שהפנא כשם וכתוארתך* טנאך ברוך מוכיחי(תה
 ברכת וזהו העימה, את בו שנותכן כלי משארתך2( כן הפרי, אתבה

 לתת העם. חן את נתן .88 תימה: פירות מלאים שיהואהכלים
 בעיני ]הזה[ העם חן את ונתתי שמות3( באלה כדכת במתנהלהם

 ומצרים  העוואלים היו ישראל לישראל. מצרים וישאילוםמצרים:
 הדבר את עהטואל5( מי היתה". ומתנה שאילתם השלימוהמשאילים,

 לו נותן משאיל מפעיל. קרוי ששואל מה לו שמומר ומי פועלקרוי
 על ונתנו שאלו מלבטניהן טיב עדיי מצרים. את וינצלו ששאל:מה

 מהר עדיים את ישראל במ ויתנצלו חכדכת'6( בנותיהם ועלבניהם
 בגוים: וזזערבו כדכת'י( תערובת, לשון רב. ערב .38חורב:
 כי חמץ. לא כי בתנור: האפוי אלא לחם8( אין כי עיגות..89
 אביו. אהב וכן10( פעל. לשון פרעה, לב אכבד וכן החמיץ.לא

 ולכך עשו. לא לדרך צדה וגם היקין12(: זקן, דיד11(יהמלך
 אשר ישראל בני ימושכ .46 ולמים: ללחם  להתלונןההצרכו
 שנה מאורז וארבע שנה שלשים סוף עד כמצריםישבו

 אברהם היה שנה שבעים בן כי הבתרים. בין לאברהםמשנאמר
 זרעך יהיה גר של מאות והארבע הבתרים13( בין עמו כשנדבראביס
 ה[בתריכם: ]בין בפרשרז הכל שפירשתי כמו משחק"(התחילו

 שנה מאות וארבע בתרים ברית של שלשים מקץ ייהי.41
 במצרים מזם ומכל תו'. הזה היום בעצם ויהי שחק לידתשל
 ליל .42 הטלשים5י(: מאות ד' מוף של ועשר מאתים אלא ישבולא

 הלילה לוה מצפה הק היה אביהם שמות לי"י. הואשימורים
 בני אתלהקניא

~w-w 
 4ל הוא ולישראל שהבמאים. כמו ממצרים

 בו לחוג הלילה לוה שמצפים דורותם, לכל לדורותם,שימורים
 המתנה, לשון שמורים. ומשפמיו: חקותיו[%( ]ככל הפסחחב

 כדרך בו. תשברו לא ועצם .48 הדבר: את שמר ואביוכסויי(
 כדבריו 4( - נ,כא. 3( - משארותיר. בכיי: 8( - כח,ה. דברים1(
 להראות ורצה 6(לג,11 - תיקן. קרט ובעל שפועל. בכיי: 6( - יא,ב.נ,כב;

 לרגם שר,וצרך מה אלא לקחו שלא ראינו שרוי מצרים ארץ רכהט וכלעמם
 כתב וכן תיקן. ק"2 ובטל להם. בכיי: 8( קו,לה.- תהלים ק בחורב.- י"ילחנ

 184 דף 1]8 ק12(1ע' א,א. צ מלכים ?( כז,יד. בראשית נק היד"

 גי'ךפרק
-  יא. , לו בראשית 17( לד,וסיף1 נל  16( שם. 15( 
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 ולא מילה מחמת אחיו שמתו ישראל ערל. יכל .48 חיפזון:אכילת
 האמר[2( שכבר אעפ"י וגו'. הוה היום בעצם ייהי .61נימול'(:

 הק' אמר עויצאו שביום לך להמר עתה וכתילו חוזר למעלהזה
 בכור: כל לי קדשלמשה
 באדם. מדון: ראשית מים פוטר כמו8( פתיחה, לשון פטר. .2יב
 תבואה, ובישל ביכור האביב. *4 ולבכורות: ההזה מתחילהעבודה
 באת אות במקום הדגש הנחל. 5(באיבי יקטף, לא באיבו עורנוכמח(

 עבורה עובד אני במצרים נימים לי י"י שעשה יה בעבור .8החמירה:
 נמלה פינה לראש שהייתיק לי י"י שטה אשר היום8( זה וכןי(הזאת6(.
 לזכרון לך יהיה פשוטו עומק לפי ידך. על לאות .9 בו:ונשמחה
 בין לבך11(: על כחותם ששני כעין10( ידך. על כת"כ כאילותמיר
 את למי:.10 המצח על ליתן שרמלין זהב ורביד תכשיט כעיןעיניך.
 ותנהו מבהמותיך הסירהו והעברת. .18 הפסח: חוקתהחוקה.
 לאחר תפדה. .18 הבמן: מן שילוח לשון שגר. ויקחיבמ:לכהן

 המשכן, שהקם12( שנייה בשנה בכור כל תחת הלויםשנתקדשו
 חדש מבן הודויו וכת'4'( לגלגולת שקלים חמשת  חמשת8קילקחת
 וכן לבנך. תאמר זה כל הקשה. כי ייהי *16 וג': בערכךתפדה
 פרשה כל למשה אמר הק כי ממצרים. י"י 15(הוציאנו מרכת'מוכיח

 לישראל אמר לא משה כי וג'. י"י השיאנו לבנו אומר וישראלזו,
 לאות והיה לישראל כאנה שיאמר צורך[ מה נוגם מעצת זהפסוק
 כך: לבנו אומר האב אלא וגו'. ההניאנו יד בחווק כי ידכהעל

 המדפיסים והוסיפוהו בכיי חסר נאמר 2( הממלתא.- פי על יקרי כפ.ייש1(
 - ו,יא. השירים שיר 6( - ח,יב. איוב 4( - יז,יד. משלי 8( -הראשונים.

 - יום. בכיי: 8( - קיח,כד. תדלים 7( - יח,ה. לבראשית דבריו ע.ין6(
 במחברת מנחם בעקבות הלך 11( - ח,ו. השירים שיר 10( - שה.תי. בב,,:9(
 במדבר 14( - ג,מו. במדבר 18( - המשכן. את גיהוקם בכ"י: 18( - 99. רף 111טף

 טז. בפסוק 16( -יח,טז.
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 בנעו'לד":ויזע

 לארץ להבאם הק תתכהן העם את פרעה בשלח ייהי"1
 הזג קרוב כי פלשתים ארץ דרך להמותם הק' רצה ולאכהן
 ארץ מלחמות לטורח ולכשיבאו כנען, בארץ מיד ליצנם הואדרך
 הלא 1( כדכת' פעמים כמה שעשו כמו למצרים וישובו ראש יתנהכנק
 את אזכרנו וע', מצרימה ונשובה ראש 2(נתנה מצרימה, שוב לנומוב
 דרך העם את ]אלהים[ ויסב לפיכך במצרים. אכלע4( אשרהדגה

