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 שמות פרק טו 
 ַהִ�יָרה ֶאת ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני מֶֹ
ה ָיִ
יר �ז) א(


יָרה ֵלאמֹר ַו�ֹאְמר� ַליקָֹוק ַה�ֹאתִ� 
 :ַבָ�$ הָרָמ ְורְֹכב" ס�ס ָ �ה ָגאֹה ִ�י ַליקָֹוק

 ֵאִלי ֶזה ִלי
�ָעה ִלי ַוְיִהי ָי' ְוִזְמָרת ָעִ�י) ב(
 :ַוֲארְֹמֶמְנה� �ִבי ֱאלֵֹהי ְו)ְנֵוה�

 אונקלוס
 יי קד$ הדא תושבחתא ית ישראל ובני משה שבח בכ+) א(

 גיותניא על אתגאי ארי יי קד$ ונודי נשבח למימר ואמרו
 תוקפי) ב( :ימאב רמא ורכביה סוסיא היא דיליה וגיאותא

 די+ לפריק לי והוה במימריה אמר יי דחילא ותושבחתי
 :קדמוהי ואפלח דאבהתי אלהא מקדש ליה ואבני אלהי

 

 י"רש
 בלבו עלה הנס כשראה אז 0 משה ישיר אז) א(

, יהושע ידבר אז) יב י יהושע (וכ+, שירה שישיר
 חשב, פרעה לבת יעשה ובית) ח ז' א מלכי$ (וכ+

 לבו לו אמר, ישיר כא+ א3, הל שיעשה בלבו
 וכ+. 'לה אשירה לאמר ויאמרו, עשה וכ+, שישיר

 וכ+ שידבר לבו לו אמר הנס כשראה, ביהושע
 שירת וכ+, ישראל לעיני ויאמר) יב י יהושע (עשה

, ישראל ישיר אז) יז כא במדבר (בה שפתח הבאר
 אז) ז יא מלכי$. (לה ענו באר עלי אחריו פירש
 שבקש ישראל חכמי בו רשופי, במה שלמה יבנה

 המחשבה ש$ על ד"שהיו למדנו. בנה ולא לבנות
 אמרו מדרשו אבל. פשוטו ליישב זהו, נאמרה
 לתחיית רמז מכא+, לברכה זכרונ$ רבותינו
, שלמה משל חו7 בכול+ וכ+, התורה מ+ המתי$

 לומר ואי+. בנה ולא לבנות בקש, שפירשוהו
 הנכתבי$ דברי$ כשאר הזה הלשו+ וליישב
 יעשה ככה) ה א איוב (כגו+, מיד וה+ עתיד בלשו+
 ויש) כ ש$(, יחנו' ה פי על) כג ט במדבר(, איוב
 ונופל, תמיד ההוה דבר שה+ לפי, הענ+ יהיה אשר

 שלא זה אבל, עבר לשו+ בי+ עתיד לשו+ בי+ בו
 כי :הזה בלשו+ ליישבו יכול אינו לשעה אלא היה
 דבר. כתרגומו גאה כל על שנתגאה 0 גאה גאה
 אפשר שאי דבר שעשה לומר הכפל בא אחר

 ומתגבר בחבירו נלח$ כשהוא, לעשות וד$ לבשר
 בי$ רמה ורוכבו סוס וכא+ הסוס מ+ מפילו עליו
 לשו+ בו נופל זולתו ידי על לעשות אפשר שאי וכל

 כל וכ+, עשה גאות כי) ה יב ישעיהו (כמו, גאות
 יה וזמרת עזי) ב פסוק (כפולה תמצא השירה

, שמו' ה מלחמה איש' ה) ג פסוק (לישועה לי ויהי
, השירות כל על גאה גאה כי אחר דבר. כול$ וכ+
 כמדת ולא, תוספת בו יש עוד בו שאקלס מה וכל
 סוס :בו ואי+ אותו שמקלסי+ וד$ בשר מל9
 מעלי+ והמי$ בזה זה קשורי+ שניה$ 0 ורכבו
 :נפרדי+ ואינ+ לעומק אות$ ומורידי+ לרו$ אות$
 אתו+ לגוא יתרמא) ו ג דניאל (וכ+ י9השל 0 רמה
 וכתוב, רמה אומר אחד כתוב אגדה ומדרש. נורא
 לרו$ עולי+ שהיו מלמד, ירה) ד פסוק (אומר אחד

 אב+ ירה מי) ו לח איוב (כמו, לתהו$ ויורדי+
 0 יה וזמרת עזי) ב( :למטה מלמעלה, פנתה

 עזי כמו עזי. ותושבחתי תוקפי תרג$ אונקלו$
 לשו+ על תמה ואני. וזמרתי כמו וזמרת, ק"בשור

