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פרשהג
ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי ,רייהושע אומר אמר הקב"ה למשה משה
4אלימע בלבד ,ריליעור אומר אמר הקב"ה למשה משהבנינתונים
אין להם
בצרה הים מובר ושונא רודף ואתה עומר ומרבה בתפלה ,מה תצעק4י שהיה אומר
יש שעה לקצרויש שעה להאריך ,אל נא רפאנא לה (במרבר יב יג) הרי זה לקצר
ואתנפללפני ה'כראשיה ארבעיםיום (דברים טיה)הרי וה להאריך ,ר' מאיר אומר
י עשיתילוים יבשה שנאמרויאמר אלהיםיקוו המים (בראשית א ט)
אם לאדםיחיד
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ולערתקדושי איני
ר' ישמעאל אומר מה תצעקאלי בזכותירושלםאני אקרעלהם אתהים שניעוריעורי
לבשיעוזךציון לבשיבכדי תפארהך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא בך עוד
ערל וטמא (ישעיה נב א) ואומרעוריעורי לבשיעוזזרוע ה'עוריכימי קדםדורונם
עולמים הלא אתהיא המחצבת רהבמחוללתתנין הלא אתהיא המחרבתיםמי תהום
רבה השמה מעמקי ים דרך לעבור כאולים (שם נא ט-י) 1ד"א בשביל הבטחה
שהכטיחום אבותיהםאני אקרע לכם אתהים שנ'והיה זרעך כעפר הארץ ופרצתימה
וקדמה (בראשית כחיד) .ר'יהודה בן בתירה אומר אמר לו הקב"ה ככר עשיתי
הבטחה שהבטחתי אברהם אביכם שנ'וישם את הים לחרבה :ובני ישראל הלכו
ביבשה בהוך הים ,ר'שמעוןבן 'ותאי אומר כבר חמהולבנהמעירין בהם שקרעתי

לישרי

6

ישישי

(ג)  1ר' יהושעובו" בפ"זמביאבתחלה דבריר'4יעזר
ואח"כ דבר אלבני ישראלויסעו ר' יהושע אומר וכו'.כן
הוא בשמות רבה פ"כא מ"ח ושכל טוב דף קפ ,אך שנשמט
שם שם ר' יהושע אבל במכילתא דרשב"י הסדר כלפנינו:
 3שהיה וכו' .תפסתי בגירסת כי"מ ,וכן הגיה באיפת צדק
שהיה ח"א אומר אבל משמות רבה שם נראה בגי' הדפוס
אבלבפיו של הקב"ה לאשייך הראיה מתפלת משה ובפ"ז
וש"ט נשמטו המלות שהיה אומר ובמכילתא דרשב"י ליהא
מן שהיה אומר עד מה"ד ואחרהעיון נראה דכל המאמר
אינושייך לכאן דלאיזוענין משמיענו כאן מה שהיה ח"א
רגיל לומר ובאמתאינו 4א אשורת לשון מלקמן מס'ויסע
פרשה א וספרי במדבר צד קד וש"ג 7 :יבשה .מכילרת4ן
דרשב"י ,שמות רבה ,שכל טוב 8 :בזכות ירושלם' מכיל'
דר"ש ,שמות רבה שם ,ובא"צ מוחק מלות מה תצעק אלי:
 12ד"א וכו' .שמות רבה שם רע"א בזכות יעקב וכן הוא
מכילתא דרשב"י ולפי זה צריך להיות בשביל הבטחה

שהבטחתי את יעקב אביהם וכו' ,וכן מגיה בא"א' ועיין

בראשית רבה פ"סט ס"ה ,ילקוטויצא ר' קכ ומיכה תקנא'
והמלות רמז לו פרוץ וכו' דהכ:מ פירוש מגליון הספר:
 15וישםוכו' .אינו מובן ,ופירש במ"מ שסמוך עלוישבבו
עציעולהכעין שדרש ר'בניהבסמוך .ובש"י פירשדריב"ב
ק"להיאךיסעווהים הולךוסוער ומתרץ דאמר הקב"ה בבר
עשיתי הבטחתי שהבטחתי ל)אברהבבמ בבריתבין הבתריכם
כדדרש לקמן מס' דבחרש פ"ט ומביא ראיה מדכתיב וישם
אתהים לחרבה ויבקעו המיםויתור דברים כאן וע"כ דה"ק

אכל פרשהד 1,אלי] :מ ח' ,א נ ,וגו'ן אמרק ט
נ' לו
(ן
"אמר וכו' משה] אכמ ח,ן משה] ט ח'ן 2נלבד] ד
ח'ן אמר] ט נ'לון אמר וכו ,משה] אב ח'ן משה] טס
רן  3הים] כ והיה ,אטוהימן מפ סוערן מ ואתה מרבהן
אלי] אכמ ח' ן שהיה אומר] טמ ח' ן אומר] ר נ' לו
הקב"ה למשה משה (ל ה') 4 1ד להאריך"'לקצרן זה] כ
שעהן  5א כראשונה וגו'ן כראשונה וכו'יום] דכמ ח'ן
ד ר' אליעזר ,ש ר'ן מ אומר אמר השם אם ן  6אם] ד
ח'ן לאדם] כ לא ,ר נ' הראשון שהואוכן שם-ר הראשון
שהיהןלון ט ח'ן ים] מ המים ,אדט ח,ן ויאמר אלהים
מ ח'ן טכ המים וגו'ן  7ט לעדתן מלאלועדתקדושים(ן
להם] ד ח'ן את] ט ח'ן את הים] דט ח'ן כ ליבשהן מה
וכו'ויסעון ד חן מ מה תצעקן א תצעק וגו'ן דבר וכו']
כ ח' ן  8וק דאמר ר' ישמעאל אומרן ר' ישמעאל וכו'
שמו בע' הס' ש' ב] מ ח'ן מה תצעק אלי] אטט ח,ן אט
] אטט ח'ן  10עוז] ט ח,,
כ קורעןעורי וכו' ואומר ש'י
כ עוד ן כ ה'וגו' הלא את היא המחרבתהים וגו' ן כ:
שנות עולמים ואומר הלא את היא המחרבת וע' דרךן א
קדם הלא היא המחרבתים וגו' דרךוכו'ן 2נ א ד"א עושה
אני הבטחה שהבטיחום אבותיהם אני קורע וכו' ן

ם ד"א

דשם אותם לחרבה אחר שנבקעו כבר קודם תפלת משה
עושהאני הם הבטחה שהבטחתי לאבותיהם שבזכוהןאנין
ע
ומלותובניישראלוכו'מוחק'וכעיןזהפירש בבה"מ ,ובם-
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פירש דדורש מדככתיב ויבקעו המים אח"כ משמע דכבר
קורען א להם 1לכסן ט ח'ן כ כעפר וגו'ן ופרצת וכו'ן ט
ח' ,א וגו'ן  14וקדמה] ך  '3רמז לו פרוץ את היםן אמר
לו הקב"ה] אטב ח'  15וק שהבטחתן אככ שהבטחתי את (א ח') אבותיכם קאט אבותיהם) שנ'ןל לאברהםן לחרבה] אטכ
' וגו'ן טבנין כ הלכו 1ג '1ן  16בתוךהים] א ח'ן ט מעידהן בהם] אט ח' ,כ עליהןן שקרעתי וכו' הים] אטכ ח'ן
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להם אתהים שנ'כ .כה אמר ה'נותן שמש לאוריומם חוקות ירחוכוכבים לאורלילה
רוגע הים ויהמוגליו ה'צבאית שמו (ירמיה לא לד) .ר' כנאה אומר כזכות מצוה
שעשה אביהם אברהם אני אקרע להם את הים שנ' ויכקץעצי עולה (בראשית כב כ)
וכתיבויבקעוהמים .שמעוןהתימניאומרבזכותהמילהאניאקרעלהםאתהיםשנ'אםלא
בריתי יומם חוקות שמים וארץ לא שמתי(ירמיה לג כה) אמרת צא וראהאיזו היא
ברית שהיאנוהכתביום ובלילההוי אומרזו מילה ,ר' אבטולםהזקן אומר משל למה
הדבר דומה לאדם שכעםעל כנו וטרדו מכיתו נכנס אוהבו לבקש הימינו ולהחוירו
לביתו אמרלו כלום אתה מבקש ממני אלאמפניבני כמר נתרצתילבני כך אמרלו
המקום מה תצעקא"י ככראני מרוצהעליהם .ד"א אמש היית אומר ומאז כאתי אל
פרעה יכלדבר בשמך הרע לעם הוהבי (שמות ה כג) ועכשיו ארוד :עומד ומרביה
בתפלה 2ה תצעקאלי ,ד"ארכי אומר דבר א)בני ישראלויסעויסיעו דברים שהיו
דוברים מלכן אמשהיו אומרים המכליאין קברים במצרים ועכשיו אתה עומד ומרבה
בתפלה מה תצעקאלי דבר אלבני ישראלויסעוימיעודבריםמלבן ,וחכמים אומרים
למצן שמו עשה עמהם שנ'למענילמעני אעשהוגו' (ישעיה מח יא) וכתיב בוקע מים
מפניהם (שם סגיב)מפני מהלעשותלו שםעולם .רביאומרכדיהיא האמנהשהאמינו
בי שאקרע להם את הים שנ'וישובוויחנולפניפי ההירות ,ר' אלעורבןעזריה אומר
בדכות אכרהם אביהםאני קורע להם אתהים שנ'כי וכר את דבר קדשו את אמרהם
עבדווכתיבויוציא עמו בששון ברנה אתבתיריו (תהלים קה מב-מנ) 1ר' אלעורבן
*הודה איש ברתותא אומר בוכות השבטים אניקירע להם אתהים שנ' נקבת כמטיו
1כי] אטכח'ן כשמשוגו'ןטיומםוגו'רוגעןאיימםוגו'ן
2אמר'בניהן 3אביהם] ד ח'ן אב אברהםאביהםן אטכס

מקודם שם אותם לחרבה וכןדורשמרכתיבביבשהבתוךהים
ולאבתוךהיםביבשהכבפס'כב משמעשהיהיבשה מכברועפ"ז
צ"ל וכתיב ובני וכו' ובא"צ מוחק כל המאמר עד לתרבה:
 2ר' בנאה וכו' .בראשית רבה פ"נה מ"ח ,שמות רבה פ"כא
ס"ח ,קהלת רבה פ"י פסוק ט ,ילקוט וירא ר'צו .ובא"צ
מוחק המאמר דרי בנאה וגורס במקומו מאמרו של ריה"ג
מסוף הפרשה ובמכילתא דרשב"י נשנו שניהם זה אצל זה:
 4בוכות המילה :בו" ילקוט ירמיהר .שכא 11 :ו.א רבי
אומר .אפשר דשתי נוסחאות הן ,ועכ"פ המלותמהתצעק4י
צריכין להיות אחר ר"א 12 :אמש ובו" כתב במאירעין
דאשגירת לישנא הוא וראוי להיות שהם אומרים וכו' אבל
א"כ הוא צריך למחוק ג"כ ועכשיו 4ור:דה וכו'ובמכילתא
דרשב"י הוא כלפנינו ,ובש"י פירש דאמש כאן הפירוש
ן כל זה שמ"ר שם 15 :רבי אומר
ברמשא 13 :מלבן'עיי
וכו' .שם-ר שם:

קורעןקואתעציהעולהן4טוכאןנאמרןכמילהןאטכמקורען
להם] ךח"ן כ שנ' כה אמר ה' אםן  5חוקות וכו'ן אס ח'
טכ וגו'ן אמרת] מ ח'ן צא וראהן ד ח'ן היא] טס ח'ן
 6שהיא נוהגת] מ ח'ן אטםאין אתה מוצא אלא מילהן
כ אימר מצות מילהן ר' אבטולס] כ-ה ט ומכי' דרשב"י.
א אבטלוס ,רמש ר'.אבשלום.מאבטליון,רבה :ר'אבטוליס,
הזקן] ט ח'ן אט משלו משל ן  7אטכמ לאחדן אטמ
וטרפון מביתון אטכמ ח'ן א איפרופו ,בז אפיטרופו ,מ
פדגוגון וק לבקשוןהימנו] טעליון ולהחזירו לביתו] א
טבמ ח'ן  8טליהן כ מבקש הימנו אלאבניין אלא] א
לאן ב הרציתילבנייןב!נתרציתיעמוכךן כך וכו'] מ מה
תצעק ד"א וכו'ן אטב אמר הקב"ה למשהן  9כ תצעק לא מפניבניי כבר נתרציתי לבניין א תצעק לא מפני נתרציתי לבם
דבר אלבני יש' ויסעון ט כבר נתרציתי להם דבר אלבני יש'ויסעון ד"א] ד רבה ומכדרשב"י :רבי אומרן ד"א וכו'] א:
ד"א (א ח') דבר אלבני יש'ויסעו אמש וכו' ,כ דבר אלבני יש' ויסעו ר' אומר אמש וכו'ן א היתהן א מאז ן  10לדבר
וכו'] ט ח' ,רכ וגו'ן א בשמך וגו' ועכשיון ט עכשיו ן  11בתפלהן ט ח'ן מה וכו' אומר] מ ח'ן אלי] א ח'ן ד"א רבי
אומר] ט ורבה :ח'ן ד"א] א 2ח'ןויסעו] א ח'ן ט אמורלהםשיסיעו וברים מלבך אמשןיסיעו וכו' מלבם] מ ח'ן איישיאו
דברים מלבן אמשן כיסעו דבריםןשהיו] ב ח ,ן  12במצרים] ד ח' ,כ וע'ן ט אתה מרבה ן  13מה וכו' מלבן] כ ה'ן א
תצעק וגו' וישיאו דברים ומה תצעקאלין מ ח'ן דבר וכו'] ך וגו' ,כ ת'ן כס דבריםיסיעון א חכמים ן 14מ עמכםן וגו']
מ ח'ן מ ואומרןאט מה ת"ל בוקען  15ט 2לפניהםןמפני מה] מ ח' ,א נ' כדיןמ ר' מאירןמ אמר  16מליןלפני וכו'] כ
"' ,ד וגו'ן  :ר' ~יעזרן מ שמר אמר המקום בזכותן7נ אביהמן כס ה'ן את בפ'אן מ ה'ן דברן ? שםן את אברהם עבדון
ק ח',ו וגו'ן  18וכתיב] אס ח' ,ט ואומרן ברנה וכו'] אכת ח' ,ר וגו'ןוק ר' אליעזרן ט אמר ר' אלעזר בן עזריה איש
כפר ביתר בזכותןבן יהודה] א מ בר' יהודהן  19איש ברתותא] מ ח' ,א 2איש כפר תותא 1א תותח)'אני] טס ח'ןטמ קרע
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ראשפרויווגו' (חבקוקגיד) מהו אומרלגוזריםסוףלנורים(תהליםקלויג) .שמעיה
אומרכדי היא האמנה שהאמיןבי אברהםאביהם שאקרעלהם אתהים יכשנ'והאמין
בה' ויחשבה לו צדקה (בראשית סוו) .אבטליון אומרכדיהיא האמנה שהאמינו
בי שאקרע להם את הים 4:שנ'ויאמן העם וישמעו וגוי (שמות ד לא) ,שמעון איש
קטרון אומר בזכות עצמות שליוסף אני קורע להם את הים שנ'ויעוובבגדו אצלה
וינה החוצה (ברא'טית לט יב) וכתיב הים ראהוינם (תהלים קיד ג) .ר' נתן אומר
יהמחוזי והלא ככר הכתכתיבתורתיבכלביבונאמן הוא(כמדכרימ )7
משום אבאיוס
אתה ברשותיוהים ברשותיואניבשיתיךעליו גזבר .ר'חנניהבןחלנימי אומר והלא
ככר הכתבתי אח לצרהיולר (משלייו יז) אח אני לישראל בשעת צרתן אחים אלו
ישראל שנ'למעןאחיורעי וגו' (תהלים קכב ח) ,ר'שמעוןבןיהירה אומר מה תצעק
4י ככר צעקתם קדמה לצעקתך שנ'וייראו מאדויצעקובני ישרק 4ה' .ר'אחא אומר
י צעקתך ככר אבדתי אותם מן
מה תצעקאלי בשבילךאני עושה אמר הקב"האלוני
)
א
י
העילם > SYעבודה ורה שביניהם שנ' ועכר בים צרה (וכריהי וא.ן צרה אלא
עבודה ורה שנ'והמסכה צרה כהתכנס ~שעיה כח כ) ואומר ואשה  4אדותה לא תקח
לצרור(ייק'יחיח) ועל צעקתךאני משיב את חמתי)ישנ' ויאמרלהשמידםלולי משה
בח,רו עמרבפרץלפניו להשיב חמתו מהשחית (תהלים קוכנ) לכך נאמר מה תצעק
אלי דבר אלבני ישראלויסעומפני צעקתךנומעין .ר'אלעזר המודעיאומר מה תצעק
4י עלבניאניצריךצווי עלבניועל פועלידיתצווני(ישעיה מה יא) והלאכברמוכנים
הםלפני מששתימי בראשית שנ' אםימושו החקים מלפני נאם ה' נם זרע ישרק
ישבותו מהיותגוילפני כל הימים (ירמיה לא להד אחרים אומ' דברכדול עשו ישרק
כדיהיא האמינה שהאמינובישאקרעלהם אתהים שלא אמרו למשה היאךאנויוצאים
למדברואיןבידינו מחיהלדרך אלא האמינו והלכו אחרי משה עליהם מפורש בקבלה
הלוך וקראתבאוניירושלם לאמרוכרתילךסמרנעוריך אהבתכלולותיך לכתך אחרי

