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ֹאמר
י יְ קֹוָק) :ב( ַו ֶ
ֹאמר לֹא נִ ְרה ֵא ֶל ָ
ַא ִמינ ִלי וְ לֹא יִ ְ ְמע ְק ִֹלי ִי י ְ
ֹאמר וְ ֵה לֹא י ֲ
ַע מֹ ֶ ה ַו ֶ
)א( ַו ַ
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יכה ְ
)ר ָצה ַו ַ ְ ִל ֵ
יכה ְ
ֹאמר ַה ְ ִל ֵ
ֹאמר ַמ ֶ%ה) :ג( ַו ֶ
ָד ָ ַו ֶ
ֵא ָליו יְ קֹוָק >מזה< ַמה ֶ#ה ְבי ֶ
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ַו ָנָס מֹ ֶ ה ִמ ָ,נָיו) :ד( ַו ֶ
)ב ָר ָהֱ /אל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב:
י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ָֹתֱ /אל ֵֹהי ְ
ַא ִמינ ִי נִ ְרה ֵא ֶל ָ
ְ ַכ) :.,ה( ְל ַמ ַע י ֲ
ֹאמר
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ַ.צֵ 1מ ֵחיק .וְ ִהֵ2ה ָ ָבה ִ ְב ָ4ר) :.ח( וְ ָהיָה ִא /לֹא י ֲ
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)חר) :.ט( וְ ָהיָה ִא /לֹא י ֲ
וְ לֹא יִ ְ ְמע ְלקֹל ָהאֹת ָה ִרא  .וְ ֶה ֱא ִמינ ְלקֹל ָהאֹת ָה ֲ
ַ ָ ה וְ ָהי ַה ַ9יִ ֲ /א ֶ ר ִ;ַ 8ח ִמ ַהיְ אֹר וְ ָהי
ימי ַהיְ אֹר וְ ָ ַפ ְכ ַָ 8ה ָ
ָה ֵא ֶ7ה וְ לֹא יִ ְ ְמע ְלק ֶֹל ָ וְ ָל ַק ְח ִָ 8מ ֵֵ 9
ַ ֶ ת:
ְל ָדָ ַ /
ספורנו

רש"י

)ג( וינס משה מפניו .כי אמנ /היה אז נחש גמור
ורוד .Aאבל תניני החרטומי /בלהטיה /לא היתה
בה /תנועה ,ע /היות /על תמונת תניני ./כי
אמנ /הכשפי /לא ימציאו נמצא טבעי באמת,
כאמר /ז"ל )סנהדרי פרק ד' מיתות( האלהי/
אפילו כגמלא לא מצו ברו .ולפיכ אמר והמטה
אשר נהפ לנחש ולא אמר לתני:

)ב( מזה ביד < לכ נכתב תיבה אחת ,לדרוש מזה
שביד אתה חייב ללקות ,שחשדת בכשרי./
ופשוטו כאד /שאומר לחברו מודה אתה שזו
שלפני אב היא .אומר לו ה .אמר לו הריני
עושה אותה ע@) :ג( ויהי לנחש < רמז לו שסיפר
לשו הרע על ישראל ותפש אומנותו של נחש:
)ד( ויחזק בו < לשו אחיזה הוא ,והרבה יש
במקרא )בראשית יט טז( ויחזיקו האנשי /בידו,
)דברי /כה יא( והחזיקה במבושיו) ,שמואל א יז לה( והחזקתי בזקנו .כל לשו חזוק הדבוק לבי"ת,
לשו אחיזה הוא) :ו( מצרעת כשלג < דר צרעת להיות לבנה )ויקרא יג ד( א /בהרת לבנה היא .אA
באות זה רמז שלשו הרע סיפר באומרו )פסוק א( לא יאמינו לי ,לפיכ הלקהו בצרעת ,כמו שלקתה
מרי /על לשו הרע) :ז( ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו < מכא שמדה טובה ממהרת לבא ממדת
פורענות ,שהרי בראשונה לא נאמר מחיקו) :ח( והאמינו לקל האת האחרו < משתאמר לה /בשבילכ/
לקיתי על שספרתי עליכ /לשו הרע יאמינו ל ,שכבר למדו בכ שהמזדווגי להרע לה /לוקי/
בנגעי ,/כגו פרעה ואבימל בשביל שרה) :ט( ולקחת ממימי היאור < רמז לה /שבמכה ראשונה נפרע
מאלהות :/והיו המי וגו' < והיו והיו שתי פעמי ./נראה בעיני ,אלו נאמר והיו המי /אשר תקח מ
היאור לד /ביבשת ,שומע אני שבידו ה /נהפכי /לד /וא Aכשירדו לאר@ יהיו בהויית ,אבל עכשיו
מלמדנו שלא יהיו ד /עד שיהיו ביבשת:
שמות פרק ז

