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 ת פרק א שמו

 ַוִ'ָ&ֵלא ְמאֹד ִ#ְמאֹד ַוַ�ַעְצמ� ַוִ�ְר#� ַוִ�ְ"ְרצ� ָ ר� ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני) ז( :ַהה�א ַה�ר ְוכֹל ֶאָחיו ְוָכל יֵס
 ַוָ�ָמת) ו(
 פ : אָֹת* ָה(ֶר)

 ְוָעצ�* ַרב ִיְ�ָרֵאל ְ#ֵני ַע* ִהֵ/ה ַע& ֶאל אֶמרַו�ֹ) ט( :יֵס
 ֶאת ָיַדע לֹא ֲאֶ"ר ִמְצָרִי* ַעל ָחָד" ֶמֶלְ, ַוָ�ָק*) ח(
 ְוָעָלה ָ#נ� ְוִנְלַח* �ְֹנֵאינ� ַעל ה�א 2ַ* ְונַס
 ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה 0ִי ְוָהָיה ִיְרֶ#ה ֶ 1 ל ִנְתַח0ְָמה ָהָבה) י( :ִמֶ&/�
  ְוֶאת ִ תֹ* ֶאת ְלַפְרעֹה ִמְס0ְנת ָעֵרי ַוִ�ֶב1 ְ#ִסְבלָֹת* ַע/ֹת ְלַמַע1 *ִמ3ִי ָ�ֵרי ָעָליו ַוָ�ִ�ימ�) יא( :ָה(ֶר) ִמ1

 ִיְפרֹ) ִיְרֶ#ה ְוֵכ1 10ֵ אֹת ְיַע/� ְוַכֲאֶ"ר) יב( :ַרַעְמֵסס
צ�  ְ#ֵני ֶאת ִמְצַרִי* ַוַ�ֲעִבד�) יג( :ִיְ�ָרֵאל ְ#ֵני ִמְ ֵני ַוָ�ק5
 ַ#ֲעבָֹדה ַחֵ�יֶה* ֶאת ַוְיָמְרר�) יד( :ְ#ָפֶרְ, ִיְ�ָרֵאל
 0ָל ֵאת 7ָ#ֶַדה ֲעבָֹדה �ְבָכל �ִבְלֵבִני* ְ#חֶֹמר ָקָ"ה

 ֶמֶלְ, ַו�ֹאֶמר) טו( :ְ#ָפֶרְ, ָבֶה* ָעְבד� ֲאֶ"ר ֲעבָֹדָת*
 ִ"ְפָרה ָה9ַחת ֵ"* ֲאֶ"ר ָהִעְבִר�ֹת ַלְמַי8ְדֹת ִמְצַרִי*

 ֶאת ְ#ַי8ְֶדֶכ1 ַו�ֹאֶמר) טז( : �ָעה ַהֵ:ִנית ְוֵ"*
 ַוֲהִמֶ'1 ה�א 1#ֵ ִא* ָה(ְבָנִי* ַעל �ְרִאיֶת1 ָהִעְבִר�ת

 ֶאת ַהְמַי8ְדֹת ַוִ'יֶרא1ָ) יז( :ָוָחָיה ִהיא ַ#ת ְוִא* אֹת
 ִמְצָרִי* ֶמֶלְ, ֲאֵליֶה1 ִ�ֶ#ר 0ֲַאֶ"ר ָע�� ְולֹא ָהֱאלִֹהי*
 ִמְצַרִי* ֶמֶלְ, ַוִ�ְקָרא) יח( :ַהְיָלִדי* תֶא ַוְ'ַחֶ�י1ָ