היה

 1מהו אומר .בא"א מגיה וכן הוא אומר - :לגזרים' צריך
להשלים אל תקרי לגזרים אלא לגוזרים כמו שהוא במכיל'
דרשב"י ,ושם הוא שמעוןהתימני שמביא ראיהזו לחבריו
דבזכותמילה נקרע להם הים .ועיין מאמר על המכילתא
דרשב"י ממו"ר ר' ישראל הלוי ז"ל צד לח הע' א ,ואגדת
בראשית הוצאתיעלינעק דףכו .מה ראה הים מילה וברח
ולא נבקע אלא בזכות מילה שם לגוזרים סוף לגזריב:מ:
 6ראה ובו" מכילתא דרשב"י ,בראשית רבה פ"פד מ"ח
ופ"פז ס"ח ,תנחומאוישב ס"ט ונשא ס"ל ,פרקייר'*יעזר
פאמב ,שוחד סרב מזמור קיד רילק'המכירי שמ ,ילקוטוישב
ר' קמו ונשא תשטו ותהלים תתעג* ועיין מה שכתב מו"ר
ר' ישראל הלוי בהערה הנ"ל דסדור הדרשות יותר נכון
במכילתא דרשב"י ולפי זה היה ראוילהיות המאמר דשמעון
איש קטרון אחר ר"אגןיהודה איש ברתרתא ואחריושמעון
התימני 9 :אחים אלו ישראל .בא-צ מוחק אלה המלות:

 1ראש וכו'] ט ח',

אב וגו'ןוגו'ן מ ח'ן מהו אומר] מ

ואומרן  2אומר אמר המקוםןהיא] מ ח'ןבי] אטם ח,,כ
בוןא אביהם אברהםן אביהם] ט ח'ן המוסגרומ ח'ןל
שנ'והאמין בה' וגו' שמעון וכו']  3ויחשבה וכו'] כס ח']
היא] מ ח'ן מ האמונהן כ שהאמין בו]  4מ שנ' בקעים

ויעבירםן כ העם וא' ] וישמעו וגו'] אט ח' 1שמעון וכר
וגו' ש'י] מ ח'ן ילקוט המכירי תהלים קח :שמעיה איש

כפר קטרוןן  5של] אט :ח'ןויעזוב בגדו אצלה] ט ח'ן
אצלה] במקרא :בידהן ד :אצלה וגו'ן  6החוצה] א ח'ן
אט ואומרן ט ר'יונתןן  7אטביוסףן כ סבר נאמר בכל
בתורתי] אד"' 8 1אתה ברשותי] ט ח'ןוהים] כ והו ,ט
היםן טאנין אטכ גזברעליוןלחנניאן טוהמכי' שם בן
חכינאי ,כבן הלכיסי ,אבן חלכיסן  9כבר] א נ' נאמרן
כומכ'כהבתין 10שנ'] וק ח'ןוגו'] אשג ח'ן ט אמרןנו אלי] אטע ח';ט קרמה צעקתםןוייראו מאד] ט ח ומאד] מ ח'ן
 1כ להשמידם וגו'ן 16עמד
בני וכו'] כמ ח'ן ט אמר ן 12מה וכו' הקב-ה] אטכסימכ' ח"ן כ אלמלא 13:המוסגר רקדי5
וכו'] אטמ ח'ן לכך וכו'נוסעין] אטבם ח'ן  17ומק ר' אליעזרן:המיודעי ,וכן בשאר מקומות אכל לפעמים ג-כ מודעין
 18אלי] אטם ח'ןבני] דנ' יש'ןאדאיניןצווי] טברנ' שנ'ן 19הס] ט ח'ןלפני] מ ח"ן :האלה וגו'ןנאם וכו'] מ ח"ן
נאם] וקאנין וק גם את ישראל לא ישבותו ן  20א ישבתו וגו'ן וק מלפנין כל הימים] ט נאם ה'ן מ אמרו ן דבר וכו'
ישראל] אטכס ח'ן  21אטכס האמנהן מלין ט אקרען  22ד במדבר שאיןןמחיה] מ נ' לצאתן :האמינו בון מ והלכו
להםןליעליהםן טבקבלהע"יירמיהוהנביאן 23אכירושלםוגו'ן לאמר] לנ'וגו'ן טס לאמר וגו'ן במקרא :לאמר כה אמר
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פרשה ג-ד

במדבר בארץ לא ורועה (שם ב ב) מה שכרנטלו על כך קדש ישראל לה' ראשית
תבואהו כלאוכליו יאשמו רעה תבאעליהם נאםה' .ר'יומי הבלילי אומר כשנכנסו
ישראל לים כבר הר המוריה נעקר ממקומו ומזבחו של יצחק הבנוי עליו ומערכתו
הערוכה עליו ויצחק כאלו עקודונהון על המוכח ואברהם כאלופיטידו ולקח ארן
המאכלת לשחוט ארע בנו שנ'וישלח אברהם אתידוויקח את המאכלת לשחוט את
בנו (כראשית כבי) אמר המקום למשה משה בנינתונים בצרה והים מוגר ושונא
רודף ואתה עומד ומאריך בתפלה אמרלפניו ומהבידי לעשות אמרלו ואתה הרם
את מטך ונטה אתידך עלהים וכו' ואתה הזדהמן מרומם ומשבח ונותן שיר ושבח
והודאהוכדולה ותפארת והוד והלל למי שהמלחמותשלו.

פרשה ד

ואתה הרם את מטך ,עשרה נמים נעשו לישראל עלהים .נבקע הים ונעשה
כמין כיפה שנ' נקבת במטיו ראש פרזיו יסערו להפיצני (הכקוק כ יד) ,נחלק לשנים
עשרגזרים שנ' ונטה גתידך על הים וכקעהו ,נעשההים יבשה ענ'וכני ישראל הלכו
ביבשה ,נעשהכמין טיט שנ' דרכתביםמומיך חומר מיכן רביכם (שם סו) ,נעשרה
פירוריןפירורין שנ' אתה פוררתבעזךים(תהלים עדיג) ,נעשה מלעיס סלעים שנאמר
שברח ראשיתנינים על המים ,נעשה גזריםגורים שנ'לגוון-ים סוףלנורים (שםקלו
'ן  2במק':
ה' זכרתין  1ט על כןן ראשיתוכו'] ח',כיגו
תבואתהן אתבוא'וגו'ןליאשמווגו'ן במק':ביהםן ר'יוסי
עדמה"ד] מ ח'ן אומ']אח'ןכשנכנסווכתלים]אטובח,ן 3ט
נברהיה הרן ממקומו] ק ח'ןיצחקןאנ'מכווןן  4עקוד]ד
נ'עליון אטב עלגבי מזבח (אט המזבח)ן סק פושטן ט
ולוקחן  5את] ט ח'ן שנ' וכו' בנו]בז ח'ן אבידו וגו'ן
 6כ הקב"ה ן כ בצרה גדולהןכן היםן כ הים סוער ן
7בתפלה] ט נ' שנ' מה תצעק4י ,כ נ'למנין אמרלפניו]
כ ח'ן ט אמר משהןלפניו] א נ' משהןכ רבון של עולם
ומהן טלפני הקב"ה ומהעלי לעשות ן בידי] אעלין
ואתה] ר ח' ,א אתר ן  8טכ מטך וגו' (ט ח') אתהן א
מטך תהא וכו' ן תהא] ט ח' ן אטע מרומם ומפאר (ט
ומתפאר) ומשבחן  9והודאה] אטכ רן והוד] כ והודייה
אט הודייהן כ שהמלחמה לוןכן שהמלוכה שלו.
(ד)  10אכ פרשה ה ן  11א אתהן א מטך וגו'ן כ
נעשהן כ עלים סוףן על הים] מ ח'ן מ נקרען ט נבקעו
המיםונעשון א"מיםן ד נעשהן 12וקכמן וכן גסין ראש
ובו ],טס ח' ,כ וגו'ן א פרז' וגו'ן לשנים עשר גזרים] ד
וכן ילקוט המכירי תהלים עת :נחלקלי"ב ,וכן תנחומאמ"י
ונחלק לי"ב שבילים ,אבל אטכמש ושוח-ט קלו :לשניםן
 13שנ'] ט ח"ןאוטכק נטהן את] מ ח'ן ט נעשוןהים] א
טכס ח'ן  14א ביבשה וגו'ןכמין] אט ,ש"ג כמןן דרכת
ניםסיסיך] מ ת'ן כבים וע'ן אט חומר וגו'ן  15פירורין
בפ' ב] דכ ח'ן  16שברת] ט ח'ן על המים] כס ח'ן

"

(ד) 11נבקעוכו' .במכילתא דרשב"י הםשנינסים נבקע
הים שנ' ויבקעו המים ונעשה וכו',ועיין לקמן 12 :לשנים
וכו עיין בח"ג וילק' המכירי חבקוק ,ולמי הגי' שבפנים
ה"אפשרלותר דנחלפו הראיות והפסוק מחבקוקשייך לנס
הי
דגחלקלשנים עשרגזרים והכתוב ונטה אתידךשייךלמעלה
ן .1ת . Wansche: Mechil~a 1109, 5.9ט  .~Vinterאבל
עיי
הנוסחאות משונות כאן הרבה מאד .ובש"ט דף קפ גורס
לבסוף נעשה שנים עשר גזרים לשנים עשר שבטים שנא'
לגוזרים סוףלגזרים.וכן הוא בפ"זואינו מעתיקיותר רק
כנגד שנים עשר שבטים נבקע המים שנ' לגוזרים סוף
לגזרים .וכן פדר"א פ"מב רבי אומר ביום שנקפאו וכו'
ונעשוליבשבילים .ובשוח"ט מזמור קלו נמשך אחר המכ'
אבל במזמורקים שונה הנסים באופן אחר .וכן אדר"נ נ"א
פרק לג ונ"ב פרק לח ,ורש-י אבות פ"ה מ"ר ,ומאירי
ורשב"ץ שם ומן השוח"ט .וכן אדר"נ נ"ב פ"לח משמע
דהכתוב מן חבקוקשייך להנס דנעשו ככיפה .וכ"ה במדרש
הלל ביה"מליעלינעק חדר ה דףצו .וברמב"ם בפ' המשנה
לאבות שם וחושב הבקעת המים להנס הראשון והנס השני
שנעשוככיפה כאשרהוא במכילתא דרשב-י והראיה שנעשו

כקובה עד ששב דמות גג הוא מן הכתוב דחבקוק ומלת
3קגתדייק דמשמע דנעשה נקבבמים .והנס החמישי הוא
לדעתו שנבקע הים לדרכים רבים כמספר השבטים ולענין
הקושיא דקחשיביותר מעשרה תרץ בש"ט דנבקע ונחלק
חדא הוא ,ובמ"ע תרץ דמספר עשרה לאו דוקא אלא ר"ל
הרבה ובא"צובז"י מוחק המאמר דנהלק ויותר נראה דנחלק
לשנים וכו' והנס דנעשה גזרים גזרים הם בעקרן רק אחד
ונכפל בטעות וצ"ע כאן אולקמן נחלק לשנים עשר גזרים
שנ'לגוזרים וכו' .וא"באינם אלא עשרה אם נחשוב נבקע
הים ונעשה כמין כיפה כאחת ,אבליותר נראה דהראיה מן
ונטה אתידךשייך להנס הראשון וצ"ל נבקע הים שנא'
ונטה וכו' ולפ"זעדיין הםיא וצ-ל דתרתי מהנך דלקמן
דדמיין להדדי חשיב להו כחדא' ואפשר דהא דנעשה יבשה
ן גםכן בספר
לישראל וטיט למצרים אינו אלא אחד ונעיי
היובל לכבוד מו"ר ר' ישראלהלוי ז"ל צד נח)' ובכללאין להעלות דבר ברור מתוך הנוסחאות ונראה דהיו אגדות מחולפות
לענין 4ו הנסים ובמכילתא שלנו מונה אותם לפי מקוריםשונים וע"כיעלה מספרםליותרמעשרה14 :טיטוכו'.שמ"רפ-כד ס"א
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יג) נעשה ערימות ער.מות שנ' וברוחאפיך נערמו מים,נעשו כמונד שנ'נצבו כמו נד

נזולים ,הוציא להם זיכרימים מתוקים מתוך מלוחים שנ'ויוצא נוולים מסלע ו-ורד
כנהרות מים (שם עח טז) ,הקפיא להם את הים משני חלקים ונעשהכמיןכולום של
זכוכית שנ' קפאותהימות בלבים.
,
ך
ל
וימע מלאך האלהים ההו
'
ר
ר
מ
ו
א
ה
ד
ו
ה
י
מק-א
ה
ז
ר
י
ש
ע
כמקומות
הרי
הרבה .משל למה הדבר דומה לאחד שהיה מהלך בדרך והיה מנהיג אתבנו לפניו
באו למטים לשבותו מלפניו נטלו מלפניוונתנו לאחריו בא הזאבליחלו מאחריו נטלו
מאדריוונתנו מלפניו באולמטיםמלפניו וזאבים מאחריונטלוונתנועלזרועותיו התחיל
הבן מצטער מפג .ההמה פרשעליואביו בגדו רעב האכילו צמא השקהו ,כך עשה
הקב"ה שנ'ושכיתרגלתי לאפרים קחם על ורועותיו ולא ידעו כי אפאתים (הושע
יאג) ,התחילהבן מצטער מפזי החמה פרשעליובגדו שניפרשענן לממך ואשלהאיר
לילה (תהלים קה לט) ,הרעיבהאכילו לחם שנ'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים
(שמות סו ד) ,צמא השקהו מים שנ'ויוציאנוולים מסלע (תהלים עח טו)ואיןנוולים
אלא מיםחיים שנ'מעיןגנים בארמים חייםונוזלים וגו' (שה"ש ד טו) ואומר שתה
מים מבורךונוולים מתוך בארך (משלי הטו) .שאל ר'נתן את ר' שמעון בן יוחאי
וימצאה מלאך ה' (כראשית טו  )1אתה מוצא משאך ה'בכל מקים ויאמרלהמלאך ה'
וירא מלאך ה'וכאן הוא אומרוימע מלאך האלהים ,אמר לו אין אלהים בכל מקום
אלאדיין מגיר הכתובשהיו ישראלנתוניםבדין באותה שעה אם להנצל אם להאבד
עםמצרים.
ויבאבין מחנה מצרים ובין מחנה ישראלויהי הענן והחשך ,הענן אל
ישראל והחשך אל מצרים מגיד הכתוב שהיו ישראלנתונין באורה ומצרים באפלה
2זיכרי וכו'.עיין בכורות נה' זכרותיה דירדנח ,ובמכילתא
 1מ נעשוןנעשו] אב נעשהן אבסכמין נדן 2נוזלים] כ
דרשב"י זכרון והוא גם כן משרש זה 3 :משני חלקים
מ ח'ן אטם יצאו להםן זיכרי] רק א  1מים] דב ח'ן
בא"צ מוחק ונמשך אחריו במ"ע ובבה"מ מפרש שנחלק
 1מתוקי ן ויוצא וכו'מים] א ח'ן ויוצא] מ ח' ן וק
לשני הצדדים; וכן פירש בש"י .ועור צידד לומר דצ-ל
ויצאן מסלע וכו'] מ ח'ן ויורד וכו'] כ:כ ח'ן  3אטמ
ליב חלקים ,ותמהני שנעלםמעיני כולם מה שדרשו לקמן
מסכתא דשירה פרשהו על הפסוק קפאו תהומות בלבים:
קפאהית ,כ הקפההיםן ך לשני ,וכ"ה בערוך ע'בלסןגו
 5מקרא עשיר וכו' .מה שחסר כאן מפררש בס"א שמכאן
ונעשו ,כ ונעש'ן כסכמין בוליםןזל כמן(לכמיז)כלים,
ו
לא למדנו אלא ראשית המשל שנטלומלפניוונתנו לאחרי
קכמין כולוסן  4בלבים] אטכס ח'ן  5ההולך] סוכם
ותשלום המשל יוצא ממקומות אחרים ,ש"י' ובמ"מ פירש
ח' ,א וגו'ן ח"י אומר] מ ח'ןעשיר] ט ח'ן  6אטמ משלו
דקאי על הא דאמר בתחלה וה' הולך לפניהם וקאן אומר
ויסע מלאך האלהים רכמר כן מצינו בשאר מקרמות שמדבר
(א מושלו) משלןאסוכוהיה בנו מהלך(אכ מנהיג)לפניון
מהתגלות השם ואח"כיכנהו מלאך ה' 16 :וימצאה וכו'.
ק מנהגןז מ ובאוןלשבותו וכו' לסטים בש' הסק כ ח"ן
ה1ר"א מגיה בכל מקום אתה מוצא מלאךה' וימצאה מלאך
מלפניו בפי א] ם ח'ן א מאחריון אפם זאבן ליחלו] אד
ה' ויאמר וכו' (סהתו"ה) ,וכן הוא ת"ז וש-ט דף קפא:
ח,ןמאחריו] א ח],נטלווכו'מאחריובש'הס'] טח'ןנטלו
 18להאבד'עיין מכילתא דרשב"י ורש"י ורמב"ן ובראשית
רבה פ"לה מ"ג ופסיקתא זוטרתי*
וכו'ובאו] מ ח'ןנטלון א ג'מלפניון  8אלפניוןבאו] א
ה'ןלסטיםוא'] מזאגמאחריוולסטיםמלפניון טזרועותין
התחילוכו'הקב"ה] רקדן 10שנ']יח'ןאאנכין כלאפרים
וגו'ןקחםוכו'] מח'ן דזרועותיןולאוכו'] אט ח'ן  11כפירש חש ומק אטמה ,כ וע'ן  12א אסרעבן מכיק שרעבן
כ רעב ,ט נרעבן לחם] ך ח' ,כ נ' וגו'ןמן השמים] אטם ח ,כ וגו'ן  13ד הצמאן טויוצאן  14טכגנים וגו'ןונוזלים
וגו'] מ ח'ןונוזלים] אכ ח'ן  15ונוזליםוכון טס ח'ן אונוזלים וגו'ן כ את ר' נתן את ר' שמעון ן  16אטמ בכל מקום
הוא אומר (מ מהו אומר) וימצאהן אתה וכו' בכל מקום] אטמ ח' ן  17וירא מלאך ה'] כ ח 1,א ה'אליון מ ויראאליו
מלאךןהואן דם ח'ןויסע] אטכמ ח"ן מאלהים ן4 18א] א נ'ריסו ןבאותה שעה] מ ח"א ועם ןאכ לאבד ,מם ליאבדן
 19מ מצריים ן  20ישראל] מ נ' מגיד הכתוב שנתן אותם מחיצהבין מחנה מצריםובין מחנה ישראל ,א נ'בין מח' מצ'
לבין מחי יש'ן כ ישראלוגו'ן לס לישראל".למצריםן אטכעל.-על ן  21ס המצרייםן מגיד וכו'] ד ישראל באורה ,מ

