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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
במדבר פרק י'

דו אֵ לֶ ָ
אשי אַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :ד( וְ ִאם ְ ּבאַ חַ ת
יאים ָר ׁ ֵ
יך הַ נְּ שִׂ ִ
עו וְ נוֹ עֲ ּ
)ד( וְ ִאם ְּבאַ חַ ת יִ ְתקָ ּ
דו אֵ לֶ ָ
ְ
אשי אַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :ד( וְ ִאם ַּבח ֲָדא יִ ְת ְקעוּן וְ יִ זְ ַד ּ ְמנוּן ְלוָ ָתך ַר ְב ְרבַ ּיָא
יאים ָר ׁ ֵ
יך הַ נְּ שִׂ ִ
עו וְ נוֹ עֲ ּ
יִ ְתקָ ּ
ישי אַ ְלפַ ּיָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל:
ֵר ׁ ֵ

ותקַ ְע ּ ֶתם ְּת ּ ָ
)ה ( ּ ְ
עו
ותקַ ְע ּ ֶתם ְּת ּ ָ
עו הַ ּ ַמחֲנוֹ ת הַ חֹנִ ים קֵ ְד ָמה) :ה( ּ ְ
רועה וְ נ ְָס ּ
רועה וְ נ ְָס ּ
יָתא ִ ּד ְׁש ַרן ִק ּדו ָּמא:
הַ ּ ַמחֲנוֹ ת הַ חֹנִ ים קֵ ְד ָמה) :ה( וְ ִת ְת ְקעוּן י ּ ֶַב ְב ּ ָתא וְ יִ ְּטלוּן ַמ ּ ִׁש ְר ָ
עו
ימנָה ְּת ּ ָ
עו הַ ּ ַמחֲנוֹ ת הַ חֹנִ ים ּ ֵת ָ
ותקַ ְע ּ ֶתם ְּת ּ ָ
)ו( ּ ְ
רועה יִ ְת ְק ּ
רועה ׁ ֵשנִ ית וְ נ ְָס ּ
רועה
ימנָה ְּת ּ ָ
עו הַ ּ ַמחֲנוֹ ת הַ חֹנִ ים ּ ֵת ָ
ותקַ ְע ּ ֶתם ְּת ּ ָ
ְל ַמ ְס ֵעיהֶ ם) :ו( ּ ְ
רועה ׁ ֵשנִ ית וְ נ ְָס ּ
עיהֶ ם) :ו( וְ ִת ְת ְקעוּן י ּ ֶַב ְב ּ ָתא ִּתנְ יָנוּת וְ יִ ְּטלוּן ַמ ּ ִׁש ְרי ָָתא ִ ּד ְׁש ַרן ָ ּדרוֹ ָמא י ַָּבבָ א יִ ְת ְקעוּן
עו ְל ַמ ְס ֵ
יִ ְת ְק ּ
ְל ַמ ְּטלָ נֵיהוֹ ן:

עו וְ לֹא
יעו) :ז( ּ ְ
)ז( ּ ְ
ובהַ ְק ִהיל אֶ ת הַ ּקָ הָ ל ִּת ְת ְק ּ
עו וְ לֹא ָת ִר ּ
ובהַ ְק ִהיל אֶ ת הַ ּקָ הָ ל ִּת ְת ְק ּ
יעו) :ז( ו ְּב ִמ ְכנ ַׁש יָת ְקהָ לָ א ִּת ְת ְקעוּן וְ לָ א ְתי ְַּבבוּן:
ָת ִר ּ

יו לָ כֶ ם ְלחֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:
)ח( ּ ְ
עו ַּב ֲחצֹצְ רוֹ ת וְ הָ ּ
ובנֵי אַ ֲהרֹן הַ כּ ֹהֲ נִ ים יִ ְת ְק ּ
יו לָ כֶ ם ְלחֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:
ְּ
עו ַּב ֲחצ ְֹצרוֹ ת וְ הָ ּ
ובנֵי אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֲ נִ ים יִ ְת ְק ּ

)ח(

)ח( ו ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ַּכהֲ ַנ ּיָא

יִ ְת ְקעוּן ַּבחֲצוֹ צְ ָר ָתא וִ יהֶ וְ יָן ְלכוֹ ן ִל ְקיַם עֲ לָ ם ְל ָד ֵריכוֹ ן:

ֹאו ִמ ְלחָ ָמה ְּבאַ ְרצְ כֶ ם ַעל הַ ַ ּצר הַ ּצ ֵֹרר אֶ ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרעֹתֶ ם ַּב ֲחצֹצְ רֹת
)ט( וְ ִכי ָתב ּ
וְ נִ זְ ַּכ ְר ּ ֶתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ נוֹ ׁ ַש ְע ּ ֶתם ֵ
ֹאו ִמ ְלחָ ָמה ְּבאַ ְרצְ כֶ ם
מאֹ יְ בֵ יכֶ ם) :ט( וְ ִכי ָתב ּ
ַעל הַ ַ ּצר הַ ּצ ֵֹרר אֶ ְתכֶ ם וַ הֲ ֵרע ֶֹתם ַּב ֲחצ ְֹצרֹת וְ נִ זְ ַּכ ְר ּ ֶתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ נוֹ ׁ ַש ְע ּתֶ ם
יקין ְלכוֹ ן ו ְּתי ְַּבבוּן ַּבחֲצוֹ צְ ָר ָתא וְ יֵיעוּל
אֲרי ֵתעֲ לוּן ְלאַ ּגָ חָ א ְק ָרבָ א ְּבאַ ְרעֲ כוֹ ן ַעל ְמ ִעיקֵ י ִ ּד ְמ ִע ִ
מאֹ יְ בֵ יכֶ ם) :ט( וַ ֵ
ֵ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן וְ ִת ְת ּ ָפ ְרקוּן ִמ ּ ַסנְ אֵ יכוֹ ן:
ּדו ְּכ ָרנֵיכוֹ ן ְל ָטבָ א ָ

ותקַ ְע ּ ֶתם ַּב ֲחצֹצְ רֹת ַעל
אשי חָ ְד ׁ ֵשכֶ ם ּ ְ
ובמוֹ עֲ ֵדיכֶ ם ּובְ ָר ׁ ֵ
וביוֹ ם שִׂ ְמחַ ְתכֶ ם ּ ְ
) י( ּ ְ
יו לָ כֶ ם ְלזִ ָּכרוֹ ן ִל ְפנֵי ֱאלֹהֵ יכֶ ם אֲנִ י יְ הֹוָ ה
ֹעל ֵֹתיכֶ ם וְ ַעל זִ בְ חֵ י ׁ ַש ְל ֵמיכֶ ם וְ הָ ּ
ותקַ ְע ּ ֶתם ַּב ֲחצֹצְ רֹת ַעל
אשי חָ ְד ׁ ֵשכֶ ם ּ ְ
וב ָר ׁ ֵ
ובמוֹ עֲ ֵדיכֶ ם ּ ְ
וביוֹ ם שִׂ ְמחַ ְתכֶ ם ּ ְ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :י( ּ ְ
ֹ
יו לָ כֶ ם ְלזִ ָּכרוֹ ן ִל ְפנֵי אֱ לֹהֵ יכֶ ם אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :י( ו ְּביוֹ ם
על ֵֹתיכֶ ם וְ ַעל זִ ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵמיכֶ ם וְ הָ ּ
ישי י ְַרחֵ יכוֹ ן וְ ִת ְת ְקעוּן ַּבחֲצוֹ ְצ ָר ָתא ַעל עֲ לָ וָ ְתכוֹ ן וְ ַעל נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ֵשיכוֹ ן וִ יהֶ וְ יָן ְלכוֹ ן
חֶ ְדוַ ְתכוֹ ן ו ְּבמוֹ עֲ ֵדיכוֹ ן ו ְּב ֵר ׁ ֵ
קֳדם אֱלָ הָ כוֹ ן אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:
ְלדו ְּכ ָרנָא ָ

)יא( וַ יְ ִהי ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְּבעֶ שְׂ ִרים ַּבח ֶֹד ׁש נַעֲ לָ ה הֶ ָענָן ֵמ ַעל ִמ ְׁש ַּכן
הָ ֵע ֻדת) :יא( וַ יְ ִהי ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְ ּב ֶעשְׂ ִרים ַּבח ֶֹד ׁש נַעֲ לָ ה הֶ ָענָן ֵמ ַעל ִמ ְׁש ַּכן
הָ ֵע ֻדת:
)יב(

)יא( וַ הֲ וָ ה ְּב ׁ ַש ּ ָתא ִתנְ י ֵָתא ְּבי ְַרחָ א ִתנְ ָינָא ְּב ַעשְׂ ִרין ְלי ְַרחָ א ִא ְס ּ ַת ַּלק עֲ ָננָא ֵמ ִע ָּלוֵי ַמ ְׁש ְּכנָא ְדסַ הֲדו ָּתא:

ארן:
עו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְס ֵעיהֶ ם ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסינָי וַ יִ ּ ְׁשכּ ֹן הֶ ָענָן ְּב ִמ ְד ַּבר ּ ָפ ָ
וַ יִ ּ ְס ּ

ארן:
עו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְסעֵ יהֶ ם ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסינָי וַ יִ ּ ְׁשכּ ֹן הֶ ָענָן ְ ּב ִמ ְד ַּבר ּפָ ָ
וַ יִ ּ ְס ּ

)יב(

)יב( וּנְ ָטל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

ארן:
ְל ַמ ְּטלָ נֵיהוֹ ן ִמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסינָי ו ְּׁש ָרא עֲ ָננָא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְדפָ ָ

אשֹנָה ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ְ ּב ַיד
עו ָּב ִר ׁ
ֶׁ
אשֹנָה ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה ְּביַד
עו ָּב ִר ׁ
משה) :יג( וַ יִ ּ ְס ּ
)יג( וַ יִ ּ ְס ּ
ֹשה:
ידא ְדמ ׁ ֶ
ימ ָרא ַדיְ ָי ִּב ָ
יתא ַעל ֵמ ְ
משה) :יג( וּנְ ָטל ּו ְבקַ ְד ֵמ ָ
ֶׁ

אשֹנָה ְלצִ ְבאֹ ָתם וְ ַעל צְ בָ אוֹ נ ְַח ׁשוֹ ן ּ ֶבן
הודה ָּב ִר ׁ
)יד( וַ יִ ּ ּ ַסע ֶ ּדגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי יְ ּ ָ
אשֹנָה ְל ִצ ְבאֹ ָתם וְ ַעל צְ בָ אוֹ נ ְַח ׁשוֹ ן ּ ֶבן
הודה ָּב ִר ׁ
ַע ּ ִמינ ָָדב) :יד( וַ יִ ּ ּסַ ע ֶ ּדגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי יְ ּ ָ
ַע ּ ִמינ ָָדב:

יה נ ְַח ׁשוֹ ן ַּבר ַע ּ ִמינ ָָדב:
יתא ְלחֵ ילֵ יהוֹ ן וְ ַעל חֵ ילֵ ּ
)יד( וּנְ ַטל טֵ קַ ס ַמ ְׁש ִרית ְּבנֵי יְ הו ָּדה ְּבקַ ְד ֵמ ָ

ששׂ כָ ר
צוער) :טו( וְ ַעל ְצבָ א ַמ ּטֵ ה ְ ּבנֵי יִ ּ ָ ׂ
ששׂ כָ ר נְ ַתנְ אֵ ל ּ ֶבן ּ ָ
)טו( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְּבנֵי יִ ּ ָ ׂ
צוער) :טו( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי יִ ּ ָשֹשכָ ר נְ ַתנְ אֵ ל ַּבר צו ָּער:
נְ ַתנְ אֵ ל ּ ֶבן ּ ָ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
בולֻ ן אֱ ִליאָ ב
בולֻ ן א ֱִליאָ ב ּ ֶבן חֵ לֹן) :טז( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְ ּבנֵי זְ ּ
)טז( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְּבנֵי זְ ּ
ּ ֶבן חֵ לֹן) :טז( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי זְ בוּלֻ ן א ֱִליאָ ב ַּבר חֵ לוֹ ן:
הורד הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן
ובנֵי ְמ ָר ִרי ֹנשְׂ אֵ י הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן) :יז( וְ ּ ַ
עו ְבנֵי ֵג ְר ׁשוֹ ן ּ ְ
)יז( וְ ּ ַ
הורד הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן וְ נ ְָס ּ
ובנֵי ְמ ָר ִרי ֹנשְׂ אֵ י הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן) :יז( ו ִּמ ְת ּ ָפ ַרק ַמ ְׁש ְּכנָא וְ נ ְָט ִלין ְּבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ּו ְבנֵי ְמ ָר ִרי נ ְָטלֵ י
עו ְבנֵי ג ְֵר ׁשוֹ ן ּ ְ
וְ נ ְָס ּ
ַמ ְׁש ְּכנָא:

יאור) :יח( וְ נָסַ ע
יצור ּ ֶבן ְׁש ֵד ּ
אובֵ ן ְלצִ ְבאֹ ָתם וְ ַעל צְ בָ אוֹ א ֱִל ּ
)יח( וְ נָסַ ע ֶ ּדגֶ ל ַמ ֲחנֵה ְר ּ
יאור:
יצור ּ ֶבן ְׁש ֵד ּ
אובֵ ן ְל ִצ ְבאֹ ָתם וְ ַעל צְ בָ אוֹ א ֱִל ּ
ֶ ּדגֶל ַמ ֲחנֵה ְר ּ

)יח( וּנְ ַטל טֵ קַ ס ַמ ְׁש ִרית ְראוּבֵ ן

יה א ֱִליצוּר ַּבר ְׁש ֵדיאוּר:
ְלחֵ ילֵ יהוֹ ן וְ ַעל חֵ ילֵ ּ

יש ָ ּדי) :יט( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְ ּבנֵי
צור ׁ ַ
)יט( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְּבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן ְׁשלֻ ִמיאֵ ל ֶּבן ּ ִ
צור ׁ ַ
ִׁש ְמעוֹ ן ְׁשלֻ ִמיאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ
יש ָ ּדי:
יש ָ ּדי) :יט( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי ִׁש ְמעוֹ ן ְׁשלֻ ִמיאֵ ל ַּבר צו ִּר ׁ ַ
עואֵ ל) :כ( וְ ַעל ְצבָ א ַמ ּטֵ ה ְבנֵי גָ ד אֶ ְליָסָ ף ּ ֶבן
)כ( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְבנֵי גָ ד אֶ ְליָסָ ף ֶּבן ְ ּד ּ
עואֵ ל) :כ( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי גָ ד אֶ ְליָסָ ף ַּבר ְ ּדעוּאֵ ל:
ְ ּד ּ
עו
ימו אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ַעד בּ ֹאָ ם) :כא( וְ נ ְָס ּ
עו הַ ְּקהָ ִתים נֹשְׂ אֵ י הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ הֵ ִק ּ
)כא( וְ נ ְָס ּ
ימו אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ַעד בּ ֹאָ ם) :כא( וְ נ ְָט ִלין ְּבנֵי ְקהָ ת נ ְָטלֵ י ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא
הַ ְ ּקהָ ִתים נֹשְׂ אֵ י הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ הֵ ִק ּ
יתיהוֹ ן:
ימין יָת ַמ ְׁש ְּכנָא ַעד ֵמ ֵ
ו ְּמ ִק ִ
)כב(

יהוד:
וְ נָסַ ע ֶ ּדגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי אֶ פְ ַריִ ם ְלצִ ְבאֹ ָתם וְ ַעל צְ בָ אוֹ א ֱִל ׁ ָ
יש ָמע ּ ֶבן ַע ּ ִמ ּ

יהוד:
)כב( וְ נָסַ ע ֶ ּדגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי אֶ ְפ ַריִ ם ְלצִ ְבאֹ ָתם וְ ַעל ְצבָ אוֹ א ֱִל ׁ ָ
יש ָמע ּ ֶבן ַע ּ ִמ ּ

)כב( וּנְ ַטל טֵ קַ ס

יש ָמע ַּבר ַע ּ ִמיהוּד:
יה א ֱִל ׁ ָ
ַמ ְׁש ִרית ְּבנֵי אֶ ְפ ַריִ ם ְלחֵ ילֵ יהוֹ ן וְ ַעל חֵ ילֵ ּ

הצור) :כג( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְ ּבנֵי
)כג( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְּבנֵי ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה ּגַ ְמ ִליאֵ ל ֶּבן ּ ְפ ָד ּ
ַשה ּגַ ְמ ִליאֵ ל ַּבר ּ ְפ ָדהצוּר:
הצור) :כג( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי ְמנ ּ ׁ ֶ
ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה ּגַ ְמ ִליאֵ ל ּ ֶבן ּ ְפ ָד ּ
ידן ּ ֶבן גִּ ְדעוֹ נִ י) :כד( וְ ַעל ְצבָ א ַמ ּטֵ ה ְ ּבנֵי ִבנְ ָי ִמן
אֲב ָ
)כד( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְּבנֵי ִבנְ י ִָמן ִ
ידן ַּבר גִּ ְדעוֹ נִ י:
ידן ּ ֶבן גִּ ְדעוֹ נִ י) :כד( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי ִבנְ י ִָמן אֲ ִב ָ
ֲא ִב ָ

יעזֶר
)כה( וְ נָסַ ע ֶ ּדגֶל ַמ ֲחנֵה בְ נֵי ָדן ְמאַ ּ ֵסף ְלכָ ל הַ ּ ַמ ֲחנֹת ְלצִ ְבאֹ ָתם וְ ַעל צְ בָ אוֹ אֲ ִח ֶ
ּ ֶבן ַע ּ ִמ ׁ ַ
יש ָ ּדי) :כה( וְ נָסַ ע ֶ ּדגֶל ַמ ֲחנֵה ְבנֵי ָדן ְמאַ ּסֵ ף ְלכָ ל הַ ּ ַמ ֲחנֹת ְלצִ ְבאֹ ָתם וְ ַעל ְצבָ אוֹ
יש ָ ּדי:
יעזֶר ּ ֶבן ַע ּ ִמ ׁ ַ
א ֲִח ֶ

