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 ושהגדילו פרעה הזיקו שלא . ולישראל למשה אלהים עשה אשרא.
 )ושב"מ(. ידו על נסים לישראל ושעשה ועבדיו פרעה בעיניהקב"ה
 מבית נכבד משה כי בעבור בתו, אמר ולא : סשה אשת צפרה אתב,
 )א"ע(.אביה

 הזהר(. פי )על בעלה בלי אותם גדלה היא : בניה שני ואתג.
 )בראשית( כתוב וכן האשה, אל הבנים לייחס הכתוב דרך : בניה שניואת

 דינה ואת ט"ו( מ"ו, )בראשית כתוב כן כי האב, אל הבנות ואת לאה, בניאלה
 כסף נתתי י"ג( כ"ג, )בראשית דוגמא אני, הווה : י ת י י ה ר ג 2 )בחיי(בתו

 )ח.(. ידי הרימותי כ"ב( י"ר, )בראשיתהשדה,
 יוסף ויקרא למשל, השני לפעמים לאמר הקדש לשון מנהג : האחר ושםד,
 י"ד, )ש"א כמו האחד, ולפעמים נ"א( מ"א, )בראשית השני שם ואת הבכור,.. שםאת
 )א"ע(. סנה האחד ושם בוצץ האחד שם :ד'(

 ה" אבי אלקי אמר כי בעזרי: אבי אלהי בי אליעזר האחרושם
 ת-'(. פ' )ע2'בעזרי

 בנים, לו היו אצלו משה שבא לאחר כי יתרו, של ואשתו: ובניוה.
 י )זהר(. אצלו בא שיעקב לאחר ללבן בנים שהיוכשם
 באגרת הדבר לו שלח : אליך בא יתרך חתנך אני משה אל זיאמרו,
 בא יתרו חותנך הנה יאמר אבל חותנך, אני יאמר לא השליח כי כך, בהכתוב
 לפני האשה את הזכיר כאן עמה: בניה ושני ואותך ; )רמב"ן(אליך
 האשה את הזכיר ה' בפסוק אבל עמה, באים הבנים ושני העיקר היא כיהבנים,
 א"ע(. פי )על הליכתם סדר לפי הבניםאחר

 להכין יוכל למען מוסר דרך להודיעו הקדים : אליך בא יתרו חתנךאני
 )ס(. חברך לבית שכן כל פתאום לבותך תכנס אל : ז"ל כאמרם לשבתםמקום

 בעת טובה עמו ששלם מי פני לקדם מעלתו בשביל חדל לא : משה ויצאז.
 )ס.(. לוצר

 בדרכים מספרים שאין מכאן : לחתנו בהיה ויספר האהלה ויבאוז-ח.
)בה"ס(.
 יתרו : ולמצרים לפרעה הן עשה אשר כל את לחתנו משה ויספרח.
 אשר הטובות את היינה ולישראלי למשה אלקים עשה אשר כל 4מ( יפסוקשמע



 לתירה פרושיםילקוט-ו

 את היינו, ולמצרים, לפרעה ה' עשה אשר כל את לו ספר ומשה עמהם,עשה
 מכל ה' גדול כי ידעתי עתה י"א( )פסוק יתרו אמר .ולכן עמהם, שעשה"רעות
 עובדי שהאמינו כמו )ולא הרעות את והן הטובות את הן יוצר הוא כיהאלהים,
 נובעות והרעות הטובות - עצמאיים( אלילים שני מעשי הם והרע שהטובהאלילים

 ישראל את ה' הוציא )כי ולישראל למשה אלקים עשה אשר - הרחמים ממדתהן
 כנגד מדה משלם והוא ולמצרים(, לפרעה ה' עשה )אשר הדין ממדת והןממצרים,
 כ"י(, פי )עלסדה

 )א"ע(. להגידה או לסבלה האדם שילאה צרה : התלאה סלאת
 העם ואת פרעה, ומיד מצרים מיד - ואהרן משה : אתכם הציל אשרי.
 )רשב"ם(, מצרים משעבודהושיע
 שלו האהל כי להזכר הוצרך לא ומשה : ישראל זקני וכל אהרן ויבאיטב.

 )ושב"מ(.הוא
 מלפת האלהים: לפני )יש"ר(ג לחם קררה סעודה כל לחם:לאכל
 מ.ג השלמים והם הקב"ה, לפת שהקרשו ממה כלומרהאלקים
 מחר על הן נאמר מחר כי הוא ומחר מחרת בין ההבדל : ממחרת ויחיי"ג.
 נאמר לא ממחרת אבל מחר, בנך ישאלך כי : כמו זמן, לאחר מחר על והןממש
 מתן קודם יתרו בא אם אפילו העם: את לשפט )מ"ב(. ממש מחרתו עללק

 דינים להם נתנו במרה כי רבותנו אמרו כי אף מעולם, להם היו ממונות דיניתורה
 לפני יתהו בא אם רבותינה וחלקו )ושב"ס(. ומשפט חוק לו שם שם :כדכתיב
 אחר בא שהוא האומרים אלה ולדעת אב,(, ומב"ן, א"ע, )עיין אחריו או תורהמתן
 שאין פי על ואף תורה, במתן סיני הר על ואליעזר גרשום עמדו לא תורה,מתן
 )ח.(. בתורה מקום בשום ואילך מכאן הוזכרו שלא לדבר זכר לדבר,דאיה

 טרוד היה הסעודה ביום כי הסעודה, יום ממהרת הפשט לפי : ממחרתויחי
 )ח.( בדין לישב פנאי לו היה ולא חמנולכבוד
 מן עליך נצב העם כל - ולפיכך - לברך: יושב אתה מרועיד.
 )רשנ-~ן ערב עדבקר

 )אב(. דעם ברי בשעת הדה בעלי רק ולא -- העם כל : עליך נצב העםוכל
 )אב.(, עתידים בדברים יהיה מה לדעת : אלהים לדרושט"ו.
 אלמנה וריב א'( )ישעיהו כמו הדבר, אלי: בא כבר להם יהיה כיט"ז.

 )שז"ל(. לפני הדבר יובא ריב איזה להם יהיה כי והכוונה אליהם, יבאלא

 איש בין ושפטתי צבורן בצרכי להתיעץ אלי: בא דבר להם יהיהכי
 ת א י ת ע ד ו ה 1 1 ריבות ודברי משפטים בענין גם אלי באים : ו ה ע ר ן י בו

 ואת ה' תומי את ללמוג גם אלי באים תורותיו: ואת האלהיםהסי
 )אב.(.חפרותיו



מז ת 1 מש

 לאחרים המשפטים עניני את תמסור אם עמך: אלהים ויחי איעצך..ט.
 בכל אתך ידבר וה' פנוי, יותר תהיה - הענינים שלשת יתר את לעצמךותשאיר

 אב.(. )עפ"יעת
 )א"ע(. בה ילכו אשר כמו : בה ילכו הררך אתכ.

וילבן ש יזהירו, והמשכילים י"ג( י"ב, )דניאל מלשון :והזהרת
 )'ש"נ(. התורות ואת החוקים אתלהם

 )בחיי(. פנים בהכרת או בנבואה : תחזה ואתהכ"א.

