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 א קר

 ובני לומר שרוצה ספני : טצרימה הכאים ישראל בני שמות ואלהא.
 אלא היו לא מצרים ארי אל בבואם כי ולומר לחזור הוצרר וישרצו, פרוישראל
 - רעלו : ם י א ב ה : רשב"ם( פי )על ומשפחותיהם ובניו יעקב שהםשבעים,
 )ת"א(,שבאו

 הכתוב היה צריך : יעקש את מצרימה הבאים ישראל בני שמותואלה
 תחילת שמו היה שיעקב לפי ישראל, שם את כר ואחר יעקב שם את תחילהלהזכיר
 אביכם(, ישראל אל ושמעו יעקב בני ושמעו הקבצו - ב' מ"ט בראשית)השוה
 שבבואם מפני וכבוד, שררה לשון שהוא ישראל, השם את בראשונה הזכיר באןאבל

 כ"בני לגלות להכנס עמדו בואם ואחרי ישראל"( )"בני חורין בני היומצרימה
 צ"ה(. פי )עליעקב"
 )א"ע אברהם את ה' כרת י"ח( ט"ו, )בראשית כמו יעקב, עם : יעקבאת

 )ת"א(. באו ביתו ואנשי איש - עלו ביתה ואנש גבר : באו וביתוא"ת
 ליוסף )פרט תולדותם כסדר השבטים נכתבו : ובגיטין שמעון,.. ראובן,ב-ג,
 השפחות בני לפני הזכירו הגברת בן בנימין היות בעבור אולם במצרים(,שהיה
 א"ע(. פי)על

 את ידע לא אשר ח'1 )פסוק יזכיר כי המצרים, של : ההוא הדור וכל1.
 )א"ע(.יוסף

 )ס(. ימיהם כל גמור לקלקול הדור בא שלא הנפש, שבעים כל : ההוא הדורוכל
 ו יותר או תאומים נשיהם שילדו רמז - *וישרצו" במלת אולי : וישרצוי.

 )א"ע(. אחת אשה שילדה בניס ארבעה ראיתיואני
 יוסף שמת אחרי המצרים בעיני עפר נוהלי כשרצים שפלים נעשו :וייפרצו

 )כ-י(, ההוא הדורוכל
 ד: א מ ב )רשב*ם(, בקטנותם מתו ולא גדולים ונעשו הקטנים גדלו :וירבו

 כל גט אם כי משה ארץ רק לא אתם: הארץ ותמלא )וע(. מסףהע"
 מהמצרים, בבדלים שיהל כדי גושה בארץ רק שישבו רצה יעקב מצריתארץ
 הנצי"בז. פי )על המצרים אל להתקרב ובקשו ישראלוהסאו
 )ה.(. חדשה משושלת : ש ד ח )א"ע(, המלוכה מזרע היה שלא משמעו ; חרשונ
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 )נצי"ב(. י"ס( י"ח, )בראשית ידעתיו כי : כש אהבה, מלשון : ע ד י א ל ר שא

 מצות את מקים שאיננו - יוסף גזרת מקים דלא : יוסף את ידע לאאשר
 )ת"א(. ישראל( )לטובתיוסף

 )מ"ב(. השפל העם את אלא המלוכה יועצי את שאל לא : עמו אל ויאמרט.

 חטאו במצרים היהודים מצרים, את כבש אשר העם אל : עמו אלויאמר
 עליהם באה הגזרה למצרים. חטאו לא הם אבל יחזקאל, הנביא שאומר כמולה',
 המצרים את לפיס ורצה מצרים את כבש אשר המלך מצד אם כי העם, מצדלא
 ה(. פי )על בהם לריזת היהודים את להם שנתןבזה

 "רב" למלה ולא "עצום", למלה רק שייכת "ממנו" מלת : ממנו ועצוםרב
 את לו ועשה אוכל הוא משלנו כי עצום, נעשה הוא מאתנו ממנו: ע.()על-פי
 ועצום מתרבה. היינו - רב ממנו: ועצום רב ; אוה"ח( )ען-פי הזה הכבודכל

 נו"ש )עב-פי מתרבים אנחנו מאשר יותר ועצומה רבה במדה מתרבה היינוממנו,
 הרא"ש(.בשם
 כי בחרב להכותם יועציו וחכמי פרעה ראה לא לו: נתחכמה הבהי.
 וגם הראשון, המלך במצות לארץ בא אשר העם חנם להכות גדולה בגידהתהיה
 בני כי ואף מתיעז, הוא עמהם כי זה חסם לעשות למלך רשות יתנו לא הארץעם

 מלחמה: ראנה חק כי )רמב"1(. גדולה מלהמה אתם ויעשו ועצום רב עםישראל

 - ל"ט( י"ג, ב', )שמואל דוד ותכל כמו מלחמה, איזו של וצרות רעות תקראנהכי
 )ס(. דוד נפשותכל

 באופן ובדעות בלשון מאתנו נבדלים בהיותם כי : שנאינו על הוא גםונוסף
 ויגלו ספק, בלי אויבים לנו הם - העברים עם לחם לאכול המצרים ייכלוןשלא

 שנאינו: על הוא גם ונוסף )כ( מלהמה של צרות בעת אזשנאתם
 הארץ: מן ועלה השתא, בנו: ונלחם עלי. לשמי הדאגה גם לנוושסף
 כי בשבלנה לעבוד מחדלו הארץ מן ישראל בני יעלו השונא בם שילחםובעוד
 )על- לאחרים למכרם או בהם לעבוד למצרים עבדים ישראל בני שישארורצה

 מן ועלה בב שבח שלל לשלי שנאינו: על הוא גם ונוסף עו.י
 )על-פי בו ולהלחם ממנו נקמתנו לנקום אנחנו נוכל ולא השלל, עםהאר?:
חרמב"1(.
 לשלם היה יכול לא ואשר למלך מס לשלם מכרחים שהיו : מסים שרייצא.