 אבל %. מחורב יום עשר אאחד כדכת רחוקה* ארץהמדבר
 שמוכיח כמו כשן ארץ ובין מצרים בין מפמיקין היו לבדםפלשתים
 מצרים לארץ פלשתים ארץ דרך ללכת כנען מארץ יורד שהיהביצחק
 יצחק 8(וישב הזאת, בארץ 7(גור הק' לו שאמר עד הרעב6(מפס
 ארץ את לירש הולכים שהיו זיין. בכלי וחמושים. .18בגרר:
 ארץ אל מצרים מעני אתכם אעלה 9(ואומר למעלה שכת' כמוככן
 מלאך הולך. יי"י *21 דיהושוע: חמושים 10(תעברו וכן וגו',הכנעני
 ולילה. יומם הענן!1(: ועמוד האש עמוד ישראל לפני מוליךשהיה

 לא .22 אחריהם: וירדפו הם בורחים יאמר פרעהשכשישמע
 מפר ימוש לא אבלט( אחרים. את ממיש מפעיל, לשון הק'ימיש

 פלנל: לשק]ה[תורה,
 שלא אחור שבו לפיכך ים. נבכי לפניהם13( הם. נבוכים .8יד
 מקום שהוא דרכם את המדבר עליהם מגר כי ילכו, היכןירעו
 ולפיכך מאחריהם14(, שם ודואגים רעות וחיות ועקרב שרףנחש
 מגדול בין באו ועתה המדבר בכינה באיתם חונים שהיו ממקוםשבו
 אין הרי לפניהם. ים, נבכי נבוכים, והרי הים על לחנות היםובין
 ים בנבכי מגורים נבוכים. לאחור: ולא לפנים לא לנום מקוםלהם

 כי *5 נהרות: 16(מבכי ים, נבכי עד הבאת כדכת'15(שלפניהם,

 הוא כן 4( - יא,ה. במדבר 3( - יד,ד. במדבר 2( - יד,נ. במדבר1(
 שם ז( - ב. כו,א. בראשית 6( - א,ב. דברים 5( - נאכל. ובמקרא:בכ"י.
 כן כתב 11( - א,יר. יהושע 10( - ג,יז. 9( - ו. בפסוק שם 8( - ג.בפסוק
 איוב 18( - א,ח. w~r 12( - שם. שכתב מה וע' יד,יט. המקרא דברימשום

 שלאחריהם. על וסופג שלפניהם על מוסבה המקרא תחלת לדעתו 14ןלח,טז.-
 כח,יא. איוב 16( - לח,טז. א.וב 15( וגו'.- שבווע"כ
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 מעבוד קמץ. חטף מעבדי~ו. אחורי(: ששבו .מתוך העםברח
 לחם כבאכלנו האש, 3(באכל השבועה. את משמרו וכן2(אהדנו.
 שרים. ושלישים. המובחר: חשוב רכב בחור* רכב *7לשובע:
 יוצאים .8 סוף: בים טרכעו שלהגיו ומבחר לפנינו5( שכת'לפי
 רודפים ועמו פרעה שראו עד כלל דואגים היו לא רמה.ביד

 למות לשון: כפל אין. המבלי *11 מאד: 6(ויראו אזאחריהם.

 אחרינו רודף אין ואפילו מים, ואין נלחמ[ז( אין אשרבמדבר.
 אבל אדום. שמענו כמו9( גורמת8(, היין וביהדן. *16 ברעב:נמות
 את המוליך האלהים מלאך ייסע *19 10(זכרני: יאמר זכרמן

 מאחריהכם המלאך וילך ישראל מחנה יופני הטקמ(עמור
 כי מאחריהם. ויעמוד מפניהם ]הענן[ עמוד ויסע כךומתוך
 והנם ישראל מחנה ובין מצרים מחנה בין להפסיק הוליכוהמלאך
 כל זה אל זה לירב יוכלו שלא ביההטוע2'(, כדכת' ביניהםמאפל

 לשיראל האש עמוד ויאר למצרים והחשה הענן ייהי 294הלילה:
 כל לישראל קרב לא מצרים וה, אל וה קרב ולא הלילהאת18(

 מייבש שהרוח הק' עשה ארץ כדרך קדים. ברוח *21הלילה:
 ואעו ברד של בכולות הבענן, אש בעמוד *24 הנהרתן: אתומקריח
 ויהם. ויהומם: ]וגו'[ גדול כקול י"י וירעם כדכת'14( הצן.מתלקחת
 מצרים כשראו מרכבותיו. אופן את ויסר .25 קול:מהומת

 "(כדי אחריהם להפותם דוללות אמרי את פורחים היושנתדממו
 לפנות אנעם תמטים מנהגים היו אלא יכלו16( ולא אחור ולברוחלנום
 לפני זו מריבות והרכב העגלות היו כי גדול, ובקהוי בכבדותלאחור
 מפני אנוסה מצרים שאמרו לפי כךו עיירים הע למה177(

 את י26נטה במצרים: בנו עתה להם18( נלחם י"י כיישראל
 נמים רמצרים 274 לים: מעבר הים שפת על ישראל כשעברוידך.

 אנשי הכירו ומזה דברו, כאשר לחי לזבוח ימים שלשת דרר הלכו ילא1(
 1,ח.- רברים 2( - הימים. כל מצרים את לעזוב היה מחשבתם שראשיתמצרים

 חמר לחם 7( - י'. בפסוק 6( - פו,ד. 5( - נ. טז 4( - כו,י. במדבר8(
 רשבזם על במפרי וע' לד,י. לבראשית כתב וכן 8( - חלק. מקום ונשארבכ"י
 שפירש כמו 11( - קו,ד. תהל.ם 10( - כג,ו. בדבשית 9( 16. הטרה 139דף
 לאחור 5!( - ז,י. א' שמואל 14( - כל. 13(בכ'י: - כד,ז. 12( יג,כא.-לליל
 אחור הנוטים ולכן אחת בשורה ולא 17( - יוכלו. בכוי: 16( לפנים.-ולא
 משום הטמע פירוש כאן הביא שור בכור יוסף ור' אחריהם. באשרנפגשו

 הבין לא המניד אבל רשב'ם לפירוש במקצת דומה והוא רשב"ם(, )הוא שמואלר'
 לכם. בכ"י: 18( המפרש.-רמת
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 קודם הים פגעם לנום מרכבותם אופני הופכים כשהיולקראתו.
 כבר ישראל ובני פניהם, לקראת הים להם ובא לנמרישנהפכו
 את הים שפת על אשר ישראל וירא הים, בתוך ביבשההלכו
 ישראל כשהיו הים. שפת על .80 בים: וטבועים מתיםמצרים

 כתוכו* ומבעו המצרים פס על שב הים את מיד ראו ]הים[ שפתעל
 י"י קול את 1(וישמע כבראשית פרשתי זה ובעניין פשוטו. עיקרזהו

 במדבר שאף בי"י. ויאמינו .81 היום: לרוח בבן מתהלךאלהים
 בנרעב: ימתנולא

 מקומות. בכמה נאות קורא מלחמה נצחון גאה. באה .1פו
 והחוסמים. הגחלים "'י, יסח באים חבית נאים. על גמול2(השב
 5(רומי וכן השליך. של תרגום בים* רמה עני: ידלק רשע"בגאזת
 לי היה והוא יה, ישראל ושבח וומרת עוז יה. וזמרת עזי .2קשת:

 7(היהעבי בגוים. רכתי כמו6( יתירה ויו"ד קמץ חטף שילישועה,
 פירושו הבטמורה אליך קזז. אבל המלע. בחגוי 8(שכמכשמים.
 עשרת 11(תממר וכן מיין, ולא 10(ושכורת כמו וזמרת.לנישלי:
 שערת תממה יחלוף, פף על ורוח הפסוק ראש של כפילולשרי,
 בישרי. שלהוכיתא ט(תצלהב יוסף רב תירגם וכן בשרי.הרוח
 שלא פי על אף אלי. ]זה ושערת: שכורת כמו חמר זמרתהרי
 ואנוהו* האישא(:[ משה זה כי כמו"( זה לשון לומה שייךראוהו
 16(נוה לשון ואינו ציון. בת דמיתי והמעונגה הנוה כמו"(ואייפהו.
 רוממנהו[ ]וא ואנוהו וארוממנהו. מוכיח מופו כפל כימשולח,
 עשה: משפט י"י "(נודע שמו. י"י .8 להק: כיבוד לשוןשמהם

 יכמיומו. *5 והשליך: זרק המתזים. ויורו כ18%( בים. ירה.4
 הראשק19( או בשביל אך לומר, לו היהיכםיופ

 ]נגלי
 השם. גם כן[

 מן ]כמת מבוא בא מן מבואיו, לומר לו היה ומיבאיו, 20(מהצאיווכן

 בבראשית והמקרא לתקן. היט-ב שמואל קרן ובעל כבראשונה. בכ"י:1(
 משלי 3( - צד,ב. תהלים 2( - רשב,ם. בשם שם הבאתי אשר את ,עינ,ח.

 תהלים 7( - א"א. איכה 6( - עח,ט. תהלים 5( - י,ב. תהלים 4( -מו,כה.

 יודעיה 10( - נט,י. תהלים 9( - מט,מז. ירמיה גן טובדיה, 8( -קכג,א.

 - יקוא. טלעילי י4לס~א הנדפם: בתרגום 12( -- ד,טו. איוב 1נ( -נא,כא.
 מדברי להוציא כן וכתב רשב'ם. בשם רזא בפענח הובא 14( - לב,א. שמות13(

 תהלים 7'( - כז,י. ישעיה 16( - ו,ב. ירמיה 15( - רש'י. שהביאהמכלתא
-.r,e)18 הראשון. או תיבות פעמים שתי באו בכיי 19( - יא,כד. ב' שמואל 

 וכדומה כן ננקד או בא תיבת שחמר הראה אחת. פעם אלא להעמה-םואין
 מג,יא. יחזקאל 90( - הראשון. או השנותבמקום
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 לרשב"ם התורה פירוש

 מובאיו1(: אמר משאיו בעלילת אבל מלון. לן מן מקום,קם
 היא ימין אויב. תרעץ היא ככח נאדרי שאתה י"י ימינך.6

 נהרות 8(נשאו כעין זה ומקרא רומימה. י"י ימין כרכת'2( נקבהלשון
 יעלווו. רשלים מתי עד י"י רשעים מתי "ער קולם. נהרות נשאוי"י
 אינו הראשון חציו יאבדג אויביך הנה כי י"י אויביך הנה5(כ.
 אך דברו, ומשלים וכופלו האחרון חציו שיבא עד דברומסיים
 לשון קמיך. תהרס יז מדברו הוא במי מזכיר הראשוןבחציו
 ממעמם י"י, אל יהרסו 6(פן וכן מקומתו. הדבר ומנענע משפילהמרה.

 וברוח .8 ממצבך: ויהרמך מאהל יחתך וכןי( לראות.להתקרב
 כמו למעלה כבהו נערמו. הלילה: כל כוה קדים 8(ברוחאפיך.
 קפאו. אחד: נד קמו בירדן9( וכן בוכה. לשון נד. חטים:ערימת
 ]נהפך1"( הים כשראה אויב. אמר .8 תקפיאני: וכגבינהכמו"(
 כי וכן18( חרבי12י. בהתואת תערי אריק חרבי. אריקלחרבה:
 החיצים יורה הוא דגורת דריכת שמנחיתתה( על גי, נחתוחיציך

 לכך ורועותיי, נחתנה קשת 16(ונחתה ידיך, עלי ותנחתכדכת'15(
 ]כמים כעופרת צללו .16 נחיתה"(: החצים יריית קוראהוא

 אדירים שהן אע"פ ים של במים אדירים, שהן במימותאדירימ1*
 בקודש, נאדר כמוך מי י"י באלים כמוך מי .11 ים:כמשברי

 פירושו וכן בכח. נאדרי י"י ימינך אצל שפירשתי הכפולים מן והגם
 תהילות* נורא כמותך: בקודש שנאדר י"י באלים כמוךמי

 כדכת'"( ומאויים יראוי אתה ידיהם על בך האמורותתהילות
 משה אל י"י "(ויאמר ימינך. נטית .12 י"י: את העםוייראו
 מנהל בעזך. נהלת *18 וגו': וישובו היכם שי ידך אתנטש
 כנען ארץ את ולהורישם להכניסם כדי עכעויו20( ישראל אתאתה
 אילי אדום, אלופי פלשת, יושבי 14 .15. קדשך: נוהשהוא

 תהלים " - צג,נ. תהלים 8( - קיח,טו. תהלים 3( - מבואיו. בכף:1(
 נפרדים כתובים שני דברי 17 - יט,כא, 6( - צב,י. תהלים 5( -צד,נ.
 היא סופר שטעות ונראה יחד. ונתחברו נשתנו נב,ז( ותהלים כב,יט)ישעיה
 - יד,כא. הכתוב בדברי היטתמש 8( - רשב'ם. המחבר מידי יצאהולא
 רערי.- ע' 1%( - להוסיף. לי נראה כן 11( - י,י. איוב 10( - נ,טז. יהושע9(
 תהל.ם 16( - לח,ג. תהלים 15( - נתיצת. שם בכיי: גו( - לח"ג. תהלים13(

 השתמש 18( - יד,לא. 18( - תיקן. ק-ם ובעל נתיצה. בכיי: זו( -יח,לה.
 ע' עכשיו. שפתרונו לשעבר שיש בשיטתו הלך 20( - יד,כו. המקראבדברי
 הים שעל לפי כן, לאמר הוכרח וכאן יד,כ. במדבר כנ,יא; א,כם; לבראשיתדבריו
 כנען. ארץ אל עוד באו ולא הזאת השירה את ומשוררים עומדיםהם
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 שמהם תו'[1(* יעכר ]עד *16 ישראל: ארץ שכיס אילו כלמואב,
 הירקי( עברת של אחר כפל ישראל2(. ארץ אל הירדן את יעבורעד
 גודלך. בזרוע כמו ורועך. בגדול .16 הפשט: לפי י"י הימינךכעין
 קוף מקדש. .ז1 קודשיך: היכל כמו בתילים5( היכלך קדושוכן
 עיניי י(משתי וכן ההצפינו וכן רפה. ודל"ת דגשה מקדששל