 שרי השופטימו היו מאות: שרי העם: מנהיגי היו אלפים:שרי
 הם המשים: שרי הדיינימו פסקי לקיים הרודים השוטרים, היועשרות:
 ו"ק( )' כרבים תורה ים המשוהזקנים

 העשוק ילך רבים שופטים להם בהיות כי : עת בכל העם את פטפטוכיב,

 מפני עת בכל להתקרב יוכל לא אליך כי מזומן, וימצאנו שירצה עת בכל השופטאל
 החמס יסבלו מהם ורבים לך, אשר הגדולה והטירדה לפניך, אשר הגדולההמון
 )ומב"ו(. לך להגידו להם נזדמן שלא מפני להםהנעשה

 הזמן בכחו ויש מקור, - והקל מעליךו יקלו הם כך ידי עלוהקל:
 לפניו ויקראו מ"ג( י"א, )בראשית רבים: וכמוהו שלפניו, בפעל המצויניםוהגוף
 מכורש או ואכלה תחננה בשעריך אשר לגר נ"א( י"ד, )דברים ונתוןואברך

 )שד"ל(. ועוד עדים, והעד וחתום בספר וכתוב יקנו בכסף שדות מ"ר( ל"ב,)ירמיהו
 יכולים שאינם אלה כי : בשלום יבא מקמו על הזה העם כל וגםכ"ג.
 מקומם על יבואו דיינים, תוסיף ואם יריבו, לאהליהם בשובם שתשפטם אליךלהגיע
 הומב"1(' פי )עלבשלום

 למשה, זו פרשה לומר יתברך השם רצה ולא חתנו: לקול משה תשמעכ"ד.

 לחנם לא כי יתרו של חכמתו ישראל בני שיכירו כדי לחדשה, יתרו שיבואאלא
 גדול חכם הלה שהוא מפני אלא לאשה, בתו את ולקח אתו לשבת משההואיל
 שמינה מצינו ולא זמן, לאחר אלא מיד, לא : ר מ א ר ש א ל כ ש ע י ו צ"ה( פי)על
 כי זה על והראיה ט'( א', )דברים מחורב בנסעם השניה בשנה אלא השופטיםמשה

 בעל מי י"ד( כ"ד, )להלן לעם ואמר וחור אהרן תחתיו למנות הוצרך ההרהבעלותו
 העם את לשפוט יכולים היו הם הרי שופטים, מינה כבר ואילו אליהם, יגשדברים
)יש"ר(.

 י"מ ק רפ

 )ח.(. ויקבל יבא התורה את לקבל הרוצה כל הפקר, מקום : במדבר "יחנו.ב.

 הין אליו קרא וכבר : ההר מן ה, אליו ויקרא האלהים אל עלה ומיטהג.



 לתורה פרושיםילקוטמת

 ויקרא האלהים אל עלה יס.ומשה ש"ג%" ע" לא חמתכיבש
 נפשו את המן החנה האלים, אל "עלהא ועצו משה כאשר ההר: מן ךאליו
 א6 עלה אב(.1משה פי )על ההר מן אלעל קרא אי האלקק השפע אתלקבל

 ישוא14 יבני ותגיד הנשימו א* יעקב: לבית תאמרה/מש"ר(; אלי קרא ההר ומראש כמדה, שק בראשו אשר ההר קצה אל הינוהאלהים:
 אכלתן הדעת, עו אכילת על ה ל צוה לא עמ' שחוה, לפי )רש"יג האנשיםאלה

 שחלק ומפני תחילה הנשים להזהיר תורה נמתן הקב"ה הקדים לבעלה,והאכילהי
 ; המדרש( פי על )בה"מ העגל בעשית נזמיהן לפרוק רצו לא לנשים זהכבוד

 חז"ל דרשו ולכן המקרא, בכל כמוהו ואין ב-"י', תגיד : ל ר-א ש י י נ ב ל ד י ג תו
 )מ"ב(. כ"ז( שבת )מסכת מר, עשב והוא כגידים הקשיםדברים
 כל מכניסים שבו האוצר זהו ה: ל סג )ת"א(, העמים מכל עלי חביביםותהיו - עממיא מכל חביבין קדמי ותהון : העמים מכל פגלה לי והייתםה.
 ישראל המון בתוך להכנס אם בי אפשר אי ה', את לעבוד שירצה שמיהפרסים,

 הארז: כל לי כי דבריפכ"גי"ח(, לתורה פרושים פיהנצי"בראהילקוט)על
 )א"עג הארץ כל 'צלי פי עלאף

 התורה חאת מ"ר( ו", )דברים כמו : האלה הדברים כל און לפניהם והדםג
 לכם בחרו - הדברים לפניכם נתתי הנה להם שאמר טעמו ; )א"ע( משה שםאשר
 )רמב"ן(, נעשה ה' דבר אשר הדברים כל אותו ענו ולכן כך, תעשון אםהיום
4aw~1 בו להשתמש רוצה שאדם דבר כל שבעולם שבנוהג ידוע : לפניהם 

 ותחת ברשותו הוא האדם, לפני שהוא ומה לפניה תחלה יעמידהו ולטובתהלוצאתו
 "לפני" מלת הושאלה לפיכך מלפניה תחלה יקחהו ידו על לעכב והבא בה ליהנותידו

 לפניך, ארצי הנה ט"ו( ב'1 )בראשית כגון פלוני, ברשות הוא שהדברלהורות
 בשלשה 1 היא לפניך מצרים ארץ ו'( מ"ז, )שם לפניכם, תהיה והארץ "( ל"ד,)שם

 כאן, האחד : מפשטים ענינים על מושאל בלשון גם לפני" "שימה מצינומקומות
 במשנה והשלישי לפניהם, תשים אשר המשפטים ואלה א'( )כ"א, למטהוהשני
 גם אנו ומוצאים 1 ישראל בני לפני משה שם אשר התורה וזאת מ"ד( )ד/,תורה
 )בראשית מכשול, תתן לא עור לפני י"ז( כ"ט, )ויקרא פשוט, במובן הן לפניי"נתון
 בלשון מם ועוד, לפניהם, ויתן עשה אשר הבקר ובן וחלב חמאה ויקח ח'(י"א,

 1 היום לפניכם נותן אני אשר הזאת התורה ככל ח'( ד', )דברים כגוןמושאל,
 נותן אני אשר המשפטים ואת החוקים כ4 את לעשות ושמותם ל"ג( י"א,)דברים
 ומיד שתיכף בכוונה הוא בהשאלה, נאמר כשהוא לפני", "שם לשון ; היוםלפניכם
 כל ויאפרו יחדיו העם כל ויענו : ומיד כאן, כמו לקבל, לא או לקבל אם האדםיבחר
 )דברים כגון יבחר, שירצה שאימתי בכוונה הוא לפני" "נתן אבל נעשה, ה' דבראשר
 של"ל(. וקללה*)עלא~י ברכה לפניכם נותן אני נ"י(י"א,



מטשרת

 חשם ד( )פסוק העם וזקני קרא סשה תאמרו: יחדו העם גל ויענוונ
 ועד למקטון יהדו העם כל ויענו העדה, כל במעמד האלה הדברים כל אתלפניהם
 הרמב"1(. פי )על נעשה ה' דבר אשר כלגדול
 דברים תשובת שהיא לפי וישב, לומר שייך ח'( )פסוק לעיל : משה ויגרט.
 דברים, תהלת שהיא לפי ויגד נאמר כאן אבל תשמעה.., שמוע אם מהם ששאללמה
 . )ח.( מלכנו לראות רצוננו שאמרו רש"י, שפירשכמו