רש"י

)הרֹ ֵלאמֹר) :ט( ִי יְ ַד ֵר
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מֹ ֶ ה וְ ֶאל ֲ
)ח( ַו ֶ
)הרֹ ַקח
מ ְר ֶָ 8אל ֲ
מ.פת וְ ַ
ֲא ֵל ֶכְ ,ַ /רעֹה ֵלאמֹר ְ8נ ָל ֶכֵ /
ֶאת ַמ ְ ָ %וְ ַה ְ ֵל ְ ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה יְ ִהי ְל ַת ִ2י) :י( ַו ָבֹא מֹ ֶ ה
)הרֹ
)הרֹ ֶאל ְַ ,רעֹה ַו ַעֲֵ 4כ ַ ֲא ֶ ר ִצָה יְ קֹוָק ַו ַ ְ ֵל ְ ֲ
וְ ֲ
ֲב ָדיו וַיְ ִהי ְל ַת ִ2י) :יא( וִַ ְק ָרא
ֶאת ַמ ֵ%ה ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה וְ ִל ְפנֵי ע ָ
ְ ,ַ /ַ6רעֹה ַל ֲח ָכ ִמי /וְ ַל ְמ ַכ ְִ 3פיַ /ו ַעֲ 4גֵַ /הַ /ח ְר Dט ֵ9י ִמ ְצ ַריִ /
יה) :ֵ /יב( ַו ַ ְ ִליכ ִאי ַמ ֵ%ה וִַ ְהי ְל ַת ִ2ינִ  /וִַ ְב ַלע
ְ ַל ֲה ֵט ֶ
)הרֹ ֶאת ַמָֹ %ת:/
ַמ ֵ%ה ֲ

)ט( מופת < אות להודיע שיש צרו במי
ששולח אתכ :/לתני < נחש) :יא(
בלהטיה < בלחשיהו ואי לו דמיו
במקרא ,ויש לדמות לו )בראשית ג כב(
להט החרב המתהפכת ,דומה שהיא
מתהפכת על ידי לחש) :יב( ויבלע מטה
אהר < מאחר שחזר ונעשה מטה בלע
את כול:
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מאמר תחיית המתים להרמב"ם  -פרק י