 הדלב"ג(. על-פי )כו"ק הבמן לעבודת משעבדו המלך היה המסאת

 את בהם לשים כדי רבים, אוצרות לבתי זקוק היה פרעה : מסכנותערי
 ישראל ובני כ"ו(, מ"ז, )בראשית לו נותנים היו המצרים אשר היבולמאישית
 הדרושים האוצרות בתי לבנות נתחייבו הזה, המס את מלהביא פטורים היואשר

 ב"ש(.)על-פי



1שמות

 בארץ י"א( מ"ז, )בראשית ישראל מגורי מקום ואיננו בפתח, ה"עין" :רעטמם
 א"ע(, )על-פ' בשוא ה"עין" שם כי -רעמסס

 ופורץ ח'( י, )קהלת כמו ורביה, בפריה החוק שעבר יפרץ: וכןי"ב.
 )א"ע(,גדר

 *שראל בני את מצרים ויעברו ממים... שרי עליו וישימוי"א-י"ג-י"ד.
 כאן: שעבוד של דרגות שלש : בפרך בהם עבר:' אשר עבודתם בל אתבפרך..

 והם השרים של השגחתם תחת המלך בשביל עבודה ישראל בנ4 על הטילוא(
 יכול מצרי איש כל ב( י בעבודה( רק היה )והמס לפרעה ערים לבנות אותםצוו
 מצרים )"ויעבדו ביותר הקשה עבודתו את שיעשו ישראל מבני אנשים לקחתהיה
 אותם ומקללים ומכים ינוחו שלא בהם רודים היו הם ג( , בפרך"( ישראל בניאת

 הרמב"ן(, פי )על בפרך'( בהם עבדו אשר עבודתם כל)"את
 לעבדים, אותם שמו פחותה, לפעולה עצמם מבזים אותם כשראו : ויעבדוי"ג.

 אל מרעה ויצאו עצתם אבדה כן חטאת על חטאת מוסיפים היו אשר ככל כיוזה
 היה וזה בעבודה, שבישראל החשובים את להעביד נתכוונו רך: פ ב )ס,(,רעה
 )נצי-ב(, כבודם משפיל היה וגם כלל, בעבודה נסו שלא מפני גופם,מפרך

 שהעיד כמו ובמעשים, בדעות לחטא הוסיפו כאשר : חייהם את וימררויעד.
 גלולי ואת השליכו לא עיניהם שקוצי איש אלי, לשמע אבו ולא בי "וימרו :הנביא
 )ם,(, וקשה הלוך עליהם צריהם יד היתה - ח'( כ', )יחזקאל עזבוע לאמצרים

 וקשות נמבזות בעבודות חייהם למרר עוד הוסיפו : ם ה י י ח ת א 1 ר ר מ י1
 בברית לאברם ה' שאמר מה נתקים זה ע"י חייהם: את וימררו)נצי"ב(,

 ם". ת ו א ו נ ע 1 ם ו ד ב ע ו להם, לא בארץ זרעך יהיה ר ג "כי : הבתריסבין
 עבדות: 1 מיוחדים מסים עליהם הוטלו זרים כעל - מסים שרי עליו וישימו :גרות

 ה.(. )על-פי הייהם את וימררו : ענוי , ישראל בני את מצריםויעבידי
 אריכות מפני "ויאמר" המלה על שניה פעם חזר : ויאמר ויאמר,,.ט"ו-ט"ז.

 בחיי(. )על-פיהלשון
 )א"ע(. המילדות כל על היו שרות : העברית למילרווט"ו.
 )א"ע(. עושה הוא חמס כי הדבר יודע שלא בסתה : אתו והמתןט"ז.
 )א"ע(. והיתה כמו :וחיה
 )רטב-ם(. ראיה לשון יוד בלי ו"תו*אנה" אבל יראה, לשון ותיראן:י"ז.

 )שד"ר(. לחיות הניחוםותחיין:
 בפרהסיא שלא האבנים על הילדים את להרוג לנו אפשר אי ולכן : וילרוכ.
 ע.(,)על-פי

 מצרים, ממלך יראו שלא בעבור : האלהים את המילרת יראו כי ויהיכ"א.
 מהו יראורק

 ורבים להן, כמו להם בתים: הם ל ויעש )א"ע(. להן וייטב -
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 )אב(. ס'(. ל"א, )בראשית לי" ויתן אביכם מקנה אה אלהים "ויצל : כמו ככה,בכתוב
 ישראלי בתי בץ בתים פרעה עשה למצרע בתים: להםויעש

 שישמש כר
 בחיי(. על-פי )מ"ב בוכים הילדיםאת

 ב ק ךפ

 אחרת בעיר לוי בת היתה ואולי יושבים ישראל היו רבות בערים : וילךא.