 פי על אף : אתך ברברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך באהנני
 בקול אליך תבא היא עכשו הרי גשמי, כח אמצעות בלי ממני נבואתך באהשתמיד

 בך גס כי תהיה מזה והתוצאה אתך, בדברי העם גם שישמע כדי מהענו יוצאמוחשי
 רוצים שהם ה': אל העם וברי את משה אב.(.ויגד פ' )על לעולםיאמינו
 אב.(. פי )על העם את זו למטרה שיקדש י'( )פסוק ה' צוה ולכן עמהם, ידברשהי
 ואל אשה אל יגשו שלא : ם ת ש ד ק ו ; )א"ע( במים שירחצו : וקדשתם-י.
 : ם ת ל מ ש ו ס ב כ ו )רמב"1(. מקודש יקרא הטומאה סו הנשמר בי טומאהכל

 הרמב"1(' פי על )כו"ק גופם את גםוכמובן,
 )ת"א(. ה' יתגלה - ה' יתגלי : ה' ירדי"א.
 ההר סביב הגבול כי א"ט(, פי )על ההר הגבלת זוהי : העם את והגבלתייב.

 . כו"ק( פי )על ההר על ולא העם, על חלה ההגבלה ומצות העם, בעד הגבולהוא
 שלא ימיתוהו, מרחוק יומת, מות שאמרתי בהר הנוגע : יד בו תגע לאי"ג.
 אלא להמיתו יו בו תגע לא לכן מיתה, הם גם ויתחייבו להמיתו ההר אליקרבו
 )רשב"ם(. לסקלו אבנים עליו ישליכו או מרחוק בחציםיורוהו

 )ת"א, בהר לעלות רשאים הם - בטורא למסק מרשן אנון : בהר יעלוהמה

 עליהם שכתוב זקנים, ושבעים ובניו אהרן בהר: יעלו המה דש"י( פ'וש1כ1
 מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן אתה ה' אל עלה אמר משה ואל א'( כ"ד,)שמות
 ולא המה אמר כן על סיני, הר על לעלות רשות נתן לא ישראל ולשארישראל,
 )א"ע(.אחרים

 ידבר שה' בקשתם על כבר והתחרטו : במחנה אשר avn כל מהררט"ז.
 שכתוב מה וזהו כרחם, בעל מאהליהם להוציאם משה הוצרך זה ומפני 1אליהם
 אב.(. פ' )על המחנה מן האלקים לקראת העם את משה ויוצא י4ז()פסוק
 )א"ע(. משה שהגבילם לגבול מחוז : ההר בתחתית וירניצבויעז.
 באש ה' עליו נגלה באשתא- ה' עלהי אתגלי : באש ה' עליו ירדי"ח.

 לאומות פה פתחון יהא שלא ישראל בארץ התורה נתנה לא : טיני הר על.ב.
 בין קנאה תצא שלא כדי וגם )ח.( עלינו קבלנוה לא בארצנו נתנה שלא לפילומר

 ' ח.(ד פי )על ' נתנה בחלקי יאמר וגה נתנה בחלקי  יאמר שוההשבטים



 לתורה פרושים לקוסינ

 שהפ מחוד המחום לעבור מעצמם יהרסו פן : לראות ה' אל יהרסו פןנ"א,

 הוא"ש(. בשם )נה"ט לראותתאבים

 אלהים.,,ז ושבר - ומיד - אלהט ויאמר העם אל סשה וירחכ"ח.
 ההרן על ולא הדברות, בשמיעת ההר בתחתית ישראל כל עם יחד היה רבינומשה

 אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה דבר ט"ז( )כ', לו להגיד יכלו הםולכן
 אב.(. פי )על נמותפן

 מטרתן - התורה לקבלת ההכנות כל ט, ' י ק ר פ ל ש 1 נ כ ת ל ה ר עה
 השקפותיו, ככסוי ם ע ה ך ו ת מ "התפתחה" לא התורה כי להדגיש כנראה,היא,

 לנתינת ימים שלשה מחכים ! מה' ם ש ה ל א באה אס כי הרוחנית,כיצירתו
 נתנה שממנו המקום בין "גבול" להיות צריך ו לקבלתה להתכונן. העם על והתורה
 גה.(, בקצהו ולנגוע הזה המקום אל לגשת גם אסור העם על ו העם וביןהתורה

 יורה - ה' אנכי : אמר ו עשה מצות הוא הוה הדבר : אלהיך ה' אנכיב,
 אותו לעבוד שחייבים להם אלהים והוא ה', יש כי בה' ויאמינו שידעו אותםויצוה
 מלכות קבלת רבותינו בדברי תקרא המצוה וזו מצרים. מעבדות אותם פדה הואכי

 אחד כל אל בי לך.,,( יהיה לא אלהיך, )ה' יחיד בלשון הדברות כל ונאמרושמים.
 אתם, כל להסיר בדים: ע מבית הרמב"ח. פי )על יצוה אחד ולכלידבר,

 )ס(, כתקנה מצוה לשום מקום עמושאע
 הע כן אומר היה אם אבל בראתיה אשר לומר ימל היה : הוצאתיךאמר
 כך בשביל עלינו תטיל ולמה האומות, שאר לכל כן עיי-ית הלא - להשיביכולים
 אומה ולשום גוי לבל כן עשה שלא מה לפניהם שם לפיכך 1 תורתך עוזאת

 )ח.(.אחרת
 ולא מצרים, מארץ הוצאתיך : עבדים מבית מצרים מארץ הוצאותיךאשר
 *שראל שארץ בעוד עבדים, בית - היא כי וביושביה, מצרים בארץהשתלטיך

 אוה"ח(. פי )על אלקים בית היא - שמה מביאך אניאשר
 לא ויתום אלמנה כל כ"ח( ב"ב, )שמות כמו תמונה, שום ונמונה: כלי.
 כלשון תורה דברה לארז: מתחת )ח,(. מלאכה כל י( )כ', להלן וכןתענון,

 )מ"ב(. למים מתהת הארץ כי אדםבני
 )א"ע(. אחד כדור והארץ הים כי : לארץ מתחת במיםואושר

 הבנים, של מעשיהם לפי : לומר רצונו : ם י נ ב ל ע 1 משגיח זוכר, : פקרה.