 אלא במקרא בנקודתו כמוהו ל9 שאי+ המקרא
 וכל, וזמרת אצל סמו9 שהוא מקומות בשלושה

 עזי' ה) יט טז ירמיה(, ק"שור נקוד מקומות שאר
 כל וכ+. אשמורה אלי9 עזו) י נט תהלי$(, ומעזי
 כשהיא $"מלאפו הנקודה אותיות שתי בת תיבה

 א"בשו השניה ואי+ שלישית באות מארכת
, עזי עז כגו+ ק"בשור נקודה הראשונה, בחט3

 י ישעיהו (עולו יסור, עולו עול, חקי חק, רוקי רוק
 ואלו). ז יד לעיל (כלו על ושלישי$ כלו כל, )כז

 ישעיהו (ישעיה ושל, כא+ של וזמרת עזי שלושה
 בחט3 נקודי$) יד קיח תהלי$ (תהלי$ ושל) ב יב

 אלא וזמרתי תובכ מה$ באחד אי+ ועוד, 7"קמ
 לכ9, לישועה לי ויהי לה$ סמו9 וכול$, וזמרת

 כמו עזי שאי+, המקרא לשו+ ליישב אומר אני
 דבר ש$ עזי אלא, וזמרתי כמו וזמרת ולא, עזי
 א עובדיה(, בשמי$ היושבי) א קכג ש$ (כמו, הוא

. סנה שוכני) טז לג דברי$(, סלע בחגוי שוכני) ג
, לישועה לי יהה הוא יה וזמרת עזי השבח וזהו

) כג ה שופטי$ (כמו', ה לתיבת הוא דבוק וזמרת
) יח ג קהלת(', ה בעברת) יח ט ישעיה(', ה לעזרת

 ויקרא (לשו+ וזמרת ולשו+. האד$ בני דברת על
, עריצי$ זמיר) ה כה ישעיה(, תזמור לא) ד כה

 היה אלהינו של ונקמתו עוזו. וכריתה כסוח לשו+
 נאמר שלא ויהי ו+לש על תתמה ואל. לישועה לנו

, זה בלשו+ מדברי$ מקראות כמה לנו שיש, היה
 הבית קירות את) ה ו א מלכי$ (דוגמתו וזה

 לו היה, סביב צלעות ויעש ולדביר להיכל סביב
 דברי (הימי$ בדברי וכ+, סביב צלעות עשה לומר

 יהודה בערי היושבי$ ישראל ובני) יז י' ב הימי$
 עליה$ מל9 מרלו לו היה, רחבע$ עליה$ וימלו9
' וגו' ה יכולת מבלתי) טז יד במדבר(, רחבע$

) לז 0 לו ש$(, שחט$ לומר לו היה, וישחט$
 היה מתו, וימותו' וגו משה שלח אשר והאנשי$

 דבר אל לבו ש$ לא ואשר) כא ט שמות(, לומר לו
 בכבודו 0 אלי זה :עזב לומר לו היה, ויעזוב' ה

 אתהר, באצבע אותו מראי+ והיו עליה$ נגלה
 0 ואנוהו :נביאי$ ראו שלא מה הי$ על שפחה

, שאנ+ נוה) כ לג ישעיה(, נוה לשו+ תרג$ אונקלוס
, נוי לשו+ ואנוהו אחר דבר. צא+ לנוה) י סה ש$(

 השירי$ שיר (כגו+, עול$ לבאי ושבחו נויו אספר
 וכל, ואדו$ צח דודי מדוד דוד9 מה) י 0 ט ה

 אלהי. וארוממנהו זה הוא 0 אבי אלהי :העני+
 מוחזקת אלא, הקדושה תחלת אני לא, אבי

 :אבותי מימי עלי ואלהותו הקדושה לי ועומדת
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 שמות פרק טו 
 ְלִ
ְבְ:9ָ ָמכ"+ ַנֲחָלְת9ָ ְ>ַהר ְוִתָ;ֵעמ" ְ:ִבֵאמ") יז(

) יח( :ָיֶדי9ָ �"ְננ� ֲאדָֹני ִמְ<ָד
 ְיקָֹוק ָ=ַעְלָ:
 ַ=ְרעֹה ס�ס ָבא ִ�י) יט( :ָוֶעד ְלעָֹל$ ִיְמל9ְֹ ְיקָֹוק