יעזֶר
יה א ֲִח ֶ
ֵיש ְלכָ ל ַמ ּ ִׁש ְרי ָָתא ְלחֵ ילֵ יהוֹ ן וְ ַעל חֵ ילֵ ּ
)כה( וְ נָטֵ ל טֵ קַ ס ַמ ְׁש ִרית ְּבנֵי ָדן ַמ ְכנ ׁ

יש ָ ּדי:
ַּבר ַע ּ ִמ ׁ ַ

שר ּ ַפגְ ִעיאֵ ל ּ ֶבן ָע ְכ ָרן) :כו( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְ ּבנֵי אָ ׁ ֵשר
)כו( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְּבנֵי אָ ׁ ֵ
ּפַ גְ ִעיאֵ ל ּ ֶבן ָע ְכ ָרן) :כו( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי אָ ׁ ֵשר ּ ַפגְ ִעיאֵ ל ַּבר ָע ְכ ָרן:
ירע ּ ֶבן ֵעינָן) :כז( וְ ַעל ְצבָ א ַמ ּטֵ ה ְ ּבנֵי נ ְַפ ּ ָת ִלי
)כז( וְ ַעל צְ בָ א ַמ ּטֵ ה ְּבנֵי נ ְַפ ּ ָת ִלי א ֲִח ַ
ירע ַּבר ֵעינָן:
ירע ּ ֶבן ֵעינָן) :כז( וְ ַעל חֵ ילָ א ְ ּד ִׁש ְב ָטא ִ ּד ְבנֵי נ ְַפ ּ ָת ִלי אֲ ִח ַ
א ֲִח ַ
עו) :כח( אֵ ּלֶ ה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלצִ ְבאֹ ָתם
)כח( אֵ ֶּלה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלצִ ְבאֹ ָתם וַ יִ ּ ּ ָס ּ
עו) :כח( ִא ֵּלין ַמ ְּטלָ נֵי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלחֵ ילֵ יהוֹ ן וּנְ ָטל ּו:
וַ יִ ּ ּסָ ּ

נו אֶ ל
ֶׁ
עואֵ ל הַ ּ ִמ ְדיָנִ י ח ֵֹתן
ֶׁ
ֹאמר
)כט( וַ יּ ֶ
משה נ ְֹס ִעים אֲ נ ְַח ּ
משה ְלחֹבָ ב ֶּבן ְר ּ
נו לָ ְך ִּכי יְ הֹוָ ה ִ ּד ֶּבר
הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
נו וְ הֵ ַטבְ ּ
אֲשר אָ ַמר יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ אֶ ּ ֵתן לָ כֶ ם ְלכָ ה ִא ּ ָת ּ
נו
ֶׁ
עואֵ ל ַה ּ ִמ ְדיָנִ י ח ֵֹתן
ֶׁ
ֹאמר
טוֹ ב ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל) :כט( וַ יּ ֶ
משה נ ְֹס ִעים ֲאנ ְַח ּ
משה ְלחֹבָ ב ּ ֶבן ְר ּ

נו לָ ְך ִּכי יְ הֹוָ ה ִ ּד ּ ֶבר טוֹ ב ַעל
נו וְ הֵ ַט ְב ּ
אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר אָ ַמר יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ אֶ ּ ֵתן לָ כֶ ם ְלכָ ה ִא ּ ָת ּ
יה
ָת ּ
ֹשה נ ְָט ִלין אֲ נ ְַחנָא ְלאַ ְת ָרא ִ ּדי אֲ ַמר יְ ָי י ֵ
ֹשה ְלחֹבָ ב ַּבר ְרעוּאֵ ל ִמ ְד ָינָאָ ה חֲמו ִּהי ְדמ ׁ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל) :כט( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
אֲרי יְ ָי ַמ ִ ּליל ְלאַ יְ ָתאָ ה ָטבָ א ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל:
יתא ִע ּ ָמנָא וְ נוֹ טֵ יב לָ ְך ֵ
אֶ ּ ֵתן ְלכוֹ ן ִא ָ

ֹאמר אֵ לָ יו לֹא
ֹאמר אֵ לָ יו לֹא אֵ לֵ ְך ִּכי ִאם אֶ ל אַ ְרצִ י וְ אֶ ל מוֹ לַ ְד ִּתי אֵ לֵ ְך) :ל( וַ ּי ֶ
)ל( וַ ּי ֶ
ְ
יה לָ א אֵ זִ יל אֶ ָּלהֵ ן ְלאַ ְר ִעי ו ְּלי ַָּלדו ִּתי אֵ זִ יל:
אֲמר לֵ ּ
אֵ לֵ ְך ִּכי ִאם אֶ ל אַ ְר ִצי וְ אֶ ל מוֹ לַ ְד ִּתי אֵ לֵ ך) :ל( וַ ַ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
נו
נו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ הָ יִ ָ
ית ָּל ּ
נו ִּכי ַעל ּ ֵכן י ַָד ְע ּ ָת ֲח ֹנ ֵת ּ
)לא( וַ ּיֹא ֶמר אַ ל נָא ּ ַתעֲ זֹב אֹ ָת ּ
נו
נו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ הָ יִ ָ
נו ִּכי ַעל ּ ֵכן יָ ַד ְע ּ ָת חֲ נ ֵ
ְל ֵעינָיִ ם) :לא( וַ יּ ֶ
ית לָּ ּ
ֹת ּ
ֹאמר אַ ל נָא ּ ַתעֲ זֹב אֹ ָת ּ
ידן לָ נָא
אֲרי ַעל ּ ֵכן יְ ַד ַע ְּת ַּכד הֲ ֵוינָא ׁ ָש ַרן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וּגְ בו ַּרן ְ ּד ִא ְתעֲ ִב ַ
אֲמר לָ א ְכ ַען ִּת ְׁשבּ וֹ ק י ָָתנָא ֵ
ְל ֵעינָיִ ם) :לא( וַ ַ
ֵיתא ְבעֵ ינָיִ ְך:
ֲחז ָ

נו לָ ְך:
הוא אֲ ׁ ֶשר י ִ
נו וְ הֵ ַט ְב ּ
ֵיטיב יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמ ּ
נו וְ הָ יָה הַ ּטוֹ ב הַ ּ
)לב( וְ הָ יָה ִּכי ֵתלֵ ְך ִע ּ ָמ ּ
נו לָ ְך:
נו וְ הֵ ַט ְב ּ
ֵיטיב יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמ ּ
ֲשר י ִ
הוא א ׁ ֶ
נו וְ הָ ָיה הַ ּטוֹ ב הַ ּ
)לב( וְ הָ יָה ִּכי ֵתלֵ ְך ִע ּ ָמ ּ

תֵ זֵל ִע ּ ָמנָא וִ יהֵ י ָטבָ א הַ הוּא ִ ּדי יוֹ ִטיב יְ ָי ִע ּ ָמנָא וְ נוֹ טֵ יב לָ ְך:

אֲרי
)לב( וִ יהֵ י ֵ

לשת י ִָמים וַ אֲרוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה נֹסֵ ַע ִל ְפנֵיהֶ ם ֶ ּד ֶר ְך
עו ֵמהַ ר יְ הֹוָ ה ֶ ּד ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
)לג( וַ יִ ּ ְס ּ
ְ
לשת יָ ִמים וַ ֲארוֹ ן ְ ּב ִרית
עו מֵ הַ ר יְ הֹוָ ה ֶ ּד ֶרך ְׁש ׁ ֶ
ְׁש ׁ ֶ
נוחָ ה) :לג( וַ יִ ּ ְס ּ
תור לָ הֶ ם ְמ ּ
לשת י ִָמים לָ ּ

יְ הֹוָ ה נֹסֵ ַע ִל ְפנֵיהֶ ם ֶ ּד ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
נוחָ ה) :לג( וּנְ ָטל ּו ִמ ּטו ָּרא ְ ּד ִא ְתגְּ לֵ י עֲ לוֹ ִהי
תור לָ הֶ ם ְמ ּ
לשת יָ ִמים לָ ּ
אֲתר ּ ֵבית
קֳד ֵמיהוֹ ן ַמהֲ לַ ְך ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ְלאַ ְת ְקנָאָ ה ְלהוֹ ן ַ
יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ַמהֲ לַ ְך ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין וַ אֲרוֹ ן ְקי ָָמא ַדיְ ָי נְ ַטל ָ
יש ֵרי:
ֵמ ְׁ

חנֶה) :לד( וַ עֲ נַן יְ הֹוָ ה עֲ לֵ יהֶ ם יוֹ ָמם
)לד( וַ עֲ נַן יְ הֹוָ ה עֲ לֵ יהֶ ם יוֹ ָמם ְּבנ ְָס ָעם ִמן הַ ּ ַמ ֲ
יתא:
ימ ָמא ְּב ֵמ ּ ַט ְלהוֹ ן ִמן ַמ ְׁש ִר ָ
חנֶה) :לד( וַ עֲ נַן יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ַמ ּטֵ יל עֲ לֵ יהוֹ ן ִּב ָ
ְּבנ ְָס ָעם ִמן הַ ּ ַמ ֲ

ֻסו ְמ ַ ׂשנְ אֶ ָ
צו אֹ יְ בֶ ָ
יך
משה ּ ָ
ֶׁ
ֹאמר
)לה( וַ יְ ִהי ִּבנְ ֹס ַע הָ אָ רֹן וַ יּ ֶ
יך וְ ָינ ּ
קומה יְ הֹוָ ה וְ יָפֻ ּ
ִמ ּ ָפנ ָ
שנְ אֶ ָ
צו אֹ יְ בֶ ָ
יך
ֻסו ְמ ַ ׂ
משה ּ ָ
ֶׁ
ֹאמר
ֶיך) :לה( וַ יְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע הָ אָ רֹן וַ יּ ֶ
יך וְ ָינ ּ
קומה יְ הֹוָ ה וְ יָפֻ ּ
ִמ ּפָ נ ָ
ֶיך:

ֹשה ִא ְתגְּ לֵ י יְ ָי וְ יִ ְת ַּב ְ ּדרוּן סַ נְ אָ ְ
יע ְרקוּן ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ְך ִמן קֳ ָד ָמ ְך:
יך וִ ָ
)לה( וַ הֲ וָ ה ְּב ֵמ ּ ַטל אֲרוֹ נָא וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ

ֹאמר ׁש ּובָ ה יְ הֹוָ ה
וב ֻנחֹה י ַ
ֹאמר ׁש ּובָ ה יְ הֹוָ ה ִרבֲבוֹ ת אַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :לו( ּ ְ
)לו( ּובְ ֻנחֹה י ַ
ְ
בבוֹ ת אַ ְלפֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :לו( ו ְּב ִמ ְׁשרוֹ ִהי אֲ ַמר ּתוּב יְ ָי ְׁש ֵרי ִביקָ ָרך ְּבגוֹ ִר ְבבָ ן אַ ְלפַ ּיָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל:
ִר ֲ

יא )א( וַ יְ ִהי הָ ָעם ְּכ ִמ ְתאֹ נֲנִ ים ַרע ְּבאָ זְ נֵי יְ הֹוָ ה וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה וַ יִ ּחַ ר אַ ּפוֹ וַ ִּת ְב ַער
חנֶה) :א( וַ יְ ִהי הָ ָעם ְּכ ִמ ְתאֹ נֲנִ ים ַרע ְ ּבאָ זְ נֵי יְ הֹוָ ה
ָּבם אֵ ׁש יְ הֹוָ ה וַ ּתֹאכַ ל ִּב ְקצֵ ה הַ ּ ַמ ֲ
חנֶה) :א( וַ הֲ וָ ה ַע ּ ָמא ַּכד
וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה וַ יִ ּחַ ר אַ ּפוֹ וַ ִּת ְב ַער ָּבם אֵ ׁש יְ הֹוָ ה וַ ּתֹאכַ ל ִ ּב ְקצֵ ה הַ ּ ַמ ֲ
ֵיה ו ְּדלֵ קַ ת ְּבהוֹ ן אֶ ּ ׁ ָש ָתא ִמן קֳ ָדם יְ ָי וְ ׁ ֵשצִ יאַ ת ִּב ְסיָפֵ י
קֳדם יְ ָי ו ְּתקֵ ף רוּגְ ז ּ
יע ָ
קֳדם יְ ָי ו ְּׁש ִמ ַ
יש ָ
ִמ ְס ּ ַת ְק ִפין ִּב ׁ
יתא:
ַמ ְׁש ִר ָ

משה אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ ִּת ְׁשקַ ע הָ אֵ ׁש) :ב( וַ יִ ּצְ ַעק הָ ָעם
משה וַ יִ ּ ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ֶ
)ב( וַ יִ ּצְ ַעק הָ ָעם אֶ ל ׁ ֶ
ֹשה קֳ ָדם יְ ָי
ֹשה וְ צַ ִ ּלי מ ׁ ֶ
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ ִּת ְׁשקַ ע הָ אֵ ׁש) :ב( וּצְ וַ ח ַע ּ ָמא ַעל מ ׁ ֶ
ֶׁ
משה וַ יִ ּ ְת ּפַ ּלֵ ל
ֶׁ
אֶ ל
וְ ִא ְׁש ּ ַת ְ ּק ַעת אֶ ּ ׁ ָש ָתא:

הוא ּ ַת ְב ֵע ָרה ִּכי בָ עֲ ָרה בָ ם אֵ ׁש יְ הֹוָ ה) :ג( וַ יִ ּ ְק ָרא ׁ ֵשם
)ג( וַ יִ ּ ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
אֲרי ְדלֵ קַ ת
הוא ּ ַת ְב ֵע ָרה ִּכי בָ עֲ ָרה בָ ם אֵ ׁש יְ הֹוָ ה) :ג( ו ְּק ָרא ְׁש ָמא ְדאַ ְת ָרא הַ הוּא ְ ּדלֶ ְק ּ ָתא ֵ
הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
ְּבהוֹ ן אֶ ּ ׁ ָש ָתא ִמן קֳ ָדם יְ ָי:

רו
בו וַ יִ ּ ְבכּ ּו ּגַ ם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ּי ְ
וו ּ ַתאֲ וָ ה וַ יּ ׁ ֻ
)ד( וְ הָ אסַ ְפסֻ ף א ׁ ֶ
ֹאמ ּ
ָש ּ
ֲשר ְּב ִק ְרבּ וֹ ִה ְתאַ ּ ּ
בו וַ יִ ּ ְבכּ ּו ּגַ ם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
שר) :ד( וְ הָ אסַ ְפסֻ ף א ׁ ֶ
נו ָּב ָ ׂ
וו ּ ַתאֲ וָ ה וַ יָ ּ ׁ ֻש ּ
ֲשר ְּב ִק ְרבּ וֹ ִה ְתאַ ּ ּ
ִמי יַאֲ ִכלֵ ּ
שר:
נו ָּב ָ ׂ
וַ יּ ְ
רו ִמי ַי ֲא ִכלֵ ּ
ֹאמ ּ

)ד( וַ עֲ ַר ְב ְר ִבין ִ ּדי בֵ ינֵיהוֹ ן ְׁש ִאיל ּו ְׁשאֶ ְל ּ ָתא וְ ָתב ּו ו ְּבכוֹ אַ ף ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ אֲ ָמר ּו ַמן

ֵיכ ִל ּ ָננָא ִּב ְס ָרא:
י ְ

ֲשר ֹנאכַ ל ְּב ִמצְ ַריִ ם חִ ּנָם אֵ ת הַ ִ ּק ּ ׁ ֻש ִאים וְ אֵ ת הָ אֲבַ ִּט ִחים
נו אֶ ת הַ ָ ּדגָ ה א ׁ ֶ
)ה( זָכַ ְר ּ
ֲשר ֹנ אכַ ל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
נו אֶ ת הַ ָ ּדגָ ה א ׁ ֶ
וְ אֶ ת הֶ חָ צִ יר וְ אֶ ת הַ ְּבצָ ִלים וְ אֶ ת הַ ּ ׁש ּ ִ
ומים) :ה( זָ כַ ְר ּ
ומים:
ִח ּנָם אֵ ת הַ ִ ּק ּ ׁ ֻש ִאים וְ אֵ ת הָ אֲבַ ִּט ִחים וְ אֶ ת הֶ חָ צִ יר וְ אֶ ת הַ ְ ּבצָ ִלים וְ אֶ ת הַ ּ ׁש ּ ִ

ירן אֲ נ ְַחנָא
)ה( ְּד ִכ ַ

יָת נ ּו ַנ ּיָא ַ ּדהֲ וֵינָא אָ ְכ ִלין ְּב ִמצְ ַריִ ם ַמ ּגָ ן יָת בּ וֹ צִ י ַנ ּיָא וְ יָת אֲ בַ ִּטיחַ ּיָא ו ְּכ ָר ֵתי וּבוּצְ לֵ י וְ תו ֵּמי:

ֵינו:
נו יְ בֵ ׁ ָשה אֵ ין כּ ֹל ִּב ְל ִּתי אֶ ל הַ ּ ָמן ֵעינ ּ
)ו( וְ ַע ּ ָתה נַפְ ׁ ֵש ּ
ֵינו) :ו( ו ְּכ ַען נ ְַפ ׁ ָשנָא ָת ִאיבָ א לֵ ית ָּכל ִמ ָ ּד ַעם אֶ ָּלהֵ ן ְל ַמ ּנָא ֵעי ָננָא:
אֵ ין כּ ֹל ִּב ְל ִּתי אֶ ל הַ ּ ָמן ֵעינ ּ
)ו(

נו יְ בֵ ׁ ָשה
וְ ַע ּ ָתה נ ְַפ ׁ ֵש ּ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
הוא וְ ֵעינוֹ ְּכ ֵעין
הוא וְ ֵעינוֹ ְּכ ֵעין הַ ְ ּבדֹלַ ח) :ז( וְ הַ ּ ָמן ִּכזְ ַרע ּגַ ד ּ
)ז( וְ הַ ּ ָמן ִּכזְ ַרע ּגַ ד ּ
ֵיה ְּכחֵ ז ּו ְבד ְֹלחָ א:
הַ ְ ּבדֹלַ ח) :ז( ו ַּמ ּנָא ְּכבַ ר זְ ַרע ּגַ ָ ּדא הוּא וְ חֶ זְ ו ּ