 ַהֶ>ה ַהָ�ָבר ֲעִ�יֶת1 ַמ��ַע ָלֶה1 ַו�ֹאֶמר ַלְמַי8ְדֹת
 ֶאל ַהְמַי8ְדֹת ַו'ֹאַמְר1ָ) יט( :ַהְיָלִדי* ֶאת ַוְ'ַחֶ�י1ָ
 ָחית 0ִי ָהִעְבִר�ֹת ַהִ&ְצִר�ֹת ַכָ/ִ"י* לֹא 0ִי ַ ְרעֹה
 :ְוָיָלד� ַהְמַי8ֶֶדת ֲאֵלֶה1 ָ'בא ֶר*ְ#ֶט ֵהָ/ה

 
 י"רש
 חדש אמר חד ושמואל רב = חדש מל� ויק�) ח(

 ידע לא אשר :גזרותיו שנתחדשו, אמר וחד. ממש
 = לו נתחכמה הבה) י( :ידע לא כאלו עצמו עשה =

 כלומר, הוא לדבר והזמנה הכנה לשו1 הבה כל
 מהנתחכ. לע* = לו נתחכמה :לכ, עצמכ* הזמינו

 של למושיע1 נתחכ* דרשו ורבותינו. לו לעשות מה
 מבול יביא שלא נשבע שכבר, במי* לדונ* ישראל
, מביא אינו העול* כל שעל הבינו לא וה* (לעול*
 = האר� מ� ועלה ):אחת אומה על מביא הוא אבל
 עצמו שמקלל כאד* דרשו ורבותינו. כרחנו על

 כתב כאלו הוא והרי, באחרי* קללתו ותולה
 :יירשוה וה* האר) מ1 ינוועל
 

 

 אבן עזרא
 תוספות בלא כמשמעו פירושו חדש מל� ויק�) ח(

 כמו, ויק* כתיב כ1 על, המלוכה מזרע היה שלא
 ):ח, כב א"ש (עבדי את בני הקי* כי

 ן "רמב
 יועציו וחכמי פרעה ראה לא = לו נתחכמה הבה) י(

 חנ* להכות גדולה בגידה תהיה כי, בחרב להכות*
 וג*. הראשו1 המל, במצות באר) באו אשר הע*
 , כזה חמס לעשות למל, רשות יתנו לא האר) ע*

 שיעשו אמר אבל. גדולה מלחמה עמה* ויעשו ועצו* רב ע* ישראל בני כי וא
, מתייע) הוא עמה* כי
 באר) הגרי* דר, כי, מס בה* הטיל ולכ,, בה* יעשו באיבה כי ישראל ירגישו שלא חכמה דר,

 על הזכרי* להרוג למילדות בסתר צוה כ1 ואחרי). כא ט א"מ (בשלמה שבא כמו ,למל מס להעלות
 :בה* ידעו לא עצמ1 היולדות ואפילו, האבני*

 
  פרק ח -ם "שמנה פרקים להרמב

ויעלה , ואחר כ, ענשו והמיתו יש בו מקו* לדבר, "וחזקתי את לב פרעה", )'ד ד"שמות י( אמרו אבל
, והסתכל מאמרי בזה העני1 ושי* אליו לב,, )ה שלא חשבו כל המפרשי*על מ(ממנו בידינו שורש גדול 

 אילו לא היה לה* חטא אלא תושפרעה וסיע, והוא אצלי, וחבר אותו על דברי זולתי ובחר ל, הטוב
כמו , שלא שלחו ישראל היה העני1 בסופק על כל פני* שהרי הקדוש ברו, הוא מנע* מלשלוח אות*

ואי, היה מבקש מה* לשלח* וה* , "אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיוכי ", )'א' שמות י(שנאמר 
וסותר כל מה , וזה נראה עול בלא ספק? ואי, ענש* אחר כ1 כאשר לא שלח*? מוכרחי* שלא לשלח* 

וחמסו הגרי* , אבל פרעה וסיעתו מרו בבחירת* בלי הכרח. אלא שאי1 העני1 כ1, שהקדמנו הצעתו
ויאמר אל עמו הנה ע* ", )י=ט' שמות א(כאשר נאמר בבאור ,  עול גמורוהעלו עליה*, אשר היו בתוכ*