 - כ"ז( ל"ז, )בראשית לישמעאלים ונמכרנו לכו כמו: נזדרז, וילד:)א"ע(.
 )רמב":(. בניס ממנה להוליד אשה לו ולקח פרעה לגזרת חששלא

 לא כי יאהרן מרים לידת הכתוב הזכיר לא : בן ותלד האכוה ותחרב,
 )א"ע(. בלדתם דברהתחדש

 כמו אחד ויום חדשים לששה אותו ילדה היא : הוא טוב כי אתוותרא
 והאמהות חדשים לתשעה הנולדים מאלה נופלים כך הנולדים ורוב רש"י,שמפרש
 בהתפתחותה שלם היינו, הוא, טוב כי אותו ראתה היא והנה - מהםמתיאשות

 היה ולכן ביכה, היה שלא וא: ה טוב כי ע.(. )על-פי להצלתו לבה נתנהולכן
 )מ"ב(. להצפינו קללה

 בחיי(. על-פי )מ"ב תורה מתן יום בסיון, בו' נגמרים : ירחיםשלשה
 האויבים בו יכירו ולא היאור שפת שעל לסוף שדומה לפי : גמא ונבתג.

 בשמו נבח לה ויקרא כ"הא" ה"הא" נחה רה: ותחם התוספות(. בעלי)רבותיוו
 )א"כ(, מ"ב( ל"ב,)במדבר

 לראית יוכלו לא היאור שפת על שההולכים יפה הטמינתו : בסוףורושם
 שהיתה פרעה בת ראתהו ולכן לראותה, יכול הנהר בתוך הרוחץ אבל התיבה,את

 ליאותה יכלו לא שפתו על הולכות שהיו נערותיה אבל היאור, בתוךרוחצת
 היה מה למלך נודע ולא אמתה, ובין בינה סוד הדבר היה זה ובאופן)רשב"ם(,

 ע.(. על-פי )אב. ומעשהו הנערמשפט
 )יש-ר(. ומיחלת מצפה היא מה שם דרך העוברים ירגישו שלא כדי : מרחוקד.

 )ם.(. כאסופי מצרי איזה שיקחהו שחשבה לו: יעשה מהלרעת

 דבר, לאיזה אצלה שנשארה אמתה את ושלחה : אמתה את ותשלחה.

 )הטייב(. הדבר נודע לא זה ומשום ותקחה, ידה את שלחה כעצמהוהיא

 ח'( י"ג, )שומטים כמו נער נקרא הולדו ביום התינוק : בכה נער והנהן.

 בעד האלק-ם את דוד ויבקש ט"ז( י"ב, ב' )שמואל וכן היולד לנער נעשהמה
 )ומב"י(.הנער
 נתקרבה הזה, המעשה מר-ם ראתה כאשר : פרעה בת אל אחותו ותצמרז.
 )יש"ו(. פרעה בת דברי את שמעה ואולי דבר יפול איךלראות



טשטות

 )ח.(. ישראל בן את תניק לא מצריה בי : העבריותמן

 בטלות כלן ביאוי בניהן הטבעת של הגזרה שמפני : העבריות מןטירקת
 ע.( טל-פי)פ"ב

 נפשו להיות המלכות בבית משה שיגדל זה ה' סבב אולי : לבן לה ודהיי.
 להיות ורגילה שפלה תהיה ולא והרגילות הלמוד בדרך - העליונה המדרגהעל

 מדין בנות והושיע חמס, עשה שהוא בעבור המצרי שהרג תראה הלא עבדים.בבית
 היו לא מנעוריו, ויכירוהו אחיו בין גדל היה אילו כי אחר, דבר ועוד 1מהרועים
 )א"ע(. מהם כאחד יחשבוהו כי ממנויראים

 ם י מ ה ן מ י כ ר מ א ת 1 מצרה. אחרים את ומושה ממלט :כהרה
 שהוא כשם מצרה, אחרים שימלט הוא משה שקראתיו הטעםמשיתהו:

 לו נשאר הזה השם : ה ש מ ס.(. )על-פי ידי על המים מן )נמשה( נמלטבעצמו
 וימלט ימשה שהוא בתקותם המילה, ליום ואמו אביו לו נתנו הזה השם אתכי

 צ"ה(. )על-פי לדעתם כיונה פרעה ובת מהמים, אותו שימשו כשם מצרהאחרים
 הוא בעברית שמשמעותו - שם במצרית קראה היא : ה ש מ ו מ ש א ר ק ת1

 כי )אב.(1 משה לו קראה האם משה: שמו ותקרא א"ע(. )על-פימשה
 המים מן ההצלה להוראת אלא נמצא לא משה השרש : ו ה ת י ש מ ם י כ ה ןמ

