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 שמות פרק ב
ִוי: ִוי ַוִיַקח ֶאת ַבת לֵּ ית לֵּ ֶלְך ִאיׁש ִמבֵּ )ב( ַוַתַהר ָהִאָשה  )א( ַויֵּ

הּו ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחים: ֶרא ֹאתֹו ִכי טֹוב הּוא ַוִתְצְפנֵּ ן ַותֵּ ֶלד בֵּ   ַותֵּ
ָמר  ַבת ֹגֶמא ַוַתְחְמָרה ַבחֵּ )ג( ְולֹא ָיְכָלה עֹוד ַהְצִפינֹו ַוִתַקח לֹו תֵּ

  ּוַבָזֶפת ַוָתֶשם ָבּה ֶאת ַהֶיֶלד ַוָתֶשם ַבּסּוף ַעל ְשַפת ַהְיֹאר:
ָעֶשה לֹו: ָעה ַמה יֵּ ָרֹחק ְלדֵּ ַתַצב ֲאֹחתֹו מֵּ ֶרד ַבת  )ד( ַותֵּ )ה( ַותֵּ

ֶרא ֶאת  ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַותֵּ
ָבה ְבתֹוְך ַהּסּוף ַוִתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִתָקֶחָה: )ו( ַוִתְפַתח  ַהתֵּ

י  ה ַנַער ֹבֶכה ַוַתְחֹמל ָעָליו ַותֹאֶמר ִמַיְלדֵּ הּו ֶאת ַהֶיֶלד ְוִהנֵּ ַוִתְראֵּ
ֹ  ָהִעְבִרים ֶזה: ְך ְוָקָראִתי )ז( ַות לֵּ אֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ַבת ַפְרֹעה ַהאֵּ

יִנק ָלְך ֶאת ַהָיֶלד: יֶנֶקת ִמן ָהִעְבִרֹית ְותֵּ )ח( ַותֹאֶמר  ָלְך ִאָשה מֵּ
ם ַהָיֶלד: ֶלְך ָהַעְלָמה ַוִתְקָרא ֶאת אֵּ ִכי ַותֵּ )ט(  ָלּה ַבת ַפְרֹעה לֵּ

יִליִכי ֶאת הַ  יִנִקהּו ִלי ַוֲאִני ַותֹאֶמר ָלּה ַבת ַפְרֹעה הֵּ ֶיֶלד ַהֶזה ְוהֵּ
הּו: ְך ַוִתַקח ָהִאָשה ַהֶיֶלד ַוְתִניקֵּ ן ֶאת ְשָכרֵּ )י( ַוִיְגַדל ַהֶיֶלד  ֶאתֵּ

ן ַוִתְקָרא ְׁשמֹו ֹמֶׁשה ַותֹאֶמר ִכי  הּו ְלַבת ַפְרֹעה ַוְיִהי ָלּה ְלבֵּ ַוְתִבאֵּ
א )יא( ַוְיִהי בַ  ִמן ַהַמִים ְמִׁשיִתהּו: ם ַוִיְגַדל ֹמֶׁשה ַויֵּצֵּ ָיִמים ָההֵּ

ֶאל ֶאָחיו ַוַיְרא ְבִסְבֹלָתם ַוַיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶכה ִאיׁש ִעְבִרי 
ֶאָחיו: ין ִאיׁש ַוַיְך ֶאת ַהִמְצִרי  מֵּ )יב( ַוִיֶפן ֹכה ָוֹכה ַוַיְרא ִכי אֵּ

הּו ַבחֹול: א ַביֹום ַהשֵּ  ַוִיְטְמנֵּ י ֲאָנִׁשים ִעְבִרים )יג( ַויֵּצֵּ ה ְׁשנֵּ ִני ְוִהנֵּ
ֶעָך: )יד( ַויֹאֶמר ִמי ָשְמָך ְלִאיׁש  ִנִצים ַויֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָמה ַתֶכה רֵּ

