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  י פרק שמות
 ֵעֶ#ב ָ"ל ֶאת ְויֹאַכל ִמְצָרִי� ֶאֶר� ַעל ְוַיַעל ָ��ְרֶ�ה ִמְצַרִי� ֶאֶר� ַעל ָיְדָ� ְנֵטה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) יב(

�$ֶר� ָקִדי� ר)ַח ִנַהג ַויקָֹוק ִמְצַרִי� ֶאֶר� ַעל ַמֵ(ה) ֶאת מֶֹ�ה ַוֵ�ט) יג( :ַהָ�ָרד ִאירִהְ� ֲאֶ�ר ָ"ל ֵאת ָה$ֶר�ָ 
  ...:ָה�ְרֶ�ה ֶאת ָנָ#א ַהָ-ִדי� ְור)ַח ָהָיה ַה�ֶֹקר ַהָ,ְיָלה ְוָכל ַהה)א ַה�+� ָ"ל
 :חֶֹ�ְ� ְוָיֵמ� ִמְצָרִי� ֶאֶר� ַעל חֶֹ�ְ� ִויִהי ַמִי�ַהָ/ ַעל ָיְדָ� ְנֵטה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) כא(
 :ָיִמי� ְ�לֶֹ�ת ִמְצַרִי� ֶאֶר� ְ�ָכל ֲאֵפָלה חֶֹ�ְ� ַוְיִהי ַהָ/ָמִי� ַעל ָיד+ ֶאת מֶֹ�ה ַוֵ�ט) כב(
�מ+ְ�בָֹת� א+ר ָהָיה ִיְ#ָרֵאל ְ�ֵני ָכל)ְל ָיִמי� ְ�לֶֹ�ת ִמ1ְַח1ָיו ִאי� ָקמ) ְולֹא $ִחיו ֶאת ִאי� ָרא) לֹא) כג(ְ: 
  ...:ִע6ֶָכ� ֵיֵלְ� ַט5ְֶכ� �4ַ י2ָ3ג )ְבַקְרֶכ� צֹאְנֶכ� ַרק ְיקָֹוק ֶאת ִעְבד) ְלכ) ַו�ֹאֶמר מֶֹ�ה ֶאל ַפְרעֹה ַוִ�ְקָרא) כד(
 : 5ֶָניָ� ְרא+ת ע+ד אִֹס9 לֹא 8ִַ�ְר1ָ ֵ"7 מֶֹ�ה ַו�ֹאֶמר) כט(
 

  יא פרק שמות
  ...:ִמְצָרִי� ְ�ת+ְ� י+ֵצא ֲאִני ַהַ,ְיָלה ַ"ֲחצֹת ְיקָֹוק $ַמר "ֹה מֶֹ�ה ַו�ֹאֶמר) ד(
 :ִמְצָרִי� ְ�ֶאֶר� מ+ְפַתי ְרב+ת ְלַמַע7 5ְַרעֹה ֲאֵליֶכ� ִיְ�ַמע לֹא מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) ט(
 

  יב פרק שמות
�ֶאֶר� �ֲהר7ֹ ְוֶאל מֶֹ�ה ֶאל קְיקָֹו ַו�ֹאֶמר) א(ְ 

  ...:ֵלאמֹר ִמְצַרִי�
 ח3ַ-ת זֹאת ְו�ֲהר7ֹ מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) מג(

�+ יֹאַכל לֹא ֵנָכר ֶ�7 ָ"ל ַה5ַָסח: 

 י"רש
 שאהר7 בשביל > אהר� ואל משה אל' ה ויאמר) א(

 זה כבוד לו חלק, כמשה במופתי� וטרח עשה
 באר� :בדבור משה ע� כללוש ראשונה במצוה
 הכר� בתו� אלא אינו או, לכר� חו� > מצרי�
 ', וגו העיר את כצאתי) כט ט לעיל (לומר תלמוד

, הכר� בתו� עמו נדבר לא מה ומפני, שכ7 כל לא חמור דבור הכר� בתו� התפלל לא קלה תפלה ומה
 > נכר ב� כל :זו פרשה �לה נאמרה בניס7 ד"בי > הפסח חקת זאת) מג( :גלולי� מלאה שהיתה לפי

 :במשמע משומד ישראל ואחד נכרי ואחד. שבשמי� לאביו מעשיו שנתנכרו
 

 שמות פרק ו 
 ָלֶה� ְיקָֹוק $ַמר ֲאֶ�ר )מֶֹ�ה �ֲהר7ֹ ה)א) כו(

 :ִצְבאָֹת� ַעל ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר� ִיְ#ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ה+ִציא)
 ְלה+ִציא ִמְצַרִי� ֶלְ�ֶמ 5ְַרעֹה ֶאל ַהְמַדְ�ִרי� ֵה�) כז(

 :ְו�ֲהר7ֹ מֶֹ�ה ה)א ִמ6ְִצָרִי� ִיְ#ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת

 י"רש
, למעלה שהוזכרו אלו > ומשה אהר� הוא) כו(

 יש. ומשה אהר7 הוא, לעמר� יוכבד שילדה
 מקומות ויש למשה אהר7 שמקדי� מקומות
  :כאחד ששקולי7 ל� לומר, לאהר7 משה שמקדי�

 

  ז פרק שמות
 ֱאלִֹהי� ְנַת1ִיָ� ְרֵאה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) א(

 ְתַדֵ�ר �1ָה) ב( :ְנִביֶאָ� ִיְהֶיה $ִחיָ� ְו�ֲהר7ֹ ְלַפְרעֹה
 5ְַרעֹה ֶאל ְיַדֵ�ר $ִחיָ� ְו�ֲהר7ֹ ֲאַצֶ)Bָ ֲאֶ�ר ָ"ל ֵאת

  ...:ֵמ�ְרצ+ ִיְ#ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ְוִ�ַ,ח
) ט( :ֵלאמֹר �ֲהר7ֹ ְוֶאל מֶֹ�ה ֶאל ָוקְיקֹ ַו�ֹאֶמר) ח(

 מ+ֵפת ָלֶכ� 1ְנ) ֵלאמֹר 5ְַרעֹה ֲאֵלֶכ� ְיַדֵ�ר ִ"י
 ַפְרעֹה ִלְפֵני ְוַהְ�ֵלְ� ַמְ(ָ� ֶאת ַקח �ֲהר7ֹ ֶאל ְו$ַמְר1ָ

 :ְלַתCִי7 ְיִהי

  י"רש
 לרדותו ורודה שופט > לפרעה אלהי� נתתי�) א(

 כתרגומו > א�נבי יהיה :ויסורי7 במכות
 המכריז אד� נבואה לשו7 כל וכ7, מתורגמנ�
 ישעיה (מגזרת והוא, תוכחות דברי לע� ומשמיע

 ויכל, חכמה ינוב) לא י משלי(, שפתי� ניב) יט נז
 לו קוראי7 ובלעז). יג י' א (דשמואל מהתנבות
 פע� > תדבר אתה) ב( ]:ומטי9 מלי� [א"פרקייר
, מפי ששמעתו כפי ושליחות שליחות כל אחת

  :פרעה באזני ויטעימנו ימליצנו אחי� ואהר7
 זרה עבודה עובדי באומות רוח נחת שאי7 לפני וגלוי, כנגדי והתריס שהרשיע מאחר > אקשה ואני ) ג(

 מדתו וכ7. גבורותי את את� ותכירו אותותי בו הרבות למע7 לבו שיתקשה לי טוב, לשוב של� לב לתת
 ג צפניה (שנאמר, וייראו ישראל שישמעו כדי זרה עבודה עובדי תהאומו על פורענות מביא ה"הקב של
 מכות בחמש כ7 פי על וא9, מוסר תקחי אותי תיראי א� אמרתי) ז ש�(', וגו פנות� נשמו גוי� הכרתי) ו

 :בה� להכות ממש יד > ידי את) ה( :פרעה לב ויחזק אלא, פרעה לב את' ה ויחזק נאמר לא הראשונות
 :נחש > לתני� :אתכ� ששולח במי צרו� שיש דיעלהו אות > מופת) ט(
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  א פרשה - רבה בראשית

 אומרי� שמאי בית, הלל ובית שמאי בית ]טו[
, האר� נבראת כ"ואח תחלה נבראו השמי�

 כ"ואח תחלה נבראת האר� אומרי� הלל ובית
 ואלו, לדבריה� טע� מביאי7 אלו, השמי�
 שמאי דבית דעתיה7 על, לדבריה� טע� מביאי7
 כ"ואח תחלה נבראו השמי� אמרי7 דאינו7
 ומשעשאו כסא לו שעשה למל� משל, האר�
 הוא ברו� הקדוש אמר כ�, שלו איפיפורי7 עשה

 רגלי הדו� והאר� כסאי השמי�) סו ישעיה(
 אמרי7 דאינו7 הלל דבית דעתיה7 ועל', וגו

 משל, השמי� כ"ואח תחלה נבראת האר�
, וני�התחת את משבנה פלטי7 שבנה למל�
' ה עשות ביו� כ�, העליוני� את בנה כ"אח

 אילעי בר יהודה רבי אמר, ושמי� אר� אלהי�
 לפני�) קב תהלי� (ה"לב מסייע קרא די7 א9

 ר"א, שמי� ידי� ומעשה כ"ואח, יסדת האר�
 שמאי לבית מסייע שהמקרא ממקו� חני7
, היתה והאר�, אותו מסלקי7 הילל בית מש�
, אמר חכמי� בש� יוחנ7' ר, היתה כבר