 - שענינו - ישראל בני שמות על האבנים שני את תפתח י"א( כ"ח, )שמות :)כמו
 לו מאריך אלא מהרה, הרשע האב את יעניש לא : והטעם ישראל(. בני שמותלפי



 ת 1 מש

 נאים ש ל רבעימו עד הלציו מיוצאי אחד מעשי או בניו מעשי ייטיבואולי
 העושים באבות גם אם כי במזיד, העושים באבות רק לא אני נוהג זו רחמנותבמדת
 על אבנת ע1ן פקד )כו"ק(, הדת את ששונאים מפני להכעיס, ובמרידהבפשע
 מהם, לצאת העתידים )הטובים( הבנים בעבור אבות עון ומחסר מנכה ם! י נב

 שלשים על בנים על אבות עון פקד )מ"ק(, אבא מכה בראדהא
 ללכת ממשימם והרבעים השלשים הבמם כאשר לשנאי: רבעיםועל

 האבות של נכת הכלתי הראשא שהצעד ה/ עכר -- אבותיהם של הרעותבדריהם
 ה.(. פי )על האבות עון את הבנים בשחיתות ורואה לכר שגרםהוא
 והבנים אחד דור הם בנים כל רבעים, שלשים, כמו : לאלפים חסר ועו12הו.
 מצותיו ולשמרי לאהבי הרשב"ם(. פי )על אלפים נקראים האלף דורשל
 וגוחנים ישראל בארו יושבים שהם אלו - מצותי ולשומרי לאוהבי : אומר נתןרבי
 )רמב"1(. המצות עלנפשב

 העובדים אלה מצותי: ולשמרי מאהבה. העובדים אלהלאהבי:
 )מ"ב(,מיראה

 החשוב גמורה עבירה איה לחנם הנשבעים ,מאצל בעבור : ינקה לא כיג

 הרמב"ן(. פי )על ינקה לא אמר לה למחולשראוי

 בדבריו יאמינו כי אדם, מדיני יירא לא לשקר הנשבע הנה : ה' ינקה לאכי
 ינקה לא אדם מדיני ינקה אם שאף אמר בו על שקרותו, שתתגלה יקרה המעטועל
 )שד"ל(. שמיםמדיני
 במצרים וגם עליה, נצטוו במרה שכבר חדשה, מצוה היתה שלא לפי : זכורח.
 )מ"ב(. צויתיך שכבר מה זכור אמר לפיכך ממנה,ידעו

 מעשה על שנאמר זכור כתב הראשונות בדברות השכת: יום אתזכור
 האחרונות ובדברות זכור; ישן דבר על לומר דרך שכן וב"ש(, )ושב"מבראשית
 ה' צוך כן על מצרים... בארץ היית עבד כי ו"זכרת : מצרים יציאת עלשמדבר
 לומה שייך לא חדש מעשה שהיה ט"ו( ה', )דברים השבתי יום את לעשותאלקיך
 כמו בראשית, למעשה זכר : שבת של בקידוש לומר הוקבע ולכן שמור, אלאזכור

 האחרונות בדברות שאומר פמו מצרים, ליציאת וזכר הראשונוי:, בדברותשאומר

 טוב פלוני יום האומרים: המעוננים כדברי לא : תעכר ימים ששתט.
 ששת אלא לזה, תחוש אל - להצלחה ראוי איננו פלוני ויום פלוני פועל בולעשות
 דרכי 8' ברצות ומצלחים טובים הימים כל כי מלאכתך, כל ועשית תעבודימים
 )אב.(.איש

 שתעבוד לך אפשר הימים ששת כל : מלאכתך כל ועשית תעבר ימיםששת

את
~1 

 אלקיו1 עם יהיה כלו - שבת - השביעי יום אבל מלאכתך, כל עשיית עם



 לתורה פרושיםילקוסנב

 הרמב"ם(. בשם )בחיי כלל מלאכה בו תעשהלא
 זו יצירה גם אם חדש, ערך יצירת זוהי - מלאכה : מלאמה כל תעינה לאק
 )ה.(. רבה ב"עבודה" מלווהאיננה

taP*כי ~ww 
 41. א', איכה וא-ע, ' ת* פי על )בחיי ימים בששת ענינו : ימים

 טובים במעשים לשמחם גם כבוד, מיני בכל : אמך ואת אביך את כברי*1.
 את שראל כאשרישמח מ האדמה: על יאריבוןימיך למען0הה;
 הרבה פעמם ימיךו יאריכון למען )א"עג ממנה עלו לא הזאתהמצח
 תהמנה מה להורות אלא המכמנם התכלית על להורת לא "לסער מלהנאמרת

 או בדבריך, תצדק למען עשיתי בעיניך והרע ו" נ"א, )תהלים כגוןהתוצאות,
 כאן גם וכן אחור, וכשלו ילכו למען לצו... צו ה' דבר לכם והע י"ג( כוח,)ישעיהו

 ילקט עיין )שד"ת ימיך יאריכו כך ידי על "לא ימיך, שיאריכו בכוונה טעמואין
 ב"ש(. פרוש ח' י"אדברים

 תורה ומתן מצרים יציאת : העברית הדת יסודות : אמך ואת אביך אתכבר
 המסורת על מיוסדת שאמתותן הסטוריות, עובדות הם - השמים( מן)תורה
 המצווה של הפרטי לערכה )חוז ואם אב כבוד מצות ולכן לבנים, מאבותהנמסרת
 הטע, - העבדי העט בתוך העברית הדת של לקיומה העיקרי התנאי היאהזאת(

 ה.(. פי )פל העברי העם של לקיומו העיקריההנאי
 פי )על יומת מות האשה, את והרגת כמו בדין ויש דקין, "ויהרגהו" כמו בחנםיש ומית" אבל.הריגה מקום, בכל הוא בחנם הריגה - רצוח כל : תרצח לא*"ג.
הרשב"ם(.
 ואין הרוצח, סוד לך שנתגלה כגון בשתיקה, הן בלשון, הן ביד, הן : תרצחלא
 א"ע(. פי על )ח. הסוד מגלהאתה

 : לרעך( אשר וכל רעך אשת רעך, בית תחמד לא להלן )וכן ברעך תענהלא
 ב'( י"א )שמות מציננ כן כי העכו"ם, על אפילו כאן הזהיר כי באחיך, אמרלא

 שמות זה, ילקופ )פייה )בחיי(. המצרים על נאמר והוא רעתו מאת אישוישאלו

 כמו תדבר, בעדות "ב" שאחריה עניה כל : שקר ער ברעך תענהלא
 )מ"ב(. צדקתי בי וענתה לוג( ל',)בראשינו
 סהדות8(, ך אונקלוס )תרגם עדות - הקדש בלשון ff~uff משמעות ; שקרער

 )נצל"ב(. עד גל - שהדותא יגר - י*ז ל"א, בבראשית שכתובכמו
 להעיד מותר רעו שאינו מאחר כי אומר אינו : שקר עד כרעך תענהלא
 מנהג וכן בהוה, הכתוב דבר רעו עם ועסקיו ומחנו שמשאו לפי אלא שקר,עדות
 פי )עי עמיתו את איש תוש לא י*ז( כ"ט, )ויקרא כגוו מקומות בהרבההלשון
 ג'(. ט"ו תהליםרד"ק,



נג ת 1 מ*

 הטבע יחמדהו לא הנמנע כי גמוו., לנמנע אצלך הדבר יהא : תחמל לאת"ד
 א"פ(. פ' עלכללים.
 וכל רעך... אשת תחמד לא : פרט כך ואחר הכלל, זהו : רעך כיה תאמדלא
 מ"ב( פי )על לרעךאשר

 בענין התבוננו - ט"ו( א', )קהלת ראה ולבי כמו : הקולות את יאיםט"ו.
 )ם.(,הקולות

 )אב.(. נמות" "פן שאמרתם: כמו מהמות, תיראו: אלי"ז.
 לאבשלוט או למבראשונה : י"ג( ס"ה א' )ד"ה כמו נוסף, W5ffnלשעבור:

 כמו:לא לאמונה להרגילכם כוי אתכם: נסות )א"ע(.לבעבור ב'( ג/)שם
 אל להרגילכם הרמב*ן(. פי )על י*ז( א', )שמואל נסיתי לא כי באלה ללכתאוכל