10

15
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שנ' ע"א ראו איש אתאחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשתימים (שמותיכנ) .וכן אתה
מוצאלעתיד לבא הרי הוא אומר קומיאוריכי בא אורך וכבוד ה'עליך וחח (ישעיה

ם א)מפני מהכי הנה החשך יכמה ארץ וערפל לאומים ועליך יורח ה'וכבודו עליך
יראה .ולאעוד אלא כלמי שהואנתון באפלה רואה כלמי שהואנתון כאורה שהיו

 6מצרים שרוים באפלה רואים את ישראלשהיונתונין באורה אוכלים ושותים ושמחים
והיו מזרקים בהם בחצים ובאכני בליסטרא והיה המלאךוהענן מקבלן ענ' אל תירא
אברםאנכימכןלך שכרך הרבה מאד ובראשית סו א) ואומרמביניוקרןישעי משבבי
ומנומימושיעי מחמםתושיעני (ש"כ כב ג) ואומרמנן הוא לכל החומיםבו (שם לא):
ולא קרב וה אל וה כל הלילה ,מביד הכתוב שהיה המצרי עומר ולא היהיכול
 10לישביושב ולאהיהיכול לעמוד פורקואינויכוללפעוןטועןואינויכול לפרוק מפני
שהוא מש באפלה שנאמרוימשחשך .ד"א ולא קרבזה אל זה כל הלילה ,לא קרב
מחנה מצרים למחנה ישראל ולא מחנה ישראל למחנהמצרים.
וים משה אתידו על הים ,התחילהים עומדכנכדו אמרלו משה בשם הקב"ה
שיבקע ולא קבלעליו הראהו את הסטהולאקבלעליו .משל למה הדבר דומה למלך
 16שהיולו שתי ננותוולפנים מזו מכר אתהפנימית ובא הלוקחליכנם ולאהגיהו השומר
אמרלו הלוקה לשומר בשם המלך ולא קבלעליוהראהו אתהטבעתולא קבלעליועד
שניהכ הלוקח את המלךבעצמו ובאכיון שכא המלך ההחיל השומר בורח אמרלו כל
היוםהייתי אומרלך בשם המלך ולא קבלתעליך ועכשיומפני מה אתה כורח אמר
לו לאמפניךאני כורח אלאמפני המלך ,כך עמד משהעל הים אמרלו משה בשם
 20הקב"ה שיבקע ולא קבלעליו הראהו המפה ולא קבלעליו עד שנגלה הקכ"ה עליו
באורהן הבהוב] מ ח'ןנתונין] ט ח'ן מ ומצריים ן  1מ
שנ' ולא קרב זה אל זה כל הלילה וכן ן שנ' וכו'] ט וכן
במצרים לא ראו וכו'ן ולא וכו'] ט ח' ,לכ וגו' 1אילא
קמו וגו'ן  2הרי הוא אומר] דטכ ח'ןהרי] א מהן אטכ
אורך (א נ ,וגו') מפני מה וכו',בו אורךכי וכו'ן  3הנה]
א ח'ן וערפל וכו'] מ ח' ,אטב וע,ן  4ולא] כ אלאן כל]
ד"'ןמי] אט ח'ן ט רואה מה שהואן אכ ורואה אתמין
דר' אליעזר פ"מב ,שוח"ט מזמורקיד.
כל] ד"'1נהוגן ד ח' ,כ מתןן אכ באורןשהיו מצרים]
ט מצרים שהיון מ כשהיוהמצרייםן  5כ המצרייםן אט
כס נתוניןן אלכ ורואין 1שהיונתונין] ד ח'1שהיו] ט
ת' ,אכ שהןן כנותנין באורן טכ ואוכליןן  6מ זורקיםן כ מזריקיםן טכס חצים ואבני גליסטראוח (טס בלסטראות)ן
א בליסטריות ,ל כלסטראןוהיה וכו'] אס ומלאך הענן (א והענן) מקבלן ,דיהיה הענן והמלאךמגין עליהם שנ',ג :והענן
מקבלן מהןן כ מקגלי'ן  7וק אברהםן כ אברם וגו'ן שכרך וכו'] סט ח' ,איגו'ן ואומר] אטם ח'ן אישעי וגו' משגבי
ומפלטילי ואומרן כישעיוגו'ן משצבי וכו'] טמ ח'ן  8ואומר] מ ח' ן  9ולא וכו' ד"א]בו ח'ן כל הלילה] כ ח'ן אט
מצרין אטכ ואינו יכול ,וכן בס' ן  10דאינו וכן בס'ן א פרוקן א טעוןן ט מפני שהיה ממשות באפלה ן  11ט לאן כל
הלילה] טכמ ח'ןהלילה לא קרב] א ח'ן לא קרב]נ :ח'ן ך ולאן  12אכ אצל מחנה ,ט אל מחנהן מ ומחנה ישראלן אטכ
אצל מחנהן  13על הים] כ ח'ן כ עומדתן משה] אם ח'ן כ ואמר לו בשם הקדשן א הק'ן  14שיבקע] אטכס ח'ן אתן ך
ח'ןאט משלו (א מושלו) משלןאטכמ למלך בו"דן  15א שהיו ]'מ חצרותן כ זה".מזהןר מכר הפנימיןאת] טמ ח'ןט
בא הלוקח להכניס בתוכוןליכנס] דב נ' לגן הפנימין מ השומר ליכנסן  16הלוקח לשומר] אטכס ח'ןעליו] א ח'ן א הראה
לו את הטבע'ן את] כ ת'ן כ טבעת המלךן  17ט שנהגן הלוקח] אטכמ ח'ן את] אטכ ח'ן בעצמו] אטכמ ח'ן אטכיון
שנהג (א שניהג) המלך ובאן אט לברוחן  18היום] כ ח'ן בשם המלך] מ ח'ןעליך] ד ח'ן ס עכשיון ט למה 1אמר וכו'
טרח] א ח'ן  19אטבם בא משהוידן ט שמרן*] ט ןן משה אטכמ ] אכ בשם הקדש ן (ש שעקש אטכמ 1
אט"יאה א ר  1)4אכמ אח המטהן אטכמ שמלה עטו הן"ה בכחדון ק הרהן

 1שנ'וכו' .בא"צ מגיהכענין שנ' וכן מ"ע ומ"מ ונראה
דצ"ל שנ' ולא קרב זה אל זה כל הלילה וכן במצרים לא
ראו וכו' (אווכן במצרים הוא אומר לא ראו וכו')ועיין
בח"ג ורפ"יותרגומים 6 :שנ' וכוי בא"צ מגיה שנ'מגיני
רמה שבגתים מוחק ובמ"ע מגיה כענין שנ' 11 :שהוא מש.
ןגירסתהילקוט ובמ"מ
מפני שהיה ממשש באפלה ,מ"עועיי
מרכיב שתי המלות וגורס שהואמש.ועיין שמות רנה פ"יר
ס"א וס"ג 14 :ולא קבל .שמות רבה פ"כא ס"ד ,פרקי
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כבבודווכיון שנבלה הקב"ה בככודו ובגבורתו התחיל הים בורח שנ'הים רעהוינם
(תהליםקיד ג) אמרלו משה כלהיוםהייתי אומרלך בשם הקב"ה ולא קבלתעליך
עכשיו מפני מה אתה כורח מהלךהיםכיתנום ,אמר לו לא מפניך בן עמרם אני
בורח אלאמלפניאדוןחולי ארץמלפניאלהייעקב ההופכי הצור אגםמים חלמיש
למעינו מים :ויולך ה' את הים ברוח קדים עוה כל הלילה ,בעזה שכרוחות
ואיווזווו רוח קדים וכן אתה מוצא שלא נפרע המקום מאנשי דור המבול ומאנשי
מדום אלא ברוח קדים עוה שני מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפויכלו (איוב ד ט)
מנשמתאלוה יאבדו וה דורהמכול ומרוח אפויאכלו אלו אנשימדום.וכן אהה מוצא
באנשי מבדל שלא נפרע המקום מהם אלא ברוח קדים שנא' ומשם הפיצם ה'עלפני
כל הארץ (בראשיתיא ט) ואין הפצה אלארוח קדים שנ' ברוח קדים אפיצם (ירמיה
.וכן אתה מוצא במצרים יכשלא נפרע מהם המקום %א ברוח קדים)י שנאיוה'
יחיו)
ניהגרוחקדים בארץ (שמותייג),וכן אתה מוצא שלא נפרע הקב"ה מעשרת השבטים
אלא ברוח קדים שנא'כי הואבין אחיםיפריא יבאקדים רוח ה' ממדברעולה ויכש
מקורו ויחרבמעיינו הוא ישמה אוצר כלכלי חמדה (הושעיג סו) ,וכן אתה מוצא
בעשרת השבטים שלא נפרע המקום מהם אלא ברוח קדים שנא' ברוח קדים אפיצם,
וכן את מוצא בצור שלא נפרע מהם הב"ה%א ברוח קדיםשנ' רוחהקדים שברךבלב
ימים (יחזקאל כו כו) ,וכן את מוצאשאין הקב"העתיד ליפרע ממלכותהעלייה אלא
ברוח קדים שנ' ברוח קדים תשברוגו' (תהלים מח ח) 1וכן את מוצא שאין הקב"ה
עתידוייפרעמן הרשעיםבגיהנם %א ברוח קדים שניכיערוך מאתמול תפתה גםהיא
למלךהוכן העמיק הרחיב מדורתה אשועצים הרבה נשמתהיכגחלגפרית בוערהכה
(ישעיה ל לג) ואומר הגהכרוחו הקשהביום קדים (שם1כז ד) אףכאן אתה אומר
5בעזהוכו' .ספרי דברים פיס'שו ד"ה כשעיריםעלי דשא
1וכיון וכו' ובעוורותן אם ח'ןטכיון שנגלהעליוהקב"הן
כ הק,
ן לא ,:בבא בחרא כה ,:ורש"י ורא"ם15 :
בעשרת
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ח'ןהיום] כ ח'ן כ בשם המלךן סק הב"ה 1א הק'ן מ
2אפ-ייג:
עליך מה לך עתה שאתה בורח ן  3אטכ ועכשיו מה לך
היםכי תנוס אמר לו וכו'ן מה וכו' תנוס] מ ח'ן ק לו משה לאן כ לאמפניך משה לא ממניך בן עמרם  1א מלפניךן
אני בורח] רק דן בורח] ק נ' ולא מפגי בן עמרםן  4מ אלאמלפני אלוהיעקב שנ' מה לךהיםכי תנוסויולךוכו'1מלפני
בפ' אן וק מפניןמלפני וכו'] טכ ח' ,א וגץן  5כס קדים (מ ח') וגו' בעזהן כל הלילה] ט ח' ,א וגו' ן 6זו בפ' ג] מ
ח'ן כמ הקב-הן מאנשי וכו' סדות] מ ח'ן כ וילקוטירמיה ר' ש מדור המבול ,אט מדורו של מבולן 7עזהן אטכס ח']
מנשמת וכו'יכלו] טמ ח,ןאכיאבדו וגו'מנשמת אלוה יאבדו זהן 8זה] ילק'ירמיה :אלוןאלו] ך זה ,א ח'ן 9ט מאנשיו
ילק' ירמיה :המגרלן אטם מהם המקום (ט הקב"ה)ן כ הקדיםןילק' ירמיה :שג'ויפץ אותם ה'ן א שנ'ויפץ ה' אותם משם
ואיןןמ משםןטכ ה' וגו' (ט ח')ואיןן מ ה'ויפץ הטותם ואיןן 10מ המיצהן מ ברוחןשנ'] ט ח'ןא שג'ומשם הפיצם
ה' וכן וגו'ן במקרא :כרוחן ק אפיצם לפני אויב עורף ולא פנים אראם ביום אידם וכן וכו'ן  11במצרים וכו' שנ'] כ ח'ן ט
במצרייםן המוס' ד ח']המקום] טמ ח'ן 12בארץ] טמ ח' ,כ וגו'ןא בארץוגו'ןוכן וכו' וגו' ש'יח] מ ח"ןוכן וכו'] ס"הילקוט
ן אתה מוצא בשבט יהודה ובנימן שלא נפרע המקום מהם (א מצא שלא נפר' המק' משבטיהו' ובנימן)
ירמיה ,אבל אדכיכ
מי אם (אכ אלא) ברוח ,ט כאן :וכן את מוצא הב"ה משבט יהודה ובנימן אלא ברוח קדיםן  13כ הקדיםן אכ יפריא וגו'ן
ממדבר וכו'] ט ח'ן  14וכן וכו' אפיצם] ילק'ירמיה ח']אט וכן את מוצא שלא נפרע הב"ה (א המק') מעשרת השבטים 4א]
 l~ffהק' אמיצם לפני אויב 1ג '1וכן את מוצא בצורן א שנ' ברוח
 15כ הקדיםן כ קדים תשבר אניות תרשישוכן 54
קדים תשבראניות תרשיש ,ק אמיצם למני אויב שהם נמוצים ומפוזרים ן  16וכן וכו' שנ'] א ח'ן הב-ה] ר ח' ן כ נפרע
המקום ממנהן ד ורוה קדים ,ט ברוה קדיםן א קדיט שברון גלבים ן  17א המקום ,ט הדצ'ה ,כ הק'ן כ מן המלכותן אט
עליזהן  18ט 2תשגר אניות תרשיש וכןן השכר וגו'] א ה'ן מ הקב"ה נפרען אט המקום ,כ הק'ן  19א מרשעיםןכגיהנם]
מ ח' ,אט נ' לעתיד לבאןגם וכו' בה] מ ח' ,אטכ וגו'ן  21ואומר] אט חקוק הקדימ]כמ ואףןאומר] טמ מוצאןאוכן את'
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פרשה ד-ן