 )שד"ל(. רבים ממים ימשני י"1( כ"ב.)ש"ב

 אים וירא )רמב"זג יהודי שהוא לו הגידו כי אחיו: אל ויצאי"א.
 )סג להנקם התעורר האחוה ומצד מאחיו: עברי איש מכהמצרי
 אין, ראה לא פנה שהוא במקום : w~w אין כי וירא וכה כה ויפןי"ב
 ואולי ע.( )על-ל ואבירם לדתן הדבר נודע ולכן פנה עלא במקום אנשים היואבל
 אב.(. )על-פי יספר לא הוא כי האמין ומשה המוכה, האיש להםספר

 .תקומם סביבו העומדים העברים מאחיו אמד כי משה השב : וכה כהויפו
 ביניהם שאין ראה : ש י א ן י א י כ א ר י 1 המוכה. אחיו את ויציל המצריעל
 )כו"ק(. להצילו להשתדל אחיו צרת לב על שם מהם איש ואיןגבור

 כזה דבר שיגידו העברים מאחיו פחד לא כי מהמצרים . איש אין כיוירא
 )צ"ה(. לטובתם בסכנה עצמו ששםאחר

 אבל להנקם התעורר לא אחיו מהם אחד כל היות מפני : לרשע ויאמרי"ג.
 )ס.(. במישורהוכיח

 משה עדיין היה שלא למדנו ומכאן נער, עודד ואתה : לאיש שמך מייעד.
 ושופט: ר ש )בחיי( איש. נקרא שנה עשרה שלש בן שהרי שנה, עשרה שלשבן

 )שד"ע( מהמלך רשות לו היתה שלא הבינו בחול, ההרוג שטמן שיאומפני
 בה"מ(. )על-פי עלינו שופט אינך שופט, היית אם אפילו ו: נ י לע

 משה היה שנה כששים : סדין בארץ וישב פרעה מטני nes זיכרהטוו,
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 שם, והתעכב מדין לארץ בא הזה הזמן ובסוף למקים ממקום פרעה מפניבורח

 רמב"1 )על-פי פרעה לפני בעמדו ה" שמונים ובן כשברה היה עשרה שתים כבןכי
 על שישב לו נזדמן ופעם רבית ימים מדין: בארץ וישב ר"ג(;פסוק
 אב(, )על-פיהבאר

 )אבו, הצאן את ' ויגרשוםיק.

ויקם
~WD 

 כדי בכפו נפשו שם רבנו שמשה השלישית הפעם "הי : ויףפען
 גם הציל הזאת ובפעם חזקה, ישנה פעמים בשלש ו עושקו מידי עשוקלהציל
 צ"ה(. )על-פי ישראל רועה להיות ראוי שהוא הראה ולכן עמו, מבני שלאעשוק

 להנקם, התעורר לא נכרים הריב בעלי 'סני בהלת ויושען: משהויקם
 מיד העשוקים את להושיע קם רק מוסה בתוכחות אורחותם לישר הקפיד לאגם

 - או )אב.( ובנותיו רעואל של צאנם את צאנם: את וישק )ס.(.עושקיהם
 )איע(, "בונים" שני להתחבר שלא ב"מ" ם: נ א צ )הנצי"ב(, הרועים צאן אתגם

 קדם, בני מכל חכם האיש שהיה לפי : האיש את לשבת סשה ויואלכ"א.

 צ"ה(, )על-פי השכינה כנפי תחת לחסות ראוי שהוא בו הכירומשה

 ההצלה על ה' את שברך כיוסף משה עשה לא : הייתי גר אמי כיכ"ב.
 נרדף עדיין היה ומשה ממנו, לגמרי שיצא עד הנס על לברך אין כי הראשון,בבן

 הבן את שהוליד עד עזרתו על ה' את ברך לא כן על לביתו, לשוב יכול לאכי
 כבר המלך וגם נפשו, את המבקשים האנשים מתו כי לו, ונודע )"אליעזר"(השני
 שמשמעו אנכ" "גר אמר: לא הייתי: גר ונד אב. נ על-פי )הנצ"במת
 בעל הייתי גר אם מ מלדתו-- לארץ מחח שדרברצון ט גם גרסאשל

 )כךקג י"א( ל"ב, )בראשית מחנות לשני תי י י ה ועתה כמוכרחק
 רבים, אותם קורא צער, '2ל ימים 'מהיו לפי : ההם הרבים בימים דיהויכ"ג.

 הומב"1(. )על-פי פרעה מפני בורח מ'םה שהיה הרבים הימים על רומז הכתובאו

 שמא מצפים היו חי מלך אותו שהיה זמן כל : ויאנחו מצרים סלךויטה
 אין עתה אמרו: גזירותיו, נתבטלו ולא שמת וכיון הגזירות, תתבטלנהכשימות
 )ב"ש(, ויאנחו - סוףלדבר

 קשה שהיתה - עליהן קשי דהוה העבורה: טן ישראל בניויאנחו

 )ת"א(.עליהם

 : נאקתם את אלהים וישמע שועתם... ותעל ויזעקו... ויאנחו,..ב"ג-ב"ד.
 יצעקה תפלה, זוהי - שועה כלום, אומר ואינו צועק שאדם צעקה זוהי -לעקה
 ה', אל לבם צעק י"ח( ב', )איבה שנאמר כמו מהלב, היא שהצעקה מכולםגדולה

 אם כי כ"ב( כ"ב, )שמות שכתוב כמו ותפלה, מאנחה יותר להקב"ה קרובהוזו
 - נאקתם את אלקים וישמע : כתוב כאן וגם צעקתו, אשמע שמוע אלי יצעקצעק



יא ת ן מש

 נאקה ובלב, בפה - שועה בפה, - זעקה בלב, - אנחה : הזהר( )על-פיצעקתט

 צ-ה(. )על.פ- בנפש-
 )א"ע(. בסתר העשוי וידע: בגלוי, עושים מצרים שהיו החמס : ויראכ"ה.