ב ַ>ָ�$ �ְבָפָרָ
יו ְ>ִרְכ>"ֶ� ֵמי ֶאת ֲעֵלֶה$ ְיקָֹוק ַוָ
$�
ה ָהְלכ� ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני ַהָָ<ָ� :  ַהָ�$ ְ>ת"9ְ ַבַ

 אונקלוס 
 לבית אתר דאחסנת9 בטורא ותשרינו+ תעילנו+) יז(

 יי) יח( :יד9 אתקנהי יי מקדשא יי אתקינתא שכינת9
 סוסות עלו ארי) יט( :עלמיא ולעלמי לעלמא מלכותיה

 ית עליהו+ יי ואתיב בימא ובפרשוהי ברתכוהי פרעה
 :ימא בגו ביבשתא הליכו ישראל ובני ימא מי

 

 י "רש
 מכוו+ מטה של מקדש 0 לשבת� מכו� :תביאנו נאמר לא לכ9 לאר7 יכנס שלא משה נתנבא 0 תבאמו) יז(

 שלאחריו הש$ מתיבת להפרידו גדול זק3 עליו הטע$ 0 מקדש :פעלת אשר עלהמ של כסא כנגד
 ידי א3) יג מח ישעיהו (שנאמר, אחת ביד נברא שהעול$ המקדש בית חביב. 'ה ידי9 כוננו אשר המקדש

 שכל לבא לעתיד, ועד לעול$ ימלו9' שה בזמ+, ידי$ בשתי יבנה ואימתי. ידי$ בשתי ומקדש, אר7 יסדה
 כט ירמיהו (אבל, פתוחה היא לפיכ9 יסוד בו ו"והוי הוא עולמות לשו+ 0 ועד לעל�) יח( :שלו המלוכה

 :בא כאשר 0 פרעה סוס בא כי) יט( :היא קמוצה, שימוש בו ו"שהוי, ועד היודע ואנכי) כג
 

 במדבר פרק כא 
 ְבֵאר ֲעִלי ַה�ֹאת ַהִ�יָרה ֶאת ִיְ�ָרֵאל ָיִ
יר �ז) יז(

 ָהָע$ ְנִדיֵבי ָ�ר�ָה ָ�ִרי$ ֲחָפר�ָה ֵארְ>) יח( :ָל' ֱענ�
 :ַמָ:ָנה �ִמִ?ְדָ>ר ְ>ִמְ
ֲענָֹת$ ִ>ְמחֵֹקק

 י"רש
. מעלה שאת מה והעלי הנחל מתו9 0 באר עלי) יז(

. בארה ומש$ שנאמר, לה$ הודיעה שהבאר ומני+
 שנה ארבעי$ מתחלת והלא, היתה מש$ וכי

  וכ+, נסי$ה את לפרס$ שירדה אלא, עמה$ היתה
 ראה ומה, ארבעי$ מתחלת לה$ נתנה והבאר, ארבעי$ בסו3 נאמרה הזאת השירה. ישראל ישיר אז

 שרי$ חפרוה אשר הבאר היא זאת 0 חפרוה באר) יח( :הימנו למעלה נדרש הזה העני+ אלא, כא+ ליכתב
 :לה$ נתנה 0 וממדבר :במטה 0 במשענות� :ואהר+ משה

  
 שופטים פרק ג 

�ָנַע+ ִמְלֲחמ"ת ָ�ל ֵאת ָיְדע� לֹא ֲאֶ
ר ָ�ל ֵאת ִיְ�ָרֵאל ֶאת ָ>$ ְלַנB"ת ְיקָֹוק ִהAִיַח ֲאֶ
ר ַה "ִי$ הְוֵאֶ@) א(ְ:  
 ִ:י$ְפִלְ
 ַסְרֵני ֲחֵמֶ
ת) ג( :ְיָדע�$ לֹא ְלָפִני$ ֲאֶ
ר ַרק ִמְלָחָמה ְלַלְ?ָד$ ִיְ�ָרֵאל ְ>ֵני Cֹר"ת Cַַעת ְלַמַע+ ַרק) ב(

  ...:ֲחָמת ְלב"א ַעד ֶחְרמ"+ ַ>ַעל ֵמַהר ַהְ@ָבנ"+ ַהר יֵֹ
ב ְוַהִחִ�י ְוַהDִידִֹני ַהְ�ַנֲעִני ְוָכל
 ָע�� ִ�י ַעל ִיְ�ָרֵאל ַעל מ"�ב ֶמֶל9ְ ֶעְגל"+ ֶאת ְיקָֹוק ַוְיַחֵ�ק ְיקָֹוק ְ>ֵעיֵני ָהַרע ַלֲע�"ת ִיְ�ָרֵאל ְ>ֵני ַו�ִֹספ�) יב(