רור וְ ָעשׂ ּו אֹ תוֹ
כו ַּב ּ ְמדֹכָ ה ּ ִ
לו ַּב ּ ָפ ּ
וב ּ ְׁש ּ
ֲנו בָ ֵרחַ יִ ם אוֹ ָד ּ
טו וְ ָטח ּ
טו הָ ָעם וְ לָ ְק ּ
)ח( ׁ ָש ּ
כו
עֻ גוֹ ת וְ הָ יָה ַט ְעמוֹ ְּכ ַט ַעם ְל ׁ ַשד הַ ּ ׁ ָ
ֲנו בָ ֵרחַ יִ ם אוֹ ָד ּ
טו וְ ָטח ּ
טו הָ ָעם וְ לָ ְק ּ
ש ֶמן) :ח( ׁ ָש ּ
שמֶ ן) :ח( ׁ ַשיְ ִטין ַע ּ ָמא וְ לָ ְק ִטין
רור וְ ָעשׂ ּו אֹ תוֹ עֻ גוֹ ת וְ הָ יָה ַט ְעמוֹ ְּכ ַט ַעם ְל ׁ ַשד הַ ּ ׁ ָ
ַּב ּ ְמדֹכָ ה ּ ִ
לו ַּב ּפָ ּ
וב ּ ְׁש ּ
ְ ּדצָ בֵ י ָט ִחין ְּב ֵריחַ ּיָא אוֹ ְדצָ בֵ י ָד ִא ְ
יה ִּכ ְטעֵ ם
יה גְּ ִריצָ ן וַ ֲהוָ ה ַטעֲ ֵמ ּ
ָת ּ
יה ְּב ִק ְד ָרא וְ ָע ְב ִדין י ֵ
יך ַּב ּ ְמ ֻד ְכ ּ ָתא ו ְּמבַ ּ ְׁש ִלין לֵ ּ
יש ְּב ִמ ְׁשחָ א:
ְּד ִל ׁ

וב ֶר ֶדת הַ ּ ַטל ַעל הַ ּ ַמ ֲחנֶה
חנֶה לָ יְ לָ ה י ֵֵרד הַ ּ ָמן ָעלָ יו) :ט( ּ ְ
)ט( ּובְ ֶר ֶדת הַ ּ ַטל ַעל הַ ּ ַמ ֲ
יליָא נ ִָחית ַמ ּנָא עֲ לוֹ ִהי:
יתא לֵ ְ
לָ יְ לָ ה י ֵֵרד הַ ּ ָמן ָעלָ יו) :ט( וְ כַ ד נ ִָחית ַט ָּלא ַעל ַמ ְׁש ִר ָ

יש ְלפֶ ַתח אָ הֳ לוֹ וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה
משה אֶ ת הָ ָעם בּ ֹכֶ ה ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתיו ִא ׁ
)י( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ׁ ֶ
יש ְלפֶ ַתח אָ הֳ לוֹ
משה אֶ ת הָ ָעם בּ ֹכֶ ה ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתיו ִא ׁ
משה ָרע) :י( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ׁ ֶ
ְמאֹ ד ּובְ ֵעינֵי ׁ ֶ
משה ָרע:
וב ֵעינֵי ׁ ֶ
וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ְמאֹ ד ּ ְ

ֵיה
ֹשה יָת ַע ּ ָמא ָּבכַ ן ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן גְּ בַ ר ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנ ּ
)י( ו ְּׁש ַמע מ ׁ ֶ

יש:
ֹשה ִּב ׁ
ו ְּתקֵ ף רוּגְ ָזא ַדיְ ָי לַ ח ֲָדא ו ְּב ֵעינֵי מ ׁ ֶ

הֲרע ָֹת ְל ַעבְ ֶ ּד ָך וְ לָ ּ ָמה לֹא ָמצָ ִתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה לָ ָמה ֵ
ֶׁ
)יא( וַ יֹּאמֶ ר
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה לָ ָמה הֲ ֵרע ָֹת ְל ַע ְב ֶ ּד ָך
ֹאמר ׁ ֶ
שא ּ ָכל הָ ָעם הַ זֶּה ָעלָ י) :יא( וַ יּ ֶ
לָ שׂ ּום אֶ ת ַמ ּ ָ ׂ

ֹשה קֳ ָדם יְ ָי ְל ָמא
אֲמר מ ׁ ֶ
שא ָּכל הָ ָעם הַ זֶּה ָעלָ י) :יא( וַ ַ
וְ לָ ּ ָמה לֹא ָמצָ ִתי חֵ ן ְ ּבעֵ ינֶי ָך לָ שׂ ּום אֶ ת ַמ ּ ָ ׂ
קֳד ָמ ְך ְל ׁ ַש ָ ּואָ ה יָת ְמטוּל ָּכל ַע ּ ָמא הָ ֵדין ָעלָ י:
אַ ְבאֶ ְׁש ּ ָתא ְל ַע ְב ָ ּד ְך ו ְּל ָמא לָ א אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין ָ

הו
אמר אֵ לַ י ָ ׂ
יהו ִּכי תֹ ַ
)יב( הֶ אָ ֹנ ִכי הָ ִר ִ
שאֵ ּ
יתי אֵ ת ָּכל הָ ָעם הַ זֶּה ִאם אָ נֹכִ י יְ ִל ְד ִּת ּ
תיו) :יב(
אֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ֹב ָ
ְבחֵ יקֶ ָך ַּכאֲ ׁ ֶשר יִ ּ ָ ׂשא הָ אֹ ֵמן אֶ ת הַ יֹּנֵק ַעל הָ אֲ ָד ָמה ׁ ֶ

הו ְבחֵ יקֶ ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר
יהו ִּכי תֹ ַ
הֶ אָ נ ִֹכי ָה ִר ִ
אמר אֵ לַ י ָ ׂשאֵ ּ
יתי אֵ ת ָּכל הָ ָעם הַ זֶּה ִאם אָ נ ִֹכי יְ ִל ְד ִּת ּ
ב ָתיו) :יב( הֲ אַ ב אֲ נָא ְלכָ ל ַע ּ ָמא הָ ֵדין ִאם ְּבנַי
שא הָ אֹ ֵמן אֶ ת הַ יֹּנֵק ַעל הָ אֲ ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲ ֹ
יִ ּ ָ ׂ
ִא ּנוּן ְ ּדאָ ְמ ֵרת ִלי סוֹ בַ ְר ִהי ְּב ָת ְק ּ ָפ ְך ְּכ ָמא ִד ְמסוֹ בַ ר ּתֻ ְר ְּב ָינָא יָת יַנְ קָ א ַעל אַ ְר ָעא ִ ּדי קַ ּי ְֶמ ּ ָתא לַ אֲ בָ הָ תוֹ ִהי:

שר
נו בָ ָ ׂ
)יג( ֵמאַ יִ ן ִלי ָּב ָ ׂ
שר לָ ֵתת ְלכָ ל הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי יִ ְבכּ ּו ָעלַ י לֵ אמֹר ְּתנָה ָּל ּ
שר
נו בָ ָ ׂ
וְ ֹנאכֵ לָ ה) :יג( ֵמאַ יִ ן ִלי ָּב ָ ׂ
שר לָ ֵתת ְלכָ ל הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי יִ ְבכּ ּו ָעלַ י לֵ אמֹר ְּתנָה לָּ ּ
וְ ֹנ אכֵ לָ ה:

ימר הַ ב לָ נָא ִב ְס ָרא וְ נֵיכוּל:
אֲרי ָּבכַ ן ָעלַ י ְל ֵמ ַ
)יג( ְמנַן ִלי ִּבשְׂ ָרא ְל ֵמיהַ ב ְלכָ ל ַע ּ ָמא הָ ֵדין ֵ

אוכַ ל
אוכַ ל אָ ֹנ ִכי ְלבַ ִ ּדי לָ ֵ ׂ
שאת אֶ ת ּ ָכל הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי כָ בֵ ד ִמ ּ ֶמנִּ י) :יד( לֹא ּ
)יד( לֹא ּ
מנִּ י) :יד( לֵ ית אֲ נָא י ִָכיל ִּב ְלחוֹ ִדי ְלסוֹ בָ ָרא יָת ָּכל
אָ נ ִֹכי ְלבַ ִ ּדי לָ ֵ ׂשאת אֶ ת ָּכל הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי כָ בֵ ד ִמ ּ ֶ
ַע ּ ָמא הָ ֵדין אֲ ֵרי י ִַּקיר ִמנִּ י:

אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך וְ אַ ל אֶ ְראֶ ה
ֹשה ִ ּלי הָ ְרגֵנִ י נָא הָ רֹג ִאם ָמצָ ִ
)טו( וְ ִאם ָּככָ ה אַ ְּת ע ֶ ׂ
אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך וְ אַ ל אֶ ְראֶ ה
ֹשה ִ ּלי הָ ְרגֵנִ י נָא ָה ֹרג ִאם ָמצָ ִ
ְ ּב ָר ָע ִתי) :טו( וְ ִאם ָּככָ ה אַ ְּת ע ֶ ׂ
ְּב ָר ָע ִתי:

יש ִּתי:
)טו( וְ ִאם ְּכ ֵדין אַ ְּת ָעבֵ ד ִלי ְק ָט ְלנִ י ְכ ַען ְקטוֹ ל ִאם אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין קֳ ָד ָמ ְך וְ לָ א אֶ ֱחזֵי ְּב ִב ְׁ

יש ִמזִ ּ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר י ַָד ְע ּ ָת
משה אֶ ְספָ ה ִ ּלי ִׁשבְ ִעים ִא ׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)טז( וַ יּ ֶ
ְ
מך) :טז(
בו ׁ ָשם ִע ּ ָ
ִּכי הֵ ם זִ ְקנֵי הָ ָעם וְ ׁש ְֹט ָריו וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֹ ָתם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ ִה ְת ַי ְּצ ּ
יש ִמזִ ּ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֲא ׁ ֶשר יָ ַד ְע ּ ָת ִּכי הֵ ם זִ ְקנֵי הָ ָעם
משה אֶ ְספָ ה ִ ּלי ִׁש ְב ִעים ִא ׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
ְ
ֹשה ְּכנוֹ ׁש קֳ ָד ַמי ׁ ַש ְב ִעין
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
שם ִע ּ ָמך) :טז( וַ ַ
בו ׁ ָ
וְ ׁש ְֹט ָריו וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֹ ָתם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ ִה ְתיַ ְּצ ּ
ּגַ ְב ָרא ִמ ּ ָסבֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי יְ ַד ַע ְּת אֲ ֵרי ִא ּנוּן סָ בֵ י ַע ּ ָמא וְ סַ ְרכוֹ ִהי ו ְּת ַד ַּבר י ְָתהוֹ ן ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ יִ ְת ַע ְּתדוּן ּ ַת ּ ָמן ִע ּ ָמ ְך:

רוחַ אֲ ׁ ֶשר ָעלֶ ָ
ש ְמ ִּתי עֲ לֵ יהֶ ם
יך וְ ַ ׂ
)יז( וְ י ַָר ְד ִּתי וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִע ּ ְמ ָך ׁ ָשם וְ אָ צַ ְל ִּתי ִמן הָ ּ
שא אַ ּ ָתה ְלבַ ֶ ּד ָך) :יז( וְ י ַָר ְד ִּתי וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִע ּ ְמ ָך ׁ ָשם
או ִא ְּת ָך ְּב ַמ ּ ָ ׂשא הָ ָעם וְ לֹא ִת ּ ָ ׂ
וְ נָשְׂ ּ

ֲשר ָעלֶ ָ
שא אַ ּ ָתה
שא הָ ָעם וְ לֹא ִת ּ ָ ׂ
או ִא ְּת ָך ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
יך וְ ַ ׂ
רוחַ א ׁ ֶ
ש ְמ ִּתי עֲ לֵ יהֶ ם וְ נָשְׂ ּ
וְ אָ צַ ְל ִּתי ִמן הָ ּ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
ֱש ּוֵי עֲ לֵ יהוֹ ן וִ יסוֹ ְברוּן ִע ּ ָמ ְך ְּב ַמ ּטוּל ַע ּ ָמא
אֲר ּ ֵבי ִמן רוּחָ א ִ ּדי עֲ לָ ְך ֶוא ׁ ַ
ְלבַ ֶ ּד ָך) :יז( וְ אֶ ְתגְּ לֵ י ֶוא ֱַמ ּ ֵלל ִע ּ ָמ ְך ּ ַת ּ ָמן וַ ַ
וְ לָ א ְתסוֹ בַ ר אַ ְּת ִּב ְלחוֹ ָד ְך:

יתם ְּבאָ זְ נֵי יְ הֹוָ ה
שר ִּכי ְּב ִכ ֶ
ֹאמר ִה ְתקַ ְ ּד ׁש ּו ְל ָמחָ ר וַ אֲ כַ ְל ּ ֶתם ָּב ָ ׂ
)יח( וְ אֶ ל הָ ָעם ּת ַ
שר וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם:
נו ְּב ִמצְ ָריִ ם וְ נ ַָתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ָּב ָ ׂ
נו ָּב ָ ׂ
שר ִּכי טוֹ ב לָ ּ
לֵ אמֹר ִמי ַיא ֲִכלֵ ּ
שר ִּכי ְּב ִכיתֶ ם ְ ּבאָ זְ נֵי יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר ִמי
ֹאמר ִה ְתקַ ְ ּד ׁש ּו ְל ָמחָ ר וַ אֲ כַ ְל ּ ֶתם ָּב ָ ׂ
)יח( וְ אֶ ל הָ ָעם ּת ַ
ימר ִאזְ ַ ּד ּ ְמנ ּו
תם) :יח( ו ְּל ַע ּ ָמא ֵת ַ
שר וַ ֲאכַ ְל ּ ֶ
נו ְ ּב ִמצְ ָריִ ם וְ נ ַָתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ָּב ָ ׂ
נו ָּב ָ ׂ
שר ִּכי טוֹ ב לָ ּ
יַ א ֲִכלֵ ּ
אֲרי ַטב לָ נָא ְּב ִמצְ ָריִ ם וְ יִ ּ ֵתן יְ ָי ְלכוֹ ן
ימר ָמן י ְֵכ ִל ּ ָננָא ִּב ְס ָרא ֵ
קֳדם יְ ָי ְל ֵמ ַ
יכלוּן ִּב ְס ָרא אֲ ֵרי ְּב ִכיתוּן ָ
ִל ְמחַ ר וְ ֵת ְ
יכלוּן:
ִּב ְס ָרא וְ ֵת ְ

ש ָרה י ִָמים וְ לֹא
לון וְ לֹא יוֹ ָמיִ ם וְ לֹא ח ֲִמ ּ ׁ ָשה י ִָמים וְ לֹא עֲ ָ ׂ
)יט( לֹא יוֹ ם אֶ חָ ד ּת ְ
ֹאכ ּ
ש ָרה י ִָמים
לון וְ לֹא יוֹ ָמיִ ם וְ לֹא ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ָי ִמים וְ לֹא עֲ ָ ׂ
ֶעשְׂ ִרים יוֹ ם) :יט( לֹא יוֹ ם אֶ חָ ד ּת ְ
ֹאכ ּ
וְ לֹא עֶ שְׂ ִרים יוֹ ם:

יכלוּן וְ לָ א ְת ֵרין יוֹ ִמין וְ לָ א חַ ְמ ׁ ָשא יוֹ ִמין וְ לָ א ַעשְׂ ָרא יוֹ ִמין וְ לָ א ַעשְׂ ִרין
)יט( לָ א יוֹ ָמא חַ ד ּ ֵת ְ

יוֹ ִמין:

)כ( ַעד ח ֶֹד ׁש י ִָמים ַעד ֲא ׁ ֶשר יֵצֵ א ֵמאַ ּ ְפכֶ ם וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְלז ָָרא י ַַען ִּכי ְמאַ ְס ּ ֶתם אֶ ת
אנו ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :כ( ַעד ח ֶֹד ׁש
אֲשר ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם וַ ִּת ְבכּ ּו ְלפָ נָיו לֵ א ֹ
יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
מ ר לָ ּ ָמה זֶּה יָצָ ּ
אֲשר ְ ּב ִק ְר ְ ּבכֶ ם
יַען ִּכי ְמאַ ְס ּ ֶתם אֶ ת יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
יָ ִמים ַעד אֲ ׁ ֶשר יֵצֵ א ֵמאַ ּ ְפכֶ ם וְ הָ ָיה לָ כֶ ם ְלזָ ָרא ַ
יה וִ יהֵ י ְלכוֹ ן
אנו ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :כ( ַעד יְ ַרח יוֹ ִמין ַעד ִ ּדי ְתקוֹ צוּן ּ ֵב ּ
וַ ִּת ְבכּ ּו ְלפָ נָיו לֵ אמֹר לָ ּ ָמה זֶּה יָ צָ ּ
ימר ְל ָמא ְדנַן נְ פַ ְקנָא
יה ׁ ַש ְריַת ּ ֵבינֵיכוֹ ן ו ְּב ִכית ּון קֳ ָדמוֹ ִהי ְל ֵמ ַ
ימ ָרא ַדיְ ָי ִ ּד ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּ
ְל ַת ְקלָ א חֲלַ ף ְ ּדקַ צְ ּתוּן יָת ֵמ ְ
ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם:

משה ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת אֶ לֶ ף ַרגְ ִלי הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר אָ ֹנ ִכי ְּב ִק ְרבּ וֹ וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת
ֹאמר ׁ ֶ
)כא( וַ יּ ֶ
ֲשר
משה ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת אֶ לֶ ף ַרגְ ִלי הָ ָעם א ׁ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
ָמים) :כא( וַ יּ ֶ
לו ח ֶֹד ׁש י ִ
שר אֶ ּ ֵתן לָ הֶ ם וְ אָ ְכ ּ
ָּב ָ ׂ
ֹשה ִׁשית ְמאָ ה אַ ְל ִפין
אֲמר מ ׁ ֶ
יָמים) :כא( וַ ַ
לו ח ֶֹד ׁש ִ
אָ נ ִֹכי ְּב ִק ְרבּ וֹ וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת ָּב ָ ׂשר אֶ ּ ֵתן לָ הֶ ם וְ אָ ְכ ּ
ֵיכלוּן יְ ַרח יוֹ ִמין:
ּגַ ְב ָרא ִרגְ לָ אָ ה ַע ּ ָמא ִ ּדי אֲ נָא בֵ ינֵיהוֹ ן וְ אַ ְּת אֲ ַמ ְר ְּת ִּב ְס ָרא אֶ ּ ֵתן ְלהוֹ ן וְ י ְ