, קדמה האר� ולשכלול, קדמו שמי� לבריאה
 לבריאה טעמא אמרי אנא תנחומא רבי אמר

, אלהי� ברא בראשית שנאמר קדמו השמי�
' ה עשות ביו� שנאמר קדמה האר� ולשכלול
 יוחאי ב7 שמעו7 ר"א, ושמי� אר� אלהי�
 בית, העול� אבות נחלקו היא� אני תמיה
 אלא, ואר� �שמי בריית על, הילל ובית שמאי

 כאלפס אלא נבראו לא שניה� אומר שאני
 אליה� אני קורא) מח ישעיה (שנאמר, וכסויה
, אבא כדעת א� שמעו7 ר"ב א"אר, יחדו יעמדו
 לשמי� אר� מקדי� שהוא פעמי� למה

 מלמד אלא לאר� שמי� מקדי� שהוא ופעמי�
 הוא מקו� בכל, כזה זה שקולי7 ששניה7
 אחד במקו�ו, ויעקב ליצחק אברה� מקדי�

 יעקב בריתי את וזכרתי) כו ויקרא (אומר הוא
 מקו� בכל, כזה זה שקולי7 ששלשת7 מלמד' וגו

 הוא אחד ובמקו�, לאהר7 משה מקדי� הוא
 מלמד, ומשה אהר7 הוא) ו שמות (אומר

 הוא מקו� בכל, כזה זה שקולי7 ששניה7
 אומר הוא אחד ובמקו�, לכלב יהושע מקדי�

 ויהושע הקנזי יפונה ב7 כלב א� כי) יד במדבר(
 בכל, כזה זה שקולי7 ששניה7 מגיד, נו7 ב7

 ובמקו�, יונה לבני תורי7 מקדי� הוא מקו�
 תור או יונה וב7) יב ויקרא (אומר הוא אחד

 בכל, כזה זה שקולי7 ששניה� מגיד לחטאת
 ובמקו�, לא� אב כיבוד מקדי� הוא מקו�
 ואביו אמו איש) יט ויקרא (אומר הוא אחד

 אמרו אבל כזה זה שקולי7 ששניה7 מגיד תיראו
 ואמו שהוא מפני, לא� קוד� האב חכמי�
 מקדי� הוא מקו� בכל, אביו בכבוד חייבי7
 אומר הוא אחד ובמקו�, לאר� שמי� בריאת
 מגיד, ושמי� אר� אלהי�' ה עשות ביו�

 . כזה זה שקולי7 ששניה�

 
  טו הלכה ד פרק כריתות מסכת תוספתא

 אלהי� י"י עשות ביו� אומר הוא אחד במקו� לאר� שמי� בריאת הקדי� מקו� לבכ אומר שמעו7' ר
 אומר הוא אחד ובמקו� לאבות אברה� הקדי� מקו� בכל .כזה זה ששקולי7 מלמד ושמי� אר�

 במקו� לאהרו7 משה הקדי� מקו� בכל .כזה זה שקולי7 ששלשת7 מלמד' וגו יעקב בריתי את וזכרתי
 במקו� לא� אב כבוד הקדי� מקו� בכל .כזה זה ששקולי7 מלמד שהומ אהרו7 הוא אומר הוא אחד
 לכלב שעויה הקדי� מקו� בכל .כזה זה שקולי7 ששניה7 מלמד תיראו ואביו אמו איש אומר אחד

 : כזה זה שקולי7 ששניה7 מלמד נו7 ב7 שעוויה הקניזי יפנה ב7 כלב בלתי אומר הוא אחד במקו�
 

  פרשת וארא -שיסחא לרבי שמחה בונים מפספר קול שמחה 
הוא אהר7 ומשה , )ו"כ' ו(ובתחילה כתיב ). ז"כ' ו(הוא משה ואהר7 '  ה� המדברי� אל פרעה וכו]ה[

קשה מה שאמר , ראשונה. לה� הוציאו את בני ישראל מאר� מצרי� על צבאות�' אשר אמר ה
 מדברי� אל קבעצמו הוציא� וה� לא היו ר' הלא ה', ב. בתחילה אהר7 קוד� משה ובסו9 להיפ�

. שפרעה ישלח�', עניני� א' דהנה כא7 צרי� ב, אכ7 נראה. ומה זה אמר הכתוב אשר הוציאו, פרעה
ל� ואספת את זקני ) טז' ג(כמאמר , ובעני7 בני ישראל היה אהר7 עיקר. שישראל ירצו לצאת', והב

. 'הוא אהר7 וכו, שווזה פיר. אליו' כמאמר ה, אבל בעני7 לדבר אל פרעה היה משה עיקר. 'ישראל וכו
שישראל יתרצו ויאמינו , כלומר. הוציאו את בני ישראל' וגמר אומר בזה שאמר ה. אהר7 עיקר, כלומר

. בזה היה משה עיקר, ואחר כ7 אמר בעני7 המדברי� אל פרעה הוא משה ואהר7. לקול משה ויצאו
 :ק"ודו, ל"וד
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