 :ְיקָֹוק ְ>ֵעיֵני ָהַרע ֶאת
 

 שמואל ב פרק כב 

א�ל �ִמַ�3 אְֹיָביו ָ�ל ִמַ�3 אֹת" ְיקָֹוק ִהDִיל ְ>י"$ ַה�ֹאת ַהִ�יָרה Cְִבֵרי ֶאת ַליקָֹוק Cִָוד ַוְיַדֵ>ר) א(ָ:  
 �ְמנ�ִסי ִמְ�ַ ִ>י ִיְ
ִעי ְוֶקֶר+ ָמִגAִי >" ֶאֱחֶסה צ�ִרי יֱאלֵֹה) ג( :ִלי �ְמַפְלִטי �ְמצEָדִתי ַסְלִעי ְיקָֹוק ַו�ֹאַמר) ב(

ָ@ל) ד( ::ִֹ
ֵעִני ֵמָחָמס מִֹ
ִעי Eַע �ֵמאְֹיַבי ְיקָֹוק ֶאְקָרא ְמה
 :ִאָ�ֵ
 

  אות ה מהדורא קמא סימן סד-ן "וטי מוהרספר ליק
ֶאָ@א , ָ
ר לֹא ֶנֱאַמר') :א"ַסְנֶהְדִרי+ צ(ִזְכר"ָנ$ ִלְבָרָכה , ֵמינ�ְו�ְמר� ֲחָכ, "�ז ָיִ
יר מֶ
ה): "ו"ְ
מ"ת ט (ְוֶזה

ֵ>י+ ֶ
ל , ִ�י ָ�ל ַהִ�יר"ת. ֶ
ָעִתיד מֶ
ה ָלִ
יר ֶלָעִתיד ָלב"א ַ $ ֵ�+, ִמָ�א+ ִלְתִחַ�ת ַהֵ?ִתי$ ִמ+ ַה:"ָרה', ָיִ
יר
�9ְ ָלֱאמ�ָנה . ֶ
ה�א ְ>ִחיַנת ְ
ִתיָקה,  ה�א ַרק ֵאֶצל מֶ
ה,ע"ָל$ ַהֶ�ה ֵ>י+ ֶ
ל ֶלָעִתיד ָלב"אָ�ַ

ָ�ָכה ַלֶ�ֶמר ֶֶ


ָ�$ ִנְכָלִלי+ ָ�ל ַהְ�ִמיר"ת, ָהֶעְלי"ָנה ַעל ַה�ֹלֶ ,
 0ד ַעל "י�', ָיִ
יר': י"ְוֶזה ֶ
ֵ=ֵר
 ַרִ
.  ִמֶ?Aָהִכי$ִ�י כEָ@$ ִנְמָ

�9ְ ָעָלה ְ>ַמֲחָ
ָבה'ַהְינ� ְ>ִחינ"ת . ָבה ֶנֶאְמָרהֵ
$ ַהַ?ֲחָָ 'Aַה, ל"ַה
ֶFִחינ"ת מ<ְ ,Aַ�ְוַעל . ל"ְ>ִחינ"ת ְ
ִתיָקה ַ


ה ַ�Aִַחינ"תֶ
ה�א ְ>, ֵ�+ ַעל ְיֵדי ִנ �+ ֶ
ל ַהCִDַיקֶFמ"ת, ל" מ
ָAְל ַה�
Aְָפל� ַעל ְיֵדי ֶזה ע"ִלי$ ְוי"ְצִאי$ ֶָ 
, ַהְינ� ֱאמ�ָנה ָהֶעְלי"ָנה ַעל ַה�ֹל', רֹא
 ֱאמ�ָנה'ִ�י ִנ �נ" ה�א ִ>ְבִחינ"ת . ְ>ת"9ְ ָהֶאִ=יק"ְרִסית ֶ
ל ָחָלל ַהָ=נ�י

, י$ ָ�ל ַהAִ �ִני$ ְ>ת"9ְ ַהAִ �+ ַהֶ�הְוִנְכָלִלי$ ְוִנְתַ>ְ;ִל.  ז" ִנְתַ>ְ;ִלי$ ָ�ל ָהֶאִ=יק"ְרִסיתֱאמ�ָנהֶ
ַעל ְיֵדי ִנ �+ ֶו

ה�א ְלַמְעָלה ִמ+ ַה�ֹלֶ ,Aַ� :ל"ֶ
ִ?ֶ?�A ִנְמָ
ִכי$ ָ�ל ַהAִ �ִני$ ַ
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