ומצָ א
ומצָ א לָ הֶ ם ִאם אֶ ת ָּכל ְ ּדגֵי הַ יָּם יֵאָ סֵ ף לָ הֶ ם ּ ָ
)כב( הֲ צֹאן ּובָ קָ ר יִ ּ ׁ ָשחֵ ט לָ הֶ ם ּ ָ
ומצָ א
ומצָ א לָ הֶ ם ִאם אֶ ת ָּכל ְ ּדגֵי הַ ּיָם יֵאָ סֵ ף לָ הֶ ם ּ ָ
לָ הֶ ם) :כב( הֲ צֹאן ּובָ קָ ר יִ ּ ׁ ָשחֵ ט לָ הֶ ם ּ ָ
לָ הֶ ם:

נְשוּן ְלהוֹ ן הַ יְ סַ ּ ְפקוּן ְלהוֹ ן:
)כב( הֲ ָען וְ תוֹ ִרין יִ ְתנ ְַכסוּן ְלהוֹ ן הַ יְ סַ ּ ְפקוּן ְלהוֹ ן ִאם יָת ָּכל נ ּונֵי י ּ ַָמא יִ ְת ַּכ ּ ׁ

משה הֲ יַד יְ הֹוָ ה ִּת ְקצָ ר ַע ּ ָתה ִת ְראֶ ה הֲיִ ְק ְר ָך ְדבָ ִרי ִאם לֹא:
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כג( וַ יּ ֶ
משה הֲ יַד יְ הֹוָ ה ִּת ְקצָ ר ַע ּ ָתה ִת ְראֶ ה הֲ יִ ְק ְר ָך ְדבָ ִרי ִאם לֹא:
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כג( וַ יּ ֶ
ימ ָרא ַדיְ ָי יִ ְת ַע ָּכב ְּכ ַען ּ ֶת ֱחזֵי הַ יְ ַע ְר ִע ּנ ְָך ּ ִפ ְת ּגָ ִמי ִאם לָ א:
הֲמ ְ
ֹשה ֵ
ְלמ ׁ ֶ

)כג( וַ אֲ ַמר יְ ָי

יש ִמזִ ּ ְקנֵי
משה וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם אֵ ת ִ ּד ְב ֵרי יְ הֹוָ ה וַ ֶיּ ֱא ֹסף ִׁש ְב ִעים ִא ׁ
ֶׁ
)כד( וַ יֵּצֵ א
משה וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ָעם אֵ ת ִ ּד ְב ֵרי יְ הֹוָ ה
ֶׁ
הָ ָעם וַ יַּעֲ מֵ ד אֹ ָתם ְס ִביבֹת הָ אֹ הֶ ל) :כד( וַ ּיֵצֵ א
ֹשה ו ַּמ ִ ּליל ְל ַע ּ ָמא יָת
מד אֹ ָתם ְס ִביבֹת הָ אֹ הֶ ל) :כד( וּנְ פַ ק מ ׁ ֶ
יש ִמזִ ּ ְקנֵי הָ ָעם וַ יַ ּעֲ ֵ
וַ ֶ ּי ֱאסֹף ִׁש ְב ִעים ִא ׁ
ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ָ ּיא ַדיְ ָי ו ְּכנ ֵׁש ׁ ַש ְב ִעין ּגַ ְב ָרא ִמ ּ ָסבֵ י ַע ּ ָמא וַ ֲאקֵ ם י ְָתהוֹ ן ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְל ַמ ְׁש ְּכנָא:

אֲשר ָעלָ יו וַ יִ ּ ּ ֵתן ַעל ִׁש ְב ִעים
ֶׁ
רוחַ
)כה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָן וַ יְ ַד ּ ֵבר אֵ לָ יו וַ ּיָאצֶ ל ִמן הָ ּ
ִא ׁ
פו) :כה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה ּ ֶב ָענָן
או וְ לֹא יָסָ ּ
רוחַ וַ יִ ּ ְתנ ְַּב ּ
יש הַ זְ ּקֵ נִ ים וַ יְ ִהי ְּכנוֹ חַ עֲ לֵ יהֶ ם הָ ּ
יש הַ זְ ּקֵ נִ ים וַ יְ ִהי ְּכנוֹ חַ עֲ לֵ יהֶ ם
ֲשר ָעלָ יו וַ יִ ּ ּ ֵתן ַעל ִׁש ְב ִעים ִא ׁ
רוחַ א ׁ ֶ
וַ יְ ַד ּ ֵבר אֵ לָ יו וַ יָ ּאצֶ ל ִמן הָ ּ
יה וְ ַר ּ ֵבי ִמן רוּחָ א ִ ּדי עֲ לוֹ ִהי וִ יהַ ב ַעל ׁ ַש ְב ִעין
פו) :כה( וְ ִא ְתגְּ ִלי יְ ָי ַּבעֲ ָננָא ו ַּמ ִ ּליל ִע ּ ֵמ ּ
או וְ לֹא יָסָ ּ
רוחַ וַ יִ ּ ְתנ ְ ַּב ּ
הָ ּ
ּגַ ְב ָרא סָ בַ ּיָא וַ הֲוָ ה ַּכד ְׁש ַרת עֲ לֵ יהוֹ ן רוּחַ נְ בוּאָ ה ו ִּמ ְתנ ְַּב ִאין וְ לָ א פַ ְס ִקין:

ידד וַ ּ ָתנַח
רו ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים ַּב ּ ַמ ֲחנֶה ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד אֶ ְל ָ ּדד וְ ׁ ֵשם הַ ּ ׁ ֵשנִ י ֵמ ָ
)כו( וַ יִ ּ ּ ׁ ָש ֲא ּ
או ַּב ּ ַמ ֲ
ֲרו
חנֶה) :כו( וַ יִ ּ ּ ׁ ָשא ּ
או הָ אֹ הֱלָ ה וַ יִ ּ ְתנ ְַּב ּ
רוחַ וְ הֵ ּ ָמה ַּב ְּכתֻ ִבים וְ לֹא יָצְ ּ
עֲ לֵ הֶ ם הָ ּ
רוחַ וְ הֵ ּ ָמה ַּב ְּכתֻ ִבים
ְׁשנֵי ֲאנ ִָׁשים ַּב ּ ַמ ֲחנֶה ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד אֶ ְל ָ ּדד וְ ׁ ֵשם הַ ּ ׁ ֵשנִ י ֵמ ָ
ידד וַ ּ ָתנַח עֲ לֵ הֶ ם הָ ּ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
יתא ׁשוּם חָ ד אֶ ְל ָ ּדד וְ ׁשוּם ִּתנְ ָינָא
חנֶה) :כו( וְ ִא ְׁש ּ ָתאָ ר ּו ְּת ֵרין ּג ְֻב ִרין ְּב ַמ ְׁש ִר ָ
או ַּב ּ ַמ ֲ
או הָ אֹ הֱלָ ה וַ יִ ּ ְתנ ְ ַּב ּ
וְ לֹא יָ ְצ ּ
יתא:
ידד ו ְּׁש ַרת עֲ לֵ יהוֹ ן רוּחַ נְ בוּאָ ה וְ ִא ּנוּן ִּב ְכ ִתיבַ ּיָא וְ לָ א נְ פָ ק ּו ְל ַמ ְׁש ְּכנָא וְ ִא ְתנ ִַּביא ּו ְּב ַמ ְׁש ִר ָ
ֵמ ָ

חנֶה) :כז( וַ יּ ָָרץ
ידד ִמ ְתנ ְַּב ִאים ַּב ּ ַמ ֲ
ומ ָ
ֹאמר אֶ ְל ָ ּדד ּ ֵ
משה וַ יּ ַ
)כז( וַ יּ ָָרץ הַ ּנ ַַער וַ יּ ַּגֵ ד ְל ׁ ֶ
ֹשה וַ אֲ ַמר
חנֶה) :כז( ו ְּרהַ ט עוּלֵ ָמא וְ חַ ִּוי ְלמ ׁ ֶ
ידד ִמ ְתנ ְַּב ִאים ַּב ּ ַמ ֲ
ומ ָ
ֹאמר אֶ ְל ָ ּדד ּ ֵ
משה וַ יּ ַ
הַ ּנ ַַער וַ ַיּ ּגֵד ְל ׁ ֶ
יתא:
ידד ִמ ְתנ ְַּב ִאין ְּב ַמ ְׁש ִר ָ
אֶ ְל ָ ּדד ו ֵּמ ָ

ֹאמר אֲ דֹנִ י ׁ ֶ
משה ִמ ְּבחֻ ָריו וַ יּ ַ
נון ְמ ׁ ָש ֵרת ׁ ֶ
משה ְּכלָ אֵ ם) :כח( וַ יּ ַַען
)כח( וַ יּ ַַען יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן ּ
אֲתב יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּבר נוּן
משה ְּכלָ אֵ ם) :כח( וַ ֵ
ֶׁ
ֹאמר אֲ דֹנִ י
משה ִמ ְ ּבחֻ ָריו וַ יּ ַ
ֶׁ
נון ְמ ׁ ָש ֵרת
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן ּ
ֹשה אֲ סָ ִר ּנוּן:
אֲמר ִר ּבוֹ נִ י מ ׁ ֶ
יה וַ ַ
ֹשה ֵמעוּלֵ מו ֵּת ּ
ֵיה ְדמ ׁ ֶ
ְמ ׁ ֻש ּ ְמ ׁ ָשנ ּ

יאים ִּכי יִ ּ ֵתן
ומי יִ ּ ֵתן ָּכל ַעם יְ הֹוָ ה נְ ִב ִ
משה הַ ְמקַ ּנֵא אַ ּ ָתה ִלי ּ ִ
ֶׁ
ֹאמר לוֹ
)כט( וַ יּ ֶ
ומי יִ ּ ֵתן ָּכל ַעם יְ הֹוָ ה
משה הַ ְמקַ ּנֵא אַ ּ ָתה ִלי ּ ִ
ֶׁ
ֹאמר לוֹ
רוחוֹ עֲ לֵ יהֶ ם) :כט( וַ ּי ֶ
יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ
ֹשה הֲ ִקנְ אָ ִתי אַ ְּת ְמקַ נֵא ִלי ְר ֵעינָא פוֹ ן ִדיהוֹ ן
יה מ ׁ ֶ
אֲמר לֵ ּ
רוחוֹ עֲ לֵ יהֶ ם) :כט( וַ ַ
נְ ִב ִ
יאים ִּכי יִ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ
יה עֲ לֵ יהוֹ ן:
ּאֲת ּ
אֲרי יִ ּ ֵתן יְ ָי יָת רוּחַ נְ בו ֵ
יאין ֵ
ָּכל ַע ּ ָמא ַדיְ ָי נְ ִב ִ

הוא
ֶׁ
הוא וְ זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ל( וַ יֵּאָ סֵ ף
ֶׁ
)ל( וַ יֵּאָ סֵ ף
משה אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה ּ
משה אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה ּ
יתא הוּא וְ סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:
ֹשה ְל ַמ ְׁש ִר ָ
וְ זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ל( וְ ִא ְת ְּכנ ֵׁש מ ׁ ֶ

טש ַעל הַ ּ ַמ ֲחנֶה ְּכ ֶד ֶר ְך יוֹ ם כּ ֹה
רוחַ נָסַ ע ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה וַ יָּגָ ז ַ ׂש ְלוִ ים ִמן הַ יָּם וַ יִ ּ ּ ׁ
)לא( וְ ּ
רוחַ נָסַ ע ֵמאֵ ת
וכ ֶד ֶר ְך יוֹ ם כּ ֹה ְס ִביבוֹ ת הַ ּ ַמ ֲחנֶה ּ ְ
ְּ
וכאַ ּ ָמ ַתיִ ם ַעל ּ ְפנֵי הָ אָ ֶרץ) :לא( וְ ּ

וכ ֶד ֶר ְך יוֹ ם כּ ֹה ְס ִביבוֹ ת הַ ּ ַמ ֲחנֶה
טש ַעל הַ ּ ַמ ֲחנֶה ְּכ ֶד ֶר ְך יוֹ ם כּ ֹה ּ ְ
יְ הֹוָ ה וַ ָיּגָ ז ַ ׂש ְלוִ ים ִמן הַ יָּם וַ יִ ּ ּ ׁ
יתא ְּכ ַמהֲ לַ ךְ
וכאַ ּ ָמ ַתיִ ם ַעל ּ ְפנֵי הָ אָ ֶרץ) :לא( וְ רוּחָ א נְ ַטל ִמן קֳ ָדם יְ ָי וְ אַ ְפ ַרח שְׂ לָ יו ִמן י ּ ַָמא ו ְּר ָמא ַעל ַמ ְׁש ִר ָ
ְּ
יתא ו ְּכרוּם ּ ַת ְר ּ ֵתין אַ ּ ִמין ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא:
יוֹ ָמא ְלכָ א ו ְּכ ַמהֲ לַ ְך יוֹ ָמא ְלכָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְל ַמ ְׁש ִר ָ

פו אֶ ת
הוא וְ כָ ל הַ ַּליְ לָ ה וְ כֹל יוֹ ם הַ ּ ָמ ֳח ָרת וַ יַּאַ ְס ּ
)לב( וַ יָּקָ ם הָ ָעם ָּכל הַ ּיוֹ ם הַ ּ
חנֶה) :לב(
חו לָ הֶ ם ׁ ָשטוֹ חַ ְס ִביבוֹ ת הַ ּ ַמ ֲ
ש ָרה ָ
הַ ּ ְׂשלָ ו הַ ּ ַמ ְמ ִעיט אָ סַ ף עֲ ָ ׂ
חֳמ ִרים וַ יִ ּ ְׁש ְט ּ
פו אֶ ת הַ ּ ְׂשלָ ו הַ ּ ַמ ְמ ִעיט אָ ַסף
הוא וְ כָ ל הַ ּלַ יְ לָ ה וְ כֹל יוֹ ם הַ ּ ָמח ֳָרת וַ ּיַאַ ְס ּ
וַ יָ ּקָ ם הָ ָעם ָּכל הַ ּיוֹ ם הַ ּ
יליָא וְ כֹ ל
חנֶה) :לב( וְ קָ ם ַע ּ ָמא ָּכל יוֹ ָמא הַ הוּא וְ כָ ל לֵ ְ
חו לָ הֶ ם ׁ ָשטוֹ חַ ְס ִביבוֹ ת הַ ּ ַמ ֲ
עֲ ָ ׂ
ש ָרה ח ֳָמ ִרים וַ יִ ּ ְׁש ְט ּ
יתא:
יחין ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְל ַמ ְׁש ִר ָ
יוֹ ָמא ְדבַ ְתרוֹ ִהי ו ְּכנ ָׁש ּו יָת שְׂ לָ יו ְ ּדאַ זְ ַער ְּכנ ַׁש ַעשְׂ ָרא ְדגוֹ ִרין ו ְּׁש ָטח ּו ְלהוֹ ן ַמ ְׁש ִט ִ

נו ּ ֵבין ִׁש ּנֵיהֶ ם טֶ ֶרם יִ ָּכ ֵרת וְ אַ ף יְ הֹוָ ה חָ ָרה בָ ָעם וַ יּ ְַך יְ הֹוָ ה ָּב ָעם
שר עוֹ ֶד ּ ּ
)לג( הַ ָּב ָ ׂ
ְ
נו ּ ֵבין ִׁש ּנֵיהֶ ם טֶ ֶרם יִ ָּכ ֵרת וְ אַ ף יְ הֹוָ ה חָ ָרה בָ ָעם וַ ַיּך יְ הֹוָ ה
ַמ ּ ָכה ַר ָּבה ְמאֹ ד) :לג( הַ ָּב ָ ׂ
שר עוֹ ֶד ּ ּ
ָּב ָעם ַמ ָּכה ַר ָּבה ְמאֹ ד:

)לג( ִּב ְס ָרא ַעד ְּכ ַען ּ ֵבין ִׁש ּנֵיהוֹ ן ַעד לָ א ְפסַ ק וְ ָרגְ זָא ַדיְ ָי ְּתקֵ יף ְּב ַע ּ ָמא ו ְּק ַטל יְ ָי

ְּב ַע ּ ָמא ְקטוֹ ל סַ גִּ י לַ ח ֲָדא:

רו אֶ ת הָ ָעם
הוא ִקבְ רוֹ ת הַ ּ ַתאֲ וָ ה ִּכי ׁ ָשם קָ בְ ּ
)לד( וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ת ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
רו אֶ ת הָ ָעם
הוא ִק ְברוֹ ת הַ ּ ַתאֲ וָ ה ִּכי ׁ ָשם קָ ְב ּ
הַ ּ ִמ ְתאַ וִ ּ ים) :לד( וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ת ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
הַ ּ ִמ ְתאַ וִ ּ ים:

אֲרי ַת ּ ָמן ְקבָ ר ּו יָת ַע ּ ָמא ְ ּד ׁ ָש ִאיל ּו:
)לד( ו ְּק ָרא יָת ְׁש ָמא ְדאַ ְת ָרא הַ הוּא ִק ְב ֵרי ִד ְמ ׁ ַשאֲ לֵ י ֵ

יו ַּבחֲצֵ רוֹ ת) :לה( ִמ ִ ּק ְברוֹ ת הַ ּ ַתאֲ וָ ה
עו הָ ָעם חֲצֵ רוֹ ת וַ יִ ּ ְה ּ
)לה( ִמ ִ ּקבְ רוֹ ת הַ ּ ַתאֲוָ ה נ ְָס ּ
יו ַּבחֲצֵ רוֹ ת) :לה( ִמ ִּק ְב ֵרי ִד ְמ ׁ ַשאֲ לֵ י נְ ָטל ּו ַע ּ ָמא לַ חֲצֵ רוֹ ת וַ הֲווֹ ַּבחֲצֵ רוֹ ת:
עו הָ ָעם חֲ צֵ רוֹ ת וַ יִ ּ ְה ּ
נ ְָס ּ