 מניע8(. שבא החטף את עושה מקדש של שבקוף הדגשמפלשתים.
 ימלך. י"י .18 משתי: וכן הצפינו, וכן רפה, אחריו של הרל"תולכך
 בכל הק שי[ מלכותו תוודע ישראל בארץ שתתישבולאחר

 כבר וישראל בים וניערו עו' פרעה מום בא כי .19ההלכיות:
 וכמוהפ( וגו'. הגמיאה מרים ותקח א הים, כתוך ביבשההלכו
 וכן למשמרת. הערות לפני אהרן ועיחהו משה את י"י ציוחכאשר

 ירמיה]ו[ שם וישב החנויות ואל הבור בית אל ירמיה]ו[ בא כיבירמיה10(
 קורא ]נביא[ הנביאה. .20 ויקההו: צדקיהו המלך וישלח רביםימים
 הבכור שם על אהרן* אחות אדם: בני תוכחות או שבח דבריבעל
 גביות 12(אחות אצל שפירשתי ח(כמו ]אהרן[ אחות ]אותה[קורא

 14(רשל וכן נסע. עצמו הוא ףסע אבל הפעיל, ייסע *22 ליפן: יאחית13(
 ז1(הגש 10(רפל אבל מפעיל. לשון ]החטאת[, פר את 15(ו"נש מחנהו,בקרב
 חוק לו שם שם משפטיך: 18(יורו לשון ייורהו. *25 פועל:לשון

 שם אשר הנסיון עלילות ידי על במרה שם נמהו[* ]ושםומשפט
 להוכיחם התחיל דמים את להם ריפא כך ואחר למםלדצמיאם"(
 יעשה והוא ילמדם אשר המשפטים ואת החוקים את עליהםשיקבלו
 שמוע אם להם20( שאמר ומשפטו חוק לו שם והיאךצורכיהם*
 אתכם, שציוה חוקיו כל ושמרת וג' אלהיך י"י לקולתשמע
 היה ולא דם מימיהם שעשיתי במצרים שמתי אשר המחלהכל
 אשר רפאך י"י אני כי עליך אשים לא לשתות מימת(להם

 אחת כוונה השני יעבר ועד הראשון יעבר ער 2( - בכיי. חמר המקיא צדו1(
 - יעבור. עד הפעם עוד שנכפל ומה ר.ל 3( - התרנומים. כפ.רוש ~לאלהם
- 1. בפסוק4( - ב,4 6( - סה,ה. 5(   שבא בשם -8( מז,כח. שופטים 7( 

 כאן בו השתמש רשומם שנם ואפשר ע"ב. ד דף במחברת מנחם כברהשתמש
 14.- והערה 11 הערה 180 דף לגערת במפרי כתבתי מאשר חוזר אני ולכן אחת.פעם
 והפסיקו בנתיים דברים באו שם גם כי ור'ל יז. לז,טז. ירמיה 0)( טז,לר.-9(

 - כח,ט. בראשית 12( - רשיי. שהביא האנדה מדברי להוציא 11( -הענין.
 בראשית 16( - ח,יר. ויקרא 15, - עת,כח. תהלים 14( - לו,כב. בראשית18(

 - להצאימם. בכ"י: 19( - לג,י. דברים 18( מד,יח.- בראשית 7!( - ועוד.מה,יד
 פעמים. שת. מים מים בכ"י !2( - לקול. במקום בקול ובכ"י כו. בפסוק20(
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 כל המים. כשרבא באלישם1( זדה לשק כדכת למים.רפאתי
 מיכדך תשרע לחמך ארע 8(וכרך כדכת' מדברי( במיםהמחלה
 : מקרבך מחלהההמירותי
 עוגות להם פסקו ט השני. לחדשי( יום עשר בחמשת .1סו
 קבר" א4 בכלח דבאים5( מיתת "'י. ביד *8 ממצרים:כשתניאו

 ולא
 העם ייצא *4 מנשה: מטה י(תליו כמו הבשר. סיר עלברעב:
 ימצאו לא הרבה ~קוט יתכווט אם אף ביומו. יום דברולקטו
 לפי איש וגו' בעומר וימוכו כדכרנ' ביתמו ]יום[ דבר אלאבבתים
 תלויות עיניהם רום ים שבכל מתוך אנסנו* למען לקטו:אכלו

 שמטרש כמו בתורותי וילכו בי יאכטה כך מתוך אלי,למיטתיהם
 תאפו אשר 9(את יהכינו. *6 נוגו'[: ררעיבך ויענך שקב8( והיהבפרשת

 לא יום שבכל אעפ"י משנה* והיה בשלו: תבשלו אשר ואתאפו
 העומר שני כפלים, ימצאו השישי ביום לגולגולת, עומר אלאמצש
 ההנאתם כי שאמרתם0י( כמה ולא אתכם. הוציא יני כי *6לאחד:
 לחם לכם שנמטיר י"י. כבוד את וראיתם ובקר ידארזנו:
 אתכם ההנאתי אשר אלהיכם. י"י אני כי וידעתם .12בבקר:
 המן את מצפה12( שהיה הטל. שכבת ותעל .14 מצרימת(:מארץ
 לפי ופתרונו חבר, אין מחמפם. לעלותיי(: טל ודרךומכמהו.
 אחיו אל איש ויאמרו .16 נרישלא14(: שלירין ככפור מפתרשיעו
 מעש כי כן16(. פתר רוגש ונם הואט(. מה ידעו שלא לפי הוא.מן

 של תרגום הטו מן אתמר ואני הוא. מה יזעו לא כי מוכהיהמירא
 מה, כמו שהוא רנילק היו לשק ובאותו מצרי לשון שהוא לפימי

 שיתו וייראו שלפיכך"( להורישו שאמרו לשון באותו משהכתבו
 מה כמו הוא מן ואומרים תמיהים שהיו על מן שמו אתהאראל
 היה לא הגחיל. הוא שר 19(דפיל וכמוהו שהדותא. ער וכן18(הא.
 נכתבה הנודש ובלשק הואיל הטרל הפל אלא לכתובצריך

 על שבאה מחלה שריל תראה כנ,כה מדבריו 2( - ב,כא. בי מלכים1(
 בנוי: 5( - בחדש. בנוי: 4( - כנ,כה. 18 - רמים. מים ירי טל האדםנוף

 דברים 8( - ב"כ. במדבר ז( - ה,כו. איוב המקרא בדברי השתמש 6(הבאר-
-ח,ג,  דבריו עיין 11( - ג. בפסוק 10( - כנ. בפסוק הכתוב בדברי השתמש 9( 
 ,gfesle 4'( - רעני. שהבע רבותינו כמדרש ט( - ציפוי. לשון 12( - ,לא.יר

Eagel,pfEle, -  ננד דונש תשובות במפר "( - מה. פתרונו 9ן שתיבת ר,ל 15( 
 - לא,מז. בראשית 18( - לא. בפסוק 17( - לונדון. בדפוס 20 רףטחם
 ג,ז. אמהר19(
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 שם על פורים האלה לימים קראו כן על 1( להודיענו אלאהממלה,
 המלכות, באותה אומרים שהיו בלשון מתחילה נכתב לא ואילוהפור.
 ובלא אומד בלא וילקטו. .11 פורים: נקרא למה יודעים היינולא