 הרוממות יראת פניכם: על יראתו תהיה ובעבור )ס.(.הנבואה
 , אב.( פי)על

 זו ז"ל רבותינו דרשו : תחמאו לבלתי פניכם על יראתו תהיהובעבור
 אמר הפנים על ונראית נכרת שהבושה ולפי הלב, ממצות - היראה כיהבושה,

  חטא יראת לידי מביאה  שהבושה ללמדך תחטאו", שבלתי והזכיר פניכם,על
)בחיי(.
 אתרא בכל : ובהכתיר אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום בכלכ"א

 את שאשרה מקום בכל - ואברכנך לך ברכתי אשלח לתמן שכנתי ית אשרידי
 ר י כ ז א ר ש א ם ו ק מ ל כ ב )ת"א( וברכתיך ברכתי את לך אשלח שםשכינתי

 כך, ירי ועל  שם,  שוכן שכבודי לשמו,  זכר אשים אשר מקוט, בכל : י מ ש תא
 יש"ר(. פי )ע2' שמי את  שםיזכירו

 )א"ט(. בו לחתוך שנעשה ברזל כלי על ננצל חרב שם : חרבךכ"ב.
 כלוגם"ב(. המזבח ולא האבן אותהנתהללה:

 ם י ט פ שמ

 א * כ ק ר*

 ה' מעשי לזכרון - עדות א( : הם מצוות מיני שלשה : המשפטים ואלהא.
 וסבתם שטעמם - חוקים ב( י וכדומה הסוכות חג פסח, שבת, כמווכפלאותיו,
 וחברו, אדם שבין דינים - משפטים ג( ז וגזרותיו המלך חוקי והם מאתנו,נעלמים

 יוצרים הסכמיים, משפטי-אנוש כאלה, דינים בחברה. האדם היי ולסדר לאפשרכדי
 המשפטינו ובין אלה אנוש משפטי בין גדול הבדל יש אבל ו בקבוציהם אדם בניגם



 .1,,)י.".ן,דיי,יךףיי,,.דן.י,),

 לתורה פרושים~לקוטבד

  ימצאו  שלא דינים  האחרונים אלה בין יש ראשית, ישראל, לבני זר נתןאשר
 המשפטים ובשמירת משפטיו, לשומרי שכר נותן ה' - ושנית האומות,במשפלי
 מה' וגמול שכר בהם ואין המדינה, תיקון משום רק יש האדם בני שלההסכמיים

 דיינים משה שהעמיד אחרי : ם ה י נ פ ל ם י ש ת ר ש א אב,(. פי )על שמירתםעל
 שהעמדת השופטים לפני תשים אשר המשפטים ואלה :  הקב"ה לו אסל -ושופטים

 המשפטם, בראש לפניהם: תשים אשר המשפטים ואלהע"שג

 היהודית, בחברה אנשים בע ההדדחם היחסים את המסדרים החוקים, בראשהיעו
 של הקטנה ולבתו - לגנב - לפושע היחס את הקובעים החוקים את התורההציגה
 מהרפת משפחתו שארית את ולהציל להצילה כדי למכרה המוכרם ואומללו עביאיש
 של אישיותו את לכבד יש איך התורה, מראה הללו הדוגמאות שתי ועל -רעב,
 ה.(. פי )על החברה של הללו הנמוכות בשדרות גם זכויות~ו ואתהאדם

 לפניהם- תשים אשר אלא תשפטם, לפיהם אשר אמר לא : לפניהם תשיםאשר
 פתח להם תשמש לא החוק ידיעת ואי המשפטים, עיקרי את ידעו ישראלשבני

 שנים שש רק שיעבוד ידעתי אילו לומר, עברי עבד הקונה יוכל שלא למשל,להרטה,
 קמחי(. יוסף ר' בשם בה"ס פי )על קונהו הייתילא

 שיש מפני עברי. בעבד הראשון המשפט התחיל : עברי עבד תקנה כיב.
 בה ויש הראשון, בדבור הנזכרת מצרים, ליציאת זכר השביעית בשנה העבדבשלוח

 אדוניו ממלאכת שבתון לעבד השביעית השנה כי כשבת, בראשית למעשה וכרעוד
 עבדים היו שהם מפני הוא עבדים בשלוח שהתחיל הטעם ; )רמב"ן( השביעיכיום

 לחפשי עבדיהם את שישלחו להם ראוי לכן להרות, מעבדות הוציאם וה'במצרים
 עבדים על לרחם שלהם הראשונה המצוה זאת ושתהיה שנים, ששאחרי
 וצ"ה(. ח, פי)על

 )רשב"ם(. לשמיטה שביעית ולא למכירתו. שביעיתובשבעת:

 לומר יכול אינו ברשותו העבד חלה שאם : מ נ ח )א"ע( נוסף ה"ל" :לחפשי

 אם אבל ; )בחיי( הרופא ושכר מזונות שכר או בטולך, שכר כנגד מעות לי תןלו
 להשלים העבד חייב מלאכה שום לעשות יכול שאינני במחלה שנים ארבע העבדחלה
 ה'(. הלכה פ"ב עבדים הלכות )רמב"ם ההולי ימיכל

 ע4י מתבטל שיהא חורין בת אשה לקחת לו אין הפשט לפי : יצא בגפוג.
 )הנצי"ב(. ושעבודו אחרים ממון דוחה ורביה פריה של עשה מצות ואין ממלאכה,זה

 )מ"ב(. רבות -.ופעמים בפירוש שיאמר עד נרצע אינו  יאמר:  אמא ואםה.

 אלא מעכבו, האדון שלא שיתברר, כדי : האלהים אל ארניו והגישו1.
 (. צ"ה פי )על בעבודתו להשאר רוצההעבד

 כדאי שאין הישר דרך על ויעמידנו שיוכיחנו : האלהים אל ארניווהגישו
 ישית לא ואם תוכחה, דברי וכדומה כבודו, לקפח נרים ובנים כנענית א.זהבשביל
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 )הוצ'"ב(. הדלת,.. אל והגישו - היים הוכחות לשמועאוזן
 קבוע שהוא הדלת אל והגישו כלומר אשר, במקום "W1W : המזוזה אלאו
 )ח.(. רשיי כשפירש מעומד היינו המזוזה,אצל

 שתהיה עליו רציעתו תוכיח יברה, שאם לפי : כטרצע אזנו את ארניוורצע
 )מ"ב(. שבדלת לנקב הרציעהשוה

 ושב מ"א( כ"ה, )ויקרא שנאמר נרצע אינו הכהן אבל : אזנו את ארניוורצע
 לחזקתו לשוב יכול ואינו מום בעל נעשה הנרצע והכהן ולהזקתו, - משפחתואל

 מעשה ועשה בתו על רחם שלא לפי אב, ולא איש אמר בתו: את אישז.
 השפחה על השפחה: מן חשובה אמה לאמה: )מ"בג נכרי כאיש אם מ כאבלא

 עבודות רק עליה אין והאמה שבבית, והפחותוות הקשות העבודות כלמוטלות
 )כו"ק(. הבית סדר על והשגחהקנות