וממה שראוי שנבארהו הנה ואע"פ שהוא עקר יותר נכבד מכונת זה המאמר .הוא שהנפלאות
פעמי /יהיו בעניני /הנמנעי /בטבע כהתהפ המטה לנחש ושקיעת האר@ בעדת קרח ובקיעת
הי ./ופעמי /יהיו בעניני /האפשרי /בטבע ,כבא הארבה והברד והדבר במצרי ./כי מדר מיני
אלו הדברי /שיארעו במקצת העתי /במקצת המקומות .וכמו קריעת מזבח ירבע /במאמר איש
 5האלהי ,/זה המופת אשר דבר ה' הנה המזבח נקרע וגו' .כי מדר הבניני /שיבקעו וכל שכ
הנבני /מחדש .וכרדת המטר הסוח Aבזמ הקציר על יד שמואל .והברכות והקללות הנזכרות
בתורה כי כל אחת מה אפשר בכל אר@ ובכל זמ וה /כל /מכת האפשר כשיסתכל האד /בה./
ואמנ /יהיו העניני /האלו האפשריי /מופתיי /באחד משלשה התנאי /או בכל ./האחד מה /בא
האפשר ההוא בעת מאמר הנביא בשוה כמו שבא בשמואל אקרא אל ה' וית קולות וגומר ויקרא
 10שמואל אל ה' וית קולות ומטר ביו /ההוא .וכמו שבא באיש האלהי /הבא מיהודה והמזבח נקרע
וישפ הדש כמופת אשר נת אי האלהי ./והתנאי השני זרות האפשר ההוא על כל אפשר ממנו
כמו שבא בארבה ,ולפניו לא היה כ ארבה כמוהו ואחריו לא יהיה כ .ובברד אמר אשר לא היה
כמוהו בכל אר@ מצרי ./ובדבר אמר ומקנה בני ישראל לא מת אחד .כי התיחד האפשר ההוא
באומה נרמז אליה או במקו /או במי נרמז אליו מזרות האפשר ההוא .והתנאי השלישי המש
 15האפשר ההוא המתחדש והתמדתו כברכות והקללות .כי אלו היה פע /אות או שתי /לא היה
מופת והוא נאמר שהוא במקרה .וכבר באר בתורה ואמר א /תלכו עמי בקרי כלומר שתשימו מה
שיחול בכ /מאלו המכות מקרה לא שה /עונש ,אמר שהוא ית' יתמיד בחרו אפו הדבר ההוא
אשר חשבת /אותו מקרה אמר והלכת /עמי בקרי והלכתי עמכ /בחמת קרי .ואחר שהתבאר זה
דע שהמופת בעניני /הנמנעי /בטבע לא יתאחר כלל ולא יאר ולא ישאר על ענינו שאלו התמיד כ
 20היה מדרי לספק במופת .שאלו נשאר המטה נחש היו מספקי היותו נחש מתחלתו ומפני זה היה
שלמות המופת בשובו מטה ויהי למטה בכפו .וכ אלו שקעה האר@ בעדת קרח והיתה נשארת
שקועה לעול /היה המופת חסר ,ואול /שלמותו היה בשוב האר@ לענינה ותכס עליה /האר@ .וכ
וישב הי /לפנות בקר לאיתנו ומצרי /נסי /לקראתו .ומפני זה העיקר אשר הערותי עליו אברח
מאמונת התמדת עני יוצא חו@ לטבע כמו שבארנו בזה המאמר .ואמנ /המופת אשר בעניני/
 25האפשריי /הוא כל אשר יתמיד ויארי יותר ראוי להיותו מופת ,ומפני זה נאמי התמדת הברכות
והקללות ,הברכות ע /העבודה והקללות ע /המרי לעול /בזאת האומה ובזה שבו אות ומופת.
ושאלת השואל למה הוש /לה /זה המופת ולא הוש /לה /התכלית מופת ר"ל תחית המתי/
והגמול והעונש אחר המות לנפש ולגו ?Aהוא כשאלת שואל למה הוש /ממופתי שליח ה' שו/
המטה נחש ולא היה שוב האב ארי? וזה כלו נתלה בגזרת חכמה לא נדע ממנה אפילו דבר קט.
 30וכל שכ שאנחנו כבר זכרנו אופני החכמה בו ,ואולי יש ש /דר או דרכי /רבי /אחרי /חייבה
אותו חכמתו יתבר ואנחנו לא נדע ./ואי ראוי לאחד מאנשי החכמה שידקדק עלינו מה שבא
בזה המאמר מכפול העני האחד הרבה ולא מ ההארכה בבאור מה שלא תוסי Aבו ההארכה
ביאור .כי זה המאמר אמנ /חברתיו להמו אשר ספק עליה /מדברינו מה שהוא מבואר ולמי
שדקדק מעוט ההארכה בתחית המתי ./אמנ /השלמי /בחכמות הרמיזה תספיק לה /ואינ/
 35צריכי /לא לכפול ולא להארי בפירוש רק אל ראשי הפרקי ,/כמו שעשינו באלה העניני/
העמוקי /כל /בספר מורה הנבוכי /חבורנו .כמו שלמדונו רבותינו ז"ל אמר לו פרשהו אמר לו אי
מפרשי לחכ /אמר לו שנה אמר לו אי שוני לחכ ./הנה כבר התבאר ל שהדבור ע /השלמי /לא
יצטר לכפול ולא לפרש ת לחכ /ויחכ /עוד .אמנ /ההמו צריכי /לשני העניני /יחד צו לצו קו
לקו ,וע /כל זה יבינו מעט זעיר ש /זעיר ש ./ואמנ /ראוי לדבר אל כל כח כפי מה שסובלת.
 40והש /יתעלה יישירנו במאמר ובמעשה ,יצילנו מ החטא והשגיאות למע חסדו:
ת /מאמר בשנת אל Aחמש מאות ושני /לשטרות .נשל /מאמר תחיית המתי:/