ויולך ה' אתהים ברוח קדים עזה בעזה שברוחות ואיזווווורוח קדים :וישם את
הים לחרבה עשאוכמין חרבה :ויבקעו המים ,כל מים שכעולם נבקעוומנין אתה
אומראף המים שבבורותושכטיחין ושבמערות ושבכרושבכים ושבצלוחיתושבחבית
נבקעו שנ'ויבקעו המיםכאןיכויבקעהיםאין כתיבכאן אלאויבקעו המים מלמר שכל
המיםשבעולם נבקעו)4ומנין אדה אומר אףהמיםהעליונים והתחהונים נבקעו שניראוך
מיםקהים ראוך מיםיחילו אףירגוו תהומות (תלים עו יו) ראוך מים%ד מים שעברו
ישראל שנחרבו בדבר הקב"ה שנ'הים ראהוינם ראוך מים יחילו אלוהעליונים אף
ירכזו תהומות אלו התחתונים וכן הוא אומר זורמו מים עבות קולנתנו שחקים אלו
העליונים אףחצציךיתהלכו אלו התחתונים (שם יח) ינוכתיב תהום אל תהום קורא
לקילציניריך (שם מב ה) *:ואומרנתן תהוםקולוונוי (חבקוקגי) וכשחזרו למקומם
בל מים שהיה בעולם חורו שנ'וישובו המים מלמד שכל מים שבעולם חורו להם
למקומם,

פרשה ה
15

ויבאובני יש%-בתיךהיםביבשה ,רימא*ראו'בלשון אחדור'יהודה או'בלשון
אחר .רימאיר אומר כלשון אחד כאימדושבטיםע'להיםזה אומראנייורדתחלהלים
ווה אומראנייורר תחלהלים מתוך שהיועומדיןוצוהבין קפץ שבטו שלבנימיןוירד
לים תחלה שנ' שםבנימןצעיר רודם שרייהודה רגמתם שריובלון שרינפתלי צוה
להיךעוזך עזה אלהיםוו פעלתלנו (שם מח כח) אל תקרי רודם אלא רדים התחילו
שרייהורה מרגמין אותם כאבנים שנ'שרי יהודה רכסתם .משל למה הדבר דומה
אומרן  1כ הים וגו' בעזהן עזה וכו' קדים] מ ח'ןזו בפ'ג]
רק אכ] ט הקדיםן  2כ לחרבה וגו'עשאון טכמין חרבה
עשאון דם עשאןן ך כמןן חרבה] דכ ג' שנ'ן אטכס

המיםן נבקעו] מ ח',דנחרבון 3אף] דם ח"כ מימןא
שבשיתיןן כ ומערות שבכדןכ :ושבכרן ושבכוס] מ ח'ן א
שבכדשבכוסשבצלוחיתן ך ושבחביתושבצלוחיתן 4נבקעו]
דמניןן אט ת-לן אויבקען המוסגר] ט כלהמיםשבעולם,
א אינו אומ' כן 4:7,4ן ויבקעו המים כל המים שבעולם

ן מכילתא דרשב"י ,שמות רבה פ"כא ט"ו,
 2כלוכו' .עיי
שוחר טוב מזמוריח (דף עד),ילקוטתהלים ר'קסא ,רש"י
מזשמעת ק המב לתא בלשוזשלפגנו ושכלטוב דףקפג

רא

פרקן?::סזך:כהמר

טוב ממור עו וקיד,

שכל טוב דף קפג ,פסיקתא זוטרתי.

נבקעו ,ד והלא כבר נאסר וישם את הים לחרבה הא למדת שכל מים שבעולם נחרבו וכל  D~bשבעולם נבקעוןויבקען מ ח'ן
ויבקעו] מ ח'ןמלמדן מ ח'ן מ כלמים ן  5נבקעו] מ ח'ן אתה אומר] מ ה'ן כ מיםן דהעליונים שבשמים ושבתחתונים
ושבתהומות (ל שבתהומות)ן ראוך וכו'ויגס] א ח'ן  6טמ אלהים (מ נ'ראוך מים)יחילו אלוהעליונים וכו'ן כ אלהים ראוך
וגו' אלו העליונים אף חצציך יתהלכו  14התחתונים וכן הוא אומר זורמו וכו'ן  8מ אלו מיס תחתוניםןמ ואומר זורמו] אכ
עבות וגף קולן מ אלו מיההעליוניםן 9חצציך יתהלכו] כירגזו תהומות1התחתונים] א כפול :וכן הוא או' זורמו מים עבות
וגו' קול נתנו שחקים אלו וכו' אשר חצציך התחתונים וכו'ן וכת' וכו' וגו'] מ ח'ן המוסגר ר ח'ן וכת'] אט ח'ן אט קורא
1ג'1ן  10לקולצינוריך] כ ח'ן כ וכת' גתןןוגו'] טכ ח'ן למקומם] אטט ח'ן  11אטכס המים שבעולםן מ המיס היםאין
כתיב כאן אלא המים ללמדךן מלמד] אטב ח'ן אטכ כל המיםן חורו] א ובון להם למקומם] ט ח/
(ה) אכ פרשהו ן  14בתוךוכוי] דכ ח'ן ביבשה] א ח'נס ר' מאיר אומר כשעמדו וכו'ןא אומרון ק אחרוכן
בכולן ןא אחרוט ר' יהודהןור"י וכו' אחד] א ח'ן 15אטכ אומר כשעמדוןאטכמאני ארדןתחלה לים]סו ח,וכן בס'ן
לים] מ ח' וכן הס'ן  16וזה וכו'לים] כ ח'ן אטמאני ארדן ט ומתוך שהןן מ ובעוד שהיוןוצוהבין] ב"ה גםסי אבל דפ
וצווחין ,מ ומתווכחיםןוצוהבין] א ח'ן טמ שבטבנימן ן 17ליס] כ ח'ן מ תחלהליםןשרי יהודה וכו' לנו] אטכמ ח'ן
 18אכ תקראן  19באבנים] מ ח'ן כ רגמתט וגו'ן מ משלו משל ,א מושלו משלן
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למלך בשרורם שהיולושני בנים אחד גדול ואחד קטן נכנס לחדרו כלילה אמר
לקטז הכמירבי עם הנץ החמה ואמר לגדול העמ'רני בשלש שעות ביום כאקטן
להי1מירו עםהנץ החמה ולאהמחונרול אמרלו לא אמרלי אלא כשלש שעותביום
והקטן אומר לא אמרלי אלא עםהנץ החמה מתוך שהיועומדיןוצוהביןננער אביהם
להםבני מ"משניכם לא כוונתם 4אלככודי אףאני לא אקפח שכרכם כך אמר
הקב"ה מה שכריטוובניבנימן שירדולים תחלה שרתשכינה בחלקו שנ'בנימן ואב
אס-ף (כראשית מט כו) ואומרלכנימן אמר ידיד דה' ישכן לבטה עליו וגו' (דברים
יטר
לכיב) .ומה שכרנטלו שבטו של יהורהשהיורוגמין אותם ,יהודה וכה למלכות שנ'
שרייהודה רגמתם ואין רגמה אלא מלכות שנ'באחין אמר בלשאצרוהלבישו
י
י
נ
ד
ל
ארנונהוהמ:יכא דדהבה עלצואריה והכ-יזועלותי דילהוו שליט ומלתא כמלכותא
(דניאל הכס) .שריובולוןושרינפתלי ,בא ולמד שכשם שעשה הקב"הנמים
שור
עלהיםעלירי שבטיהורהובנימין כך עשה להם לישראל נם"ם עלידי שרילי
ין
לו
זב
ונפתליבימי דבורה וברק שנ' ותשלח ותקרא לברקבן אבינועם מקרטנפתלי ותאמר
ריוהלא ציה ה'אלהי ישראללך ומשכת כהר תבור ולקחתעמך עשרת4פים איש
מכניובולןומכנינפתלי ואומרומשכתיאוזיך אל נחלקישון אתמימרא שר צבאיבין
(שופטים ד ו-ו)ואומרובולוז עם חרף נפשו למותונפתליעל מרומי שדה(שם היח).
ור'יחידה אומרבלשון אחרויבאיבני ישראל בתוך היםכיון שעמדו שבטים על הים
זה אומראיןאנייורד תחלהליםווה אומראיןאנייורד תחלהלים שנ'מבבוני בכחש
אפ-ים ובמרמהביתישראל(הושעיב א) מתוךשהיועומדיןונוטליןעצהקפץנחשוןבז
עמינדב ונפללים עליוהכתיב אימר הושיעני אלהים כי בא' מים עד נפש ואומר
 1בשר ודם] אכ ח'ן נכנסלחדרובלילה] אט:מ ח,,וכן
 6מה שכרוכו' .בם-ס כתב דזה הוא הוספת התנא ומפני
זהאין תימה על שמתר מלת רגמתם לשניפנים ולא אדע
ליתאבתוספ'סוטה לז'ד"הוהיוןכלקטן אמר לוהעמידנין
 2א שיעמידנווכן  ((oaט שתעמידניוכן בה'ן מ עלנץן
לשףפנים 20 :עמינדב בא"צ מוסיף ושבטי:
אכמ אמרןביום] ארפכ ח,ן אטכס הקטן ן  3אטכמ
הגדולן אטטיתוספ' שם עד שלשן ביום] אטב ותוספ,
ום ח"ן 4ב ובקטן אומ'לו לא וכו'ןאטמ ותוסט'אמרןך אומרלו אמרלי עםןא עד הנץןמ גץןמ מהוך שהיו שניהם
עומדים ומתווכחיםןאוצוחבין ,רצווחיזןאגיער ,ט נעור ,כ נגערן  5מכל מקום] דם ח'ן מקום] ט ח' ט נתכוונתסןכך וכו'
הקב"ה] תוספ':ח'ןכך וכו'] מ כךהיה שבטיהודהובנימן ומה שכר וכו'ן אט :כך מה שכר וכו'ן 6יטלו וכו'] אט נטל
(א נטלו] שבטו של בנימן ,כ של שבטו שלבנימןשירד תתלהן מ נטלו שבט בנימןן אט שיפרן ל ששרתהן ט זכה ששרתה ן
ט שרתהן בחלקו] ט נ' שלבנימןן ט שנ'ידיד ה' בנימן זאבן  7יטרף] א נ' וגו'ן כיטרף 1ג '1וכת,לביימןןואומר וכו
1ג ]'1מ ח'ן טולבנימןן אט ה' וגו'ןעליו] כ ח'ןוגו'] ק ח' ן  8אם מהןנטלו] סןכ נטל ,א נ ,על כךן מ נטליהודהן
שהיו וכו' יהודה] אט?מ"'1יהודה זכה] ר זכון למלכותן א ב ,שנ' שרי יהורה זכה למלכות  9 1א רגימהןוק למלכותן
באריןוכו'] במקראבשנוייםן אמרן ט ח' 1ט בלסשאצרן ? הלנישי  10 1א ארגונא וגו' שריןוהמגיכאוכו'ןב"מ ח' ,כ
וגו'ן  11שרי וכו'] ט ואומר ורגם המלך ואנשיו אומרשרי וכו'ן אטכמ שרי נפתלין בא] אטכמ ח,ן אטכמ מלמדן מ
כאזןאט שנעשו ,מ שנעשהןהקב"ה] אטם ח'ןד נסים ע"י שבט יהודהובנימן עלהיםכהלוכו'ן 12בזועלבפ'אןכ כ]1אם נעשו,
ט :נעשהן להם] א ח'ןליש'] טכס ח'ן כ נסן א נסים ליש'ןשרי] ט ח' ,אכמ שבטן 13בימי] ך ע"יןוברקן ד ח'ן כס
אבינועם וגו' (מ ח') ואומר ומשנתיאליךן א כמתלי וגו' ומשכתי אליךן ט אבינועם ומשכתין במקראוכן ל מבני נפתלי
ומבניזבולוןן  15כ את נחל ,וק בנחלן מ קדרוןן א :קישון וגו'ן טס סיסרא וגו' (ט ח') ואומרן  16א מה הוא אומרן כ
נפשווגו'ן ט למותוגו'ן למות וכו'] א ח'ןונפתלי וכו'] מ ח'ן  17כ ר' יהודה אומר לא כךהיה מעשה אלא זה אומראין
אני ארר תחלהן אטמ ר'יהורה אומר כשעמרו ישראל (מ ח') עלהים מה וכו'ן עלהים] וק לים ן  18כזמאיני יורדן א
אומראני ארד וזהאומיאני ארר שנ'ן כ אררן תחלהלימ] ט ח'וכן בס'ן טמאינייורדן כ ארדן שנ' וכו'יש'] מ ח'ן
כ בכחש אמ' אמרים וגו'ן  19אט אפרים וגו'ן מ ומתוך שהיונוטליןןכעימדיןוצוהביןונוטלין עצהן  20כ עמינדב וירד
תחלהלים ונפל לולגלייםעליו הוא אומרן אטמ ונמל לו (ט ח')לגליהים (מ נ' שנ'ויהודה עוד רותעם ועליו (אט
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תבעתיביון מצולהואין מעמד באתי בממעקימים ושבולת מים שטפחני ואומר אל
תשטפני שבולת מים ו %תבלעני טצולהו %תאפרעלי בארפיה (תלים מט ב-ג ,טז)
מיד אמר המקום למשהידידי טובעביםוהים מוגר ושונא רודף ואתה עומד ומרבה
בתפלה אמרלפניו רבונו שלעולם ומהבירי לעשות אמרלו ואתה הרם את מטך
ומה אמרו משה וישראלעלהיםהיימלוךוגו'* אמר המקוםמישהמליכני תחלה על
הים אעשהו מלך על ישראל* כברהיה ר' טרפוןוזקנים יושבין בצלו של שובך של
יבנה ונשאלה שאלהוו לפניהם ונמליהם משאים נכאתוצרי ולוטיבראשית לז כה)
להודיעוכותן שלצדיקים כמהממייעתן שאלוירד הידיד האהוב הוה עם הערביים
לאהיו ממיתיםאותו מריה הבמלים ומריח העטרן אלאומןלו הקב"השקים מלאים
בשמים וכלריחניןטובים שלאימות מריח הגמלים ומריח.העטרן אמרו לו למדתנו
רבינו שעל וכותיוסףהיה אמרולו למדנורבינו השותה מיםלצמאו כיצר הוא מברך
אמרלהם אומראני בורא נפשותרבותוחסרונןעלכל מה שברגתחיהעולמים אמרו
לו למדתנורבינו השוההמים לצמאוכיצד מברך אמרולו למדנורבינובאיזו וכות
וכהיהודה למלכות אמר להםרבי טרפון אמרו אתם אמרו בזכות שאמר מה בצע
כי נהרוג אתאחינו (שם) שהצילו ממיהה אמר לו-נםדייה להצלה שתעמוד והכפר
על המכירה שנתן עצה למכרו ולאלהשיבו אלאביו או בוכות שאמר ויכר יהודה
ויאמר צדקה ממניוגו' (שם לח כו) אמר כ)ו-בטדייה להודאה שהכפרעל הביאה או
בוכות מהבזכות שאמרישבנא עבדך תחת הנער (שם מדלג) אמרלהםמצינוככל
מקום שהערבמשלם .אמרולורבילמדנובאיוווכותוכהיהודה למלכות אמרלהם
כשעמדו שבטים עלהים זה אומראינייורר תדלהוזה אומראינייורד החלה שנאמר
על )1.הוא אומר ן ואומר] אטב ח ,ן  1מ מצולה ואל
כשטפנין אטכ מצולה וגו' (אט ח') אל ן  2כ תשטפני
וגו'ןמים] במקרא ליתאןואלתבלעני וכו'פיה] טס ח',
תוספתא גרבות מ"דה"יד ,בראשית רבה פ"פד11 :השותה.
איר' ן 3מיד] מ ח'ן אט באותה שעה אמרןכ באותה
וכו' .ברכות פ"ו מ"ח,בבלי מה' ,ירושלמיי ע"ד:
שעההיה עומד משה ומאריך,בתפלהלמני הקב"ה אמרלו
הקב"ה משהן אמר] א נ ,לון טמ הקב"הן למשה] אם
נ' משהן ידידי] ט מ אתם ,כידידיי ן דכ טובעים ,ט
משוקעים,א משוקעןטבמיםןוהים וכו'] מ ואתה מרבהןכומאריךבתפלהלפנין 4אטם אמר לו משה (ט ח') ומהעלי לעשותן
אכ מטך וגו'וכי מה אמרו ישראלן  5ט אמרו ישראלן ומה וכו' למדנורבינו בדבש'יג]בן ח'ן אככ ימלוךלעילם ועדן
וגו'] ק ח-ןא הק' ,ט הב-ה,כ הקג"הןתחלה] אדכ ח'ן  6אטכ אעששישראל] ד נ' וזההיה משה!קנשונדן 1טכ ביבנהן 7א
לפניהם שאלהזון אילוט וגו'ן  8ט זכותן אככ כמה היא מסייעתן (כ הואמסייען)ןרידידן הזה] ק ח'ן ככ ערבייםן
 9הזק ממתיםן ט גמליםן ד גמלים ועטרןן אלא וכו'ן כ אמרו לו למדתנו רבינו 4)-2,4שזימן הק' שקים וכו'ן א הק'ן א
מלאים כל טוב ובשמים שלאן  10טכ וכל טובן אמרו וא'היה] אט ה' 11 1שעל וכו' לו] כ ה,ן למדנו] ך ת'ן אכיבינו
למינו_ן.כ באיזה צד יברך ן 12אומר] כ ח'ן אומראני] דט ח'ן רבות] אכ ח,ן עלוכו'העולמים] אט ח'ן ט אמרן  13השותה
וכו' רבנו] כן ח'ן השותה וכו' מברך] אכק ח,ן אמרו לו] ד ח' 1א ר' למדנו  1באיזו וכו']בו נשאל לר' טרפוןבאיזהן בז
באיזה ן  14א למלכוהביכות שאמר וכו' ן ט אמרליהן ר' טרפון] טכס ח ,ן ט אמר ליה בזכות ן כ אמר לון
 15א :נהרוג וגו'ן טאחינו וגו'ן שהצילו ממיתה] אסכם ח 1,אטכס להצלה שתכמר ן  16שנתן וכו'אביון אטכמח'ן
או] ט אמרו לו א"כ ,דכ א"מ ,מ אמרון בזכות] א ח',ק נ' מהן סט שאמר צדקה ממנין ק ויכירהן  17ויאמר וכו'] ר ח,,כ
וגו'ןוגו'] טמ ח'ן להודאה] ט ח'ןאון ט אמרו לו א"כ ,דכ א"כ ,מ אמרון 18בזכות מה] אטכס ח'ן בזכות] ט ח'ן שאמר]
א נ' עתה ,כ נ ,ועתהן כ עבדך וגו'ן אמ הנער וגו'ןמצינו וכו'] מ ערב הוא וסופו לצאת אמרו לון כמצינו שהערב בכ"מ
הוא משלםן  19א שערבן ט משלם בכ"מןרבי] מ ח'ןבאיזו וכו' למלכות]בו ח'ןאט באיזהן זכהוכו' למלכות] ט ח'ןיהודה]
ד ח'ן כ להם בשביל שקפץ תחלה לים זכה יהודה למלכות שנ' היתה יהודה לקדשו וגו' אמר להם הק'מי שקידש וכו'ן 20נו
מ כשעמדו ישראלן א שכשעמדון זה וכו' טרפון ש' ה בע' הס'] ט וכו'ן חדאנין א ארד ן תחלה] אמ ח'וכן בא'ן אר
אנין א ארדן מ שנ' ויהודה עוד רד עם אל ומתוך שהם נוטליםן