 ייגידו .22 וימוכו: מבב מן מדד. מן וימודו בבתים. ויסודו ."1מדה:
 הניד לא ומשה מחר. עד ממנו יותירו ואם משנה שמצאו מהלמומה.
 והכינו השישי ביום והיה הראשון?( מיום הק' לו וכאמר מה עתה עדלהם
 דבר אשר הוא אליהם ייאמר .28 משנה: והיה יביאו3( אטראת
 תמירים שיהיו נתכוון ומשה לכם. הגדתי לא ואני הראשון'( מיוםי"י

 אפף אפו. השבת: יום של כבודו עתה להם להודיע משנהכשימצאו
 ישן אמר אמר כא ילל, אכל מן  כמו קטן  פתח כחטף לומר לוהיה
 מנון אלא לאחוריו מחובר שאינו בשביל אלא ציווי, לשון אפהאפה
 דוגמתו מצאתי ולא בצרי. ננקד לכן המלכים מנזוני שהשוברביע
 הבאיש ולא .24 עשר5(: בתרי מגיניה קלון הכו אהבו הבו,אלא
 יהיה לא .26 בו: היתה לא מהרה לבא שרגילה רימהואפילו
 והשביעי: ביוכמ ואילך מכמין העכו וישבתו .80 המן:בו.
 כטעם טעמו והיה אומר0( הוא ולהלן בדבש. כצפיחית וטעמו.81
 ואני לזקנים. שמן לתינוקות כדבש רבותינו7( פירשו השמן.לשד
 הרי טחינה בלא שהוא כמות אותו כשאוכלין וטעמו פשוטו לפ*אומר
 מתוקין וכתישה טחינה קודם האכווים כמו בדבש, כצפיחיתהוא
 והיה לפיכך במדוכה דכה או כרחים וטחנו כתי להלן אבלהם.
 הותים. וכן כתישה לאחר שמן שנעשים האגוזים כמו לשמנוניתטעמו
 טעם שמתחלף טעמוו8( והיה כתב ]ושם הנעמו כאן כתבלפיכך
 הצפחת אבל חבר. לו איז כצפיחית. שמן: טעם ונעשההמתיקות

 כעין לבן. גד: כזרע עגול הוא קטנית מין גד. הוא: כלימים
 מ(: לבן אינו גד זרע אבל הבדולח. כעיז ועימ להלן"( כדכת'הבדולח

 שנייה בשנה המשכן את שהוקם לאחר אהרן אל משה ייאמר.88
 העדות. לפני .84 וג': אחת צנצנת קח העדות ארון שםשהיה
 המן וישבת ביההמוע12( כדכאי כנען. ארץ קצה אל .85הארון:
ממחרת:

 !- לקמו את והביאו וכתב: הסופר טעה בכ.י 8( ה.- בפסוק 9( כו.- , ט1(אטתר

 - ע"ב. עה דף יומא 7( יא,ח.- במדבר 0( - ד,יח. הושע 5( - ה. בפסוק"
 יא. כו, א' שמואל 9( - יא,ח. לבמדבר רשב"ם דברי והרא"ה להוסיף נראה כן8(

 ה,יב. 19( - רשיי. כפ.רוש '1( - יא,ו. במדבר 10( - מים. צפיח.תובכיי:
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 ירים כאשר .12 מים: לנו יתן אם בקרבנך. י"י היום .1ק
 דמן כל מלחמה ערכי דרך שכן ישראל. וגבר והמטה ידומשה

 מושלך וכשהוא מהעברין, הן ב"ל קונפנון1( מסם הרמתשרואים
 יתד 8(ותקעתיו וכן בחוזקן. קיימין אמונה. .12 ולהנצח: לנוםרנילין
 דור. לדור קיומו אמתתו, ודור דור 8(בכל וכן חזק. מקום נאמן,במקום
 שהם. לש. ייח .18 וקיימים: ארוכים חלאים ונאממם, רעים וחלים 4(וכן
 ויקיים עליהם שימלוך יהושוע. באזני *14 חלושה: ענות 5(קולכדכ'
 רתעה אס כי וגו'. אמחה מחה כי עמלק: שם את למחותמצותי
 הגבעה על לנם היה הת של שהמטה נימי. י"י *5ג שמו:שימהה
 שהרי בי~מלק לאלחם רומים על לנם הק אותו ירים לעתידונם
 והולך שמפרש ווהו עמלק זכר את אמחה מחה כי עכשיו לואמר

 נימי, י"י המזבח שם קורא אני לכך וג', יה כס על יד כיויאמר
 הק' הרים שהרי אל, ז(עמנו או 6(אליעור עהטמו אדם שםדוגמת
 כי דוגמת דר, מדר בעמלק לו מלחמה כי ונשבע כסאו על ידואת
 יד9( כשתהיה מפרשים8( ויש פשוטו. עיקר זהו ירי. שמים אלאשא
 מלחמה תהיה או ישראל, מלכי כסא שוהו יה, כמא עלוחוזק

 אבל לומר. לו היה יד תהיה שכי בעימ, כלל נראה ואיןבעמלק.
 יה: כס על ]ידו שהרי ופירושו שפירשתי, כמו מוסב הואלמעלה

 יתרו.וישמע
 ושגידלו10( פרעה הזיקו שלא למשה. אלהים עשה אשר .1יח

ה-

 אחר *2 ירו: על נימים לישראל דישה ועונדיו פרעה בעיני
 שלא ]אע"פין11( ממצרים משה ושילחה שהחזירה לאחרשילוחיה.

 שלח כן ואחרי מפרשים ויש חמיו. לבית שהחוירם14( עכשיו עדראינו
 פשט, התש תראה פרעה. לבת שלוחים ויתנה כדכת'3י( נדתיתהלה

)1Kriegsfahno .00%,ם%)%, -  ושם ק,ה. תהלים 3( - כג. כב ישעיה 9( 
 יח,ד.- 6( - לב,יח. 5( - כח,נט. דברים 4( - אמונתו. ודור דור וטדכתוב.