 המצריכה מלאכה לעשות לכופה יכול האדון אין : העברים שצאת תצאלא
 א"ע(. בשם התוספות בעלי )1.בותינו לבית מחוץלצאת
 לשפחות בתו אדם ימכיר שלא נכרי, לאיש : לטמרה ימשל לא נכרי לעתח.
 ש. עמך תושב לגר ונמכר מ"ז( כ"ה, )ויקרא עברי בעבד שאמר מפני כילעכו"ם,
 מכילתא( פי על )ומב"ו באשה כן יעשה שלא ללמד הוצרך גר, משפחתלעקר
 אותה, לישא שיוכל למי זולתי בתו, אדם שימכור בגידה ואת כי : ה ב 1 ד ג בנ

 )רמב"ן(. בה בוגד בתו מוכר שכל -וטעמו
 לאיש נמכרת היא אם כי ביתו, בני עכור נאמרה "לעם" מלת : נכרילעם
 השם.  וער בית. ובני איור ועל ביתו, בני את גם לשרת היא צריכה לאמה, לולהיות
 )כ1"ק(. ב'( י"ב, )איוב אדם בני שלשה על "עמ' שם מצאם כבר כי"עם",

 )ב"מ(.. סיסרא את ה' ימכר אשה ביד כי ט'( ד', )שופטים כמו למסרה מכרה:ל
 )קהלת כגון מישראל, שהוא פי על אף זר שענינו נכרי מצאנו נכרי:לעם

 ואל נכרי פיך ולא זר יהללך ב'( כ"ז, )משלי או יאכלנו, נכרי איש כי ד'(ו',
 )שד"צ(.שפתיך
 )רמב"1(. הבן זה : יה יעשה הכנות כמשפםט.
 שייכות היו לו אשר לוי, משבט שהיה משה כנגד לך : מקום לך ושטתיי"ג.
 )בחיי(. לויה מחנה קולט היה ובמדבר המקלט,ערי

 הרשעים, כליון כי מכאן ללמוד לנו יש : לטות תקחנו מזבחי מעםי"ר.
 )בחיי(. מזבח לה' נבחר בהם משפט ועשות העולם מןהכרתתם
 מקלל ובין אביו מכה בין הפסוק זה נכנס למה : ומכרו איוש וגנבטוז.
 אביתיהם, יכירו לא נכריה, בארץ יגדלו וכאשר קטנים, רוב פי על נגנבים בי ןאביו
 ומ"ג( פי על )א"ע הגנב על והעונש ויקללום, שיכוםויתכן



 להורה פרושים,לקוטפ

 ריב ריבד ט'( כ"ה, )משלי כמו בדברים, הראריב : אנשיא יריבן וכיימה.
 אלא רעהו, את איש יכה וכי : במלים העניןאת להתחיל צריך והיה רעך,את

 המכה חייב זאת בכל המזיק, עם שרב בשביל לכך גרם שהניזק שאעפ"ימלמדנו,
 וה.(. הנצי-ב 9י)על

 בזה וכיוצא ואגרוף באבן או וסייף בסכין עבדו את המכה אבל : בשבטכ.
 נהרג שנה לאחר מת אפילו אלא יומיים, או יום בדין אינו - ומת למיתהואמדוהו
 ורצועה ומקל בשבט אלא להכותו רשות תורה נתנה שלא בשבט, נאמר וכן 1עליו

 )רמב"ם(. רציחה בהכאות ולא בזה,וכיוצא
 כי להמיתו, כוונתו היתה שלא תחילתי על סופו והוכיח : הוא כספו כיכ"א.
 )בחיי(. כספו קנין שהוא עבדו ולהמית ממונו להפסיד מתכוון אדם ואין הואכספו

 ן ת ג י - ולא עמו, יתפשר אם : האשה בעל עליו ישית כאשרע"ב.
 א"ע(. פי )עלבפלילים
 תחת חבורה פצע תחת פצע כאן הוא:)אומר בפירוש : עין תחת עיןכיד.
 יריאת ורפא יתן שבתו רק המכה "ונכה :. ופצע חבורה גבי למעלה, ונאמרהבורה,
 אלא דוקא, עין תחת עין אין כך דמים, אלא דוקא, תבורה תחת חבורה שאיןוכשם
 )ב"ש(. רבותינו שדרשו כמו נזק, במקום צער ליחן עליהם שנה וכאן *(,דמים

 כלל וזהו הפסוק, מדבר כנענית ואמה בעבד : אמתו עין או עברו עיןכ"ה
 : לה משכרת לא דבעברי מדבר, הכתוב בכנעני לאמה עבד שנסמך מקום כל :גדול
 בנערותו יוצאה שהיא מכיון גדולה, 'להיות יכולה עבריה אמה אין - בגדוליםדאי
 בנו את למכור רשאי האב שאין קטן, להיות יכול עברי עבד אין - בקטניםואי

 הגר"א(. בשם )כה"ק עצמו את למכור יכול הוא גדול כשהוא רק קטןכשהוא
 תחת לחירות יצא - שנו את הפיל וגם עינו את הכה ואם : שנו תפתכ"ז.
 הגר"א(. בשם )כו"ק השני עבור וישלםהראשון
 בפסוק כן עשה ולא אשה, הזניך : לאשה את או איש את שור יגח וכיכ4ח.

 לשדה מהעיר חוץ לצאת האשה מנהג שאין מקומות שיש בעבור ומת, אישפכה
 )א"ע(, המנהג שנתה למה : ויערער אדם יחשוב שלא השורים, ששם מקוםאל

 יערער שלא קטנים, שהם יהבת הבן הזכיר : יגח בת או יגח בן אול"א.
 )א"ט(, לשמרם עליהם שהיה האבות על השורבעל

 אדם הממית שהשור מפני לו: יעשה הזה כמשפט יגח בת או יגח בןאו
 וראוי גדולה פשיעה פשע הנה ישמרנו ולא בבעליו הועד ואם מאד, רע הואעוול

 הדעה על ויעלה כך, כל רע איננו הקטנים את הממית אבל ובופה מיתהשיתחייב
 הרמב"ו(. 9י )על לו יעשה הזה כמשפט כי הכהסב, אמר לפיכך בעליו, יתחייבשלא

 זד. הלכה א' פרת' ומזיק, הובל הלכות רמב"ם עיין*(
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 ששים, בת עד שנה עשרים מבת הנקבה כערך : שקלים שלשים כמלל"ב.