אֲשר לָ קָ ח ִּכי
ֶׁ
משה ַעל אֹ דוֹ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ּ ֻכ ִׁשית
יב )א( וַ ְּת ַד ֵּבר ִמ ְריָם וְ אַ הֲ רֹן ְּב ׁ ֶ
ֲשר לָ קָ ח
משה ַעל אֹ דוֹ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ּ ֻכ ִׁשית א ׁ ֶ
שה כֻ ִׁשית לָ קָ ח) :א( וַ ְּת ַד ּ ֵבר ִמ ְריָם וְ אַ הֲ רֹן ְּב ׁ ֶ
ִא ּ ׁ ָ
ִּכי ִא ּ ׁ ָשה כֻ ִׁשית לָ קָ ח:

אֲרי ִא ְּת ָתא
ֹשה ַעל ֵעסַ ק ִא ְּת ָתא ׁ ַש ּ ִפ ְר ּ ָתא ִ ּדי נְ ִסיב ֵ
)א( ו ַּמ ֵּללַ ת ִמ ְריָם וְ אַ הֲ רֹן ְּבמ ׁ ֶ

ׁ ַש ּ ִפ ְר ּ ָתא ִדנְ ִסיב ָר ִחיק:
)ב(

נו ִד ֵּבר וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה:
רו ה ֲַרק אַ ְך ְּב ׁ ֶ
וַ יּ ְ
משה ִ ּד ֶּבר יְ הֹוָ ה הֲ לֹא ּגַ ם ָּב ּ
ֹאמ ּ

נו ִד ּ ֵבר וַ יִ ּ ְׁש ַמע יְ הֹוָ ה:
רו הֲ ַרק אַ ְך ְּב ׁ ֶ
וַ יּ ְ
משה ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה הֲ לֹא ּגַ ם ָּב ּ
ֹאמ ּ

)ב(

אֲמר ּו הַ ְלחוֹ ד ְּב ַרם
)ב( וַ ָ

קֳדם יְ ָי:
יע ָ
ֹשה ַמ ִ ּליל יְ ָי ֲהלָ א אַ ף ִע ּ ָמנָא ַמ ִ ּליל ו ְּׁש ִמ ַ
ְבמ ׁ ֶ
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משה ָענָו
יש ׁ ֶ
אֲשר ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה) :ג( וְ הָ ִא ׁ
משה ָענָו ְמאֹ ד ִמכּ ֹל הָ אָ ָדם ׁ ֶ
יש ׁ ֶ
)ג( וְ הָ ִא ׁ
ֹשה ִענְ וְ ָתן לַ ח ֲָדא ִמכּ ֹל ֱאנ ׁ ָָשא ִ ּדי ַעל אַ ּ ֵפי
שר ַעל ּ ְפ ֵני הָ אֲ ָד ָמה) :ג( וְ גַ ְב ָרא מ ׁ ֶ
ְמאֹ ד ִמ ּכֹל הָ אָ ָדם אֲ ׁ ֶ
אַ ְר ָעא:

או ְׁשלָ ְׁש ְּתכֶ ם אֶ ל
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ּ ִפ ְתאֹ ם אֶ ל
)ד( וַ יּ ֶ
משה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן וְ אֶ ל ִמ ְריָם צְ ּ
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ִמ ְריָ ם
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה ּ ִפ ְתאֹ ם אֶ ל
או ְׁשלָ ְׁש ּ ָתם) :ד( וַ ּי ֶ
אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ יֵּצְ ּ
או ְׁשלָ ְׁש ּ ָתם:
או ְׁשלָ ְׁש ְּתכֶ ם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וַ ּי ְֵצ ּ
צְ ּ

ֹשה ו ְּלאַ הֲ רֹן ו ְּל ִמ ְר ָים ּפוּק ּו
אֲמר יְ ָי ִּב ְת ּ ֵכף ְלמ ׁ ֶ
)ד( וַ ַ

ְתלָ ֵתיכוֹ ן ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וּנְ פָ ק ּו ְּתלָ ֵתיהוֹ ן:

או
מוד ָענָן וַ יַּעֲ מֹד ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וַ יִ ּ ְק ָרא אַ ֲהרֹן ּ ִ
ומ ְריָם וַ ּיֵצְ ּ
)ה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה ְּב ַע ּ ּ
או ְׁשנֵיהֶ ם:
מוד ָענָן וַ ַיּעֲ מֹד ּפֶ ַתח הָ אֹ הֶ ל וַ יִ ּ ְק ָרא אַ הֲ רֹן ּ ִ
ומ ְריָ ם וַ יֵּצְ ּ
ְׁשנֵיהֶ ם) :ה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה ְ ּב ַע ּ ּ
)ה( וְ ִא ְתגְּ ִלי יְ ָי ְּב ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא וְ קָ ם ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא ו ְּק ָרא אַ הֲ רֹן ו ִּמ ְריָם וּנְ פָ ק ּו ּ ַת ְרוֵיהוֹ ן:

עו נָא ְדבָ ָרי ִאם יִ ְהיֶה נְ ִביאֲ כֶ ם יְ הֹוָ ה ַּב ּ ַמ ְראָ ה אֵ לָ יו אֶ ְתוַ ָ ּדע
)ו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִׁש ְמ ּ
עו נָא ְדבָ ָרי ִאם יִ ְהיֶה נְ ִביאֲ כֶ ם יְ הֹוָ ה ַּב ּ ַמ ְראָ ה
ַּבחֲלוֹ ם אֲ ַד ֶּבר בּ וֹ ) :ו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִׁש ְמ ּ
יאין אֲ נָא יְ ָי ְּבחֶ זְ יָן
אֲמר ְׁש ָמע ּו ְכ ַען ּ ִפ ְת ּגָ ָמי ִאם יְ הוֹ ן ְלכוֹ ן נְ ִב ִ
בר בּ וֹ ) :ו( וַ ַ
אֵ לָ יו אֶ ְתוַ ָ ּדע ַּבחֲלוֹ ם אֲ ַד ֶּ
אֲ נָא ִמ ְתגְּ ִלי ְלהוֹ ן ְּבחֶ ְל ִמין אֲ נָא ְמ ַמ ּ ֵלל ִע ּ ְמהוֹ ן:

משה ְּבכָ ל ּ ֵב ִ
)ז( לֹא כֵ ן ַע ְב ִ ּדי ׁ ֶ
יתי ֶנא ֱָמן
משה ְ ּבכָ ל ּ ֵב ִ
הוא) :ז( לֹא כֵ ן ַע ְב ִ ּדי ׁ ֶ
יתי ֶנא ֱָמן ּ
ימן הוּא:
יתי ְמהֵ ָ
ֹשה ְּבכָ ל ּ ֵב ִ
הוא) :ז( לָ א כֵ ן ַע ְב ִ ּדי מ ׁ ֶ
ּ
דוע לֹא
ומ ּ ּ ַ
ותמֻ נַת יְ הֹוָ ה י ִַּביט ּ ַ
ומ ְראֶ ה וְ לֹא ְב ִחידֹת ּ ְ
)ח( ּ ֶפה אֶ ל ּ ֶפה ֲא ַד ּ ֶבר בּ וֹ ּ ַ
אתם ְל ַד ֵּבר ְּב ַע ְב ִ ּדי ְב ׁ ֶ
יְ ֵר ֶ
ותמֻ נַת
ומ ְראֶ ה וְ לֹא ְב ִחידֹת ּ ְ
משה) :ח( ּפֶ ה אֶ ל ּפֶ ה ֲא ַד ּ ֶבר בּ וֹ ּ ַ
יה ְּבחֵ ז ּו וְ לָ א
משה) :ח( ַמ ְמלַ ל ִעם ַמ ְמלַ ל ַמ ֶּל ְלנָא ִע ּמֵ ּ
אתם ְל ַד ּ ֵבר ְ ּב ַע ְב ִ ּדי ְב ׁ ֶ
דוע לֹא יְ ֵר ֶ
ומ ּ ּ ַ
יְ הֹוָ ה יַ ִ ּביט ּ ַ
ֹשה:
ְב ִח ְדוָ ן ו ְּדמוּת יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ו ָּמא ֵדין לָ א ְדחֶ ְל ּתוּן ְל ַמ ָּללָ א ְּב ַע ְב ִ ּדי ְבמ ׁ ֶ

)ט( וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ָּבם וַ יֵּלַ ְך) :ט( וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ָּבם וַ יֵּלַ ְך:

)ט( ו ְּתקֵ יף ָרגְ זָא ַדיְ ָי ְּבהוֹ ן וְ ִא ְס ּ ַת ָּלק:

)י( וְ הֶ ָענָן סָ ר ֵמ ַעל הָ אֹ הֶ ל וְ ִה ּנֵה ִמ ְריָם ְמצ ַֹר ַעת ַּכ ּ ׁ ָשלֶ ג וַ יִ ּפֶ ן אַ ֲהרֹן אֶ ל ִמ ְריָם
וְ ִה ּנֵה ְמצ ָֹר ַעת) :י( וְ הֶ ָענָן סָ ר ֵמ ַעל הָ אֹ הֶ ל וְ ִה ּנֵה ִמ ְריָם ְמצ ַֹר ַעת ַּכ ּ ׁ ָשלֶ ג וַ יִ ּפֶ ן אַ הֲ רֹן אֶ ל
ִמ ְריָם וְ ִה ּנֵה ְמצ ָֹר ַעת:

)י( וַ עֲ ָננָא ִא ְס ּ ַת ַּלק ֵמ ִע ָּלוֵי ַמ ְׁש ְּכנָא וְ הָ א ִמ ְריָם חַ ְּו ָרא ְּכ ַת ְל ּגָ א וְ ִא ְת ּ ְפנִ י אַ הֲ רֹן ְלוָ ת

ירא:
ִמ ְריָם וְ הָ א ְסגִ ָ

נו
ינו חַ ּ ָטאת ׁ ֶ
ֹאמר אַ הֲ רֹן אֶ ל ׁ ֶ
)יא( וַ יּ ֶ
אֲשר נוֹ אַ ְל ּ
משה ִּבי ֲאדֹנִ י אַ ל נָא ָת ׁ ֵשת ָעלֵ ּ
ינו חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר
ֶׁ
ֹאמר אַ הֲ רֹן אֶ ל
אנו) :יא( וַ יּ ֶ
משה ִ ּבי ֲאדֹנִ י אַ ל נָא ָת ׁ ֵשת ָעלֵ ּ
וַ אֲ ׁ ֶשר חָ ָט ּ
אנו:
נו וַ אֲ ׁ ֶשר חָ ָט ּ
נוֹ אַ ְל ּ

ֹשה ְּבבָ ע ּו ִרבּ וֹ נִ י לָ א ְכ ַען ְּת ׁ ַש ִּוי ַעלָ נָא חוֹ בָ א ְ ּד ִא ְט ּ ַפ ְׁשנָא וְ ִדי
אֲמר אַ הֲ רֹן ְלמ ׁ ֶ
)יא( וַ ַ

סָ ַר ְחנָא:

שרוֹ ) :יב( אַ ל נָא
אֲשר ְּבצֵ אתוֹ מֵ ֶרחֶ ם ִא ּמוֹ וַ ּיֵאָ כֵ ל חֲצִ י ְב ָ ׂ
)יב( אַ ל נָא ְת ִהי ַּכ ּ ֵמת ׁ ֶ
אֲרי
שרוֹ ) :יב( לָ א ְכ ַען ִּת ְת ַרחַ ק ָ ּדא ִמ ּ ֵבי ָננָא ֵ
ֲשר ְ ּבצֵ אתוֹ מֵ ֶרחֶ ם ִא ּמוֹ וַ ּיֵאָ כֵ ל חֲצִ י ְב ָ ׂ
ְת ִהי ַּכ ּמֵ ת א ׁ ֶ
יתא הָ ֵדין ִ ּדי בַ ּה וְ יִ ּ ָת ּ ֵסי:
אֲ חָ ָתנָא ִהיא צַ ִ ּלי ְכ ַען ַעל ִּב ְס ָרא ִמ ָ

משה אֶ ל יְ הֹוָ ה
מר אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָ ּה) :יג( וַ יִ ּצְ ַעק ׁ ֶ
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה לֵ א ֹ
)יג( וַ יִ ּצְ ַעק ׁ ֶ
ימר אֱלָ הָ א ְּבבָ ע ּו אַ ּ ֵסי ְכ ַען י ָָת ּה:
קֳדם יְ ָי ְל ֵמ ָ
ֹשה ָ
לֵ אמֹר אֵ ל נָא ְרפָ א נָא לָ ּה) :יג( וְ צַ ִּלי מ ׁ ֶ

משה וְ אָ ִביהָ ָירֹק י ַָרק ְּבפָ נֶיהָ ֲהלֹא ִת ָּכלֵ ם ִׁש ְב ַעת י ִָמים
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)יד( וַ יּ ֶ
משה וְ אָ ִביהָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
חנֶה וְ אַ חַ ר ּ ֵתאָ סֵ ף) :יד( וַ יּ ֶ
ִּת ּ ָסגֵ ר ִׁש ְב ַעת י ִָמים ִמח ּוץ לַ ּ ַמ ֲ
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ אַ חַ ר ּ ֵתאָ סֵ ף:
יָ רֹק י ַָרק ְ ּבפָ נֶיהָ הֲ לֹא ִת ָּכלֵ ם ִׁש ְב ַעת י ִָמים ִּת ּסָ גֵר ִׁש ְב ַעת יָ ִמים ִמ ּ
ֹשה וְ ִאלּ ּו אָ בוּהָ א ִמנְ זַף נְ זִ יף ַּב ּה הֲ לָ א ִת ְת ְּכלֵ ם ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין ִּת ְס ְּתגַ ר ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין ִמ ָּב ָרא
)יד( וַ אֲ ַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
יתא וּבָ ַתר ּ ֵכן ִּת ְת ְּכנ ֵׁש:
ְל ַמ ְׁש ִר ָ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
)טו(

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ִׁש ְב ַעת י ִָמים וְ הָ ָעם לֹא נָסַ ע ַעד הֵ אָ סֵ ף ִמ ְריָם:
וַ ִּת ּ ָס ֵגר ִמ ְריָם ִמ ּ

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ִׁש ְב ַעת יָ ִמים וְ הָ ָעם לֹא נָסַ ע ַעד הֵ אָ סֵ ף ִמ ְריָם:
)טו( וַ ִּת ּסָ גֵר ִמ ְריָם ִמ ּ

)טו( וְ ִא ְס ְּתגָ ַרת

יתא ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין וְ ַע ּ ָמא לָ א נְ ַטל ַעד ְ ּד ִא ְת ְּכנ ׁ ֵַשת ִמ ְריָם:
ִמ ְריָם ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ

עו הָ ָעם ֵמחֲצֵ רוֹ ת
ֲנו ְּב ִמ ְד ַּבר ּ ָפ ָ
ארן) :טז( וְ אַ חַ ר נ ְָס ּ
עו הָ ָעם ֵמחֲצֵ רוֹ ת וַ ַיּח ּ
)טז( וְ אַ חַ ר נ ְָס ּ
ארן:
ארן) :טז( וּבָ ַתר ּ ֵכן נְ ָטל ּו ַע ּ ָמא מֵ חֲצֵ רוֹ ת ו ְּׁשרוֹ ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְדפָ ָ
ֲנו ְ ּב ִמ ְד ַּבר ּפָ ָ
וַ יַ ּח ּ

רש"י
)ד( ואם באחת יתקעו  -הוא סימן למקרא
הנשיאים שנא' ונועדו אליך הנשיאים ואף הן
יעידתן אל פתח אהל מועד ומגזרה שוה הוא
בא בספרי:
)ה( ותקעתם תרועה  -סימן מסע המחנות
תקיעה תרועה ותקיעה כך הוא נדרש בספרי
מן המקראות היתרים )ר"ה לד(:
)ז( ובהקהיל את הקהל וגו'  -לפי שהוא
אומר והיו לך למקרא העדה ולמסע את
המחנות מה מקרא העדה תוקע בשני כהנים
ובשתיהן שנא' ותקעו בהן וגו' אף מסע
המחנות בשתיהן יכול מה מסע המחנות
תוקע ומריע ותוקע אף מקרא העדה תוקע
ומריע ותוקע ומעתה אין חילוק בין מקרא
העדה למסע את המחנות ת"ל ובהקהיל את
הקהל וגו' לומר שאין תרועה למקרא העדה
והוא הדין לנשיאים הרי סימן לשלשתם מקרא
העדה בשתים ושל נשיאים באחת וזו וזו אין
בהם תרועה ומסע המחנות בשתים ע"י
תרועה ותקיעה:
)ח( ובני אהרן יתקעו  -במקראות ובמסעות
הללו:
)י( על עלתיכם ) -ספרי ערכין יא( בקרבן
צבור הכתוב מדבר :אני ה' אלהיכם  -מכאן
למדנו מלכיות עם זכרונות ושופרות שנא'
ותקעתם הרי שופרות לזכרון הרי זכרונות אני
ה' אלהיכם זו מלכיות וכו':
)יא( בחדש השני  -נמצאת אתה אומר שנים
עשר חודש חסר י' ימים עשו בחורב שהרי
בראש חודש סיון חנו שם ולא נסעו עד
עשרים באייר לשנה הבאה:
)יב( למסעיהם  -כמשפט המפורש למסע
דגליהם מי ראשון ומי אחרון:

במדבר פארן  -קברות התאוה במדבר פארן
היה ושם חנו ממסע זה:
)יז( והורד המשכן  -כיון שנוסע דגל יהודה
נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו בה
את הארון שנא' )במדבר ד( ובא אהרן ובניו
בנסוע המחנה ובני גרשון ובני מררי פורקין
המשכן וטוענין אותו בעגלות והארון וכלי
הקדש של משא בני קהת עומדים מכוסין
ונתונין על המוטות עד שנסע דגל מחנה
ראובן ואח"כ ונסעו הקהתים:
)כא( נשאי המקדש  -נושאי דברים
המקודשים :והקימו את המשכן  -בני גרשון
ובני מררי שהיו קודמים להם מסע שני
דגלים היו מקימין את המשכן כשהי' הענן
שוכן וסימן החנייה נראה בדגל מחנה יהודה
והם חונים ועדיין בני קהת באים מאחריהם
עם שני דגלים האחרונים היו בני גרשון ובני
מררי מקימין את המקדש וכשבאים בני קהת
מוצאים אותו על מכונו ומכניסין בו הארון
והשלחן והמנורה והמזבחות וזהו משמעות
המקרא והקימו מקימי המשכן אותו עד טרם
בואם של בני קהת:
)כה( מאסף לכל המחנות  -תלמוד ירושלמי
לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין
היה נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר
היה מחזירו לו .אית מאן דאמר כתיבה היו
מהלכין ומפיק לה מן )במדבר ב( כאשר יחנו
כן יסעו .ואית דאמרי כקורה היו מהלכין
ומפיק לה מן מאסף לכל המחנות:
)כח( אלה מסעי  -זה סדר מסעיהם :ויסעו
 לא ביום ההוא נסעו:)כט( חובב ) -ספרי( הוא יתרו שנאמר
)שופטים ד( מבני חובב חותן משה ומה ת"ל
)שמות ב( ותבאנה אל רעואל אביהן מלמד
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא ושמות
הרבה היו לו יתרו ע"ש שיתר פרשה אחת
בתורה חובב על שחיבב את התורה וכו':
נסעים אנחנו אל המקום ) -ספרי( מיד עד
ג' ימים אנו נכנסין לארץ שבמסע זה הראשון
נסעו ע"מ להכנס לארץ ישראל אלא שחטאו
במתאוננים ומפני מה שתף משה עצמו עמהם
שעדיין לא נגזרה גזרה עליו וכסבור שהוא
נכנס:
)ל( אל ארצי ואל מולדתי ) -ספרי( אם
בשביל נכסי אם בשביל משפחתי:
)לא( אל נא תעזב  -אין נא אלא לשון בקשה
שלא יאמרו לא נתגייר יתרו מחבה סבור היה
שיש לגרים חלק בארץ עכשיו שראה שאין
להם חלק הניחם והלך לו :כי על כן ידעת
חנתנו במדבר  -כי נאה לך לעשות זאת על
אשר ידעת חנותנו במדבר וראית נסים
וגבורות שנעשו לנו :כי על כן ידעת  -כמו
על אשר ידעת כמו )בראשית לח( כי על כן
לא נתתיה לשלה בני )שם יח( כי על כן
עברתם )שם יט( כי על כן באו )שם לג( כי
על כן ראיתי פניך :והיית לנו לעינים  -לשון
עבר כתרגומו .ד"א לשון עתיד כל דבר ודבר
שיתעלם מעינינו תהיה מאיר עינינו .ד"א
שתהא חביב עלינו כגלגל עינינו שנא' )דברים
י( ואהבתם את הגר:
)לב( והיה הטוב ההוא וגו'  -מה טובה
הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקין את
הארץ היה דושנה של יריחו ת"ק אמה על
ת"ק אמה והניחוהו מלחלוק אמרו מי שיבנה
בהמ"ק בחלקו הוא יטלנו ובין כך ובין כך
נתנוהו לבני יתרו ליונדב בן רכב שנאמר ובני
קני חותן משה עלו מעיר התמרים וגו'
)שופטים א(:
)לג( דרך שלשת ימים  -מהלך שלשת ימים
הלכו ביום אחד שהיה הקב"ה חפץ להכניסם
לארץ מיד :וארון ברית ה' נסע לפניהם דרך
שלשת ימים ) -ספרי .ב"ב יד( זה הארון
היוצא עמהם למלחמה ובו שברי לוחות
מונחים ומקדים לפניהם דרך שלשת ימים
לתקן להם מקום חנייה:

)לד( וענן ה' עליהם יומם  -שבעה עננים
כתובים במסעיהם ארבע מד' רוחות ואחד
למעלה ואחד למטה ואחד לפניהם מנמיך את
הגבוה ומגביה את הנמוך והורג נחשים
ועקרבים :מן המחנה  -ממקום חנייתן:
)לה( ויהי בנסע הארן  -עשה לו סמניות
מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו ולמה
נכתב כאן כדי להפסיק בין פורעניות
לפורעניות וכו' כדאיתא בכל כתבי הקדש
)שבת קטז( :קומה ה'  -לפי שהיה מקדים
לפניהם מהלך שלשת ימים היה משה אומר
עמוד והמתן לנו ואל תתרחק יותר )תנחומא
בויקהל( :ויפוצו אויביך  -המכונסין :וינסו
משנאיך  -אלו הרודפים :משנאיך  -אלו
שונאי ישראל שכל השונא את ישראל שונא את
מי שאמר והיה העולם שנא' )תהלים פג(
ומשנאיך נשאו ראש ומי הם על עמך יערימו
סוד:
)לו( שובה ה'  -מנחם תרגמו לשון מרגוע וכן
)ישעיה ל( בשובה ונחת תושעון :רבבות אלפי
ישראל .מגיד שאין השכינה שורה בישראל
פחותים משני אלפים ושתי רבבות:
)א( ויהי העם כמתאננים ) -ספרי( אין העם
אלא רשעים וכן הוא אומר )שמות יז( מה
אעשה לעם הזה ואומר )ירמיה יג( העם הזה
הרע .וכשהם כשרים קרואים עמי שנא'
)שמות ה( שלח עמי )מיכה ו( עמי מה עשיתי
לך :כמתאננים  -אין מתאוננים אלא לשון
עלילה מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי
המקום וכן הוא אומר בשמשון )שופטים יד(
כי תואנה הוא מבקש :רע באזני ה'  -תואנה
שהיא רעה באזני ה' שמתכוונים שתבא באזניו
ויקניט אמרו אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה
שלשה ימים שלא נחנו מענוי הדרך :ויחר אפו
 אני הייתי מתכוין לטובתכם שתכנסו לארץמיד :בקצה המחנה  -במוקצין שבהם לשפלות
אלו ערב רב רבי שמעון בן מנסיא אומר
בקצינים שבהם ובגדולים:
)ב( ויצעק העם אל משה ) -ספרי( משל
למלך בשר ודם שכעס על בנו והלך הבן אצל
אוהבו של אביו ואמר לו צא ובקש עלי מאבא:
ותשקע האש ) -שם( שקעה במקומה בארץ
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
שאילו חזרה לאחת הרוחות היתה מקפלת
והולכת כל אותו הרוח:
)ד( והאספסף  -אלו ערב רב שנאספו אליהם
בצאתם ממצרים :וישבו ) -שם( גם בני
ישראל ויבכו עמהם :מי יאכלנו בשר  -וכי
לא היה להם בשר והלא כבר נאמר )שמות
יב( וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר וגו'
וא"ת אכלום והלא בכניסתם לארץ נאמר
)במדבר לב( ומקנה רב היה לבני ראובן וגו'
אלא שמבקשים עלילה:
)ה( אשר נאכל במצרים חנם  -א"ת שמצריים
נותנים להם דגים חנם והלא כבר נאמר
)שמות ה( ותבן לא ינתן לכם אם תבן לא היו
נותנין להם חנם דגים היו נותנין להם חנם
ומהו אומר חנם חנם מן המצות )ספרי( :את
הקשאים  -אמר ר' שמעון מפני מה המן
משתנה לכל דבר חוץ מאלו מפני שהן קשים
למניקות אומרים לאשה אל תאכלי שום ובצל
מפני התינוק משל למלך וכו' כדאיתא בספרי:
הקשאים  -הם קוקומברו"ש בלע"ז :אבטחים
 בורק"ש :החציר  -כרישין פוריל"שותרגומו ית בוציניא וכו':
)ו( אל המן עינינו  -מן בשחר מן בערב:
)ז( והמן כזרע גד  -מי שאמר זו לא אמר זו
ישראל אומרים בלתי אל המן עינינו והקב"ה
הכתיב בתורה והמן כזרע גד וגו' כלו' ראו
באי עולם על מה מתלוננים בני והמן כך וכך
הוא חשוב :כזרע גד  -עגול כגידא זרע
קוליינד"ר :בדלח  -שם אבן טובה קריסט"ל:
)ח( שטו  -אין שייט אלא לשון טיול
אישבני"ר בלא עמל :וטחנו ברחים וגו'  -לא
ירד בריחים ולא בקדירה ולא במדוכה אלא
משתנה היה טעמו לנטחנין ולנדוכין
ולמבושלין :בפרור  -קדרה :לשד השמן -
לחלוח של שמן כך פירשו דונש ודומה לו
)תהלים לב( נהפך לשדי בחרבוני קיץ והלמ"ד
יסוד נהפך לחלוחי בחרבוני קיץ ורבותינו
פרשוהו לשון שדים אך אין ענין שדים אצל
שמן וא"א לומר לשד השמן לשון )דברים לב(
וישמן ישורון שא"כ היה המ"ם נקוד קמ"ץ
קטן וטעמו למטה תחת המ"ם עכשיו
שהמ"ם נקוד פת"ח קטן )סגול( והטעם תחת

השי"ן לשון שמן הוא והשי"ן הנקודה בקמץ
גדול ואינה נקודה בפתח קטן מפני שהוא סוף
פסוק .ד"א לשד לשון נוטריקון ליש שמן דבש
כעיסה הנלושה בשמן וקטופה בדבש ותרגום
של אונקלוס דמתרגם דליש במשחא נוטה
לפתרונו של דונש שהעיסה הנלושה בשמן
לחלוחית שמן יש בה:
)י( בכה למשפחותיו  -משפחות משפחות
נאספים ובוכים לפרסם תרעומתן בגלוי
ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי
משפחות על עריות הנאסרות להם )ספרי(:
)יב( כי תאמר אלי  -שאתה אומר אלי שאהו
בחיקך והיכן אמר לו כן )שמות לב( לך נחה
את העם ואומר )שמות ו( ויצום אל בני
ישראל ע"מ שיהיו סוקלים אתכם ומחרפים
אתכם :על האדמה אשר נשבעת לאבותיו -
אתה אומר לי לשאתם בחיקי:
)טו( ואם ככה את עשה לי  -תשש כחו של
משה כנקבה כשהראוהו הקב"ה הפורענות
שהוא עתיד להביא עליהם על זאת אמר
לפניו א"כ הרגני תחלה :ואל אראה ברעתי -
ברעתם היה לו לכתוב אלא שכינה הכתוב וזה
אחד מתקוני סופרים בתורה לכינוי ולתקון
לשון:
)טז( אספה לי  -הרי תשובה לתלונתך
שאמרת לא אוכל אנכי לבדי והזקנים
הראשונים היכן היו והלא אף במצרים ישבו
עמהם שנאמר )שמות ג( לך ואספת את זקני
ישראל אלא באש תבערה מתו וראוים היו
מסיני לכך דכתיב )שמות כד( ויחזו את
האלהים שנהגו קלות ראש כנושך פתו ומדבר
בפני המלך וזהו )שם( ויאכלו וישתו ולא רצה
הקב"ה ליתן אבלות במתן תורה ופרע להם
כאן :אשר ידעת כי הם וגו'  -אותם שאתה
מכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצרים
בעבודת פרך והיו מרחמים עליהם ומוכים
על ידם שנא' )שמות ה( ויכו שוטרי בני
ישראל עתה יתמנו בגדולתם כדרך שנצטערו
בצרתן :ולקחת אותם  -קחם בדברים
אשריכם שנתמניתם פרנסים על בניו של
מקום :והתיצבו שם עמך  -כדי שיראו
ישראל וינהגו בהם גדולה וכבוד ויאמרו
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
חביבין אלו שנכנסו עם משה לשמוע דבור
מפי הקב"ה )ספרי(:
)יז( וירדתי  -זו אחת מעשר ירידות הכתובות
בתורה :ודברתי עמך  -ולא עמהם :ואצלתי
 כתרגומו וארבי כמו )שמות כד( ואל אציליבני ישראל :ושמתי עליהם  -למה משה דומה
באותה שעה לנר שמונח ע"ג מנורה והכל
מדליקין הימנו ואין אורו חסר כלום :ונשאו
אתך  -התנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם
טורח בני שהם טרחנים וסרבנים :ולא תשא
אתה לבדך ) -ספרי( הרי תשובה למה
שאמרת לא אוכל אנכי לבדי:
)יח( התקדשו  -הזמינו עצמכם לפורענות וכן
הוא אומר )ירמיה יב( והקדישם ליום הריגה:
)כ( עד חדש ימים  -זו בכשרים שמתמצין על
מטותיהן ואח"כ נשמתם יוצאה וברשעים הוא
אומר הבשר עודנו בין שניהם כך היא שנויה
בספרי אבל במכילתא שנויה חילוף הרשעים
אוכלין ומצטערין שלושים יום והכשרים
הבשר עודנו בין שניהם :עד אשר יצא
מאפכם  -כתרגומו די תקוצון ביה יהא דומה
לכם כאילו אכלתם ממנו יותר מדאי עד
שיוצא ונגעל לחוץ דרך האף :והיה לכם לזרא
 )ספרי( שתהיו מרחקין אותו יותר ממהשקרבתם ובדברי רבי משה הדרשן ראיתי שיש
לשון שקורין לחרב זרא :את ה' אשר בקרבכם
 אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם לא גבהלבבכם ליכנס לכל הדברים הללו:
)כא( שש מאות אלף רגלי  -לא חש למנות
את הפרט שלשת אלפים היתרים .ור' משה
הדרשן פירש שלא בכו אלא אותן שיצאו
ממצרים:
)כב( הצאן ובקר ישחט ) -ספרי( זה א'
מארבעה דברים שהי' רבי עקיבא דורש ואין
רבי שמעון דורש כמותו רבי עקיבא אומר שש
מאות אלף רגלי ואתה אמרת בשר אתן להם
ואכלו חדש ימים הצאן ובקר וגו' הכל
כמשמעו מי יספיק להם כענין שנאמר )ויקרא
כה( ומצא כדי גאולתו ואיזו קשה זו או
)במדבר כ( שמעו נא המורים אלא לפי שלא
אמר ברבים חסך לו הכתוב ולא נפרע ממנו
וזו של מריבה היתה בגלוי לפיכך לא חסך לו

הכתוב .רבי שמעון אומר חס ושלום לא
עלתה על דעתו של אותו צדיק כך מי שכתוב
בו )שם יב( בכל ביתי נאמן הוא יאמר אין
המקום מספיק לנו אלא כך אמר שש מאות
אלף רגלי וגו' ואתה אמרת בשר אתן לחדש
ימים ואח"כ תהרוג אומה גדולה כזו הצאן
ובקר ישחט להם כדי שיהרגו ותהא אכילה זו
מספקתן עד עולם וכי שבחך הוא זה אומרים
לו לחמור טול כור שעורים ונחתוך ראשך
השיבו הקב"ה ואם לא אתן יאמרו שקצרה ידי
הטוב בעינך שיד ה' תקצר בעיניהם יאבדו
הם ומאה כיוצא בהם ואל תהי ידי קצרה
לפניהם אפי' שעה אחת:
)כג( עתה תראה היקרך דברי  -רבן גמליאל
בנו של רבי יהודה הנשיא אומר אי אפשר
לעמוד על הטפל מאחר שאינן מבקשים אלא
עלילה לא תספיק להם סופן לדון אחריך אם
אתה נותן להם בשר בהמה גסה יאמרו דקה
בקשנו ואם אתה נותן להם דקה יאמרו גסה
בקשנו חיה ועוף בקשנו דגים וחגבים בקשנו
אמר לו א"כ יאמרו שקצרה ידי אמר לפניו
הריני הולך ומפייסן אמר לו עתה תראה
היקרך דברי שלא ישמעו לך הלך משה לפייסן
)זה קאי גם לרש"י לעיל( אמר להם היד ה'
תקצר )תהילים עח( הן הכה צור ויזובו מים
וגו' הגם לחם יוכל תת אמרו פשרה היא זו
אין בו כח למלאות שאלתנו וזהו שנאמר ויצא
משה וידבר אל העם כיון שלא שמעו לו
ויאסף שבעים איש וגו':
)כה( ולא יספו  -לא נתנבאו אלא אותו היום
לבדו כך מפורש בספרי ואונקלוס תרגם ולא
פסקין שלא פסקה נבואה מהם:
)כו( וישארו שני אנשים ) -ספרי( מאותן
שנבחרו אמרו אין אנו כדאין לגדולה זו :והמה
בכתבים  -במבוררים שבהם לסנהדרין
ונכתבו כולם נקובים בשמות וע"י גורל לפי
שהחשבון עולה לי"ב שבטים ששה ששה לכל
שבט ושבט חוץ משני שבטים שאין מגיע
אליהם אלא חמשה חמשה אמר משה אין
שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד מה
עשה נטל ע"ב פתקין וכתב על שבעים זקן
ועל שנים חלק וברר מכל שבט ושבט ששה
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
והיו ע"ב אמר להם טלו פתקיכם מתוך קלפי
מי שעלה בידו זקן נתקדש ומי שעלה בידו
חלק א"ל המקום לא חפץ בך:
)כז( וירץ הנער  -י"א גרשום בן משה היה:
)כח( כלאם ) -סנהדרין ו( הטל עליהם צרכי
צבור והם כלים מאליהם )ספרי( ד"א תנם אל
בית הכלא לפי שהיו מתנבאים משה מת
ויהושע מכניס את ישראל לארץ:
)כט( המקנא אתה לי  -הקנאי אתה לי
הקנאתי אתה מקנא :לי  -כמו בשבילי כל
לשון קנאה אדם הנותן לב על הדבר או
לנקום או לעזור אנפרמנ"ט בלע"ז אוחז
בעובי המשא:
)ל( ויאסף משה  -מפתח אהל מועד :אל
המחנה  -נכנסו איש לאהלו :ויאסף  -לשון
כניסה אל הבית כמו )דברים כב( ואספתו אל
תוך ביתך ואב לכולם )תהלים לט( יצבור ולא
ידע מי אוספם מלמד שלא הביא עליהם
פורענות עד שנכנסו הצדיקים איש לאהלו
)ספרי(:
)לא( ויגז  -ויפריח וכן )תהלים צ( כי גז חיש
וכן )נחום א( נגוזו ועבר :ויטש  -ויפשוט כמו
)שמואל א' ל'( והנה נטושים על פני כל
הארץ )יחזקאל כט( ונטשתיך המדברה
וכאמתים  -פורחות בגובה עד שהן כנגד לבו
של אדם כדי שלא יהא טורח באסיפתן לא
להגביה ולא לשחות )ספרי(:
)לב( הממעיט  -מי שאסף פחות מכולם
העצלים והחגרים אסף עשרה חמרים וישטחו
 עשו אותן משטיחין משטיחין:)לג( טרם יכרת .כתרגומו עד לא פסק ד"א
אינו מספיק לפוסקו בשיניו עד שנשמתו
יוצאה:
)א( ותדבר ) -ספרי( אין דבור בכל מקום
אלא לשון קשה וכן הוא אומר )בראשית מב(
דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות ואין
אמירה בכל מקום אלא לשון תחנונים וכן הוא
אומר )בראשית יט( ויאמר אל נא אחי תרעו
)במדבר יב( ויאמר שמעו נא דברי כל נא לשון
בקשה ותדבר מרים ואהרן ) -ספרי( היא
פתחה בדבור תחילה לפיכך הקדימה הכתוב
תחלה ומנין היתה יודעת מרים שפירש משה