ר ַכֲאֶׁשר ָהַרְגָת ֶאת ַהִמְצִרי  ִני ַאָתה ֹאמֵּ ינּו ַהְלָהְרגֵּ ט ָעלֵּ ַשר ְוֹׁשפֵּ
ן נֹוַדע ַהָדבָ  )טו( ַוִיְׁשַמע ַפְרֹעה ֶאת  ר:ַוִייָרא ֹמֶׁשה ַויֹאַמר ָאכֵּ

י ַפְרֹעה  ׁש ַלֲהֹרג ֶאת ֹמֶׁשה ַוִיְבַרח ֹמֶׁשה ִמְפנֵּ ַהָדָבר ַהֶזה ַוְיַבקֵּ
ר: ֶׁשב ַעל ַהְבאֵּ ֶׁשב ְבֶאֶרץ ִמְדָין ַויֵּ ן ִמְדָין ֶׁשַבע ָבנֹות  ַויֵּ )טז( ּוְלֹכהֵּ

ים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ַוָתבֹאָנה ַוִתְדֶלָנה ַוְתַמֶלאָנה ֶאת ָהְרָהִט 
)יז( ַוָיֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגְרׁשּום ַוָיָקם ֹמֶׁשה ַויֹוִׁשָען ַוַיְׁשְק  ֲאִביֶהן:

ל ֲאִביֶהן ַויֹאֶמר ַמדּוַע  ֶאת צֹאָנם: )יח( ַוָתבֹאָנה ֶאל ְרעּואֵּ
)יט( ַותֹאַמְרןָ ִאיׁש ִמְצִרי ִהִציָלנּו ִמַיד  ִמַהְרֶתן בֹא ַהיֹום:

)כ( ַויֹאֶמר ֶאל  ֹרִעים ְוַגם ָדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַיְׁשְק ֶאת ַהצֹאן:הָ 
 ְבֹנָתיו ְוַאיֹו ָלָמה ֶזה ֲעַזְבֶתן ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם:

ן ֶאת ִצֹפָרה ִבתֹו ְלֹמֶׁשה:  )כא( ַויֹוֶאל ֹמֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִיתֵּ
ֶלד בֵּ  ר ָהִייִתי ְבֶאֶרץ )כב( ַותֵּ ְרֹׁשם ִכי ָאַמר גֵּ ן ַוִיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו גֵּ

ם ַוָיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים  ָנְכִרָיה: פ )כג( ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרִבים ָההֵּ
ל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוִיְזָעקּו ַוַתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל  י ִיְשָראֵּ ָאְנחּו ְבנֵּ ַויֵּ

כד( ַוִיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִיְזֹכר ) ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה:
  ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב:

י ַדע ֱאֹלִהים:  )כה( ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבנֵּ ל ַויֵּ  ִיְשָראֵּ

 רש"י 
פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה )וחזר  - ויקח את בת לוי)א( 

קחה. וזהו וילך, שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל ול
פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים, ואתה ג"כ על הנקבות(. והחזירה 

ועשה בה לקוחין שניים. ואף היא נהפכה להיות נערה. ובת מאה 
שלושים שנה היתה שנולדה בבואה למצרים בין החומות, ומאתים 

בן שמונים שנה. אם כן  ועשר שנה נשתהו שם, וכשיצאו היה משה
  כשנתעברה ממנו היתה בת מאה שלושים וקורא אותה בת לוי:

ולא יכלה )ג(  כשנולד נתמלא הבית כולו אורה: - כי טוב הוא)ב( 
שמנו לה המצריים מיום שהחזירה, והיא ילדתו  - עוד הצפינו

לששה חדשים ויום אחד, שהיולדת לשבעה יולדת למקוטעין, והם 
גמי בלשון משנה ובלעז יונ"ק  - גמא ף תשעה:בדקו אחריה לסו

 - בחמר ובזפת ]גומא[. ודבר רך הוא, ועומד בפני רך ובפני קשה:
זפת מבחוץ וטיט מבפנים, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של 