 בכיי: 10( - ידי. בכיי: 9ן - ע"ב. כ דף בסנהדרין בר.יתא 8( - ז,יר. ישעיה7(
 בכ,י: 18( שהחזירה. : צ"ל אילי 12( - להוסיף. לי נראה כן 11( -וכשיגדלו.
 לבתו. שלוחים ויתנה ט,טז: א' במלכים והמקראאתנה.
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 ולבניה לה יתרו ששלחה קודם אלא 1( זה בעניין מקראות מצינושלא
 "ואחר למולות דמים פרשת אחרי למעלה לכהוב לו היהבמדבר
 הוא וחם דוגמתה ולכניה"2( לה אביה אצל ושילחה משה הזרכך
 שפירשתיי( וכמו תטהר ואחר כמו4( שילוחיה אחר כנען.אבי
 שליח ויאמר .0 גוננים: אחר שרים "(קרמו כסבך, נאחזאחר
 מצאתם אשר התלאה .7 יתרו: חותנך אני משה אליהרו

 ויחד. .9 העי(: להם שנתן ובשר ומן מים פרעה, רדיפתבדרך.
 כפית בג"ד של תיבות כל כדין וחדוה"( עוז כמו חדהממרת
 מן ויבך, בכה מן דגשים, שסופם פעל למד הטופ"שמגזרת
 כמווין( דבש ושסופם ליפת אלהים 10(יפת לבי במהר ויפתפההע(
 אתכם הציל אשר .10 12(וישב: שבה מן דבריו, כל תוכףאל
 משיעבוד העם ואת פרעה, ומיד מצריבם מיד ואהרןמשה

 צרת לנקום כח בהם אין כי האלהים. מכל .11מצרים:
 מצרים ודו אשר דבר כל על כי כלומר כדבר, כימאמיניהם:
 וכל אהרן ויבא .12 פשוטו: סיקר זהו בהם. נהעוללעליהם
 באו. יתרו לכבוד משה. התן עם לחם לאכול יטראלזזי
 לשפוט .18 דזא: שלו האהל כי ולהזכיר השרך לאומיטה
 ממונות דיני תורה, מהן קודם יהרו בא אם אפילו העם.את
 ניהגו במרה כי רבותינוה1( אמרו כי אף מעולם, להםהקן
 הדברים ונראין ומשפם. חק לו שם "(שם כדכת' דיניםלהם
 האלהים, הר שם חונה הוא כאן15(אשר כת' בא. תורה מתןשאחר
 מנארקן ישראל בס לצאת השלישי 10(בחדש אומר הואולפנינו
 מיני מרבה ויבאו מרטירים וימען מיני ברבר באו הזה ביוםמצרים
 ההר וחניית רדידים פרשת נמצאת ההר. נגד ישראל שם ויחןנוגו'[
 הקדים מצות של פרשיות להפסיק שלא אבל דו, לפרשהקדמה
 את שופט לבדו שהוא לפי הערב. עד הבקר מן יתרו:לפרשת

 ולפיכד לבדך. יושב אתה מדוע .14 מסייעים: לו ואין העםכל

 רבים במקומות שהגיא הכלל הוא 2( - אביה. לב.ת צפורה ";ית בע;..1(
- 1(, הערה 88 דף HBU)עי  - טו,כח. ויקרא 4( - מ,יח, בראשית 8( 
 ראב.ע כדברי דעתי 7, - סח,כו. תהל.ם 6( -- כב,יג. לבראשית גפ.רושי6(

 כמו. וחדוה עוז : ונכתב הדברים כדר נהפך לכ"י 8( - וצמאו. הקהל רטב :שפ.רש
- ט,כז, בראשית 10( - לא,כז. איום 0( - טז,כז. א' ה-מים לדבר.והכוונה  

 נו דף וםנהררין בשלח פ' מכלתא 13( - כא,א. במדבר 2ן( - ל,ו. משלי11(
 ב. יט,א 18( - ה'. בפשק 15( - כה, סו 14( -שב.
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 העם אלי יבא כי .15 ערב: עד בקר מן עליך נצב העםכל
 ואין אלהים )אל(1( לשאל צריך לבדי אם כלומר אלהים.לדרוש
 תבל. 3בל *18 לברי: אני אם כי אלהים אל לדבר רגילבהם
 רעהו. שפת )את( איש הגמעו לא אשר שפתם שם ונבלהכמו2(
 לכולם להשיב כח בר ואין צועק, תה צמק וה לשתם,מתבלבלים הכי וגנט יחד אדם בם לכמוה להשיב מתכלכלת שלךלשק
 עמוד: ויכולת כלומר3( עמך. אלהים ויהי .19 זה: אחר זהכמדר
 לררכם שצריך דשם לאותם האלהים. מול לעם אתההיה
 הדבר וזהו אותם. והזהרת והק' לך יאמר מה תשמע אתהאלהים
 ישראל לחכמי בקלי( הניעים דינים שאר אבל אליך. יביאוהלהוה
 ממון אנשי חיל. אנשי .21 מעליך: והקל הם ישפטו עליהםשתשים
 בצע קרוי ונזל שוחד בצע. שנאי איש: מפני עורו שלאוגבורה
 מה נהרוג, כי בצע סמה לבוזו, רע בצע בהצע 6(הוי מים.בכל
 הגדול. הדבר כל .22 נפשו: אלחה ה2ל כי יבצע 7(כישכר.
 ויכולת לשופטם, אלהים כששוך אלהים, וציוך אלהים8(:לדרתם
 הבקר מן עליך השב הזה העם כל ובם מסיעיך. ירי עלעמוד
 ישפוטו .28 בשלום: ביתו אל איש איש מהרה יבא הערבחד
 או: במקום אף מקומות בכמה מוה. תעבורי לא כמו9(הם.

 ההר על האלהים את 0'(תטבדון למעלה הנוכר ההר. ננד *2ים
 ביבמיה הים את אתכם שהעברתי נשרים. כנפי על *4הוה:

 כדכת'ח( החקתם שלא וגם פריחה. דרך ימים שעוכריםכנשרים
 אס להיות אלי. אתכם ואביא ירחף: בחליו על נקו יעירכנשר
 בחרתי ולא שלי העמים וכל הארץ. כל לי כי *5 לאלהים:לכם
 למחר. י"י. אל העם דברי את משה יישב *8 היו: כהניםד"א 12(ובני כמו שרים. כהנים. ממלכת *6 לבדכם: אתכם אםכי
 בעב אליך בא אנכי הנה משה אל י"י ויאמר והולך18( שמפרשכמו

 אלה.ם לררוש כתוב הזה המקרא בעצם כי אל, תיבת למחוק שיש נראה1,
 אל ולרמוז למלאנה כדי השורה בסוף כתובה בראשונה שהיתה ונראה אל.בלי
 באמצע והכניסה הבין לא והכותב כן, אחרי הבאה השורה בתחלת אלהיםתיבת
 בלל.- השרש ?ם באמת אבל ז. , יא בראשית 9( - לפני. אשר יד כבכתבהשורה

 לו,כו.- בראשית 6( ב"פ.- חבקוק 5( בכל.- בכ"י: 4( - בג. פסוק כדברי3(
 ב,ח.- רות פעם-ם.-9( שת- אלהים לררוש נכתב בכ"י ח.-8( כז א.וב7(
- רשע. פ.רש וכן ח,יח. ב' שמואל 12( - לב,יא. דברים 11( - יב. נ10(  
 פ. כפסוק13(
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 וגו', משה 1(וישב יהו יני, אל העם דברי את משה ועד או וגו'הענן
 קיבלו מאתמול כבר להק משה לו אמר כך מפרש כך ואחרכולל
 ותאכל י"י מלפמ אש 2(ותצא וכמוהו שתצוום. מה לשמותעליהם
 ותצא תו' ואביהוא נדב אהרן בני שני ויקחו כך8( רכתוך העולה,את
 שבהיכל הוהכ מנבח לפס ואביהם, נדב מצא י"י, מלפניאש

 על העולה את ואכל לחוץ ויצא ושרפם זרה אש עליובהקריבם
 בפ' שעמים כמפר וכן לדהיכל. חק שבשרה הנחושתמזבח
 הקהת אלי ותאמר לאמו הכסף ומאה אלף את 4(וישכמיכה