 נ ק ר8

 המלכות בית בחצר בהיותו הנבואה באתהו לא משה : רעה היה ומשהא.
 בכל לא )גם בענ-ניהם, והתעסקו במצרים אחיו אל ביציאתו ולא פרעה, בתאצל
 ומתבודד יחידי במדבר ושוכן צאן רועה בהיותו אם כי כוש(, בארץ שמלךהימים
 .)אב.(

 שעשה בשביל - אלילים עובד שהיה פי על אף : תנחום ר' אמר : מריןכהן
 תר א )זהו(. ודשן שמן טוב במרעה וכשורה כדין צאנו רועה היה חכרעמו
 שלאחר משובח מרעה של למקום - מדברא דאחורי רעיא שפר לאתר ר: מדבה

 ההר אל - דה' יקרא עלוהי דאתגלי לטורא : ם י ה ל א ה ר ה ל א ; )ת"י(המדבר
 )ת"א(. ה' כבוד עליושנגלה

 והבקר הצאן "גם : הפסוק מן רואים מרעה, היה ששם : חרגה המדהר...אחר
 ישראל בני גאולת - ה ב ר ח )אב.(. ג'( ע"ד, )שמות ההוא" ההר מול אל ירעואל

 )ה.(. התירה נתנה שבו ממקום - מחורב יצאהממצרים
 אלקים" אליו ויקרא ה/.. "וי"א ז'( )פסוק כך ואחר : אליו ה מלאך ויראב.

 )בה"מ(. לאט לאט הנבואה אליו באה נבואתו בתחילת-
 גחלת היתה לא הסנה מן הלהבה יציאת במקום אפילו : אכל איננווהסנה

 )ו-שב"מ(.כלל
 העצים מכל משוכה העץ או אש מכל משונה האש אם : הזה הגרל המראהאת
 לו והיה -- בוער הסנה הן הסנה: יבער לא מדוע בחיק. על-פי)מ"ב

 מתבטאת פה השאלה אלא הסנה? נשרף לא מדוע או אוכל לא מדועלשאול:
- 1 "מדוע" :במלה  )על-פי ! אותי מטעה החוש - הסנה" יבער "לא 1 מחליט ומשה 
 .אב(

 אני הרי ? הסנה יבער לא האם - אוכל אינני פדוע : הסנה יבער לאמדוע
 ח.(. פ' )על בוער! שהוארואה
 בועו שנתן והוא סתם, נעל נקרא יד של אותו : רגליך מעל נעליך שלה,
 מ"א(, כ"ח, שמות רמב"ן ועיין ז'-ח' ד', רות ירושלמי תרגום )עיין )ב"ש(.לגואל

 )ס.(. עתה בו שאתה במקום אפילו : רגליך מעל נעליךשל

 ב'( ט"ו, )שמות שכתוב כענין אבותיך, אלקי היינו : אביך אלהי אנכי1.

 אין אביך: להי א נכי א ; )בחיי( אבותינו אלקי שמובנו ~אדוממנהז, אביאלקי
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 יסרב שלא כרי מת, שאביו לו גלה ולכן בחייהם הצדיקים על שמו מיחדהקב"ה
 אביו לפני שכן כי גדולה לטול מסרב היה אחיו אהרן לפני שהרי גדולה,לטול

 ח.(.)על-פ;

 גם אם הוא כך שאמנם מדגישה ההכפלה כי ראיתי, אמנם : ראיתי ראהז.
 )בראשית או נוכל יכול נעלה, עלה ל'( י"ג, )במדבר כמו זה הפך לטעון יוכלהטוען
 )כו"ק(, ידעתי בני ידעתי י"ס(מ"ח,

 שיש : 1 י ב ו א כ מ ואת י, ת ע מ ש אני - הכל שש.מעים : צעקתםואת
 )א"ע" חי ידע אםבלבו

 שנתשים מפף שמעקים צעקתם נוגשיו: ני מפ
 בעת צעקו הם נוגשיו: מפני שמעתי צעקתם ואת ,רשב"מגאותם
 אלי לשוב ולא נוגשיהם, מפני צועקים הם גם ואם : טכאביו או2 ידעתיכ. )אב(. יתברך לה' ולא יהם, ע הממומם העיר שרי אל מגשיהם ךפמצרתם
 על נתפס אדם ואין לבבם, מכאובי ידעתי כי קולם, את שמעתי הנה שים,בלב
 ;נו"ק(.צערו
 אל )רשבץ(. מצרים מיד להצילו כד איך לדבר כאן וארר:ח.
 המקומונר כל בשאר יאמר כאשר הכנענת הארץ אמר לא הכנעני:מקום
 כאבותיהם בקרבם עשבים שיהץ לא במקומם, תשבו ץכריתום אותם שתרשולרמח