הוא לשון אגם רושי"ל בלעז ]סוף[, ודומה לו  - ותשם בסוף זפת:
סרס המקרא  - לרחץ על היאר)ה(  )ישעיה יט ו( קנה וסוף קמלו:

אצל  - על יד היאר ופרשהו ותרד בת פרעה על היאור לרחוץ בו:
היאור, כמו )שמואל ב יד ל( ראו חלקת יואב על ידי, והוא לשון יד 
ממש, שיד האדם סמוכה לו. ורבותינו דרשו הולכות לשון מיתה, 

 כמו )בראשית כה לב( הנה אנכי הולך למות, הולכות למות לפי
 שמיחו בה. והכתוב מסייען, כי למה לנו לכתוב ונערותיה הולכות:

את שפחתה. ורבותינו דרשו לשון יד. אבל לפי דקדוק  - את אמתה
לשון הקודש היה לו להנקד אמתה מ"ם דגושה. והם דרשו את 

ותפתח )ו(  אמתה את ידה, שנשתרבבה אמתה אמות הרבה:
. ומדרשו שראתה את מי ראתה, את הילד, זהו פשוטו - ותראהו

מלמד  - מן העברית)ז(  קולו כנער: - והנה נער בכה עמו שכינה:
שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק, לפי שהיה עתיד לדבר 

  הלכה בזריזות ועלמות כעלם: - ותלך העלמה)ח(  עם השכינה:
  נתנבאה ולא ידעה מה נתנבאה הי שליכי: -היליכי )ט( 
א לשון הוצאה בלשון ארמי, כמשחל שחילתה והו - משיתהו)י( 

ביניתא מחלבא. ובלשון עברי משיתהו לשון הסירותיו, כמו 
)יהושע א ח( לא ימוש, לא משו )במדבר יד מד(, כך חברו מנחם. 
ואני אומר שאינו ממחברת מש, וימוש, אלא מגזרת משה ולשון 

הוצאה הוא, וכן )שמואל ב כב יז( ימשני ממים רבים, שאילו היה 
המישותיהו, כאשר  רת מש, לא יתכן לומר משיתהו, אלאממחב

יאמר מן קם הקימותי, ומן שב השיבותי, ומן בא הביאותי, או 
משתיהו, כמו )זכריה ג ט( ומשתי את עון הארץ, אבל משיתי אינו 

אלא מגזרת תיבה שפעל שלה מיוסד בה"א בסוף התיבה. כגון 
תי, תבא היו"ד משה, בנה, עשה, צוה, פנה, כשיבא לומר בהם פעל

 - ויגדל משה)יא(  במקום ה"א, כמו עשיתי, בניתי, פניתי, צויתי:
והלא כבר כתיב ויגדל הילד )פסוק י( אמר רבי יהודה ברבי אלעאי 

 וירא  הראשון לקומה והשני לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו:
 ל שוטרי ישראל והיה מעמידם מקרות הגבר למלאכתם:נוגש היה, ממונה ע - איש מצרי נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם: - בסבלתם

מלקהו ורודהו. ובעלה של שלומית בת דברי היה, ונתן בה עיניו, ובלילה העמידו והוציאו מביתו, והוא חזר ונכנס  - מכה איש עברי
, היה מכהו ורודהו כל והרגיש בדבר, וכשראה אותו מצרי שהרגיש בדבר לבית ובא על אשתו, כסבורה שהוא בעלה, וחזר האיש לביתו

עתיד לצאת ממנו  - וירא כי אין איש ראה מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה. ולפי פשוטו כמשמעו: - ויפן כה וכה)יב(  היום:
אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע  - למה תכה מריבים: - נצים דתן ואבירם הם שהותירו מן המן: - שני אנשים עברים)יג(  שיתגייר:
 מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש: - הלהרגני אתה אמר והרי עודך נער: - מי שמך לאיש)יד(  רשע כמותך: - רעך ד:בהרמת י

 - אכן נודע הדבר כפשוטו. ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין, אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל: - ויירא משה
עליו, מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני כמשמעו. ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה 