 אמר בתחילה לאמו. הכמף את וישב עו' לי"י הכמף אתהקדשתי
 וגר אליו ותאמר כעד אח"כ ופירש לאמו הכסף את ומעבהפסוק
 להסתכל שלא וחשך עב -הענן. בעב .9 לאמו: הכמף גתוישב

 ואכלתם למחר 5(התקדשו כמו הזמנה. לשון יקדשתם. .10בשכינה:
 תחילת של י"י ויאמר לומה יש העם. כל לעיני י"י ירד .11בשר:

 כת' מדלא בעצמו הק ולא י"י, ירד לכן מלאך ידי עלהפמוק6(
 השמים, מן י"י מאת תו' מדום על המטיר וי"י שפירשתם( כמוארד.
 והגבלת. .12 הק: והשני גבריאל שבפסוק ראשון כהגדות8(וגם

 לא *18 ליקרב: יכולין היכן עד גבול סימני להם נעיה להםהראה
 שלא ימיתוהו מרחוק יומת, 9(מות שאמרתי כהר הנוגע יד. בותבע
 יד בו תבע לא לכן מיתה. הם אף ויתחייבו להמיתו הר אליקרבו
 למקלו: אכמם עליו ישליכו או מרחוק בחיצים יורוהו אלאלהמיתו
 והלפידים: השופרות יל ויפסק שכינה בהסתלק היובל.במשוך

 הששין הוא, פעל לשון כי פתח, וחציו קמץ חציו כולו. עשן.18
 כעישין 11( ]כעין.-ן למץ: כולו דבר שם שהוא קטן אבל 10(.כולו

 כאשר הכבשן. כששן לומר היה דבר, שם היה ואילו ב"ל12(.פהמי"אה
 השלמיכמ, זבח "(בשך בנך מן השמיטה, 13(ךסר דבר מןיאמר
 דבוק: כשהוא הכבשן ושן עשן, ימלא "(הבית מן יאמרכן
 אבל להק', אלא אדם לשום נשמע ילו ואין הק אל ידבר משה.19
 מאוד, וחוק שהולך השופר נול בשביל גדול בקול למשה יעננוהק'

 ד. יז,ג. שופטים 4( - ב. י,א. שם 3( ט,כד.- ויקרא 9( - ח. בפסוק1(
 בראשית 7( - י. בפסוק "( - יא,יח. במדבר 5( - אמו. ותאמר כתוב:ושם

 בפסוק 9( - ובתנחומא. בביר הוא וכן כתב: יט,כד לבראשית 8( -יט,כד.
 - בכיי. חסרה הזאת התיבה 11( 11.- הערה 134 דף ע88ע עיין 10( -יב.
 189 ודף 23 סימן 94 דף ~RSB ועיין Rauchen .das וכליא 0""44 הוא אול.צ1(

- 18,הערה  ו,ד. מצעיה 15( - ז,פח. במדבר 14( - טו,ב. דברים 18( 
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 פן .21 למשה: להשמיע השופר קול נוצח הק' של קולו שיהיהוצריך
 הבכורותי: הכהניכם. .22 ולראות: להתקרב ממצבכמיהרסו,
 וגו'. העם יוכל לא י"י אל משה ייאמר .28 בעמידתן:יתקדשו.
 והגבלת 2( ימים שלשה זה לנו אמרת כבר משה, אמר שכך 1(המפרש

 לי לומר צריך אתה ולמה  בהר, עלות לכם הטמרו  כגוץ  ההראת
 מעשה בשעת לאדם מזרזין שהרי בירו, הוא טעות שנייה, פעםעכשיו
 בשעת שנייה פעם לאדם שמורוין מעשה, קודם שזירזוהו לאחראף

 שני פמחק ועוד שאמרתי. מה לעשות הזמן הגיע עתה לשרמעשה
 משה אמר כך אלא לחדש? בא מה ]וגו'[, רד לך לו9( ואמרשחזר
 שלא לי אמרת שלשום אתמול לו, שאל וכן שאילה דרךלהק
 בהגבלה :די על העם את כשהזהרת4( סיני, הר אל לעלות העםיוכל
 הירמו פן 5י אומר אתה ועכשיו בהר, עלות לכם השמרו ליאמרת
 להסתכל כדי מעט להתקרב שאפילו מוסיף אתה שמא י"י,אל

 ועלית רד לך דק'5( לו והשיב אמור? ההר מן רחוק אפי'ולראות
 עתה וגם לעלות, י"י אל יהרמו אל והעם והכהנים עמך ואהרןאתה
 אליהם. ויאמר לךי(: אמרתי לא עלייה בלא לראות6(, אמרתילא

 מעכשיו: הגבלהמצות
 אם לשנאי. .5 השאתיך: לבדי שאני תו'. לך יהיה לא .8כ
 רבעים שלשים לבנים לאלפים. חמד ועישה .6 : שנאיהכמם
 ולא דור8(. אלף הם אלפים במם ואלפים. מאות לטרייםחטשזים
 ובכני בנים ובני בבנים מדבר בכאן הפשט. לפי אהדדי קראיקשו
 דהו של והבנים שני, דור בבהם וכני אחד, דור במם וכל במם,בני

 תורה במשנה אבל אלפים. בנים קרואים אלף10( של אחרון,אחרון0(
 וידעת ]אומר[ הוא רבעים, ולא שילשים ולא בנים לא מזכירשאינו
 אלת ואותו דור, לאלף מצותיו ולשומרי לאוהביו וגו' אלהיך י"יכי

 של מכבודו וה כל וגו'. תשא לא .1 אלפיים"(: בנים הואדור[

 יש,.._ היא1(
 - כד. בפסוק 8( - העם. את כתוב: ושם .ב. בפסיק 2(

 אמר יא כד( )פסוק השני בפסוק 6( - כד. בפסוק 5( - כשהזרת. : בכיי4(
 ואמר שינה אלא כא( פסוק )שהוא הראשון בפסוק אמר כאשר "לראות",השם

 ודוגמת עלייה.- בלא אמרתי לא "לראות" כא בפסוק נם ר"ל 7( -"לטלות".
- הש,כא, לבמדבר פ.רש הזה הפירושכל  - שם. רשיי ועי.ן ז,ט. דברים 6( 
 א' חלק 62 טימן בכ"י 11( - האלף. דור אנשי ר"ל 10( - אחרון. דור אנשי ר"ל9(

 בשם הזה הפירוש הובא ע"ב לה דפ הנדפם רזא ובפטנח ע"ב 7ד דףבמינכען
 לד,ז. תשא כי בפרשת לאלפים חסר נוצר הכתוב לדברי שמואלרבינו
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 כבודם שההין ואם אב מבי תם שאחרץ שבת טמירת תםהק
 מהתך2" י" ]את, תכבד כדכוד מקום וטללכבוד