 5ומה אמרווכו' .בסוטה שם מסיים לפיכר זכה יהודה
לעשיתן ממשלה בישראל שנ' היתה וכו' .כדאיתא לקמן

טאהלל::ן,גנק1ג::בג.זן
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כבבוני בכחש אפריםוגו' (הושע יב א) מתוךשהיונוטלין עצה אלוואלו קפץנחשון
בן עמינדב ושבטואחריו לתוךגלי היםלפיכךוכה למלכות שנ'בצאתישרףממצרים
ממשלוחנו אמר
ביתיעקב מעםלועז היתהיהודה לקדשו (תהליםקיד ב)לכך
י
ר
ש
י
להם הקב"המי שקדש שמי עלהים יבאוימשול על ישראל והודו לו הזקנים לרבי
טרפון :והמים להם חומה ,עשאןכמין חומהולמימינם ומשמאלםמימינםזו תורה
ומשמאלםזותפילין ד"א) 4מימינםזו מזוזה ומשמאלםזותפילין,
ויהי באשמרת הבקר ,אתה מוצא שתפלותהצדיקים נשמעיםבבקר .בקרו
של אברהםמנין שנ' וישכם אברהם כבקרוגו' (בראשית כבג) ,בקרו שליצחקמנין
 .בקרו שליעקבמנין שנ'וישכםיעקבבבקר(שםכחיח)1
שנ'וילכו שניהםיחדו (שםו)
'
ו
ג
ו
)
ד
ד
ל
ו
ר
ק
ב
של
ע
ש
ו
ה
י
ם
בקרו של משהמניןשניוישכ
ר
ק
ב
ב
ת
ו
מ
ש
(
ה
מש
ןשנ'וישכם 10
מני
יהושעבבקרויסעו מהשטים(יהושעכא) .בקרו שלשמוימנין שנ'וישכםשמוילקראת
שאולבבקר (ש"א סויב) .בקרים שלנביאיםהעתידים לעמודמניז שנ' ה' בקר תשמע
קולי בקר אערוך לך ואצפה (תהלים ה ד) ,בקרו של עולם הבאמנין שנ'חדשים
לבקרים רכה אמונתך (איכה ג כג) ,וכן אובדק מוצאשאין דהקכ"דהעהידליפרעמן
הרשעים בגיהנםלעתיד לבא 4א לבקרים שנ' לבקרים אצמית כל רשעיארץ להכרית 16
מעיר ה' כלפועליאון (תהלים קאח) .אף ירושלם לעתיד לבא כל בקר וכקרדינה
יוציא לאור שנ' ה'צדיק כקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטויתן לאור לא
נעדר ולאיודעעול בושת (צפניהכ ה) ,ד"אויהי באשמורת הבוקרזה האיר המורה:
וממקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אט ועק ומ /הקב"ה -פא ה א לכלבאי
העולם וטע כי אני ה' רופאך ואומר רפאת ה' וארפאהושיעניואושע לרמיהי
ז יד) סע
ואומר שובו כנים שובבים ארפא משובותיכם (שם ג כב) ,בא וראה רפואתו של
 1אעומדיןונוטליןןאלו ואלו] אס ח'ן  2ושבטו אחריו]
5מימינםזכו" לקמזדףקיב7 :אתהוכו' .בא"צג'בזכותבקר
של צדיקים נטבעים בבקר בוקרו של וכו' ומוחק מלתמנין
אס ח,ן אס ונפל (א נ ,לו)לגליהים ובה"א בצאת וכו'ן
בכל המקומות עלפי הילקוט ,ועיין פסיקתא זוטרתי ושכל
א ממצ' וגו' היתהן מ ממצרים וגו' אמר להם המקוםמין
טוב דף קפד 15 :בגיהנם' בא"צ מוחק 18 :ד"א' בא"צ
 3א לקדשו וגו' אמר להם המקוםן  4מ את שמו ,אכ את
ן ש"ט
מוחק - :זה וכ בא"צ גורס עם עמוד השחר,ועיי
באו"וראה וכו' .לקמןמס'דויסע פ"א ,הנחומא
שמין מ בישראלן כ ישראל בשכרהיית' לקדשו וגו' הים
דף קפד21 :
ס-כג וס"כד ,וישב ס"ט ,שמות רבה פ"כג מ"ג פ"כו ס"ס
'ן  5חומה]
ראהויגס והמים וכו'ן והודו וכו' לר"ט] אמ"
פ"נ  vt~eויקרא רבה פ"יח  fn~oאגדת בראשית פ"סו,
כ ג' וגו'ן טכמין חומה עשאןן וק כמןן המוסגר דטכ
ילקוט ירמיה ר' שיב ,פ"ז ,ש"ט דף קפד.
ח' ,א מימינם ומשמאלם זו תפלה ד-א מימינם ומשמאלם
 6אמק תפלהן  7א הבקר וגו' ונאמרוילכו שניהםיחדיו
בוקרו שליעקבוכו'ן אתה וכו' בבקר] מ ח'ן טכ שהפלתן
ולצדיקים נשמעיןן 8מנין] טס ח'ובז בכולןןוגו'] טכמק ח'ן בקרו ומו' מהשטים] ט ח'ן  9יחדו] ד נ' ושניהם השכימו
בבקראןמ בבקרויקח (מ נ' את האבן) וגו' ן10ח,מ בבקרויעל על הר סיניןא בבקרויעל וגו'ןוגו'] כ ח',מנין]אח'ן  11א
בבקר וישאו הכהנים וגו'ןויסעו מהשטים] כס ן שנ'] ט רן ק ויקם שמואל לקרא לשאולן ט ויקםן  12טבוקרן שלןא
כמ בקרות (אכ בוקרות) הנביאים העתידים להיות (אכ לעמוד) אחריהם (כ ח')מנין (מ ח') שנ' (אכ ת"ל)ן טשעתידיןן
כ ~"ל ה'ן  13בקר אערוך וכו'] טמ ח' ,אב וגו'ן אכש בוקרת (מ בקרות) העולם הזה (אמ ח')ן הבא] ד ח'ן שנ'] א ח'ן
 14כ לבקרים וגו'ן רבה וכו' בושת ש'יח] ט ח'ן רבה וכו'] א ח'ן א המקוס ,כ הק' ,ק הב"הןעתיד] א ח'ן א מרשעיםן
 15לעתיד לבא] א ח'ן כל וכו'] כ ה'ן א אצמיתוגו' ואומר ה' צדיקן מ ארץ ואזמר ה' צדיק וכו' ן  16כ ואףןדינה] כ
רנהן  17כייצאן ק לאור בקר שנ'ן כ בקרבה וגו' ד"אן בבקר וכו' ד"א] ט ח'ן א בבקר וגו'ן  18ד זההיהןזה] טכס
עםן ך עם הנץ החמהן כ העירן כמ מזרח ן  19טכ שנ' וישקףן מחנה וכו' הקב"ה ש' כב] א ח'ן כ מצרים וגו'ן בעמוד
וכו'] טמ ח'ן טכמ הקב"ה (כ הק') קרוי רומא למלן  20טמ עולםן ואומר] טכמ ח' ,ק ואמרן כ וארפא וגו'ןהושיעני
וכו' ואומר] טמ ח'ן  21כ שובבים וגו'ן טמ ארפא וגו'ן כמ וראה שלא רפואו של הק' (מ הקב"ה) כרפואת ב-ו ב"ו במה
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הקב"ה אינה כרפואת בשר ודם רפיאת כשר ודם במה שהוא מכה אינו מרפא אלא
מכה כאומל ומרפאברטייה אבל הקב"האינוכן אלא במה שהוא מכה הוא מרפא
וכשהכה אתאיוב לא הכהו א"א במערה שנ' אשר במערהישופני והרבהפצעי חנם
(איוכ טיו) כשרפאהו לא רפאהו אלא במערה שנ'ויען ה' את איוב מן המערה (שם
לח א) ,וכשהגלה הקב"ה את ישראל לא הגלם אלא בעבים שנ'איכהיעיב באפו ה'
את בתציון (איכה ב א) וכשהואמכנסן אינו מכנסן אלא בעבים שנ'מי אלה כעב
תעופינהוכיוניםאלארובותיהם(ישעיה מ ח),וכשפורן לאפזרן 4א כיונים שנ' ופלטו
פליטיהםוהיו א] ההריסכיוניהגאיות כלםהימות אישבעונו
ז טז),וכשמחזירן
קי
אינומחוירן אלאכיונים שנ'וכיונים אל ארובותיהם ,וכשהוא(י
זר
חכ
מ
ך את ישראל איני
מכרכן אלא בה2.קפה שנ' השקיפהממעון קדשךמן השמים וברך אתעמך את
(דבריםכו סו) ,וכשנפרע ממצרים לא נפרע מהם אלא בהשקפה שנ'וישקף הי'שראי
ל
מחנה מצרים בעמוד אשוענןויהבוגוי שהיה עמודענןיורר ועושה אותו כטיט ועמוד
אש מרתיחו וטלפותמומיו משתמטות הזכר מלמעלה והנקבה מלמטה שנ' אז הלמו
עקבי מום מדהרות דהרות אכיריו(שופטים ה כב) :ויהם את מחנה מצרים ,הממן
ערבבן נטלמגניות שלהם ולאהיויודעים מה הםעושין .ד"אויהם את מחנה מצרים
אין הממה אלא מגפהכענין שנ' והמם מהדמה גדולהער השמדם (דבריםזבג).
וימר את אופן מרכבותיו וינהגהו ,ר'יהודה אומר מהמת האש של מעלה
טעונות
נשרפוהגלגלים של מטהוהיו מוטות ומרכבות רצות ונכנסות כעלכרחן
י
י
ה
ש
כלי כסףוכלי זהב ואבנים טובות ומרגליות כדי שיטלו ישראל אתהבזה .ר'נחמיה
אומר מקול רעם שלמעלן נתזו צנורות מלמטן שנ'קול רעמך כגלגל האירו ברקיו
תבל (תהליםעויט)והיו מוטות ומ-כבות רצות מעצמן ונכנמות בעל כרחן לשעבר
היו הפרדות מושכות המרכבות ועכשו מרככית מושכות את הפרדות :וינהגהו
טיאה הוא ריפא אתאיוב בסערה הבהו שנ' אשר וכו'ן
 1מרפא]כנ,בון מ כשהכהן 2כ הק'ןאלא במה] כ ח"ן
אלא] מ ח'ן הוא] א בהן הוא] מ ח'ן מ מרפאון  3אס
משהכה 1כ לא מכהוןבו בשערהוכן בם'ן אשר] כ הן ן
ועיין פסיקתא זוטרתי ושכל טוב דף קפה 21 :לשעבר
תרגום ירושלמי:
והרבה וכו'] אטם ח'ן כ ישופני וגו'ן  4אס וכשרפאתן
כ יכשריפהו לאריפטן ט ובסערה רפאהו שנ'ן כ הסערה
וגו'ן הסערה] ר נ' שענה אותו מן הסערה ורפאהון  5מ
כשהגלהן וכשהגלה וכו'] ט ובעבים הגלה הקב"ה את יש'ן הקב"ה] אכמ ח'] איעיב וגו'ן באפו וכו'] ט ח,ן כ באפו וגו'ן
 6את וכו'] מ ח'ן ל כשהואן וכשהוא וכו'ן ובעבים גאלןמי אלהן מ מכניסן וכן בס'ן תנחומא :כעביםן 7וכיונים וכו']
כוכם ח' ,א וגו'ן מ כשפזרןן שנ'] ט ח'ן 8והיו וכו'] מ ח'ן אביוני וגו'ן כולם וכו'] כ ח'ן א וכשהוא מחזרן ,כ וכשהוא
מחזירןן  9טכסאיןן א מחזרןן אכיוניםן מ כשהואןאינו] מ ח'ן  10אלא] מ ח'ן כ בהשקופה1מןוכו'] ס ח'ן א ממעון
מן וגו'ן כ קדשך וג'ן ט קדשך בהשקפה גאלנו ונפרע ממצרים שנ'ן  11מ וכשנפרע להם מן המצרייםן אכ מן המצרייםן
כאין נפרעןמהם] ד "'ן 12אכמ מצרים וגו'ןויהם וגו'ן ט ח'ןענן] וק ח',אטל הענןןמ והיה עמודן 13אטבם האשן
כ מרתיחז] מ יורד ומרתיחון א משתבשותן הזכר וכו' מלמטה] טס ח'ן א מלמעלן".מלמטןן שנ' וכו' השמדם]ס! ח'ן
 14מדהרות וכו'] אכמ ח,ן את וכו' מצרים] כס ח'ן  15כ ונטל פגיונותן את וכו'] אכמ ח,ן  16מ מהומהןכעניזן רק אן
כ גדולה וגו'ן עד השמרם] אס ח'ן  17וינהגהו] טכמ ח' ,א נ' בכבדותן אט של מעלן".של מטןן  18אטבגלגליםן מוטות]
מ ח'ן כק מטותן מ המרכבותן אטכ עלןשהיו] מ חיןטעונות וכו' המרכבות ש'כב] א ח"ן טכמ טעינות (ט טוענות) כסף
וזהב אבנים ן  19ט ומרגליות דרך ארץ המרכבות רצות ונכנסות על כרתן שהיו טוענות כסף וזהב אבנים טובות ומרגליותן
כדי וכו' כרחן ש' כא] כ! ח'ן מבני ישראלן את] מ ח'ן ר' נחמיה וכו' הפרדות ש' כבן מ ח'ן  20כ הרעםן כ מלמטהן
כ לקול רעמךוגו,ן במקראוכןל:ברקים 21 1ק מטותןמעצמן] מ ח'ןכ עלן לשעברוכו'] ט דרך ארץ המרכבות נמשכות
אחר הפרדים עכשיון  22כ הפירדות וכן בס'ן כ את המרכבותן אכ עכשיון ל המרכבותן ט הפרדיםן

 11וישקף וכו' .שוח-טיח דף עב 12 :שהיהוכו' .תטומא
ס"כג,ועיין ת"י פ"כד 13 :הזכר וכו'~ .כר כנוי לעצם
שגתיקהטלפ םינקבה

שיילטלפים'מגי:ו2יןן:ן::נ

כי
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בכבדות ,ר'יהודה אומר במדה שמדדו בה מדד להםהכתיב תכבד העבורהלכך
נאמרוינהגהו בכבדות :ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל ,הרשעים והטפשים
שבהםהיואומריםמפנידוויןוכסופיםהללואנובורהיןינאנומהמפניישר4)4הפקחים
שבהם היו אומרים אנוסה מפני ישראל :כי ה' נלחם להם במצרים ,אמרומי
שעשה להם נמים כמצרים הוא עושה להם נמים על הים .ר'יומי אומר מנין אתה
אומר שבמכיתשהיולוקים אלועל הים כךהיו אלו שבמצריםלוקין והיורואין אלו
אלו לכך נאמר ויאמר מצרים אנומה מפני ישראל כי ה' נלחם להם במצרים ולא
במצרים בלבד אדא בכלהמצירין להם לישראל על פני כל הדורות שנ'ויךצריו
אחור חרפת עולם נתן לסו (תהלים עח סו) ואומר צרי ואויבילי המה כשלוונפלו

(שםכז ב) ואומר כמעטאויביהם אכניע (שם פא סו) יכואומר עשרתבניהמן
ואומר לשבור אשור בארצי (ישעיהיד כה) ואומר וטרה קנאת אפריםוצוררייהודה
יכרתו אפרים לאיקנא אתיהודה ויהודה לאיצור את אפרים (שם יא כה) כד היא
מדה מהלכתעלפניכל הדורות שנ'זאת העצההיעוצהעלכל הארץוזאתהידהנטויה
לכלהכויםמפני מהכי ה' צבאותיעץומייפרוירו הנטויהמיישיבבה (שםיד כו-כו)
הא לא במצרים בלבד אלא בכל המצירים להם עלפני כל הדורות לכך נאמר כי
ה' נלחם להם במצרים.