 ולא ; )א"ע( השבעה מן קטן הוא כי הגרגשי הזמר ולא והיבוסי:)רמב"ה.
 מפתרים אלא מכחד מקים היה לא ולנרגשי מקום", "אל אמר באשר הגרגשיאמר
 )נצי"ב(. האומות שש בתוךהיו

 : י ל א ה א ב )א"ע(, תשובה שעשו : ישראל כני צעקת הנה ועתהט.
 )אב.(. י ל א צועקים הםעתה

 פרעה מיד אצילך כן האש, מן הסנה את מציל שאני כמו : האות לך וזהי"ב.

 אב.(. )ע"פ ! שלהתיך אנכי כי-
 הוא - לפרעה, להגיד מה שואל איננו רבנו משה : אלהק אמר מהי"ג.
 ו משחרורו העם חנוך קשה כי עליהם, להשפיע איך ישראל, לבני להגיד מהשואל,

 )ה.(. המתאים מחנוכו תוצאה להיות צריך העםשחרור

 ו ויעקב יצחק אברהם, של זרעם היותכם מצד : אתכם פקרתי פקרט'ז.

 )ם.(. והחמס האכזריות שונא היותי מצד : ם י ר צ מ ב ם כ ל י ו ש ע ה ת א1
 עמד, ילכו לקולך, ישיאל זקני ישמעו אם : תנאי הוא : לקלך ושמעוי"ח.

 אם ח/( ל', )במדבר אישה ושמע כטס ו היה וכן לדבר אתה לך - ישמעו לאואם
 הצורה נפגשת זה במקום רק העבריים: אלהי הרא"ש(. בשם )כרקישמע

 קטן דבר ממנו יבקשו שבתחילה צוה ימים: שלשת דרך )הן."עבריכם*
 אחרי 'שישובו בברור לו אמר לא זה כל ועם . הקשה ומצחו ערפו בו להבחץכזג

 )אב.(י ימיםשלשה



י2 ת 1 כש

 כל לכם, יתן לא הזה המועט הדבר את גם ' יתן לא כי ירעתי ואני"ט.
 -- כח יעצרו לא ישראל חזקה: ביד ילא ללכת. לגררי לכם יתן שיאשכן
 ובזרוע הזקה ביד הארץ מן .לעלות במציית להלחם -- רבים אוכלוסים התתםעם

 )אבו. :דק" את ושלחתי כץ )פכיק אם כי שלהם,נטתה
 ה"נ" כי )ת"". פדויים מוטם תלכו -- פריקין מתת תהכו7 מלכון:כ.א.

 בא ואין לעולם מהם הליכה יטעמו במת.אר, הקבוע תואר כמו היא המלהבסוף
 )ת"ק(.חזרה

 רבות שנים זה עבודתכם על שכר קבלת בלי הקנטת בידים : ריקם תלכולא
 :"ב( ל"א, )בראשית שלחתנ" ריקם עתה "כי :כמו

~pvl]) .ממת שאל : כמו ומוחלטת. גמורה במתנה : מהכנתה אהה טאלה וכ"ב 
 זהב וכלי כסף כלי ושב"ס(; )ע"פ ח, ב/ )תהלים נחלתך גמםואתנה
 חלף וגם לשכמם בבתיהם יעזבו אשר הכבדים הבית כלי כל חלף מלת:וש

 הע שהרי ושדותיהם, בתיהם הלף וגם ע.(. על-פי )אב. בהם שהשתעבדוהשעבוד
 )חו. בה ץאחע כדכתיב במצרים נחלות לישראללהם

 לשירך במצרים ואחתה בתים לישראל שהע ראיה מכאן גם : ביתהוטגרח,

 ד ק רש

 היתה הן וראו "( ב/ )ירמיהו כמו ואם, כמו והן : לי יאמינו לא והןא,
 ושד"לגכזאת

 "ושמעו י"א( )ל, קודם שכתוב מה : בקלי "טמעו ולא לי יאכ"נו לאוהן
 והנה עלינה נקרה העבריים אלהי : לו ולאמור המלך אל עמך לבא זהו .-לקלך"

 לי יאמינו לא והן : משה אמר ילכן להלוך, מצרים מלך אותם יתן לא כי הודיעוה'
 כי כלל, לקולי עוד ישמעו ולא - להלוך פרעה אותם יתן שלא ראותם אחרי-

 )על- דבריך את פרעה ימרה לא ה' שליח היית שאלו ה', אליך נראה לא -יאמרו
 הרמב"1(.פי

 כי למשה, האותות עשה למה הביניתי לא : ארצה השליכהו ויאמרג.
 תשלך בידך אשר המטה : שיאמר והראוי עמו, מדבר שהקב"ה משה היהמאמין
 "ולקחת בשלישי: אמר כאשר - השני( באות )וכן לנחש, והיה ם ה י נ פ לארחה