 יום את וכור %
 וגר עולבו ימתע הזכור גמעבוץ יכתם על עתה וכע"ה כליוווורג
 הזה ביום לשעבר כי לעולם, הזה, היום את 4(זכור גוים. עליוןבהנחל
 אלהיך ה'י את התלפת אשר את תשכח אל זכור 5( ממצרים.ייראתם
 אף המה. מעולם כי וחמריך י"י רחמיך 6(זכור ]וגוע. ו,בחורב]וגו'
 והולךי( שמפרש כמו בראשית ימי ששת של השבת יום את וכורכאן
 זכור כאן נכתב ולפיכך כאן. שכת' כמו וגו' י"י עשה ימים ששתכי
 יום את יי'י כרך כן על .10 ממלאכה: שובת להיות לקדשוכדי

 את י"י ברך אשר כן על כי בבראשית שפירשתי כמוהשבת.
 צורכי כל הק ברא ככר השבת יום עת9( שכשהגיע השבת8(יום

 ויקדשהו, ולכן טובי(. מכל מבורך השבת תמצא ומותגכםהבריות
 ואחי הכל את תחילה שברא הק ששבת כמו לעדות בולשבות
 בכל היא בחינם הריגה רציחה כל תרצח. לא .18 שבת:כך

 בה ילין "יצדק ירשת. וגם "(הרצחת הרמח. יומת "(מותמקום.
 דקין, 14(ויהרגהו כמו בחינם יש ומיתה הרעה אבל מרצחים.ועתה
 את ירצח 17(אשר שכת' ומה האשה16(. את 15(והרנת כמו בדיןויש
 אומר הוא לכך במויד רוצח בעניין שמדבר לפי דעת, בבלירעהו
 על ואף לי. והודו למינים תשובה פטור. דעת בבלי זו רציחהואם
 תרצח19(, לא של לטין בלשון ואחיה אמית 18(אני בספריהם שישפי
 כדכת'%( והאבנים הברד הקולות. את רואים .15 דיקדקו: לאהם

 ובקירושץ ג בפסוק קרושים לפרשת בת'כ היא שוה גזיה 8( - ט. נ משל.1(
 תהלים 16 - ח. ט,ז. דברים 5( יג,ג,- ח.-4( לב,ז. דברים 3( ע'ב.- לדף

 השבת יום את יי שברך בשב.ל מפרש הוא 8( - יא. בפסוק ;( -כה,ו.
 אשר טוב מכל מבורך השבת ונמצא בו נברא כבר הכל בה.ות הברישהבזמן
 של הראשון השבת יום את זכור המצוה. לתהלת הסב המאמר וכל יי.ברא

 בכי: 9( - ויקדשהו, השבת יום את י"י שברך בשביל לקרשו וארץ שמיםבריאת
 יום את אלה-ם ו.ברך ב,ג: בראש.ת המקרא לדברי פירושו הוא 10( -את.

 הששי,- ב-ום הבריות צרב. כל בכלותו ברא אשר טוב בכל ברכו שיניהשביעי,
 - א,כא. ישע.ה 13( - כא,יט, א' מלכים 12( - לה,מו-יח. במדבר11(
 בכור יוסף ר' זה בפירוש השתמש 16( - כ"ז. ויקרא 15( - ד,ח. בראש.ת14(
 צריך א.ן ולפיכך האלה: בדברים וסיים 121( )בדף זה לפסוק בפירושושור
 דור -ור' כדין. שלא על אלא מזהיר שאצו מוכיח רציחה לשון כי אחר פי'כאן

 ולאות לפרש הצליח לא )(11 ידף *6 דף 11 ק"באק להחי בחוורון 1'לקפפע:הים
 דברים 18( ד,מב.- דברים 17( שעו-ו.- :נד יעיד היד כתב וגם כאן רשב'םדברי

 70ך] ,,,"",000 ובדברים "יג occi(les כאן תרגמו כוולגטא 19( -לב,לט.
facanst~iuefe כמשמעו. הקולת את רואים לפרש רצה ורשב'מ כח. , ט 0ע( ,שי- )(לונ 
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 עשרת עהטמעו לאסר משה אל ויאמרו .18 וברד: אלהיםקולות
 שהיה לומר יש כך, שאמרו ואילמלא עמנו. אתה דברהדברים
 אתכמ1(: להוכיח נסות. .זו מפיו: המצות כל הק' להםאומר
 שהע תעשו, לא שמים לזכרון אפלו והב ואלהי כמף אלהי.20

 כרוכים לעשות ד"ק' שזיוה ואע"פ ממש. כהמ2( ש"ט ומבוריםטהרם
 להשתחוית ולא מעלה של כמא כרהבי דוגמת נמרו לישיבתו הארון,על

 אשריהם עושים שהאומות לפי לי. תעשה אדמה מזבח .21להם:
 וכת'4( תכרת עליו אשר האשרה ואת בגדעון3( כדכ' הכגבחותעל

 עץ כל אעוירה לך תסע 6(לא וגו', ואשריהם מזבחותם בניהםכוכר
 תשתהו לא מובח לי תעשה אם תופי' הק'ב' אומר לכך מזבח.אצל
 מלאכה אם כי הצלמים ציורים יעשות[ רגולים  שאין מאדמהאלא
 שלהווה 6(אבנים אבנים, מזבח לעשות תרצה אם ואףחלקה.
 עליהם תניף ולא אבנים מזבח אלהיך י"י של המזבח אתהבנה
 כשבות כי נזית, אתהן תמנה ולא תורה, כמשנה כ]ד[כת'ברזל
 הצלמים ציורים בהם לעשות הממתתין רגילין ברזל בכלי גויתאותן
 בפחכם ופער[ מעצד ברוא[ נחרש צלמיכם גבי במועידהכדכת'

 ובמחוגה במכפתות יעשהו בשרד יתארהו ווגו'[ הורהוווכמקכתז
 של עשוי ]הכבש[ לפיכך במעלות. תעלה ]י[לא *28יתארהו:
 משליכים מלח ונם שלשים9(, של וארכו עשר בכוה8( משופע,אבסם
 בו: בעלותמש( כדגים יחליקו שלאעליו

 ש"ט בכיי: 2( - 2. הערה 109 ר5 [8881 וע' כב,א. לבראש.ת כפ.רישו1(
 - כה. , ו שופטים 3( - 6. הערה 86 דה 1נע88 ועי ממש. ש"ע וסבורים שוטיםבהם
 - מעט. בשינוי ו כו,ה. דברים 6( - טז,כא. דברים 5( - י,ב. ירמיה*(
 במשנה שלנו הספרים ערסת לפי 9( - נבוהה. בנוין 8( יג.- מד,יב. "2ע-הו(

 תשע נכוה שהכבש לומר לרשב'ם היה ע'ב סב דף זבחים ובבלי נ,גמדות
 הלכה ז' פרק בעירובין הירה2למי כנירסת שם נרם ואולי ליב. של יהיהוארכו

 רשב'ם חשב ולא ושתים. שלשים וכיבושו אמות עשר שהמזבח שם שכתובב'
 הדף בסוף שם בבבלי רשיי עי והסובב. היסוד ברוחב המובלעות האמות שתיאת
 לעלותם. בכיי: 10( - הכבש. שראש נמצא ומשףדיה

דונכן
 ורוח יהדות לימודיאחו
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