 'בחיי(. פי )על המצוות בקיום העבד עניו במיהכי

 ב " כ ק ךפ

 בבית, האיש כי יודע הגנב כאשר בלילה, ; הגנב ימצא ממחתרת אםא.
 זרחה אם אבל דמים, לו אין ומת, הבית בעל ידי על הוכה אם ולכן, להרוג, הואבא

 בא איננו בבית, מצוי הבית בעל שאין בזמן ביום, בא הוא אם היינו, עליההשמש
 ט'(. פרק גניבה הלכות הראב"ד פי על )מ"ב לו דמים ולכולהרוג,
 נעשה תורה מתן וקודם ו שלך את לך דישלמ : בגנבתו ונמכר לו אין אםב,
 מ"ת, )בראשית בנימין גבי כדכתיב לשלם, מה לו היה אפילו הגנבה לבעלעבד

 לעבד ימכר לא לשלם שיוכל זמן שכל הלכה ונתחדשה תורה נתנה אבל וי"ז(
 יפסידו שאם גנבים העם דלת רוב היה זה לולא כי תו: בגנב ונמכר)ב"פ(.
 ותמלא לשלם, בידם שאין מפני השב, שמר אין - יאכלוה אוהגנבה

 )ס.(.חמס הארי
 חברו, סמון לחסר רצה הגנב כי לה יעשה כן עשה כאשר : ישלם שניםג.
 ע.(. פי )על כשעורו ממנו לחסר ישולכן
 כלים או כסף שומרי דרך : חנם בשומר נאמרה זו פרשה : כלים או כסף1.
 )רמב"ן(. בחבםלשמרם

 חברכם, ליה וימסר "במה : כתרגומו לידו, שמסר בפקדון : רעהו במלאכתז.
 )בראשית כמו מלאכה יקרא אדם של ממונו כי מלאכה בשם הפקדון אתוכנה
 )כו"ק(. המקנה על והוא - המלאכה" ל"רגל : ל"ד(ל"ג,

 אמהר הוא ה ז : הנתבע הדין בעל כשיאמר : זה הוא כי יאמר אשרח.
 )ס.(. במקצת מודה וזהו טעבתך, שארולא

 דרך שכר: בשומר נאמרה זו פרשה : בהמה וכל שה או שור או המורס.
 )רמב"ן(. בשכר אותם וירעו לשטור רועים ביד לתתוהבהמות

 גניבת על לדבר התחיל ממון גניבת על לדבר שהשלים אחרי : יפתה וכיס"ה
הלב)ח.(

 לאונאת דברים אונאת הקדים ברשיי( )עיין : הלחצנו ולא תונה וא וגרכ.
 )מ"ב(. יותר קשה שהיאממון

 כי ידעת אתה כי סמך, מציל לו שאין בהשכך : תלהצנו ולא תונה לאזגר
 אתכם לוחצים מצרים אשר הלחץ את וראיתי מצרים, בארץ הייתםגוים
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 מציל ואני מנחם, להם אין אשר העשוקים דמעת רואה אני כי נקמה, בהםועשיתי
 הרמב"1(. פי )על ממנו חזק מיד אדםכל

 ונפשה מצויה דמעתה כי נכסים, ובעלת עשירה אפילו : אלמנה כלכ"א.
 )רמב"1(.שפלה
 להם אין ויתום שאלמנה בלבו, יחשוב שלא : תעגון לא ויתום אלטנהכל
 )אב.(. האלמנות ודיין יתומים אבי - חזק גואלם הנה כיגואל,
 הצריכים אלה אפילו : ללמד בא "כל" לשון : תענון לא ויתום אלטנהכל
 יותר אותם יענו שלא להזהר חובה מקום מכל בכך, רשאים ואנו והדרכו:מוסר
 )נצי"ב(. הברור ההכרחמן

 לענותו כוונתך תהיה היתום את כשתענה אם אתו: תענה עשה אםב"ב.
 ם א )מ,( 1 חסדים גמילות אלא זה אין לה ולהיטיב ליסרו תענהו אם אבל 1בלבד
 תענה אם אמר: רבם, לשת -- הענת לא שאמר: אהה אתו: תעבהענה
 )א"ע(. מענה יחשב הוא גם יעזרם, ולא ואלמנה יתום מענה 'כהוא אדם רואה כלכי

 מתנת לעני לתת היא המצוה עיקר בי חובה, ולא רשות, : תלוה כסף אםכ"ד.
 ואב.(, ט. פי )עלחנם

 בעולם עושר יבקשו לא החסידים כי עמי, העניים וקרא : העני את עמיאת
 )א"ע(.הזה

 )א"ע(. עוברים כולם - והעדים הסופר המלוה, כי : תשיטוןלא
 חנם מגזרת הגוה שאינו אעפ"י אדם כל תפלת ומקבל : אני חנון כיכ"ו.
 שלמת אחבול לא : תחשוב שלא והענין אני(, הנון כי כתוב לא ויתום אלמנה)גבי

 אל, ישמע לא צעקתו כי אשיבנו ולא אקח צדיק שאיננו אדם שלמת אבלהצדיק,
 )רמב"1(. מתחנן כל צעקת ושומע אני חנון כי אמרלפיכך

 לא דינך את הטה שהדיין שתחשוב אעפ"י : תקלל לא אלהיםכ"ז.
 (k~Dתקללהו
 גם לשחוט שאסור נראה ריהטא לפום : אמו עם יהיה ימים שכעתכ"ט.

 לאו דאמו אמו", בחלב גדי תבשל "לא דומיא הוא אבל הימים, בשבעת האסאת
 )מ"ב(.דיקא
 של הטעם : תאכלו לא טרמה בשרה ובשר לי תהיון קרש ואנשיל.
 הרמב"ן(. פי )על וקדושתה הנפש טהרת משוס הוא האסורים המאכליםאסור

 ג " כ ק ר8

 דבריו מקדים היה לא שוא דבריו היו לולא כי ברש"י( )עיין : שוא שטעא.
 )מ"ב(. וחקרו רעהו בא עדלדיין
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 אחריהם תלך אל רעה עושים רבים אם : לרעת רבים אחרי תהיה לאב.
 תענה אל זה עבור עמך יתקוטטו אם : ב ר ל ע ה נ ע ת א ל ו 1 הם שרביםאעפ"י
 שקול הדבר אם היינו : ת 1 ט נ ל אבל כמותם. תעשה ואל שתוק אלא ריבם,על

 לילך יש להטות: רבים אחרי -- אז כאלה, או כאלה לנטוש איךאצלך
 )הנצ-בד הרבים כדעת הוא והישר הטע שמסתמא רבים דעתאחרי
 לא דל ועל - בדינה תרחם לא מסכינא ועל : בריבו תהדר לא ודיג.
 )ח"א(. בדיניתרחם
 )מ"ב(. מדבר עברות בעל בישראל : שנאך חמורה.
 תעזוב עזוב - עמו ותפרק עלוהי דבלבך מה תשבוק משבק : עמו תטזבעזב

 )ת"א(, עמו ותפרק עליו שבלבךמה

 בבדיקות תתרשל שלא תהרג: אל וצדיק ונקי תרחק 12קר מרברז.
 ע.(, פי )על וצדיק נקי הריגת לידי תבא ולאיחקירות

 שהוא ידעת אם תהרגהו אל דבר, באותו וצדיק נקי : תהרג אל וצריקונקי
 המכשול ואסיר אהרגנו רשע, מעשה ועשה הואיל תאמר שלא אחר, בדבררשע

 מיד ימלט ולא ממנו הדין אקח אני כי רשע: אצדיק לא כימהדרך,
 א"ע,. פי)על

 הד~ן, מן צדיק שיצא מי - וצדיק מעון, נקי שהוא מי - נקי : וצדיקנקי

 )ח.(. בדין ונצדק התראה ובלי עדים בלי עברה שעשהמפני

 יעורח.
 פקחימ~

 דברי ויסלף האדם, חובת לראות 'מראמים
 )הנצ-בג הצדיק בדברי חובה ורואה ים: ק דיצ

 בעשרת שנאמר כמו מעשיה כל ולא : מעמיך nwun ימים nwwיע.
 שנת של הימים בששת בי מלאכתך"4 ל כ ועשית תעבי ימים )"ששתהדברות
 מלאכת כי מלאכתה כל לעשות עול אימו כאן השבת ציתי תחר שעליההשמיטה,
 )אוה"ח(. לעיל כאמור לו, אסורההאדמה

 השבת בשל )היינו, וחמרך שורך ינוח זה למען : וחמרך שורך ינוהלמען
 והחמור, השור שינוח כדי שבת במצות הכתוב כוונת אין כי וחמרך( שורךיבוח

 צאתך יום את תזכר למען מצרים מארץ יצאת בחפזון כי ג'( כ"ט, )דבריםוכמוהו
 י"ב(. כ', שמות זה ילקוט )עייז )בחיי(. חייך ימי בל מצריםמארץ

 בשבתות אתכם שהזהרתי מה מכל : תשמרו אליכם אמרתי אשר ובכלי"ג,
 )ח.(. שביעית של בשבתות תשמרו השנים שארשל

 שלא מצה מצות פרטי הרבה שיש לפי : צויתך כאשר מצות תאכלט"ו.
 )אוה"ח(. כאןנתפרשו
 תירוש והיקבים בר הגרנות מלאו כאשר אכיף, בשעת : האכף וחגט"ו.