 עליהם שספר רמז הראשון לו שהיה רבותינו דברי נאמנו ולכן היאור",ממימי
 האדם אשר חמסה, לנחש: ויהי )רמב"ה. בו להענ"ןו -- והשני הרעלגון
 מפניה לברוח האדם על אשר לנתש, ה/ ברצת בשבילה לההפך יכיל עליהסומך
- ה' ברצון - לההפך לאדם המתנגד הכח יכול להפך, גםוכן  )ה.(. לו העוזר לכוח 

 מן מתרחק אדם וכל הנחש, הנשכו יענד שמא' פחד כי מפניו: משהוינס
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 )רמב"ן(. מידי מציל אין ה בחפץ כ? יהיה שאם שידע אעס"י 17,המזיק

 נמצא בידו, עליו סומך האום (,שו המטה, רק לא : מצרעת ידו והנה1.
 מחסה, כחפש עהוא במקים ובחיקו, - האדם, של ידו גם אם כי ה', שלברשותו

 )ה.(. מות למצא ה"איכול
 )שו"ע(. כשלג ולבנה מצורעת : כשלגמצרעת

 רק יאמינו, לא או יאמינו אם ידע ה' כי ידענו : יאמינו לא אם והיהח.
 יאמינו הראשון לאית יאמינו שלא ישראל מקצת היו שאם משה כנגד דברהכתוב
 לראשון יאמין שלא מי כלומר, יאמינו: לא אם והיה )א"ע(. באחרוןלאות
 בינוניים צדיקים, בהם שיש לשלישי יאמין לשני יאמין שלא ומי לשנייאמין
 בלשת תורה דברה יק קוי לאות אע הראשון: החת לקל )ב"שגוקשים
 הבאותם בעיקר אם בי בעצמה האות רק יא איי האת: לקל )א"עג אדםבף
 איש "לא : י( )פסוק משה אמר ולכן העם, על לפעל היו צריכים לאות לתתשיש
 אע"פ האחרון" ה"אות הכתוב אמר האחרון: האת ל לק )ה.(. אנכי"דברים
 השלישי כי האותות, שני אלה רק עתה לו הראה שלא בעבור שלישי, אות שםשיש
 )א"ע(. לעשותועתיד

 )הנצי"ב(. האותות תוכן את להם שתסביר במה לקלך: ישמעל ולאט,
 לכפול דרכו הספור את מאריך הפסוק כאשר : ם ד ל ו י ה 1 מ... י מ ה ו י ה1

 ששים בן ועד שנה עשרים מב5 הובר ערכך "והיה ג'( כ"ז, )ויקרא כמוהלשון'
 הומב"((. על-פי )מ"ב שקל" חמשיט ערכך והיהשנה
 בקטנותי כי מצרים בלשון בקי איני : אנכי לשון וכבר פה ככר כיי.
 בקי שאינו שמי ה'( )ג', ביחזקאל מציני וכן שמונים, בן אני ועתה משםברחתי
 הוא כי נכון, אינו מצרים לשון ששכח והאומר )רשב"ם(. כן קרוי המלכותבלשון
 לאדם פה שם "מי . ה' מתשובת נלאו ועוד לשון' וכבד פה כבד : דברים שניאומר
 היה שלא נולד ככה רק מצרים, לשון על מדבי שאינו - אלם" ישום מיאו
 )א"ע(. הלשון אותיות כל להוציאיכול

 אותי בצוותך פי כבדות את הסירות לא כי . אנכי לעוון ונבר פה כברכי
 )רמב"ן(. לפניוו אלך איך כן ואם בשמך, ולדבר פרעה אלללכת

 שם מי )רמב"ן(. שפה וכן בפה, היותו בעבור דבור, פה שם מיי"א.
 - רוצה אינני אני אבל יפה, מדבר היית רוצה, הייתי אם כלומר, : ם ד א ל הפ
 דבר ידו על ויעשה שליחותי יעשה לשון ולא פה לו שאין אדם כי כבודי זהוכי

 )ב"ש(. כזהגדול

 השמיעה גם כי לאדם, פה ששם ממי ההפך שניהם : חרש או אלם ישום מיאו
 אב.(. )על-פי נשמעהו אם בלת' מדבר אם נדע לא שהרי הדבור בכללהיא



סו ת 1 מש

 נא שלה - דתשלה דכשר מן ביד נען שלח תשלה: ביד נא שלהי"ג.
 )ת"א( שתשלחהו שראוי מיביד

 העם אל רק בעבורו אה*ן שידבר אמר עתה : העם אל לך הוא ודברט"ז.
 פרעה אלי ישמע ואיך שפתים ערל אני הן ל'( ו', )שמות משה אמר כאשראבל

 ה ת א ו ; הרמב"1( פ )על אהרן יד' על פרעה אל גם שידבר רשות למשה ה' נתן-
 מחשבות לאהרן תודיע אתה כן איש, בלב הרעיון נותן : ם י ה ל א ל ו ל ה י הת

 )יש"ר(. בעבורך ידבר והואלבך,

 ולהכות פרעה, לפני ולתנין ישראל לעיני לנחש שהפך : האתת אתושן

 הארבה ולהביא הברד ולהוריד הכנים ולהוציא הצפרדעים ולהעלות היאור אתבו

 )א"ע(. חושךולהיות

 ולשוב, קלה שעה לראות משמעו - ואראה : חיים העורם ואראהי"ח.