וכו')10 4

 1ט שאדם מודד ן.בה] ב ח"ן סגהמודדין לו הם אמרו
 1ר'יהודה .פ"ז וש-ט דף קפה - :תכבדהעבודה' תגחומא
שם ,פ"ז 3 :וכסופים .בא"ע מגיה וסחופים ,וכן הוא בש"ט
תכבד ן מדד] אבק מדדת ן אכמ להם (א עליהם) להם
הש-ט
דף קפה ,ובמ"ע צידד להגיה וכפופים ,וא"ב .ולשון
הם אמרו תכגד העבודה ואףאתה מדדת (מ ואף כאן מדד)
הפקחין שגם אמרו לאמפני ישרף אנובורחין אלא
י
ג
מ
מ
להםגאותה המדה(מ מדה)לכך נאמר(אס ח' לכך נאמר)ן
י ה' וכו'4 :מי שעשה וכו' .פ"נ וש"ט שם,
בורא עולםכ
ט העבודה ובאותה מדה מדד להם לכך ן  2נאמר וכו'
ודורש נלחםמי שנלחם להם כבר ,ש-י 6 :שבמכות .במכי'
דרשב"י בשינוי 1 :ולא גמצרימ וכו' .מכי'דרשב"י דורש
אומרים ש'ד] ט ח'ן מ ואמרן ויאמר] א נ' משהןמפני
מצרים כמומבירין ואפשר דמכאן ועד סוף הוא כמו ד"א,
'
ו
ג
ו
שבהם
ישראל] מ ה' ,כ ן כ ו"טפסים
אמרון  3כס
ועייןש"י.
אמרו מפניןהיון א ח'ן כדיוריןובטיפיןן א וסכופין17 ,
וסחופיןן מ אנו בורחים אנו מפני ב4יש45-לן המוסגר א
דח'ן מ והפקחיםן  4היו] א ח'ן מ אמרו ,כ שאמרון אנוסה] מ ח'ן א יש' וגו' אמרון כ כי ה' וגו' אמרון במצרים]
טס ח' ן  5כ נסן פש נסים וגבורותן ד עלהים נסיםן ר"י עד מה"ד] מ ח'ן כימגיןן  6ד במכות ,ט שמכותן אפכ
שהיו אלו שעלהיםלוקים כך (א ח')ן טהיו במצריםןרואין] כ מאיןאטכ:זה את זה ן  7לכך וכו' למו] ט ת' ן ויאמר
מצ'] א ח'ן כ אנוסה וגו' ולאן  8כ מכלן  1המצריןן כ להם לכל יש'ןליש'] א ח'ןעל וכו'] כ בכל הדורות ,ךמ לדורותן
 9כ אחור וגו' וכת' צרי וכו'ן ואומר וכו' ונפלו] ד ח'ן טואויבילי ועל צרי אשיבידי ואומר עשרתן א כשלו וגו' כמעטן
 10א אגניע ועל צריהם אשיבירין המוסגר ר ח'ן וגו'] ט ח'ן 11באחיין ט:באפי ,ר וגו'ן אטט קנאת אפרים וגו' לאט
ח') כך היאן  13כלן ך ח'ן שנ'] אטכ ח'ןכלן ד ח'ן אטכ הארץ וגו' (טכ ח') מפני מהן  14לכל] במקרא:על כלןכי] א
ן במקרא:ומין  15ט דבל ,א וכלן כ כלן וק המצרים להם לדורות.
ח'ן אטכ יפר 1ג( '1טכ ח')היו וכו':

16
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פרשהו ויאמר ה'  %משה נטה אתידך על הים,איןהים עומרלנכרךולאישנה
וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו,יחזורעליהםשלכל
רהךםיודונם שבמחשכה שחשכו מצרים לאבד את ישראל בה אסדנן
 .ד-כ2
וי
בל
בדע
ויחוור
פרשהו

ס

10

16

חשבו לאכד אתבני במים אףאניאיני נפרע מהם אלא במים שנ' בור כרהויחפרהו
ויפול בשחתיפעל ואומרישובעמלו בראשו(תהליםז סו-יז) ואומר כורה שחת בה
יפול וע' (משלי כו כו) ואומר חופרגומץ בויפול ואומר מסיע אבנים יעצב בהן
(קהלתי ד-ט)וכן שלמה המלךעליו השלום אומרמפריפיאיש תשבעבטנווגמול
אדםישיבלו(משלייח כ)וכןישעי'הנביאעליו השלום אומר כעלגמולות כעל ישלם
חמהלצריו גמוללאויביולאיים גמול ישלם (ישעיה נט יח) ואומרומדותי פעולתם
וגו' (שם מה ו)וכןירמיההנביא אומרגדול העצה ורבהעליליה אשרעיניך פקוחות
על כלדרכיבני אדם לתתלאישכדרכיווכפרימעלליו(ירמיה לביט)וכן הוא אומר
השמיעו על בבל רבים כלדורכי קשתחנועליה כביב אליהי לה פליטה שלמו לה
כפעלה ככל אשר.עשתה עשו לה כי אל ה'ודה ואל קדוש ישראל (שם נ כס)וכן
יתרו אמר למשה עתה ידעתי כיגדול ה' מכל האלהים (שמות יה יא) מכירו הייתי
לשעברועכשיוביותר שנתגדל שמו כעולם שכדבר שחשבו מצרים לאכר את
ישרי
כו בדבר נפרע מהם שנ'כי בדבר אשרודועליהם.
ןאיתנו אלא
ויט משה אתידו על הים וישב הים לפנות כקר לאיתנו,אי
אלא תקפו שנ'איתן מושבך (במדבר כר כא) ,ר'נתן אומראיןאיתן אלאישן וקשה
(ו) א פרשהזןאתן כמש ח'ן נטה וכו' עומד] אח',

ששאיןן מ כנגדם ,אטכפש סגדךן ולא וכו'בדבורך] א
טכס ח' ן  2ל מדבורךן המים] ט ח'ן מ המצריםןעל
.כו
' פרשיו] טכס ח'ןא רכבווגו'ן אטויחזורן 3ויחזורן
ומק ויחזיר ,פשיחזורן ט ודוגון כס אתזדונםן מצרים]
מ ח'ן כ לאבד אתבניי בה וכו'ן טאניאובדןן  4אףאני]
ר ח'ן אט לא אפרען כ אפרען שג'] ט ח'ן אבייחפרהו
'גו' ואומרן 5ויפול בשחתיפעל] מ ח'ןויפולובו,ואומר]
ט וכו'ן יפעל] ד נ' כאן חופר גומץ בויפול ופורץ גדר
ישכנו נחש מסיע אבנים יעצב בהם ובוקע עציםיסכן בםן
בראשו] אטכק נ' וא'ן טכס בון  6וגו'] טכמ ח'ן כ
נומץ וגו'ן בויפול] ס ח'ן איפול וגו' בפ' בן ואומר
בפ' ב] ט ח'ן מ אבנים ואומ' מפרין כ אבנים וגו'ן א
בהם וגו' ן  7המלך ע"ה] אטכ ח'ן מ בטנו ואומ' כעל
נמולות וכו'ן כו ישבע נפשו וכןישעיה אמרן כ אישוגו'
'כןישעיה אמרן א ישבע טוב וכן וכו'ן  8הנביא ע"ה] א
ת'ן כ גמולותוגו'ן  9חמה וכו'] אט ח'ן חמה וכו' למשה
ש'יד] מ ח'ןוק פעולותםן  10וגו'] אט ראשונה (א נ' 4
היקם)ן ק הנביא ירמיהן הנביא] אטכח ] .ט אמרן כ
"עצה וגו' ן אשר וכו'] ט ח' ,אינו' ן  11אטכ ואומר
שלמו לה כפועלהן  13ככל וכו' ישראלן אט ח,ן כ כאשר
עשתהוגו'ן ואל] במקרא :אלן  14ם אמריתרון א או'ן מ
.אומר עתהן כ גדול וגו'ן מכל האלהים] מ ח' ,א וגו' ,ט
':כי בדבר אשר זדון 15אט שבמחשבה שחשבו]ק שחשבן
) 1בדבר] מ נ' ההואן מהם] ט נ' הקב"ה ,כ נ' הק' ,א
 ':המקום ] 17ויט וכו' היה] ט ח']על הים] מ ח"ן כ.הים
'גו'ן מ וישב אתהיםן א הים וגו'ן לאיתנו] א ח'ן  18א

ע) 1אין היםוכו' .פ"ז וש"ט דף קפה2 :יחזורוכו'.
ר"ל גלגל החוזר בעולם .ועיין שמות רבה
פ"ז ש"ט שם .ודורש כן מדכתיב וישובו ולא כתיב ויבואו
משמע להשיב גמולם בראשם ,זי"נ .ובש"י פירש מרכתיב
מים ולא כתיבים משמעמים שחשבו לאבד בהם את ישר4
וראשון נראהיותר ועיין ילקוטירמיה ר' שיט 7 :מפרי
וכו' .במק'תבואת שפתיו ישבעבטנו וכו'ופסוק אחרבמשלי
י אדם ישיב לו
יביד מפריפי איש ישבע טוב וגמוליד
ונתערבו שני פסוקים ,ועיין מכילתא דרשב"י 14 :עו1-ה.
ן לקמןיתרו פרשה א ושמות רבה פ"כב ס"א18 :תקפו
עיי
פ"כב ס"א,

וכו' ,פ"ז וש"ט דף קפה ,והמפרשים פירשולפי הגירסא
הישנה דלת"ק הפירוש שיחזור לתוקפו הראשון ומעמדו
הטבעי ולר-נ הולך וסוער חוץ מן הרגיל בה"מ ומ"פ וש"י
ובמ"עפ' דלת"ק הוא שם דבר וכן פירש ראב"ע ולר"ג הוא
שם התואר וריל למקום הקשה שלו ולפי הגירסא שבפנים
ההפרשבין ת"ק ור' נתן מבואר ,וקצת ראיה לגירסא זו
מלשון הש"ט וףקפה שכתבליושנו ולקראתו ~) ודומה לו
גויאיתן הואגוי מעולם הוא וח"ק דריש ליה לשון תוקף
ודומה לואיתן מושבך בירח האתנים ע"כ'וכעין הפלוגתא
שבין ת"ק ור"ג מצינו גם בסוטה מו' דת"ק שם סובר
דאיתן הוא קשה ומביא ראיה מן איתן מישבך וכו' ומן
שמעוהרים וכו'ואחרים מביראלהודאיתן הואישןומביאים
שבירמיה גויאיתן הוא וכרי ומשם יוצא
ראיה מן
גם כןראין חלוקבין לשון תוקף וקשה שהרי ארתה הראיה
בעצמה וההפבס
" כאן להוכית דאיתן לשון תוקף מביא שם
וא
י
לדעת הת"ק דהוא לשון קשה.ועיין פאזשופטים שמ ,סוטה
פ"ט מ"ה ובפירוש הרמב"ם שם וירושלמי שם בג ע"ד
ובספרי דברים פ' רז* ראעפ"כ לא נכחידכי גם במכילתא
דרשב"י הגירסא בדברי ר' נתן ממו בנוטחא הישנה וכ"ה
גם במדרש תנאים דברים כא ד ולשון הת-ק שםאיןאיתן
אלא בור שג' שמעו הרים וכו' מוסדי ארץ ר' נתן אומר
אין איתן אלא קשה שנ'איתן מושבך ואומרגויאיתן היא
וראית הת"ק ממיכה נראה דהיא עלפי מה שמתרגםיונתן
שם הביאו הרדיק :שמעראבהתאית דינא דהיועקריאיסודי
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שניהנני מביא עליכםגוי ממרחק בית ישראל נאם ה'גוי איתן הואגוי מעולם הוא
(ירמיה ה סו) :ומצריםנמים לקראתו ,ללמדךשלכלצד שהיהמצרי נםהיההים
רץכנגדי* משל למה הדבר דומהליונה שכיחה מכןנץ ונכבמה לטרקלין של מלך
פתה לה המלךחלון מורחיתיצאתהיוינה והלכה לה נכנס בן נץ אחריה נעל המלך
בפרו אתכל החלונותהתעיל המלך מורהבו בחצים כך כשעלה האח*ון שבישראל
מןהיםירדהאחרון שכמצריםלתוך הים התחילו מלאכיהשיתלורוק בהםחציםואבני
אלגביש אשוגפרית כענין שנאמר ונשפטתי אחו כרכר וכדם וגו' אטטיר עליו ועל
אנפ,וועלעמיםרבים אשר אתו (יחוקאל לח כב) :וינער ה' את מצרים ,כאדם
שמנער את הקררההתחתין שלהעולה למעלהועליוןיורר למטה* ד"אוינער ה' את
מצריםנתן להם כח נערותכדי לקבל את הפורענות ,ד"אוינער ה' את מצרים ממרם
כאוזו בידי מלאביםנערים כאלו בידי מלאבים אכורים שכ' ומלאךאכוניי ישלחבו
(תהליםי
זיא) ואומר תמות כנתר נפשםוכו' (איובלו יד)*
וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים א,ש לפרעה דברי ר'יהודה
שנ' מרכבותפיעהוחילווגו' .ר'נחמיה אומרחוץמפיעה עליוהכתיב אומר ואולם
בעכורואתהעמדתיך(שמות ט טו)*ויש אומרים באחרונהירד פרעה וטבע שנ'כי בא
מום פרעה ברככו ובפרשיו כיםוישב ה'עליהם אתמי הים,
ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים ,והיו מלאכי השרת תמהים לומרבני
אדםעובדי עבודה זרהמהלכין ביבשהבתיךהיםומנין שאףהים נתמלאעליהם חמה
ליתאכןהריאגו רואים דגם שםמביא
ארעא ולפנינו
דעת ר' נתן כמבות"שיהיאלפי גירסת הדפוס ותרגום אונקלוס
ויונתן כאז הוא כוער התיק ,ותרגוםירושלמי לאתריה,יש
לפרשו כדעת ר' נתןוכפי הגירסא שבפנים,ועיין ר-היא.
ואולי נשנית הפלוגתא מעקרא במ"א במקום שההבדלבין
תוקף וקשה מבואר כמו לדוגמא בעגלה ערופה דשם לפי
הלשון קשה הוא מקום צונמא שאין ראוי לזריעה ולפי
הפירוש תוקף הוא נחל השוטף בחזקה 2 :ללמדך .פ"ז:
 6האחרון וכו' .שמות רבה פ"כב ט"ב ,שוחר טוב מזמור
יח דף עד ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב דף קפה 9 :שמנער'
שירהשירים רבה פ"א פסוק ט  ,1-0פ-ז וש"ט שם ורפ"י:
 10נערות .ש"ט דף קפו ,וכן ת" ועלים מ' ית מצראי:
ש"טידף קצ 13 :אף וכו'.
 11נערים' בעלי כח ,ועיין
לשק הפסיקתאזוטרתיוישובו וכו' לא נשאר בהם עד אחד
אפילו אחד ויש אומרים פרעה נשאר,וכעין זה שכלטוב
דף קפו' ובן בשוחר טוב מזמור קו על הפסוק ויכסו מיבנו
צריהם אחד מהם לאנותר.ועיין פרקי דר' אליעזר פ"מג:
17ובניוכו' .לכאורה משמעדדייק מן הכתוב וישב ה' וכו'
מדחוזר וכופל שםובני ישראל הלכו וכו' ,וכן פירש גש4י
נשבל ממכילתא דרשב"י משמע דמלתא באפי נפשה היכש
ודייק מן הכתוב שלפנינו מדכתיב ובני ישראל ולא כתיב
וילכובני ישראל וכעין זה דורש בלשון תימה מדהקדים