 לתורה,לקוטיפרךשיםט

 להם היה ולא באהלים ישבו במדבר כי לזכרון בסוכות לישב הכתוב צוהויצהר,
 )רשב"ם(. ויצהר ותירוש דגן ולאקרקע

 ועליך האדוה הוא הלא בשנה, פעמים שלש לעלות עליך יכבד פן : האדןי"ז.
 )ה"ל(. למשמעתולסור

 בפרשת ולמעלה בעבותים, חג אסרו כ"ז( קייה, )תהלים כמו קרבני : הגיי"ח.
 )ח.(. דורות פסח על - וכאן מצרים, פסח על הזהירבא

 ממש, מלאך למימר דליכא שליח, נביא, : לפניך מלאך שלח אנכי הנהכ.
 אלא בכעס, להם שאמר העגל את שעשו עד ממש מלאך לשלוח הקב"ה אמרדלא
 )יהושע דכתיב יהושע, בימי נתקיים זה אך: מל )ב"ש(, נביא הוא זהמלאך
 היה רק המלאך, בא למה נתבאר לא שם כי באתי, עתה ה' צבא שר אני י"ד(ה',

 שאמר: וזהו במלחמתם, לפניהם שלוח המלאך יהיה והלאה מעתה כיהמראה
 הקב"ה שהבטיחו כמו הזה היעוד נתקיים לא משה ימי כל כי באתי',"עתה

 במדרש כתוב וכן נתקיים, משה מות אחר אבל ועמך, אני ונפלינו :נששאל
 )מ"ב אותי ודחה רבך משה בימי שבאתי הוא אני - צבא שר אני :תנחומא

 והרמב"1(. הושב"ם פיעל
 כי לפשעכם, לישא בידו אין בו תמרה אם : לפשעכם ישא לא כיכ"א.
 ואין שלוחי והוא בשמי נקרא הוא רבו: בק שמי כי בי, פושע הוא בוהמורד
 )ב"ש(. בו שפושעים מה לסלוחבידו

 והושב בלב השונא הוא האויב : ציריך את וצרתי איביך את ואיבתיכיב.
 )אב.(. ובמעשה בפועל המצר הצר הוא והצוררלהרע,
 )מ"ב(. היהודים צורר והעד: מאויב, קשה הצורר : צרריךאת

 )עיין שבהם הקטן להזכיר חשש ולא גוים ששה הזכיר : והיבוסיכ"ג.
 )א"ע(. ואחד אהד כל  והכהדתיו: ח'(. ג',לעיל

 )פ"ב טבעית רק מקרית, מיתה ימותו שלא : אמלא ימיך מספר אתכוו.
 הרמב"1(' פיעל

 עובדים בעודם לומר: הכוונה : ברית ולאלהיהם להם תכרת לאל"ב.
 רשאי ע"ס לעבוד שלא עליהם קבלו אם אבל ברית, להם יכרת לא אלהיהםאת
 )דמב"ן(. לקיימםהוא

 ד * כ ק רפ

 שרישום שיתחייבו ידע הקב"ה כי ואיתמר, אלעזר ולא ואביהוא: נדבא.
 בה"ס(. פי )על ההרן זרע כל את להכרית רצהולא

 )רשב"ם(. הברית בקעם נתרצו שכולם לעד : ישראל שבטי עשר לשניםד.



מא ת 1 מש

על האלקים את תעבדון י"ב( ג', )שמות שנאמר מה לקיים ; עלת ויעלוה.
 (. )ח הזהההר
לא מצית על - ונשמע עשה, מצות על נעשה ונשמע: נעשהז.
 )מ"ב(תעשה
 בפר שכתוב כמו ישראל, כל כנגד הם כי הזקנים, על : העם על ויזרקח.
 כל כנגד שהם ידיהם, את העדה זקני וסמכו טעו( ד', )ויקרא צבור של דברהעלם
 א"ע(. פי )על העם על לכפר הזאה כמו היתה הזריקה וזאתהעדה,

 ידו: שלח לא )ח"א(. נזק היה לא - נוקא הוא לא ירו: שלח לאי"א.
 )ח.(. ובמשתה במאכל עצמם שנהגו לפי נבואתה פשטלא

 אל שישובו טרם האלקים לפני ההר בתחתית השלמים שם שאכלו :ויאכלו
 הרואה, בכל ובשילה החומה, מן לפנים בירושלם נאכלים השלמים כיאהליהם,
 שמחה שעשו : ו ת ש י 1 י במחנה לא ההר, תחת המזבח לפני נאכלים היווכאן
 )רמב"1(. התורה בקבלת לשמוח חובה כן כי טובועם

 המצות כל כי י פה שבעל תורה : ה 1 צ מ ה ו ו שבכתב תורה : והתורהי"ב.
 )א"ע(. בהר שעמד בימים בסיני למשהנתנו

 שותק לעולם המחזיק כי מחברה להוציא הרוצה זהו : דברים בעל מיי"ד.

 )ה.(. הנתבע הרכוש, לבעל בנגוד התובע, דברים-זהו)ב"ש(:בעל

 ה מ ו רת

 ה * ב ק רפ

 ולכן כמקבל, הנותו נחשב אז חשוב, אדם כשהמקבל : תרומה לי ויקהוב.
 העגל, מעשה אחרי הנדבה זאת ובאה ; צ"ה( פי על )מ"ב ויתנו ולא ויקחואמר

 מ"ב(. פי )על העגל על תכפר המשכן שעשיתכדי
 "תרומתי* בשם קרא : תרומתי את תקחו לפו ירשנו אשר א"ש גלמאת

 בחיי(. פי )על עין בצרי ה' רצון אין כי לבו, ידבנו אשר איש שיתן התרומהאת
 ומרגשות פירות כשן כסף שוה כל יקבלו שלא צוה : התרומה וזאתג.
 נכנסת וגופה תרומה יקבלו אבל והחשן, האפוד מאבני שאינם טובותואבנים
 )ס.(. בענין האמורים דברים י"ג והם המטכן,במלאכת
 )א"ע(. ברזל המשכן במעשי היו לא והנה : ונחשת ונפץזהב
 שנן קריי והצבע תולעת קרוי ם 1 ד א בצבע הצנוע צמר : שני ותוקעתד.