מבלי הכרח רק , זאת הפעולה היתה בה* בבחירת*, "בני ישראל רב ועצו* ממנו הבה נתחכמה לו
 >>>     עד שיחולו עליה* מהעונשי* , והיה עונש הש* יתבר, לה* על זה למנע* מהתשובה, ברוע לבב*
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 )המשך(ם "רמב
וכבר באר לו הש* יתבר, זה , ומניעת* מהתשובה הוא שלא ישלח*, שהיה ראוי לה* מ1 הדי1 מה

 יוצאי* מהרה מאי1 ושאילו היה רוצה להוציא* לבד היה מאבד אותו וסיעתו והי, העני1 והודיעו
ר לענש* על מה שקד* מחמת שעבוד* כמו שהבטיח ואמ, ע* הוציאו אות*, אמנ* רצה, איחור

ואי אפשר לענש* , "וג* את הגוי אשר יעבודו ד1 אנכי ואחרי כ1 יצאו ברכוש גדול", )ד"ו י"בראשית ט(
כי ", )טז=טו'  טשמות(והוא אמרו , ועל כ1 נמנעו מהתשובה והחזיקו בה*, אילו היו עושי* תשובה

, בעבור ת העמדתיעתה שלחתי את ידי וא, אות, ואת עמ, בדבר ותכחד מ1 האר) ואול* בעבור זא
 . ולמע1 ספר שמי בכל האר)הראות, את כחי

 
 י-ט,  אות נד- רסיסי לילה ספר
 כלל השתדלות אד* ה* בשלושה כוחות והנה

, דברי* ל(מחשבה דיבור ומעשה כמו שנאמר 
והמחשבה ג* כ1 . בפי, ובלבב, לעשותו) יד

חלוק לשתי* מחשבה ושכל שבמוח והרצו1 
 5 תרי1 וחשק שבלב אלא שנודע דמוחא וליבא

רעי1 דלא מתפרשי1 היינו דלעול* מחוברי* 
 רוצה ובמה שרוצה מחשב בויחד מה שמחשב 

על כ1 נכללי* ג* כ1 ביחד בלב כמו שכתוב 
כי בו . 'מכל משמר נצור לב, וגו) כג, משלי ד(

הוא התגלות המחשבה וגמרה להוציא לפועל  10 

עי1 . דעי1 רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרי*
וח ורומז לעיני השכל הוא בראש נגד המ

והמחשבה וחילק* פעמי* לשני* כמו שנאמר 
לא תתורו אחרי לבבכ* ואחרי ) לט, במדבר טו(

תנה בני לב, לי ) כו, משלי כג(עיניכ* ונאמר  15 

פרק א (ואמרו בירושלמי דברכות ' ועיני, וגו
אי את יהיב עינא וליבא לי אנא ידע ) הלכה ה

כי עיקר האד* הוא המחשבה . דאת דילי
ה מצרפה "שבמוח ולב ומחשבה טובה הקב

ומיד בנתינת עינא וליבא .) קידושי1 מ(למעשה  20 

מה שאי1 כ1 מחשבה רעה דאי1 . 'אנא ידע וכו
' מצרפה למעשה נאמר רק לא תתורו אחרי וגו
שלא ימשכו אחרי המחשבה רעה שבמוח ולב 
להוציא לפועל המעשה אבל כל זמ1 שלא יצא 