מושביךוגו'ןאיןאיתןאלא]ראיתןןישן וקשה] רט לשון
קשהן 1הנני וכו' ה'] רק ד 1הוא] ט ח'ןגוימעולם הוא]
אטם ח' ,כ וגו'ן  2אטכס מלמדןשלכלצד] דסז:מ שכל
(מ לכל,טשבכל) מקום (ר נ'ומקום)ןדשהיומצריםנטיפן
מפהמצריןכהיה היכירו(ו)כנגדון  3ל כנגדן. ,מ לנגדון
א מושל משל ,ט משלו משלןחטכ מפני (א נ'בח הנץן
של מלך] ט ח'ן  4לה] ט ח'ן כ החלוןן אטמ יצאהן
היונה] אטכמ ח' ן ט נכנס הנץ ,כ ונכנס בו הנץ ן מ

ונכנסן א הנץן טוגעלן  5טכ בפגיהןבפניו] וק אחריה,
ל אחריון את] א ח'ן אטמ והתחילן המלך] אט:מ ח' ן
אכ מזרה (א מזרק) בו את החציםן ט בה את החציםן מ
חציםן טפ האחרון מישראלן כס אחרץן  6האחר ]11כ"ה
גם פש אבל ר ראשוןן ט של מצריםן א לתוכון טכס
בתוךן אט והתחילון אטזורקיןן ט את החציםן כ בחצים
ובאבנין  7ליאשןוגפרית וכו' אתו] אח'ןכעני1ן טס ח'ן
 1אותו ,ט אחםן כמ ובדם וגו' (מ ח')וינער וכו'ן ט ודם
וגשם שוטף ואבניאלגבישוינערוכו'ן 8רבים] ל ח'ן 9א
טס שהוא מגערן שלה] אטכמ ח'  1עילה] כמ ח' ,וק
עומדןל למעלן אטמוהעליוןן כ ושל מעלהיורדן ד"א
וכו' הפורענות] ט ח'ן את מצרים] כמ ח'ן  10מ כשוה
מצרימן כמ ח' ן  10מ ר' נתן אומר נתן בהםןאכמ בהם כחט נעורתןד"א עד מה"ד] מ ח'ןאת מצר'] כ ח'1ה' את
מצרים] ט ח'ן  11כאלו בפי א] ש ח'ן כאלו".כאלו] דח' ,א כילה"כילון טבידןבווכאלון ךובידין כ אכזרייםן ד אשלחן
בו] טש ,אבל דב בםן 2נ ואומר] אט ח,ןוגו'] ט ח'ן  13המים] ם ח'ן ואת ההרשימן ד ח' ,אכ וגו'ן ט ואףן אכאפילו,
אטכמ פרעהן 14וחילו וגו'] כמ ח'ןוגו'] ט ח,ן ט רב נחמןןהכתוב] אטנמ הואןואולמן ר ח' ן  15מ העמדתיךוגו'ן
פרעה] אטכס ח'ן 16ברכבו וכו'הים] טמ ח' ,א 2וגו' ן17ובני וכו'הים] ר ח"כ הלכו וגו'ןבתוך הים] מ ח' ,א וגו'ן
מהיון  18ד עובדיםןמהלכין] ך נ'ביםן בתוךהים] ט ח'ן
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פרשה

שנ'והמים להם חומה אל תקרי חומה 4א חמהומי גרם להם לישראללהנצלמימינם
ומשמאלםמימינם בוכות התורה שעתידין לקבל מימיכם שנאמרמימינו אש דתלסו
ומשמאלםזו תפלה ,ד"אטימינם ומשמאלם מימינםזו מזוזהשעתידין ישראל לעשות
ומשמאלםזוהפילין .דרש פפום למכתי ברכבי פרעה (שה"ש א ט) רכב פרעהעל
מום וכרכביכול נגלהעליו הכ"ה על מום וכר שנאי דרכת בים מומיך וגו' (חבקוק
ג סו) רכב פרעהעל מום נקבהכביכולנגלהעליו הקב"ה על מום נקבה שנ'למומתי
ברכבי פרעה אמרלו ר'עקיבאדייך פפום אמרלו ומה אתהמקיים למומתי ברכבי
פרעה אמרלו למסתי כתיב אמר הקדושברוךהוא כשם שששהיעלהמצרים לאבדם
כך כמעט ששתי על ישראל לאבדםומי ברם להם שינצלו מימינם ומשמחלם .דרש
פפוםוהוא באחדומיישיבנו ונפשו אותהויעש(איובכגיג)דןיחידי לכלבאי העולם
ואיןמיישיבעלהכריו אמרלו ר'עקיבאדייך פפום אמררבי פפום ומה אתהמקיים
והוא באחדומיישיבנו אמרליהאין להשיבעל דברימי שאטרוהיה העולם אלאדן
הכל באמת והכלבדין .דרשר'פפוםהן הארםהיהכאחדממנו(בראשיתג כב) כאהד
ממלאכי השרת אמר ר' עקיבאדייך פפום אמרליה פפומ ומה אההמקייםהן האדם
היה כאחד ממנו אלא הקב"הנותןלפניושנידרכים אחד שלמותואחד שלהיים וכדר
לו דרך המות ,דרש ר' פפוםוימירו אח כבודםכצהלים קו כ) שופע אני בשור של
י
נושא המאמר לשם הפעולה .ויקרא רבה פ"ד ס"א נפשכ
המשיח יחטא 1 :שנ'והמים*

 1שנ'] אט שלמעלה הוא אומר (א שלמעלן נאמר) והמים
תחטא וכן פ"ה ט"ו אם הכהן
להם חומה וכאן (ט ח') חמה כתיב (א נ ,חסר  )1"1ן אר
עיין גירסת הילקוט וצריך להיות כאשר הוא במכילתא
מין לישראל] אטכס ח' ן  2אכ תורה ן אטכס שהן
דרשב-י שלמעלה הוא אומר חומה וכאן הוא אומר חמה:
עתידיןןמימינטן רק א]  3טס תפליןן מישעם ומשמאלם]
 4א חמה .בפ"ז :חמה כתיב חסרוי-וכלומר חמה נתמלאועליהם מלאכי השרתלפי שהיהביגיהם עבודה זרה ועת-ז
אטכמ ח],שעתידין וכו' לעשות] אטכמ ח ,ן  4כ אלו
תפליןן א תפלהן דרש עד מה-ד]נ
רצה המו"ל להגיה במכילתא במקום שאף הים שאף מלאכי
 ,ח'ן ט ר' שוס,
אכ
השרת או שאף הם וליתא וכבפנים כן הוא גם במכילתא
]
ה
"
ב
ה
'
ח
ן
רב
אכ
ה
י
ש ר'פפייסן כ פרעה וגו'ן 5על
דרשב"י וש"טועיין אגדתבראשיתפ"יז דףכו עבה פ-כא
ח'ן וגו'] אטב ח' ן  6נקבה] ד נ' שיבולה לסבול טורח
ס"זורבינובתיי כחב שדרשו רבותינו חמה כתיב חומו-ה
לישראל וחמה למצרים 2 :בזכותובו" לשון השהש"ר
הדרך ולרוץ אורח יותר מזכרן עליו] דכ ח,ן הקב-ה] א
פ-א פסוק ט ח"ד :בזכות התורהשעתידין לקבלמימינו של
טכ ח'] כ על סוסיה שנ'ן  7כ פפייסן אפפייס לסוסתי
הקב"ה שנ' 3 :תפלה .ר"לתפלין .וצ"ל גם לקמן תפלה
]
למסתי כתיב וכו'ן ט פפוס לפסתי כתיב וכו'ן  8אמר לו
ת
ו
נ
ו
ש
ל
א
י
ב
מ
או גם כאןתפלין ובשהדי-ר שם
לשון
שתי
ד ח'ן ט הב-הן א פססתין אמכ מצריםן  9כמעט] אטכ
אחת בזכות התורה ומשמאלם זו מזוזה ד"א מימינם זו ק-ש
ומשמאלם זו תפלה .אבל נראה רזה מדרש מאוחר דאיך
ח'ן אטכ להנצלןס :בזכות מימינם ומשמלם בזכות התורה
נרמז מזוזה בשמאל ועוד ק"ש איך יש לה רמז בכתוב:
שהןעתידין לקבל מימינם שנ'מימינו אש דתלמו ומשמלו
.
'
ו
כ
ו
שיר השירים רבה פ"א פסוק ט ס"ד ושם
 4דרש
זו תפליןן דרש סה-ד] ט ח' ן  10אכ ר'פפייסן וכ
.
צ
ק
שיטתן הפוכה ,שם-ר פ"כג ס"יד ,ש"ט דף ועיין עוד
שוח"ט מזמוריח דף עב ,אדר"נ נ"א פ"כז ,פדר-א פ"מב,
כאחדן וכ מין ונפשו וכוץ כ ה'ןא כלן אכ עולםואין
ן -ואפס Brall:
ילקוט שמואל ר' קט וחבקוק תקסה ,ועיי
להשיב עלן ל עולםן  11אכ פפייט אמרלו ומה את (א
, 5.150ו 11 ;b~dler far Gesdlidlteראין וכו' .רלשון זה
' ]  13אכ ר'
אני) מקייםן  12כמין אכ לוןדן] אכ"
משמעואין לו שותף הא לאו הכייש ויש להשיבעלדבריו
פפייסן א ממנו וגו'ן  14כ אמרלו ר"ען אכפפייסן פפוס
וע"כ השתיק א"ע לפפוס ומפרש דה"ק שאיןלהשיב הואיל
והכל באמת וביושר ובתנחומא שמותס"יח ותנחומא ב' ס"כג
בפ' ב] אכ ח'ן א מהן  15א היה וגו'ן אלא וכו'] אכ
ובפ' וירא ס"כא וילקוט איוב תחקה מבואר הדבר יותר
אמר לו (א ח' :א' לו) כאחד ממלאכי השרת אלא שנתז
דשם איתא בזה"ללפי שהואיחיד בעולמו ואיןמי שימחה
המקום לפניוןל נתןן אכיסכים דרךהחיים ודרך המותן
.
ה
ש
ו
ע
בידו כל מה שרוצה לעשות
ועיין מכילתא דרשב"י
 16ר'] ל ה'ןאכ ר' פפייסן כבודם] ד נ' בתבניתשוראובל
ושהש"ר פ"א מסוק ט ושמ"ר פ"ר ס-ג ועוד ספרי במדבר
עשבן בשור]אחללכשורוכןבכולן,כבשורעלי45אהשיה
דף קפ 13 :כאחד ממלאכי וכו' .וכן הוא במכילתא דרשב-י
וב"ר פ"כא ס"ה וילקוט שם ר' לה ,אבל בשהש-ר שם
45ל ~55לעשובאין מעלה אמרלו א"ען
בשינוי15 :שני זכו" פירש כאחד ממנו כאחד מהם שבחר
לו אחד מן השני דרכים ,וצ"ע 16 :שומע וכו" וכן הוא
ם מכילתא דרשב-י ושהש"ר שם ,ואינו מובן סמאי היגהיקו ריע לפפוסואין הלוקביניהם רק דלפפוס כתיב אוכל עשב שלא
נטעה לומר דהכוונה על שור של מרכבה' ולר-ע מאליו מובן דהכוונה על שור של מכה ולא נכתב אלא להגדיל התועבהלפי
ששור אוכל עשב משתקץ ביותר ולפ"ז נראה לגרוס כגירסת כי-מ ואוקספורד דלא גרסו בדברי ר"ע בתבנית וכו' של מטה.

עי

י
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את כבודם בתבנית שור אוכל עשב בשור של מטה יכול בשור שלימות השנה הג'ל
איכל ?שבאיןלךמנוולומשוקץיותרמן השור בשעה שהוא אוכלעשכ.
ויושע ה' ביום ההוא את
מיד מצרים ,כצפור שהיא נתונהביר אדם
שאםיכבושידו מעטמיד הוא חונקה שנ'נפשנו כצפורנמלטה מפחיוקשים הפה נשבר
ואנחנו נמלטנו ואומרעזרנו בשם ה' ?ושה שמיםוארץ ברוך ה' שלאנתננו טרףוגו'
(שם קכה ו-ח) וכאדם שהוא שומט את העובר ממעיהפרה שנ'אוהנמה אלהים לבא
לקחת עוגוי מקרבגוי שאין ת"ל גוי מקרבגוי אלא כאדם שהוא שומם את העובר
ממעי הפרה ואומר ואתכם לקח ה'ויוצא אתכם מכור הברזלוכו' (דברים דכ.,

ישרי

שפת הים,

ארבעה דברים ראו

מת על
וירא ישראל את
מפני
י
ר
ש
י
את המצרים מתים כדי שלאיהו ישראל אומרים כשםשעלינו מן הים מצדזה כך
מצרים

הטצרים עלו מןהים טצד אדר וכדי שלאיהו אוסרים המצריים כשם שאבדנו בים
כך אבדו ישראל בים וכדי שיקחו ישראל את הבדהשהיו המצרים טעונים כסף וזהב
.אבנים טובותומרגליותוכדישיהיו ישרףנותניםעיניהם בהםומכירים אותםומוכיהין
(תהלים נ כא) ואומר ותרא אויבתי ותכמה בושה
בהם שנ'אוכיח ואערכה
ךעל שפתלהעייםנ,יך מהיםהיו אלא מתים ולא מתיםכעבין שנאמרויה.
(מיכהוי)
 .מת
וכי
בצאת נפשהכי מתה (כראשית להיה)וכי מתה היתה אלא מההולאמתה.
וירא ישראל את היד הכדולה ,מיתות חמורות מיתות משונות וו מוו לפ.
 1מעלה וכף עשבן א ח'ן אכ פפתסן אכ ומהןא אם
אבל בשוחר טוב ק"ו דף רצח הגירסא ר'פייס אומר בשור
שלמעלה אמרלו ר"עדייך פפוס הרי כתיב אוכל עשב ואף
מק"מ ן 2א כבודם וגתן בתבנית וכר מטה] אכ ח],יכול]
על גב שסוף המאמר קטוע שם הגירסא מצד עצמה יותר
אכ שומעאנין 3יותרמן השור] כ ח'ןיגהר] א ח'ן 4א
נכונה מגירסת המכילתא ,ועיין רש"י תהלים ותרגום שם:
'
ו
כ
ו
'
ו
ג
ו
'
ה
את
ק
ר
]
ם
י
ר
צ
מ
ן  1ההיאן
דייק 6 :ברוך וכו'.
טן וא שהואן א
 4ביד אדם ובו" תיבתמיד מצריים
בא"צ ג' כסדר הכתובים ברוך ה' וג' הפח וג'עזרינו וגו':
נטןן אכמבידין  5מיד] ד ח'ן ט היא נחנקהן נפשנו
 9הברזל וגו" מכילתא דרשב-י ושוחר טוב קיד דף רלז,
וכו'יוקשים] ד ח'ן נפשנו] מ ח' ,ט נפשי ן מ נמלטה
ילקוט ואתחנן תתכו ,ומפרש בשוח-ט דלפך דורש הכתוב
וכשאדםשהוא וכו'ן אב נמלטה וגו'עזרנון ט יוקשים וגו'
בתהלים על הנס של מצרים משום דבאותוהענין הוא אומר
ברוךן  6אכ ה' וגו' ברוך ה' אשר לאןל ה' וגו' ברוךןאט
לולא ה' שהיה לנו בקוםעלינו אדםואין אדם אלא מצרים
שנ' ומצריט אדם ולא 4שד) .ועיין פ"ז וש"ט דף קפז:
טרף לשניהט ,כ טרף לשם וגו'ן 17והאדםן הפרהןקאמון
 10מפני וכו' .מכילתא דרשב"י ,פ-ז ,ש"ט דף קפז:
טכקהים (כ נ'וגו')שאין ת"ל 1כ נ'גוי) מקרבן  8מקרב
ן תוספות שם:
 11שעלינו .פסחים קיח ,:ערכין טו' ,ועיי
גף
י
פ
ב
 0א ח'ן אמ ת"ל מקרבן כאדמן כס ח'ן 9א::
י
15לעיניך.עיין בח"ג וגם במכילתא דרשב"י הנוסח לפניך
כ שנ' ואתכםןיוצא וכר]מח'ן כוגרן אד רוצתן מכור
ומת"י נראה קצת דגורס גם כן לפניך16 :וכי .בא"צמגיה
לא וא"ב ,ועיין בת-ג ונוסחת הילקוט היא כנוסחת המכיל'
תוץ מ ח,ן ורץ א ח'ן  10מת וכוץ כס ח'ן על וכוץ ט
דרשב"י ובכי"מ נתערבו ב נוסחאות 18 :וירא וכו' .תקנתי
ח /א וגי1וק ארבע ן  11את] א חקק המצרתם ,אטב
עלפי רוב הנוסחאות וכן הוא במכילתא דרשב"י ושכלטוב
למפםמצרים ] טש שלא יאמרון ישראלן דם ח' ןמן
דף קפז ופסיקתא זוטרתי - :מיתות .בא"צ מגיה מכות,
מם] אטכמפש ח'ן מ כךיעלו ישראל מצדןאטט כך
וכ"ארעיין מכילתא דרשב"י:
עלו מצריםן  12כ מצריםן מן ודם] אטכמשי
'ן מצד
אחר]  ncwמצד זה  1טכלמ המצום (ם
אכ
מצריי
אמתםן ט ש"מ אטדין שאבתם מ ר שראלן מ ק את ישתלן את וק ןוק שקאן המכ"ם]
אטכמש
מ
תישעתםן  14כ אבקן ט את עימהםן בהם וכר אותמן מ ח'ן ומכ' אותח א ח'ן כ בםן אותם] ד  1מתיםן  15בהם]
ח'ן
צרכ
אטכ אוהן ן מעתך המךן אוכקלפיך תר (אק חץןוימר תף משש מס ר1וימה אדט ו כ ארבי ת"1
מתןמת הף ודם] אטימי תה טפויש ישרג את מברם מת (אט חץ מדם ורן (א אעה
טואעטבפכ"תגי
716כתי
(אט אומר)כיץ (ט חץ אלא מת (א מ על שפת הים) מתים ולאן הצן כ ף מרא  'ff,את מצרים מתים אץ כחיב כ
וכבפנים הוא גם בש"טן  17כ! כצאתן היתה] א נ' והלא כבר נאמ' ותקרא שמובןאונין אלא] כ והלאן כ ואינה מתהן מתהן
דמ נ' ואומר (ד חץ ותרא אויבתי ותכסה (ק נ' בושה האומרה אלי איו ה' אלהיךעיני בראנה גה (ל בך) עתה תהיה
למרמס כטיט חוצותן  18ד"א ויראןהיד הגדולה] ד מצרים מתןזו וכו' בים] כמ ח'ןלפי וכו'בים] אט ח'ן