מן האשה רבי נתן אומר מרים היתה בצד
צפורה בשעה שנא' למשה אלדד ומידד
מתנבאים במחנה כיון ששמעה צפורה אמרה
אוי לנשותיהן של אלו אם הם נזקקים לנבואה
שיהיו פורשין מנשותיהן כדרך שפירש בעלי
ממני ומשם ידעה מרים והגידה לאהרן ומה
מרים שלא נתכוונה לגנותו כך נענשה ק"ו
למספר בגנותו של חבירו :האשה הכשית -
)שם( מגיד שהכל מודים ביפיה כשם שהכל
מודים בשחרותו של כושי :כושית  -בגימ'
יפת מראה :על אדות האשה  -על אודות
גירושיה :כי אשה כשית לקח  -מה ת"ל אלא
יש לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה
במעשיה ולא ביפיה אבל זאת נאה בכל
האשה הכשית  -על שם נויה נקראת כושית
כאדם הקורא את בנו נאה כושי כדי שלא
תשלוט בו עין רעה :כי אשה כשית לקח -
ועתה גרשה:
)ב( הרק אך  -עמו לבדו דבר ה' :הלא גם
בנו דבר  -ולא פירשנו מד"א:
)ג( ענו  -שפל וסבלן:
)ד( פתאום  -נגלה עליהם פתאום והם
טמאים בדרך ארץ והיו צועקים מים מים
להודיעם שיפה עשה משה שפירש מן האשה
מאחר שנגלית עליו שכינה תדיר ואין עת
קבועה לדבור :צאו שלשתכם  -מגיד ששלשתן
נקראו בדבור אחד מה שא"א לפה לומר ולאזן
לשמוע:
)ה( בעמוד ענן ) -שם( יצא יחידי שלא כמדת
בשר ודם מלך בשר ודם כשיוצא למלחמה
יוצא באוכלוסין וכשיוצא לשלום יוצא
במועטים ומדת הקב"ה יוצא למלחמה יחידי
שנא' )שמות טו( ה' איש מלחמה ויוצא לשלום
באוכלוסין שנאמר )תהלים סח( רכב אלהים
רבותים אלפי שנאן :ויקרא אהרן ומרים -
שיהיו נמשכין ויוצאין מן החצר לקראת
הדבור :ויצאו שניהם  -ומפני מה משכן
והפרידן ממשה לפי שאומרים מקצת שבחו של
אדם בפניו וכולו שלא בפניו וכן מצינו בנח
שלא בפניו נאמר )בראשית ז( איש צדיק תמים
ובפניו נאמר )שם( כי אותך ראיתי צדיק לפני
ד"א שלא ישמע בנזיפתו של אהרן:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
)ו( שמעו נא דברי  -אין נא אלא לשון
בקשה :אם יהיה נביאכם  -אם יהיו לכם
נביאים :ה' במראה אליו אתודע  -שכינת
שמי אין נגלית עליו באספקלריא המאירה
אלא בחלום וחזיון:
)ח( פה אל פה ) -ספרי( אמרתי לו )הוכרח
לפרש כך דאלו כפשוטו שפה אל פה הוזכר
לשבח דא"כ הי' אז פה אל פה ממש כפשוטו.
וזה א"א דהא כתיב בסוף נשא מדבר אליו
וע"ש ברש"י .אלא פא"פ פירושו אמרתי לו
לפרוש כו' ופה אל פה לאו דוקא אלא ר"ל
בהדיא ודו"ק( לפרוש מן האשה והיכן אמרתי
לו בסיני )דברים ה( לך אמור להם שובו לכם
לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי :ומראה ולא
בחידות  -ומראה זה מראה דבור שאני מפרש
לו דבורי במראות פנים שבו ואיני סותמו לו
בחידות כענין שנאמר ליחזקאל )יחזקאל יז(
חוד חידה וגו' יכול מראה שכינה ת"ל )שמות
לג( לא תוכל לראות את פני :ותמנת ה' יביט
 זה מראה אחורים כענין שנאמר )שם(וראית את אחורי :בעבדי במשה  -אינו אומר
בעבדי משה אלא בעבדי במשה בעבדי אף
ע"פ שאינו משה במשה אפילו אינו עבדי
כדאי הייתם לירא מפניו וכ"ש שהוא עבדי
ועבד מלך מלך היה לכם לומר אין המלך
אוהבו חנם )ספרי תנחומא( ואם תאמרו איני
מכיר במעשיו זו קשה מן הראשונה:
)ט( ויחר אף ה' בם וילך  -מאחר שהודיעם
סרחונם גזר עליהם נדוי קל וחומר לבשר ודם
שלא יכעוס על חבירו עד שיודיענו סרחונו:
)י( והענן סר  -ואח"כ והנה מרים מצורעת
כשלג משל למלך שאמר לפדגוג רדה את בני
אבל לא תרדנו עד שאלך מאצלך שרחמי
עליו:
)יא( נואלנו  -כתרגומו לשון אויל:
)יב( אל נא תהי  -אחותנו זו :כמת -
שהמצורע חשוב כמת מה מת מטמא בביאה
אף מצורע מטמא בביאה :אשר בצאתו מרחם
אמו  -אמנו היה לו לומר אלא שכינה הכתוב
וכן חצי בשרו חצי בשרנו היה לו לומר אלא
שכינה הכתוב אשר מאחר שיצאה מרחם אמנו
היא לנו כאילו נאכל חצי בשרנו כענין שנאמר

)בראשית לז( כי אחינו בשרנו הוא ולפי
משמעו אף הוא נראה כן אין ראוי לאח
להניח את אחותו להיות כמת :אשר בצאתו -
מאחר שיצא זה מרחם אמו של זה שיש כח
בידו לעזור ואינו עוזרו הרי נאכל חצי בשרו
שאחיו בשרו הוא .ד"א אל נא תהי כמת
)ספרי( אם אינך רופאה בתפלה מי מסגירה
ומי מטהרה אני א"א לראותה שאני קרוב
ואין קרוב רואה את הנגעים וכהן אחר אין
בעולם וזהו אשר בצאתו מרחם אמו:
)יג( אל נא רפא נא לה  -בא הכתוב ללמדך
דרך ארץ שהשואל דבר מחבירו צריך לומר
שנים או שלשה דברי תחנונים ואחר כן יבקש
שאלותיו :לאמר  -מה ת"ל אמר לו השיבני
אם אתה מרפא אותה אם לאו עד שהשיבו
ואביה ירק ירק וגו' רבי אלעזר בן עזריה
אומר בד' מקומות בקש משה מלפני הקב"ה
להשיבו אם יעשה שאלותיו אם לאו כיוצא בו
)שמות ו( וידבר משה לפני ה' לאמר וגו'
)ספרי( מה ת"ל לאמר השיבני אם גואלם
אתה אם לאו עד שהשיבו עתה תראה וגו'
כיוצא בו )במדבר כז( וידבר משה אל ה'
לאמר יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר.
כיוצא בו )דברים ג( ואתחנן אל ה' בעת ההיא
לאמר השיבו רב לך :רפא נא לה  -מפני מה
לא האריך משה בתפלה שלא יהיו ישראל
אומרים אחותו עומדת בצרה והוא עומד
ומרבה בתפלה )ד"א שלא יאמרו ישראל
בשביל אחותו הוא מאריך בתפלה אבל
בשבילנו אינו מאריך בתפלה(:
)יד( ואביה ירק ירק בפניה  -ואם אביה
הראה לה פנים זועפות הלא תכלם שבעת
ימים )ב"ק כה( קל וחומר לשכינה י"ד יום
אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון לפיכך אף
בנזיפתי תסגר שבעת ימים :ואחר תאסף -
אומר אני כל האסיפות האמורות במצורעים
על שם שהוא משולח מחוץ למחנה וכשהוא
נרפא נאסף אל המחנה כתוב בו אסיפה לשון
הכנסה:
)טו( והעם לא נסע) .סוטה ט( זה הכבוד
חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ו'
למשה כשהושלך ליאור שנא' )שמות ב( ותתצב

נביא

אחותו מרחוק וגו':

– זכריה פרק ב'-ד'

וו גוֹ יִ ם
)יד( ָרנִּ י וְ שִׂ ְמ ִחי ַּבת צִ ּיוֹ ן ִּכי ִהנְנִ י בָ א וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְבתוֹ כֵ ְך נְאֻ ם יְ הֹוָ ה) :טו( וְ נִ ְל ּ
יו ִלי ְל ָעם וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְבתוֹ כֵ ְך וְ י ַָד ַע ְּת ִּכי יְ הֹוָ ה
הוא וְ הָ ּ
ַר ִּבים אֶ ל יְ הֹוָ ה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ֹודה חֶ ְלקוֹ ַעל אַ ְד ַמת הַ ּק ֶֹד ׁש ּובָ חַ ר
צְ בָ אוֹ ת ְׁשלָ חַ נִ י אֵ לָ יִ ְך) :טז( וְ נָחַ ל יְ הֹוָ ה אֶ ת יְ ה ּ ָ
שר ִמ ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִּכי נֵעוֹ ר ִמ ּ ְמעוֹ ן קָ ְד ׁשוֹ ) :א( וַ יּ ְַראֵ נִ י
ירוש ִ ָלם) :יז( הַ ס ָּכל ָּב ָ ׂ
עוֹ ד ִּב ּ ׁ ָ
ְ
ש ָטן ע ֵֹמד ַעל יְ ִמינוֹ
ֹמד ִל ְפנֵי ַמ ְלאַ ך יְ הֹוָ ה וְ הַ ּ ָ ׂ
אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָ דוֹ ל ע ֵ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל הַ ּ ָ ׂש ָטן יִ גְ ַער יְ הֹוָ ה ְּב ָך הַ ּ ָ ׂש ָטן וְ יִ גְ ַער יְ הֹוָ ה ְּבךָ
ְלשִׂ ְטנוֹ ) :ב( וַ יּ ֶ
אוד מֻ ָ ּצל ֵמאֵ ׁש) :ג( וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע הָ יָה לָ בֻ ׁש ְּבגָ ִדים צוֹ ִאים
הַ בּ ֹחֵ ר ִּב ּ ׁ ָ
ירוש ִ ָלם הֲלוֹ א זֶה ּ
ְ
ירו הַ ְּבגָ ִדים
וְ ע ֵֹמד ִל ְפנֵי הַ ּ ַמ ְלאָ ך) :ד( וַ יּ ַַען וַ יּ ֶ
ֹאמר אֶ ל הָ ע ְֹמ ִדים ְלפָ נָיו לֵ אמֹר הָ ִס ּ
יך עֲ וֹ נ ֶָך וְ הַ ְל ּ ֵב ׁש אֹ ְתךָ
ֹאמר אֵ לָ יו ְראֵ ה הֶ עֱ בַ ְר ִּתי ֵמ ָעלֶ ָ
הַ ּצ ִֹאים ֵמ ָעלָ יו וַ ּי ֶ
ימו הַ ָ ּצנִ יף הַ ּ ָטהוֹ ר ַעל
ימו צָ נִ יף ָטהוֹ ר ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ וַ יָּשִׂ ּ
ַמחֲלָ צוֹ ת) :ה( וָ אֹ ַמר יָשִׂ ּ
ְ
ְ
ומ ְלאַ ך יְ הֹוָ ה ע ֵֹמד) :ו( וַ יּ ַָעד ַמ ְלאַ ך יְ הֹוָ ה ִּביהוֹ ׁ ֻש ַע
הו ְּבגָ ִדים ּ ַ
ר ׁ
ֹאשוֹ וַ יּ ְַל ִּב ׁ ֻש ּ
ְ
לֵ אמֹר) :ז( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ִאם ִּב ְד ָרכַ י ּ ֵתלֵ ך וְ ִאם אֶ ת ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִת ְׁשמֹר
יתי וְ גַ ם ִּת ְׁשמֹר אֶ ת חֲצֵ ָרי וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ַמ ְה ְל ִכים ּ ֵבין
וְ גַ ם אַ ּ ָתה ּ ָת ִדין אֶ ת ֵּב ִ
יך הַ יּ ְֹׁש ִבים ְלפָ נֶיךָ
הָ ע ְֹמ ִדים הָ אֵ ֶּלה) :ח( ְׁש ַמע נָא יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָ דוֹ ל אַ ּ ָתה וְ ֵר ֶע ָ
ֲשר
ִּכי אַ נְ ׁ ֵשי מוֹ פֵ ת הֵ ּ ָמה ִּכי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא אֶ ת ַע ְב ִ ּדי צֶ ַמח) :ט( ִּכי ִה ּנֵה הָ אֶ בֶ ן א ׁ ֶ
ש ַע ַעל אֶ בֶ ן אַ חַ ת ִׁש ְב ָעה ֵעינָיִ ם ִהנְ נִי ְמפַ ּ ֵתחַ ּ ִפ ּתֻ חָ הּ נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה
נ ַָת ִּתי ִלפְ נֵי יְ הוֹ ׁ ֻ
הוא נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה
צְ בָ אוֹ ת ּ ַ
ומ ְׁש ִּתי אֶ ת עֲ וֹ ן הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא ְּביוֹ ם אֶ חָ ד) :י( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ָשב הַ ּ ַמ ְלאָ ךְ
הו אֶ ל ּ ַתחַ ת ּ ֶגפֶ ן וְ אֶ ל ּ ַתחַ ת ְּתאֵ נָה) :א( וַ יּ ׁ ָ
או ִא ׁ
יש ְל ֵר ֵע ּ
צְ בָ אוֹ ת ִּת ְק ְר ּ
ֹאמר אֵ לַ י ָמה אַ ּ ָתה רֹאֶ ה
ֲשר יֵעוֹ ר ִמ ּ ְׁשנָתוֹ ) :ב( וַ יּ ֶ
יש א ׁ ֶ
ירנִ י ְּכ ִא ׁ
הַ ּדֹבֵ ר ִּבי וַ יְ ִע ֵ
ֹתיהָ
ֹאשהּ וְ ִׁש ְב ָעה ֵנר ֶ
יתי וְ ִה ּנֵה ְמנוֹ ַרת זָהָ ב ּ ֻכ ָּל ּה וְ ג ָֻּלהּ ַעל ר ׁ ָ
וָ יאֹ ַמר }וָ אֹ ַמר{ ָר ִא ִ
ֵיתים ָעלֶ יהָ
ושנַיִ ם ז ִ
ֹאשהּ ) :ג( ּ ְׁ
ֲשר ַעל ר ׁ ָ
מוצָ קוֹ ת לַ ּנֵרוֹ ת א ׁ ֶ
ָעלֶ יהָ ִׁש ְב ָעה וְ ִׁש ְב ָעה ּ
ְ
ימין הַ ּג ָֻּלה וְ אֶ חָ ד ַעל שְׂ מֹאלָ ּה) :ד( וָ אַ ַען וָ אֹ ַמר אֶ ל הַ ּ ַמ ְלאָ ך הַ ּדֹבֵ ר ִּבי
אֶ חָ ד ִמ ִ
ְ
לֵ אמֹר ָמה אֵ ֶּלה אֲ דֹנִ י) :ה( וַ יּ ַַען הַ ּ ַמ ְלאָ ך הַ ּדֹבֵ ר ִּבי וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַ י הֲ לוֹ א י ַָד ְע ּ ָת ָמה
ֹאמר אֵ לַ י לֵ אמֹר זֶה ְ ּדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל
הֵ ּ ָמה אֵ ֶּלה וָ אֹ ַמר לֹא ֲאדֹנִ י) :ו( וַ יּ ַַען וַ יּ ֶ
רוחי אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ז( ִמי
זְ ֻר ָּבבֶ ל לֵ אמֹר לֹא ְבחַ יִ ל וְ לֹא ְבכֹחַ ִּכי ִאם ְּב ּ ִ
ֹאשה ְּת ׁ ֻשאוֹ ת חֵ ן
ישֹר וְ הוֹ צִ יא אֶ ת הָ אֶ בֶ ן הָ ר ׁ ָ
אַ ּ ָתה הַ ר הַ ּגָ דוֹ ל ִל ְפנֵי זְ ֻר ָּבבֶ ל ְל ִמ ׁ
חֵ ן לָ הּ :
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משנה

 -אהלות פרק י'

)א( א ֲֻר ָּבה ׁ ֶש ִהיא ְבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת וְ י ֶׁש ָּב ּה ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תְּ ,כ ֶנגֶד ֲא ֻר ָּבה
ָטהוֹ ר .טֻ ְמאָ ה ְכ ֶנגֶד אֲ ֻר ָּבה ,הַ ַּביִ ת ָטהוֹ ר .הַ ּטֻ ְמאָ ה ּ ֵבין ַּב ַּביִ ת ּובֵ ין ְּכנֶגֶ ד ֲא ֻר ָּבה,
ומ ְקצָ ָת ּה
נ ַָתן אֶ ת ַרגְ לוֹ ִמ ְל ַמ ְעלָ ןֵ ,ע ַרב אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הִ .מ ְקצָ ת טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ ת ּ ִ
וכ ֶנגֶד הַ ּטֻ ְמאָ ה ָט ֵמא:
ְּכ ֶנגֶד ֲא ֻר ָּבה ,הַ ַּביִ ת ָטמֵ אְ ּ ,
רע"ב ) -א( ארובה שהיא בתוך הבית -
ומגולה לאויר שאין עליה גג מלמעלה :כנגד
ארובה טהור  -כלים המונחים למטה בארץ
כנגד הארובה ורואים פני הרקיע ,טהורים:

מלמעלן -
הטומאה -
רגלו גם כן
שהזית נמשך

על פי הארובה :עירב את
והכל טמא ,הבית טמא והנותן
טמא :וכנגד הטומאה טמא -
לכאן ולכאן:

אֲר ָּבה ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תְּ ,כנֶגֶד אַ ֻר ָּבה ָטהוֹ ר .טֻ ְמאָ ה ְכ ֶנגֶד
)ב( אֵ ין ָּב ֻ
אֲ ֻר ָּבה ,הַ ַּביִ ת טָ הוֹ ר .הַ ּטֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ ת ,נ ַָתן אֶ ת ַרגְ לוֹ ִמ ְל ַמ ְעלָ ןָ ,טהוֹ ר .הַ ּטֻ ְמאָ ה
ְכ ֶנגֶד ֲא ֻר ָּבה ,נ ַָתן אֶ ת ַרגְ לוֹ ִמ ְל ַמ ְעלָ ןַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ְמ ַט ּ ֵמא .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,אם
טֻ ְמאָ ה קָ ְד ָמה אֶ ת ַרגְ לוֹ ָ ,ט ֵמא .וְ ִאם ַרגְ לוֹ קָ ְד ָמה אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי
אשוֹ ן
מו אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הָ ,מ ׁ ַש ְך הָ ִר ׁ
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְׁ ,ש ּ ֵתי ַרגְ לַ יִ ם זוֹ ַעל ּגַ ב זוֹ ׁ ֶש ּקָ ְד ּ
אשוֹ ן
נִמצָ א ַרגְ לוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י ׁ ָשםָ ,טהוֹ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּקָ ְד ָמה ַרגְ לוֹ ׁ ֶשל ִר ׁ
אֶ ת ַרגְ לוֹ וְ ְ
אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה:
רע"ב ) -ב( אין בארובה פותח טפח  -הא
קא משמע לן דאפילו בפחות מטפח לא
אמרינן בטומאה לבוד :נתן את רגלו  -טהור
הנותן .דכסתום דמי לגביה .שאין טומאה
נכנסת לאוהל ולא יוצאה ממנו בפחות מפותח
טפח :אם טומאה קדמה את רגלו טמא -
שהרי בעת שנתן רגלו האהיל על הטומאה:
ואם רגלו קדמה את הטומאה טהור -
שקודם שבאה הטומאה כבר נעשה אוהל
סתום ובשעה שנכנסת בו הטומאה אין שם
בארובה פותח טפח כדי שתצא ממנו

הטומאה :שתי רגלים זו על גב זו  -של שני
אנשים ,ונתן הראשון רגלו על פי הארובה
ורגל של שני מונחת על רגלו של ראשון ,ואחר
כך נכנסה טומאה בבית תחת הארובה ,ואחר
כך הסיר הראשון את רגלו ונמצאת רגל השני
מונחת על פי הארובה ,אע"פ ששני זה
האהיל על הטומאה כשהסיר הראשון את
רגלו ,השני טהור ,מפני שקדמה רגלו של
ראשון את הטומאה .ואין הלכה כר' שמעון
ולא כר' מאיר:

וכנֶגֶ ד הַ ּטֻ ְמאָ ה
אֲר ָּבה ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמאְ ּ ,
ומ ְקצָ ָת ּה ְּכ ֶנגֶד ַ ֻ
)ג( ִמ ְקצָ ת טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ ת ּ ִ
הודה אוֹ ֵמר ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמאְּ ,כנֶגֶ ד הַ ּטֻ ְמאָ ה ָטהוֹ ר.
ָט ֵמאִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ות ַט ּ ֵמא ְכנֶגֶ ד
ות ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ ַּביִ ת ּ ְ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם י ֵׁש ַּב ּטֻ ְמאָ ה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּ ֵתחָ לֵ ק ּ ְ
הַ ּטֻ ְמאָ הָ ,ט ֵמא .וְ ִאם לָ או ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמאְּ ,כנֶגֶ ד הַ ּטֻ ְמאָ ה ָטהוֹ ר:
רע"ב ) -ג( כנגד ארובה  -בארובה שאין
בה פותח טפח :וכנגד הטומאה טמא -
היינו המאהיל על הטומאה :כדי שתחלק -

שיהיה במקצת הטומאה שיעור כדי לטמא
באוהל ,דהיינו שיהיה בכולה שני זיתים או
יותר .והלכה כר' יוסי:

)ד( ֲא ֻרבּ וֹ ת זוֹ ַעל ּגַ ב זוֹ וְ י ֵׁש ָּבהֶ ן ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תְּ ,כנֶגֶ ד א ֲֻרבּ וֹ ת
ָטהוֹ ר .טֻ ְמאָ ה ְכ ֶנ ֶגד אֲ ֻרבּ וֹ ת ,הַ ַּביִ ת טָ הוֹ ר .הַ ּטֻ ְמאָ ה ֵּבין ַּב ַּביִ ת ּ ֵבין ְּכנֶגֶד
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הוא ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ הֵּ ,בין ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ּ ֵבין ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן ,הַ כּ ֹל ָט ֵמא.
אֲ ֻרבּ וֹ ת ,נ ַָתן ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ּ
ול ַמ ְעלָ ןָ ,טהוֹ ר:
נו ּ ְ
נו ּ ְ
ול ַמ ּ ָטןָ ,ט ֵמאֶ .מ ּ ֶמ ּ ּ
וְ ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמקַ ֵּבל טֻ ְמאָ הִ ,מ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ד( ארובות זו על גב זו  -כגון
שיש ארובה בין בית לעליה ויש עוד ארובה
אחרת בגג העליה מכוונת כנגדה ,ובכל אחת
ואחת פותח טפח :בין מלמעלן  -בארובה
העליונה :בין מלמטן  -בארובה התחתונה:
הכל טמא  -אפילו מה שבעלייה ,אע"פ
שנתן בתחתונה ולא בעליונה ,דכיון דדבר

המקבל טומאה היא ואין חוצץ בפני הטומאה
שבבית ,רואין אותו כאילו הוא נתון בפי
הארובה העליונה ועירב את הטומאה :ממנו
ולמטן טמא  -דנעשה אוהל סתום וכל מה
שבתוכו טמא :ממנו ולמעלן טהור  -דחוצץ
בפני הטומאה:

)ה( אֵ ין ָּב ֲא ֻרבּ וֹ ת ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תְּ ,כ ֶנגֶד ֲא ֻרבּ וֹ ת ָטהוֹ ר .טֻ ְמאָ ה ְכנֶגֶ ד
הוא ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ ה ּ ֵבין
אֲ ֻרבּ וֹ ת ,הַ ַּביִ ת טָ הוֹ ר .הַ ּטֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ ת ,נ ַָתן ּ ֵבין ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ּ
ָּדבָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ הֵ ּ ,בין ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ּ ֵבין ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן ,אֵ ין ָט ֵמא אֶ ָּלא הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן.
הוא ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ הֵ ּ ,בין ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ּ ֵבין
הַ ּטֻ ְמאָ ה ְכ ֶנגֶד אֲ ֻרבּ וֹ ת ,נ ַָתן ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ּ
ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן ,הַ כּ ֹל ָט ֵמא .וְ ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ הֵ ּ ,בין ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ֵּבין ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן ,אֵ ין
ָט ֵמא אֶ ָּלא ַת ְח ּתוֹ ן:
רע"ב ) -ה( אין טמא אלא התחתון  -דיון
דטומאה בבית שלא כנגד ארובה ,אין טומאה
יוצאה בפחות מטפח ,וטהורה העלייה אע"פ
שארובה של עלייה סתומה :הכל טמא -

דכיון דטומאה כנגד ארובות ודבר טמא אינו
חוצץ ,רואין אותו כאילו הוא נתון בפי
הארובה העליונה ועירב את הטומאה:

תונָה ַת ְח ּ ֶתיהָ ׁ ֶש ִאם ּ ַתעֲ לֶ ה אֵ ין שִׂ ְפתוֹ ֶתיהָ
)ו( אֲ ֻר ָּבה ׁ ֶש ִהיא ְבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת ּ ְ
וק ֵד ָרה נְ ּ
נוֹ גְ עוֹ ת ָּב ֲא ֻר ָּבה ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ ְּ ,בתוֹ כָ הּ אוֹ ַעל ּגַ ָּב ּה ,טֻ ְמאָ ה בוֹ קַ ַעת וְ עוֹ לָ ה,
בוֹ קַ ַעת וְ יוֹ ֶר ֶדת .הָ יְ ָתה גְ בוֹ הָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ  ,אוֹ בַ ַּביִ ת,
ּ ַתחֶ ּ ֶתיהָ וְ הַ ַּביִ תָ ,ט ֵמאּ .תוֹ כָ ּה וְ גַ ָּב ּה ,טָ הוֹ רְּ .בתוֹ כָ ּה אוֹ ַעל ּגַ ָּבהּ  ,הַ כּ ֹל ָט ֵמא:
רע"ב ) -ו( ארובה  -שהיא רואה את
האויר :וקדרה נתונה תחתיה  -בארץ כנגד
הארובה ,ואינה רחבה כל כך שאם תעלה
כנגד הארובה שיהיו שפתותיה נוגעות
בארובה אלא יוצאת ונכנסת בריוח :טומאה
בוקעת ועולה  -והבית טהור ,וכל המאהיל
עליה שלא כנגד הטומאה טהור .אבל כנגד
הטומאה טמא .דאע"ג דאין כלי חרס
מיטמא מגבו ,הכא דטומאה בוקעת ,תוכה
נמי טמא אע"ג דטומאה תחתיה .וכל מה

שבקדירה טמא ואפילו שלא כנגד הטומאה:
תחתיה והבית טמא  -שהקדירה מאהלת על
הטומאה הואיל וגבוהה טפח :תוכה וגבה
טהור  -שהקדירה חוצצת בפני הטומאה
ומצלת עם דפנות אהלים :בתוכה או על גבה
הכל טמא  -תוכה וגבה ותחתיה והבית,
דטומאה שעל גבה בוקעת תחתיה ,והרי
גבוהה טפח ,ושוב אין מצלת כיון דקדירה
טמאה:

תונָה ְבצַ ד הָ ִא ְסקֻ ּ ָפה ׁ ֶש ִאם ּ ַתעֲ לֶ ה ִהיא נוֹ גַ ַעת ַּב ּ ַמ ְׁשקוֹ ף ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח,
)ז( הָ יְ ָת ּה נְ ּ
טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ ְּ ,בתוֹ כָ ּה אוֹ ַעל ּגַ ָּבהּ  ,טֻ ְמאָ ה בוֹ קַ ַעת וְ עוֹ לָ ה ,בּ וֹ קַ ַעת וְ יוֹ ָר ֶדת.
הָ יְ ָתה גְ בוֹ הָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ אוֹ בַ ַּביִ תַ ּ ,ת ְח ּ ֶתיהָ וְ הַ ַּביִ ת ָט ֵמא,
גַב ּה ָטהוֹ רְּ .בתוֹ כָ ּה אוֹ ַעל ּגַ ָּבהּ  ,הַ כּ ֹל ָט ֵמאֶ ׁ .ש ִאם ּ ַתעֲ לֶ ה אֵ ינ ָּה נוֹ גַ ַעת
ּתוֹ כָ ּה וְ ָּ
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בַ ּ ְׁשקוֹ ף ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,אוֹ ְמ ֻד ּ ֶבקֶ ת ַּב ּ ְׁשקוֹ ף ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ  ,אֵ ין ָט ֵמא אֶ ָּלא
ַת ְח ּ ֶתיהָ :
רע"ב ) -ז( היתה נתונה  -אקדירה קאי:
בצד האסקופה  -שהיתה מונחת על
האסקופה מבחוץ ומשוכה לפנים כל כך שאם
תעלה יש ממנה טפח תחת המשקוף ,וכגון
שהקדירה רחבה מלמטה הרבה וצרה
מלמעלה כלפי פיה ,דכי קיימא טפח תחת
המשקוף עדיין כל פיה לחוץ :טומאה תחתיה
 ברצוצה איירי :בוקעת ועולה  -והביתטהור .וכגון שהטומאה מן המשקוף ולחוץ.
דאי בטפח המשוך לפנים ,היה הבית טמא:
תחתיה והבית טמא  -כיון דאיכא טפח

גמרא

ממנה לפנים שמביא את הטומאה לבית:
תוכה וגבה טהור  -דנצולת עם דופן הבית:
הכל טמא  -דנטמאה הקדירה ואינה חוצצת,
ורואין את הטומאה כאילו היא תחתיה והבית
טמא :או מודבקת  -שאין הקדרה תחת
המשקוף כלל אלא למעלה דבוקה בצד
המשקוף ואין רוחב דביקתה טפח :אין טמא
אלא תחתיה  -כיון דליכא טפח תחת
המשקוף ,אין מביא טומאה לבית ,והבית
ותוכה וגבה הכל טהור:

 -נדה דף כא' ע"ב

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא הרואה דם בשפופרת מהו בבשרה אמר
רחמנא ולא בשפופרת או דלמא האי בבשרה מיבעי ליה שמטמאה מבפנים
כבחוץ אמר ליה בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת דאי בבשרה מבעי
ליה שמטמאה מבפנים כבחוץ אם כן נימא קרא )בבשר( מאי בבשרה שמע
מינה תרתי והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי המפלת חתיכה
קורעה אם יש בה דם אגור טמאה ואם לאו טהורה הכי השתא התם דרכה
של אשה לראות דם בחתיכה הכא אין דרכה של אשה לראות דם
בשפופרת:
רש"י על הגמרא
בשפופרת  -הכניסה קנה חלול באותו מקום
ונמצא בתוכו דם :בבשרה  -דם יהיה זובה
בבשרה שיצא דרך כותלי בית הרחם ואין
מפסיק והאי קרא בנדה כתיב ופרשה שניה
נאמרה בזבה )ויקרא טו( ואשה כי יזוב זוב
דמה וגו' :שמטמאה בפנים כבחוץ  -מאחר

זוהר

שיצא מן המקור לפרוזדור והעמידו כותליה
מיד היא מטמאה משא"כ בזב ובעל קרי דאין
מטמאין עד שתצא טומאתן לחוץ :אם יש בה
דם אגור כו'  -ומאי שנא משפופרת :דרכה
של אשה לראות דם בחתיכה  -הלכך בבשרה
קרינא ביה דמין במינו לא חייץ:

– ויקהל דף רג' ע"א

ֹשה אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי
יה וְ אָ ַמר) ,שמות לה( וַ יּ ְַקהֵ ל מ ׁ ֶ
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אֲבַ ְת ֵר ּ
יש לוֹ ןְּ .בגִ ין ְל ִמ ְמסַ ר לוֹ ן ׁ ַש ָּבת ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמיןְּ ,דהָ א
אֲמאי ָּכנִ ׁ
ַ
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ גוֹ '.
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דו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יַת ֶעגְ לָ אָ ,מסַ ר לוֹ ן אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .וְ ָדא
ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתא ַעד לָ א ָעבְ ּ
רו
עו ּ ֵבינִ י ּובֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ,אָ ְמ ּ
ינון עֵ ֶרב ַרבֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ׁ ַש ְמ ּ
רו ִא ּ ּ
יהו ְ ּדלָ א נ ְַט ּ
ִא ּ
וַ אֲ נָן ִמ ָּלה ָ ּדא ִא ְת ָמ ּנַע ִמינָןִ ,מיַּד )שמות לב( וַ יִ ּ ּקָ הֵ ל הָ ָעם ַעל אַ ֲהרֹן וְ גוֹ ',
ֹשה ִל ְבנִ י
יש מ ׁ ֶ
יתוָּ ,כנִ ׁ
כו סַ גִּ ִ
ינון ְ ּד ִמ ּ
יתו ִא ּ ּ
יהוְ .לבָ ַתר ְ ּד ִמ ּ
יאין אֲבַ ְת ַריְ ּ
וְ ִא ְת ְמ ׁ ָש ּ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים
יהו ,וְ יָהַ ב לוֹ ן ׁ ַש ָּבת ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְד ִמיןֲ ,ה ָדא ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ְלחוֹ ַדיְ ּ
ּ ֵת ָע ֶ ׂשה ְמלָ אכָ ה וְ גוֹ ':
ינון ְ ּדי ְַד ֵעי
רו אֵ ׁש ְּבכָ ל מוֹ ְׁשבוֹ ֵתיכֶ ם ,הָ כָ א ִאית ָרזָא ְ ּד ָרזִ יןְ ,ל ִא ּ ּ
לֹא ְתבַ עֲ ּ
מוהָ חַ ְב ַר ּיָיא .אֲבָ ל ָרזָא ָ ּדאִ ,א ְת ְמסָ ר
חָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ הָ ,רזָא ְ ּד ׁ ַש ָּבת הָ א ּ ְ
אוק ּ
הוא:
ְלחַ ִּכ ֵ
ימי ֶע ְליוֹ נִ יןּ ְ ,דהָ א ׁ ַש ָּבת ָרזָא ִע ָּלאָ ה ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ט
)ד( אחד נתן את האור ואחד נתן את העצים ואחד נתן את הקדרה ואחד נתן את המים
ואחד נתן את הבשר ואחד נתן את התבלין ובא אחר והגיס כולם חייבים משום מבשל
שכל העושה דבר מצרכי הבישול הרי זה מבשל אבל אם שפת אחד את הקדרה תחילה
ובא אחר ונתן את המים ובא אחר ונתן את הבשר ובא אחר ונתן את התבלין ובא אחר
ונתן את האור ובא אחר ונתן עצים על האור ובא אחר והגיס שנים האחרונים בלבד
חייבין משום מבשל:
)ה( הניח בשר על גבי גחלים אם נצלה בו כגרוגרת אפי' בשנים ושלשה מקומות חייב
לא נצלה בו כגרוגרת אבל נתבשל כולו חצי בישול חייב נתבשל חצי בישול מצד אחד
פטור עד שיהפך בו ויתבשל חצי בישול משני צדדיו שכח והדביק פת בתנור בשבת
ונזכר מותר לו לרדותה קודם שתאפה ויבוא לידי מלאכה:

:ð"òì
äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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