:למעשה אינו כלו*  25 

 ההבדל בי1 ישראל לעמי* כמו  ג* כ1וזהו
כי ) פרק א דפאה הלכה א(שאמרו בירושלמי 

ה לב* של ישראל "אצל* הוא להיפ, כי הקב
שיר (כמו שאמרו בשיר השירי* רבה על פסוק 

' ולבי ער מקרא דצור לבבי וגו) ב, השירי* ה 30 

היינו שמעמקי לבב* באמת ) כו, תהלי* עג(
כות דבר' כמו שאמרו בפרק ב.  יתבר,ודבוק ב

גלוי וידוע שרצוננו לעשות רצונ, ומי .) יז(
מעכב שאור שבעיסה הוא יצר רע השוכ1 על 

רק במקו* הפתיחה .) ש* סא(שני מפתחי הלב  35 

ולפיכ, א* הוא ג* בלב טוב . והתגלות הלב
ודאי לית טב מינה שאי1 מניחו בהתחלה 

 שלא מ1וג* א* ש* לא כ1 כל ז. להתפשט כלל
* בעודו בלב עדיי1 יצא בפועל והתגלות הרי ש

מחובר למקורו שבמעמקי הלב וכל זמ1 שהוא  40 

בהעל* עדיי1 דבוק בשורש הנעל* שכולו טוב 

על כ1 לא נחשב רע עדיי1 אלא כשיצא לפועל 
ואצל אומות . בהתגלות ונפרד מההעל*

* הוא להיפ, כי ה* שורש* ברע ועומק "העכו
רק כאשר המעשה בהתגלות . לב* כולו רע 45 

טוב נחשב טוב אבל מה כשנפרדת מההעל* 
שבהעל* טוב כל זמ1 שלא יצא לפועל הרי 

עדיי1 מחובר בשורשו הרע ולא נתברר ונפרד 
ומה שבהעל* רע . עדיי1 שיחול עליו ש* טוב

:ודאי רע גמור שדבוק ג* בשורשו הרע  50 

 כל השתדלות העמי* אינו אלא במעשה ולכ1
הנגלית לבד ועל כ1 אוכלי* שכר* בעול* הזה 

ל* הנגלה ונקרא מצוות קלות לבד שהוא עו
כי חיש קל יעופו ואינ* ) ב"בבא בתרא י ע(

מה שאי1 כ1 בבני . מאחר שאי1 לה* שורש טוב 55 

ישראל היו* לעשות* ומחר לקבל שכר* 
ושכר מצוה בהאי עלמא ליכא .) עבודה זרה ג(
א
 על מעשה הנגלית בעול* ) ב"קידושי1 לט ע(

* כל מעשיה* אינו אלא מצד "כי עכו. הזה
) ב"י ע(ההתגלות כמו שאמרו בבבא בתרא  60 

שאי1 עושי* אלא להתייהר ובפשיטות טלפיי* 
ה "ומכל מקו* אי1 הקב. דעשו ראו שאני טהור

 תמקפח שכר כל בריה ולפי שרוצה להראו
עצמו בעול* הזה כפי ההתגלות טוב על כ1 
. שכרו כ1 רק בעול* הזה כפי ההתגלות לבד 65 

עליו שבאמת ג* בעול* הזה עושר שמור לב
לרעתו ומרבה נכסי* מרבה דאגה ולבו מלא 
יגו1 ואנחה אלא שמצד ההתגלות הוא קיבול 

:שכר טוב  

 70 בני ישראל עיקר כוונת* על הנעלמות אבל

ולעשות רצו1 קונ* לבד ומה שעושי* נגלות ג* 
ואפילו . כ1 הוא רק מפני שכ1 רצו1 הש* יתבר,

מי שיש לו איזה כוונה שלא לשמה אינו אלא 
עה דבני ישראל שאי1 מצטרפות כמחשבה ר

למעשה כי עומק המחשבה הנעלמת אינו כ1 כי  75 

 לב* באמת דבוק באלהי* חיי* וזה קימעמ
ולכ1 . כל מגמת מעשיה* והשתדלות* באמת

אינו בדי1 שיהיה קיבול השכר בעול* הזה 
שהוא שכר שמצד ההתגלות לבד בלי שו* 

כי מה יתרו1 לאד* בכל . דיבוק בפנימיות 80 

:* הזה שהוא רק כמו רגערכושו דעול  

 