י

"
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שהביא עליהם כמה מ.תותכים .ר'יום.הגלילי אומר מנין שלקו המצרים במצר.ם
עשרמכיתועל הים לקו חמשים מצות ,במצרים מההיא אומר ויאמרו החרטמים אל
את היד הגדולהוגו' כמהלקו באצבע
פרעה אצבעוגו'ועל הים מהואומרוירא
ר
ש
י
יותועלהיםלקו חמשיםמכות .ר'ליעזר
עשר מכות אמור מעתה במצריםלקו עשר מכ
א-מרמנין אתה אומר שכל מכה ומכה שלקו המצרים כמצרים היתה של ארב:
מכיתוגו' .ר' עקיבא אומרמנין אתה אימר שכל מכה ומכה שלקו המצרים במצרים
היתה של חמש מכותוכו'ועל היםלקו מאתים והמשים מנות :ויראו העם את ה',
לשעבר במצרים לאהיויראים ה' אכל כאן ויראו העם את ה'ויאמינו בה' ובמשה
עבדו אם במשההאמיני קל וחומרבה' .בא וה ללמדך שכלמי שמאמין ברועה נאמן
באלו מאמין במאמר מי שאמרוה.ה העולם ,כיוצא ברבר אתה אימר וידבר העם
באלהים ובמשה (כמדבר כא ה) אם באלהים דברו קל וחומר במשה אלא זה בא
בם* שאמרוהיה העולם :ויאמינו
ללמדך שכלמי שמדבר ברועהנאמן כאלו
מדב-היה העולם שבשכר שהאמינו ישרק
בה' ,גדולה האמונהשהאמינו ישראלבמי שאמר ו
בה' שרתה עליהם רוח הקרש ואמ"ו שירה שנא'ויאמינו כה' וכמטה עבדו ונאם* אז
.טיח משהובניישראל .וכן אתה מוצא שלא ירש אברהםאבינו העולםהיה והעולם
הבא אלא בזכות אמנה שהאמין כה' שנ'והאמן בה'ויחשבהלו צדקה (בראשית שוע
או ישיר משה ובני ישראל ,ר'נחמיה אומר כל המקבלעליו מצוה אחת
באמנה כראי הוא שתשרה עליו רוח הקדש שכן מצינו באכיתינו שבשכר אמנה

שהאמינו אבותינו וכו ושרתה עליהם רוח
י
ר
מ
א
ו
" 2יבמשה עבדו ונאמר אוישיר משה ובניישראל .וכן ארז מוצא שלא ירה אברהם
אבינו העולם הזה ואולם הבא אלאביכות אמנה שהאמין בה' שנ'והאמין בה' ויחשבה
בה'

הלרן

ש-רה שנא'ויאמ-נו כה'

לן צדקה .וכן ארז מוצא שלאנגאלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמנה שנ'ויאמן
12cs 1מניין אתה אומר שלקו ן ט המצרייםן כמניין
י רע"א
אומר כו' ר' אליעזר אומרמנין שכל מכה ומכהכו
כו'וייראון  2אס מכות וט' ר' אליעזר אומרמניין שכל
וכו'ן מ מכותוגו' ר'אליעזרן  5אטט ומכה שהביא הקב"ה
(ט הב"ה) על המצרייםן מ המצריים וכו' רע"אמנין שכל
מכה ומכה וגו'וייראו וכו' ן  6א מכות שנא' ישלח בם
רע"אן אתה אומר] אט ח'ן א ומכה שהביא הקב"ה על
המצ' במצר' היתה של חמשן ט ומכה היתהן  7וכו'] וק
מגיה וכן במקום שכן:
ה'ןועל וכו' מכות] אט ח'ן  8במצר ם] אט :ח'ן אכמ
את ה'ן העם] מ ח'ן כ בה' וגו' אםן  9ט ק-ו בה' ומה ת"ל במשהן באזהו ט ח' ,אמ אלאן בא זה ללמדך] כ ח'ן אטכס
שכל המאמין ברועה ישראל כאלו ]  10אטכמפש מאמין במי שאמרן כיוצא וכו .בה' ש'יג] מ ח'ן אט כיוצא בון 1נ אלא
זה בא] אטכפ ח' ,ש אלאן  12אטכפש שכל המדבר ברועה ישראל (פ ח') כאלוןויאמינו בה'] רק ט ]  13גדולה וכו'
העולס] ט ח' ן אכמ והמנהיג ריש הל' פסח :האמנה לפנימי שאמר והיה העולם (מ הקב"ה) שבשכר (א שבשביל) אמנה
(א מנהיג האמנה) שהאמינו שרת (ט שרתה)ן ט בשכר שהאמינו שרת עליהםן  1 14ויאמרון שנ' וכו' ונאמר] ט ח'ן כ בה'
וגו' אזישיר משה וכן אתן ונאמר] אמ וילקוט יהושע תקיט :ח' ,המנהיג :מידן  15ובני ישרן] כ ח' ,א נ ,וגו'ןוכן וכו'
ישראל ש'יז] אטש ומנהיג שם :ח'ן 16כ בשכר אמנהן ל האמנהןבה' בפ"א] כ ח' ןויחשבה וכמן כ ח'ן 17אז וכו'צדקה
ע' כב] כ ח'ןאטממניין (אט נ' אתה אומר) שכל המקבלן עליו] מנהיג :ח"ן א היאןא שכינהן שכן וכו' ישראל ש' כן
 :A~filbח']אמנה] ך ח'ן  18אמ שהאמינו שרת עליהםן ט שהאמינו וכו' אתה מוצאן  19א בה'אז ישיר וגו'ן מ ויאמיש וכ'-
ישראל וכן אתה מוצא ן  21אבינון מ ח'ן א את העולםן א ומנהיג :בשכרן מ בשכר האמנהן שהאמין בה'] מ ח'ן מנהיג:
בז'ן בה'] א 2ח'ן ויחשבה וכו'] אכ:מ ומנהיג :ח'ן  22צדקה] ר נ' שכן מצינו במשה וברוד וברבויה שאזורו שירה ישף-ץ
3חמשים וכו' .שמות רבה פ"הס"יד ופ"כג ס"ט ,שוחר טוב
מזמור עת 8 :לשעבר' פסיקתא זומרתי ושכל טוב שם:
 10וידברוכו' .במדבר רבה פ"יט ס"כא15 :וכןוכו'.עיין
בת-ג ומן גירסתכי"מ מוכח דבדפוס נתקיימו ב נוסחאות .1
אצלזו ויש למחוק מן וכן עד ישרן (ש'יז) ,וכ"ה במכיל'
ז עד צדקה שורה.כב כאשר הוא
דרשב-י .או מן שורהי
בכי"מ 17 :ר' נחמיה וכו'.עיין או"ז הלכות פסחים סימן
רלה ושם הגיר' כל המקיים מצוה וכו' 22 :צדקה .הנוסף
ברפוסכאן מפריע ההמשךוליתא בכל המפרים ובאיפת צדק
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חסם (שמות ד לא) וכה"א אמוניםנוצר ה'(תהלים לא כר)מוכירין אמונת אבות ואו'
יאקרןוחורתמכיבידיווכו' ואומרזה השער לה'צדיקים יבאו בו (שםקיה כ)בבעלי
אמנה מהו אומר פתחו שעריםויבאכויצדיק שומר אמונים (*שעיה כוב ,השער הוה
בלברלי אמינהנכנמין כו וכה"א טוב להורות לה' ולזמר לשמךעליון להכיר בבקר

הסדךואמונתך בלילותעלי עשורועלי נכל עליהגיון בכנור כי שמחתני ה' בפעליך
במעשהיריך ארנן (שם צב ב-ו)מי כרםלנד לבאלידי שמחהוו שכר אמנה שהאמינו
אכיתינו כעולם הוה שכלולילהיכלפיכךזכינו לעולם הבא שכולו כקרותלכך נאמר
להניד בבקר חמרך ואמונתךבלילות .וכן יהושפט אומר לעם האמינו בה' אלהיכם
ך הלא לאמונה(ירמיה ה ב)
והאמנו האמינובנביאיווהצליחו (דה"י ב' כ כ) וכתיבעיני
יבת"בוצדיק כאמונתו יהיה(חבקוק ב ד) וכתיב חדשים לבקרים רבה אמונתך (איכה
.וכן אתה מוצאשאיןהנליות מתכנמית אלא בשכר אמנה שנ' את .מלבנון כלה
נכגי
'
ו
כ
ו
)
ח
ם
ל
ו
ע
ל
ד
כ
י
ת
כ
ו
(שה"ש
מראם
וארטתיך
וארשתיךלי
אז.מלבנון תכשיתשורי
שבשכר אמונה שרתה עליהם
ל .באמונה (הושע כ כאץ האגדולה אשהלפני
רנה הקדש ואמרו שירה שנ'ויאמינו בה' וכמשה עכרו אוישיר משהובני ישראל את
השירה הואת לה'וכן הוא אומרויאמינו בדבריו ישירו תהלתו (תהליםקדיב)

6
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חמלת מסכתא לאלהא תישבחת'א
 1נ:זכיריף במ"ע מגיה וכן משה מזכיר אמונת אבות שנ'
ואהרן 1כ 1מפרש בבה"מועיין גיריהילקט הושע ומסכתא
דעמלק פ"א 15 :כשהלתו .תנהומאס-י ותנחומא ב ט"יא,
שדות רבה פ"כג מ"בוס"ה ,עירהשירים רבה פ"ד פסוקח.

עליהם רוח הקדשןוכן וכו' העק מ ח'ן טוכן ילק' הושע
נגאלו אבותינו ממצריםן ט בזכות אמנה שהאמינו שנ'ן א
כ אלא בשביל (א בשכר) אמנה שהאמינו שנ'ן  1א העם

וגו'ןו ]',-בילקיט מוסיף כאן מאמר שנמצא לפנינו במכי'
דרשב"י והיה ראוי להיותלעיל צד קיג שורה סו אתר בושה ובתחלתו חסרון קצת .ויש להשלים על פי המכילתא דרשב"י
וכצ"ל נועליהם הוא אומר (תהליםיח לד) ועל במותייעמידני אלו המצרים שהיו במותיהן של ישראל בשעה ששקען הקב"ה
נים רמו לו הקב"הלים והשליכן ליבשהוהיו ישראל רואין אותן מושלכים מתים ביבשה] שנ' וירא ישראל את מצרים מת
מההיועושיןהיו כל אחד ואחד מישראל נוטל את כלבו והולךונותן את רגלו על צוארו של מצרי והיה אומר לכלבו אכול
מן היד הזו שנשתעבדהבי אכול מן הרועים (צ"ל המעיים) הללו שלא חסועלי תדעלך שכן הוא שכן כתב למען תמחץ רגלך
בדם לשון כלביךמאויבים מנהו אמר ישראל עשית לנוכל הנסים האלו אףאנו לאנהיהכפויי טובה ומהישלנו לומר שירות
ותשבחות אזישיר משהמזכירין אמונתוכו'ןמזכירין וכוץ ילק'הושע :וכה"א ואהרן וחור תמכוביריוויהיידיו אמונהמזכירין
זכות אבותןמזכירין] טל ,ש"גמזכירןאמונת] מ ח' ,ד אמונותןאבות] כ נ'אומרןואוקטח'ן  2אט אהרןןואהרן וכו' אומר
ש' גן מ ח'ן אכ תמכו וגו'ן יק בידםןוגו'] ד ח'ן ואומרן רק ט הושען כ לה' וגו' 1א צדיקים וגו'  3 1ם אמונה 1מ
ואומר פתחון פתחו שערים] ד ח'ן ט פתחולי שערים ויבאן כ שערים וגו'ן שומר אמונים] מ ח'ן ר שער זה ן  4אבס
אמנהןוכה"אן ך ח'ןט לה' וגו'ןאכמ לה' וגו' (כ ת') להגירן5עלי וכו' בכנור] מ ח"ן ב עשור וגו' כיןאגבלוגו'כי,
קוכנור אכ ה' וגו'ןה'ן מ ח'ןמ במפעליך וגו'ן  6לנו] ר ח' ,ט להםןזו שכר] מ ח',יטכ זו אלא בשכר מ שהאמינו בה' שנ'
ואמונתך בלילות העולם הזהן  7ט אבותיהםן אטכס לילותן המוסגר ארטש ח'ן לכך] אטל וילק' הושע ,ש"ג שכךן לכך
וכו' גלילות] מ ח'ן לכך וכו' בבקר] כ ח'ן  8ואמונתך בלילות] אט ח'ן טכס יהושפט אומר לער האמינו וכו' ,ד יהושפט
וישכימו בבקר ויצאו אל מדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודהוישבי ירושלם האמינו וכו'ן  9ט האמנון א
 2ותצליחון מ ואומר הלאעיניךןוכתיב] אט ח'ןוכתיב] אטב נ'ה'ן אכ לאמונה וגו'ן  10וכתיב] רק כ] ט צדיקןוכתיב]
א2מ ח'ן אכ לבקרים וגו'ן ט רבה וגו'ן  11אכ עתידות מתכנסותן ט מתאנסותן מ אמונהן אכ אמנה שהאמינו שנ'ן אט
כלה וגו' ן  12כלס מראש אמנה וגו' (לס ח')ן וכת'] אדט ח ,,מ ואומרןלי וא' לעולס] מ ח'ןלי] כ ה' וכן בסמוךן
לעולסן א נ' וגו'ן וארשתיך בפ"ב] ט ח' ן  13א באמונה וגו'ן הא] מ ח'ן אטכ האמנה (ט האמונה ,מ אמונה) לפנימי
שאמר והיה העולםן אטכס אמנה שהאמינו שרתה (א שרת)ן  14שנ'] ד ח'ן כ בה' (כ נ'וגו') אזישיר 1כ נ'וגו') וכה"אן
ובנ' וכו' להק ט א'ן א יש' וגו'ן  15לה'] ך נ'ויאמינו בה' ובמשה עברון טכ בדברון כ בתהלתון  16אכ חסלת מסכתא
דויהי בשלח ארעה ואית בה פרשיות (א פרשייתא) ז ,וסימניהון והוה ומליל ורדף ואמר חוטראאייתי (זן אייבא) בירך ואית
בה הלכתא (א הל') קצב שירתא פרשה קרמיא (א קרמיתא( ).ב נ' הל' ל~).
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