 )הנצי"ב ובניו אשתו בלי בעצמו עתה ולילך למדין אח"כ לשוב בדעתו היה כןאם

 הימב"ן(.ע"פ
 הרמב"ן(. ע"פ )הנצי"ב ארעי דרך ולא לחלוטיו : טצרים יטב לךי"ס.

 בדרך, לו אירע ומה שב כיצד פירש ואה"כ כלל, . מצרים ארצה SW~1כ.

 )ב"ש(. לפרש ואה"כ לסתום רבים פסוקים דרךוכן

 המטה את - ה' קדם מן נסין ביה דאתעבידו חוטרא ית : אלהים מטהאת

 )ת"א(. ה' מאת נסים בושנעשי

 בידיך מסרתים אם בעיני, קלים שחס תחשוב אל : ישראל בכורי בניכיב
 חזאל(. רבו: על-פי )בחיי אותםלשעבד

 - ה' בעיני רשע הוא אם כי ה' שימיתהו הפץ משה : המיתו ויבקשכ"ג.
 י"שג המות עד חלה המיתו: ויבקש )נו"קג חמם? לילמה

 )ת"אג ה' מלאך ויפגשהו -- דה' מלאכא בה וערע . ה. ויפג'טהוכיד.

 שאני לפי לך ראויה אינני אולי : לי אתה דמים התן כי ותאמרכ"ח.
 דבר על אלא היה לא זה כל כי אמרה מפנו שהרף ראתה כאשר אבלמדינית,

 בה"ס(. )על-פ'המילה

 יב"ש:. מעליו חליו הוקל או ממנו: וירףכ"1,
 דה' יקרא עלוהי דאתגלי בטורא אלהים כהרכ'.1.

 עביו אשו בהו -

 )ת"א(. ה' נבודנגלה

 וזוהי הזקנים, שמופיעים הראשונה, הפעם זוהי : ייטראל בני זקניכ"ס.

 גה.(. ישרא; זקני ולא ישראל, בני  וקבי בעראים טהם היתירה,הפעם



 לתורה פרושים,לקוטסו

 ה ק ךפ

 )אוה"ח(. העם שהאמין אהרי באו: ואחרא.

 בזה ויגיעך יחד, עבדיך כל את יתאבד : בחרב או כרכר יפגענו פןג.
 )אב.(. שיבטלו מעטים ימים בעבודת שתפסיד ממה והפסד נזקיותר
 )א"ע(. ב"ו" להיותו והמנהג ב"א" כתוב : תאסיפון לאז.

 הוצי"ב(, ; )כו"ק לכס קנו : תבן לכם קחוי"א.

 להדגיש כדי )קחו( הצווי לפני )אתם( הכנוי מלת באה : תפי לכם קחואתם
 תחזרו אתם ועכשו תבן, לכם נתנו אנחנו עתה עד עכשו. עד היה לאשר הנגידאת

 יש"ר(, )על-פיאחריו

 )א"ע(. להפיץ שהצריכם פרעה והפועל יוצא פועל : ויפץי"ב

 )א"ע(. תבן תחת :לתבן

 כי לעתיד, השיבו וה"ו" עבר פועל - וחטאת מלת : עמך וחטאתט"ז.
 במקום והעם 1 כ"ט( ל"א, )רברים הרעה אתכם וקראת וכמוהו וחטאה, כמוהיא
 מדוע ז'( יוח, )שופטים לבטח יושבת בקרבה אשר העם כמו: נקבה, לשוןזה

 )א"ע( ה'( ח', )ירמיהו הזה העםשובבה

 ז'( י"א, )קהלת כמו בזה, זה יתחלפו החושים חמשת כי : פרעה בעיניב"א.
 )יש"ר(. האורומתוק

 הכנסת בית כמו קדוש מקים שהיה היינו : ויאמר ה' אל משה וישבב"ב.
 שלא )הנצי"ב(. האלה הדברים את משה אמר שם לתפלהו שם מתקבציםשהיו

 )ה"ל(. השוטריםבפני

 שואל אלא ה' על כאן מתאונן איננו רבנו משה : הזה לעם הרעתהלמה
 וה' עוד, לו וירע ישראל לעם השנאה שתתגבר ה' גרם )למה!( מטרהלאיזו
 בגאולתנו גם וכן גאולתם, להחיש כדי היא מצבם הרעת כי ו'( )פרק י.עונה

 ויוסיפו לישראל העמ-מ אצל השנגה תתעורר האחרון הגואל בהגלותהעתידה
 תהיינה הקץ יתקרב וכאשר ונכסה, וחוזר נגלה הגואל ויהא שעבודם, עלשעבוד
 חננאל(. רבנו על-פי )בת-י לישראל הישועה ס.כן יהוא ומתחזקות, רבותצרות

 ו ק רפ

 ולא לרעתם( היא הזאת שהרעה סבור, שאתה כמו לא : תראה עתהא.
 )נצי"ב(. הגאולה זמן נתקרב לישראל שהרעו שבמה תראה, עתה דוקא ,לטובתם