מסרו לקוסטינר להרגו, ולא שלטה בו החרב, הוא  - ויבקש להרג את משה הם הלשינו עליו: - וישמע פרעה)טו(  שהם ראויים לכך:
לשון ישיבה,  - וישב על הבאר שית לז א( וישב יעקב:נתעכב שם, כמו )ברא - וישב בארץ מדין שאמר משה )יח ד( ויצילני מחרב פרעה:
את בריכות  - את הרהטים רב שבהן ופירש לו מעבודה זרה ונידוהו מאצלם: - ולכהן מדין)טז(  למד מיעקב שנזדווג לו זווגו על הבאר:

 הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב, שהמים עולים לקראתו: - למה זה עזבתן)כ(  מפני הנידוי: -ויגרשום  )יז( מרוצת המים העשויות בארץ:
כתרגומו. ודומה לו  - ויואל)כא(  שמא ישא אחת מכם, כמה דאת אמרת )בראשית לט ו( כי אם הלחם אשר הוא אוכל: - ויאכל לחם

(, ומדרשו לשון אלה, נשבע לו שלא יזוז ממדין כי )שופטים יט ו( הואל נא ולין, ולו הואלנו )יהושע ז ז(, הואלתי לדבר )בראשית יח כז
שהיה משה גר במדין, וימת מלך מצרים והוצרכו ישראל לתשועה. ומשה היה רועה וגו' )ג  - ויהי בימים הרבים ההם)כג(  אם ברשותו:

 נאקתם)כד(  ורוחץ בדמם:נצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל  - וימת מלך מצרים א( ובאת תשועה על ידו, ולכך נסמכו פרשיות הללו:
נתן עליהם לב ולא העלים  - וידע אלהים)כה(  עם אברהם: - את בריתו את אברהם צעקתם, וכן )איוב כד יב( מעיר מתים ינאקו: -

 עיניו:
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 בראשית פרק לז

י ָאִביו ְבֶאֶרץ ְכָנַען: ֶׁשב ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ְמגּורֵּ ֶלה ֹתְלדֹות  )א( ַויֵּ )ב( אֵּ
ה ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ַבצֹאן ְוהּוא  ף ֶבן ְׁשַבע ֶעְשרֵּ ַיֲעֹקב יֹוסֵּ

ף ֶאת  א יֹוסֵּ י ָאִביו ַוָיבֵּ י ִזְלָפה ְנׁשֵּ י ִבְלָהה ְוֶאת ְבנֵּ ַנַער ֶאת ְבנֵּ
ף ִמָכל ָבָניו  ִדָבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם: ל ָאַהב ֶאת יֹוסֵּ )ג( ְוִיְשָראֵּ

)ד( ַוִיְראּו ֶאָחיו ִכי  ים הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְכֹתֶנת ַפִּסים:ִכי ֶבן ְזֻקנִ 
ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָכל ֶאָחיו ַוִיְשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַדְברֹו 

ד ְלֶאָחיו ַויֹוִספּו עֹוד ְשנֹא  ְלָׁשֹלם: ף ֲחלֹום ַוַיגֵּ )ה( ַוַיֲחֹלם יֹוסֵּ
יֶהם ִׁשְמעּו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִתי:)ו( ַויֹאֶמר אֲ  ֹאתֹו:  לֵּ

ה ָקָמה  ה ֲאַנְחנּו ְמַאְלִמים ֲאֻלִמים ְבתֹוְך ַהָשֶדה ְוִהנֵּ )ז( ְוִהנֵּ
יֶכם ַוִתְׁשַתֲחֶויןָ  ה ְתֻסֶביָנה ֲאֻלֹמתֵּ ֲאֻלָמִתי ְוַגם ִנָצָבה ְוִהנֵּ

ינּו ִאם ָמׁשֹול )ח( ַויֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו הֲ  ַלֲאֻלָמִתי: ָמֹלְך ִתְמֹלְך ָעלֵּ
  ִתְמֹׁשל ָבנּו ַויֹוִספּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו ַעל ֲחֹלֹמָתיו ְוַעל ְדָבָריו:

ה  ר ֹאתֹו ְלֶאָחיו ַויֹאֶמר ִהנֵּ ר ַוְיַספֵּ )ט( ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאחֵּ
ַח ְוַאַחד ה ַהֶשֶמׁש ְוַהָירֵּ ָעָשר כֹוָכִבים  ָחַלְמִתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהנֵּ

ר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוִיְגַער בֹו ָאִביו  ִמְׁשַתֲחִוים ִלי: )י( ַוְיַספֵּ
ַויֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶׁשר ָחָלְמָת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְמָך 

יו ָׁשַמר )יא( ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו ְוָאבִ  ְוַאֶחיָך ְלִהְׁשַתֲחֹות ְלָך ָאְרָצה:
 ֶאת ַהָדָבר:

 רש"י 
אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו בדרך  - וישב יעקב וגו')א( 

קצרה, שלא היו ספונים ]הגונים[ וחשובים לפרש היאך נתיישבו 
וסדר מלחמותיהם איך הורישו את החורים, פירש לך ישובי יעקב 

בתם, לפי שהם חשובים לפני ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי ס
המקום להאריך בהם. וכן אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד 

נח, פלוני הוליד פלוני, וכשבא לנח האריך בו. וכן בעשרה דורות 
שמנח ועד אברהם קצר בהם, ומשהגיע אצל אברהם האריך בו. 

משל למרגלית שנפלה בין החול, אדם ממשמש בחול וכוברו 
המרגלית, ומשמצאה הוא משליך את  בכברה עד שמוצא את

הצרורות מידו ונוטל המרגלית. )דבר אחר וישב יעקב הפשתני הזה 
נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה, 

היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את 
י כולו, כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר מ

יכול לכבוש את כולן, מה כתיב למטה )פסוק ב( אלה תולדות יעקב 
יוסף, דכתיב )עובדיה א יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה 

  ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם(:
אלה של תולדות יעקב, אלה ישוביהם  - אלה תולדות יעקב)ב( 

בה ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. ס
וגו' על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים. זהו אחר פשוטו של מקרא 

להיות ]דבר[ דבור על אופניו. ומדרש אגדה דורש, תלה הכתוב 
 תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים, אחת שכל עצמו של יעקב 

וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו, 
מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו, וכן הרבה בבראשית רבה )פד ו(. ועוד נדרש בו וישב ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו 

הם לעולם הבא, אלא שמבקשים של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן ל
 - את בני בלהה שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה: - והוא נער לישב בשלוה בעולם הזה:

 כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד - את דבתם רעה כלומר ורגיל אצל בני בלהה, לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן:
לאביו, שהיו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, וחשודים על העריות. ובשלשתן לקה. על אבר מן החי )לעיל 

פסוק לא( וישחטו שעיר עזים במכירתו, ולא אכלוהו חי. ועל דבה שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים, )תהלים קה יז( לעבד נמכר 
כל לשון דבה פרלידי"ץ בלע"ז ]רכילות[ כל מה שהיה יכול  - דבתם ליהם, )להלן לט ז( ותשא אשת אדוניו וגו':יוסף. ועל העריות שספר ע

שנולד לו לעת זקנתו. ואונקלוס תרגם בר חכים  - בן זקונים)ג(  לשון )שיר ז י( דובב שפתי ישנים: - דבה לדבר בהם רעה היה מספר:
לשון כלי מלת, כמו )אסתר א ו( כרפס  - פסים הוא ליה כל מה שלמד משם ועבר מסר לו. דבר אחר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו:

ר לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ותכלת, וכמו )שמואל ב' יג יח( כתונת הפסים, דתמר ואמנון. ומדרש אגדה על שם צרותיו שנמכ
מאלמים )ז(  לדבר עמו: -דברו  מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחת בפה ואחת בלב: - ולא יכלו דברו לשלום)ד(  ולמדינים:

ות נוטל כתרגומו מאסרין אסרין, עמרין, וכן )תהלים קכו ו( נושא אלומותיו, וכמוהו בלשון משנה )בבא מציעא כב ב( והאלומ - אלומים
ויספר )י(  על דבתם רעה שהיה מביא לאביהם: - ועל דבריו)ח(  לעמוד על עמדה בזקיפה: - וגם נצבה נזקפה: - קמה אלומתי ומכריז:

והלא  - הבוא נבוא לפי שהיה מטיל שנאה עליו: - ויגער בו לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו לאביו בפניהם: - אל אביו ואל אחיו
הוא לא היה יודע שהדברים מגיעין לבלהה, שגדלתו כאמו. ורבותינו למדו מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים. אמך כבר מתה. ו

שמר )יא(  ויעקב נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאוהו, לכך אמר לו הבוא נבוא וגו', כשם שאי אפשר באמך כך השאר הוא בטל:
 שעיה כו ב( שומר אמונים וכן )איוב יד טז( לא תשמור על חטאתי, לא תמתין:היה ממתין ומצפה מתי יבא, וכן )י - את הדבר

 
 

 דברים פרק יז
ן ָלְך  )יד( ִכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ

ִויִרְׁשָתּה ְוָיַׁשְבָתה ָבּה ְוָאַמְרָת ָאִשיָמה ָעַלי ֶמֶלְך ְכָכל 
שֹום ָתִשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר  )טו( ַהגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי:

ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך בֹו ִמֶקֶרב ַאֶחיָך ָתִשים ָעֶליָך ֶמֶלְך 
ת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא ָאִחיָך הּוא:  לֹא תּוַכל ָלתֵּ

)טז( ַרק לֹא ַיְרֶבה לֹו סּוִסים ְולֹא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם 
בֹות סּוס ַויקָֹוק ָאַמר ָלֶכם לֹא ֹתִספּון ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְר 

)יז( ְולֹא ַיְרֶבה לֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור  ָלׁשּוב ַבֶדֶרְך ַהֶזה עֹוד:
)יח( ְוָהָיה ְכִׁשְבתֹו  ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרֶבה לֹו ְמֹאד:

ה ַהתֹוָר  א ַמְמַלְכתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְׁשנֵּ ה ַהזֹאת ַעל ַעל ִכּסֵּ
י ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים: ֶפר ִמִלְפנֵּ )יט( ְוָהְיָתה ִעמֹו ְוָקָרא בֹו  סֵּ

י ַחָייו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְיקָֹוק ֱאֹלָהיו ִלְׁשֹמר  ָכל ְימֵּ
ֶלה  י ַהתֹוָרה ַהזֹאת ְוֶאת ַהֻחִקים ָהאֵּ ֶאת ָכל ִדְברֵּ

ֶאָחיו ּוְלִבְלִתי סּור ִמן  )כ( ְלִבְלִתי רּום ַלֲעֹשָתם: ְלָבבֹו מֵּ
ַהִמְצָוה ָיִמין ּוְשמֹאול ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכתֹו 

ל:   הּוא ּוָבָניו ְבֶקֶרב ִיְשָראֵּ

 רש"י 
אלא כדי מרכבתו, שלא ישיב את העם  - לא ירבה לו סוסים)טז( 

מר בשלמה, ותעלה ותצא מצרימה, שהסוסים באים משם. כמה שנא
 מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה )מלכים א' י כט(:

אלא שמונה עשרה, שמצינו שהיו לו לדוד שש  - ולא ירבה לו נשים)יז( 
 נשים, ונאמר לו ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה )שמואל ב' יב ח(:

  אפסניא[:אלא כדי ליתן לאכסניא ]ל - וכסף וזהב לא ירבה לו מאד
את משנה  אם עשה כן כדאי הוא שתתקיים מלכותו: - והיה כשבתו)יח( 

שתי ספרי תורה. אחת שהיא מונחת בבית גנזיו ואחת שנכנסת  - התורה
  ויוצאת עמו. ואונקלוס תרגם פתשגן, פתר משנה לשון שנון ודבור:

אפילו מצוה  - ולבלתי סור מן המצוה)כ(  כמשמעו: - דברי התורה)יט( 
מכלל הן אתה שומע לאו. וכן מצינו  - למען יאריך ימים של נביא: קלה

בשאול שאמר לו שמואל שבעת ימים תוחל עד בואי אליך )שמואל א' י, ח( 
להעלות עולות וכתיב ויוחל שבעת ימים )שמואל א' יג, ח( ולא שמר 

הבטחתו לשמור כל היום, ולא הספיק להעלות העולה עד שבא שמואל 
יד(.  -ו' ועתה ממלכתך לא תקום )שם יג ז ואמר לו נסכלת לא שמרת וג

מגיד שאם בנו  - הוא ובניו הא למדת, שבשביל מצוה קלה של נביא נענש:
 הגון למלכות הוא קודם לכל אדם:
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 שופטים פרק כא פסוק כה
יָניו ַיֲעֶשה: ל ִאיׁש ַהָיָׁשר ְבעֵּ ין ֶמֶלְך ְבִיְשָראֵּ ם אֵּ  ַבָיִמים ָההֵּ

 
 שמואל א פרק ח

יֶכם ִיָקח ְוָשם לֹו ְבֶמְרַכְבתֹו ּוְבָפָרׁשָ )יא( וַ  יֶכם ֶאת ְבנֵּ י ֶמְרַכְבתֹו:יֹאֶמר ֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַפט ַהֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְמֹלְך ֲעלֵּ   יו ְוָרצּו ִלְפנֵּ
י ֲחִמִשים ְוַלֲחֹרׁש ֲחִריׁשֹו ְוִלְקֹצר ְקִצירֹו וְ  י ֲאָלִפים ְוָשרֵּ י ִרְכבֹו:)יב( ְוָלשּום לֹו ָשרֵּ י ִמְלַחְמתֹו ּוְכלֵּ יֶכם ִיָקח  ַלֲעשֹות ְכלֵּ )יג( ְוֶאת ְבנֹותֵּ

יֶכם ַהּטֹוִבים ִיָקח ְוָנַתן ַלֲעָבָדיו: ְלַרָקחֹות ּוְלַטָבחֹות ּוְלֹאפֹות: יתֵּ יֶכם ְוזֵּ יֶכם ְוֶאת ַכְרמֵּ יֶכם  )יד( ְוֶאת ְשדֹותֵּ יֶכם ְוַכְרמֵּ )טו( ְוַזְרעֵּ
יֶכם ִיָקח ְוָעָשה ִלְמַלאְכתֹו: ן ְלָסִריָסיו ְוַלֲעָבָדיו:ַיְעֹשר ְוָנַת  יֶכם ַהּטֹוִבים ְוֶאת ֲחמֹורֵּ יֶכם ְוֶאת ַבחּורֵּ יֶכם ְוֶאת ִׁשְפחֹותֵּ  )טז( ְוֶאת ַעְבדֵּ

י ַמלְ  )יז( צֹאְנֶכם ַיְעֹשר ְוַאֶתם ִתְהיּו לֹו ַלֲעָבִדים: ְכֶכם ֲאֶׁשר ְבַחְרֶתם ָלֶכם ְולֹא ַיֲעֶנה ְיקָֹוק ֶאְתֶכם )יח( ּוְזַעְקֶתם ַביֹום ַההּוא ִמִלְפנֵּ
ינּו: ַביֹום ַההּוא: ל ַויֹאְמרּו לֹא ִכי ִאם ֶמֶלְך ִיְהֶיה ָעלֵּ  )יט( ַוְיָמֲאנּו ָהָעם ִלְׁשֹמַע ְבקֹול ְׁשמּואֵּ

 
 
 
 
 

 
Rembrandt, Moses and the Burning Bush (c. 1654-55) 

175 x 247 mm; Reed-pen and wash in bistre  

Collection of Sir Max J. Bonn, London 
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