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חק לישראל – פרשת שלח יום ו'
במדבר פרק יד'
ֹאמר יְ הֹוָ ה סָ לַ ְח ִּתי ִּכ ְדבָ ֶר ָך) :כ( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה סָ לַ ְח ִּתי ִּכ ְדבָ ֶר ָך:
)כ( וַ יּ ֶ
ְּכ ִפ ְת ּגָ ָמ ְך:

)כ( וַ א ֲַמר יְ ָי ְׁשבָ ִקית

אולָ ם חַ י אָ נִ י וְ יִ ּ ָמלֵ א
אולָ ם חַ י אָ נִ י וְ יִ ּ ָמלֵ א ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ָכל הָ אָ ֶרץ) :כא( וְ ּ
)כא( וְ ּ
ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה אֶ ת ָּכל ָהאָ ֶרץ) :כא( ו ְּב ַרם קַ ּיָם אֲ נָא ו ַּמ ְליָא יְ קָ ָרא ַדיְ ָי יָת ָּכל אַ ְר ָעא:

יתי ְב ִמצְ ַריִ ם
אֲשר ָעשִׂ ִ
ֶׁ
)כב( ִּכי כָ ל הָ אֲ נ ִָׁשים הָ ר ִֹאים אֶ ת ְּכ ֹב ִדי וְ אֶ ת אֹ תֹ ַתי
עו ְ ּבקוֹ ִלי) :כב( ִּכי כָ ל הָ אֲ נ ִָׁשים
ּובַ ּ ִמ ְד ָּבר וַ יְ נ ַּס ּו אֹ ִתי זֶה ֶע ֶ ׂ
שר ּ ְפ ָע ִמים וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
שר ּ ְפ ָע ִמים
ַסו אֹ ִתי זֶה עֶ ֶׂ
יתי ְב ִמצְ ַריִ ם ּובַ ּ ִמ ְד ָּבר וַ יְ נ ּ ּ
הָ ר ִֹאים אֶ ת ְּכ ֹב ִדי וְ אֶ ת אֹ תֹ ַתי אֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ִ
אֲרי כָ ל ּג ְֻב ַר ּיָא ַ ּדחֲזוֹ יָת יְ קָ ִרי וְ יָת אַ ְתוָ ַתי ִ ּדי עֲ בָ ִדית ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וְ נ ִַּסיא ּו
עו ְּבקוֹ ִלי) :כב( ֵ
וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
ימ ִרי:
קֳד ַמי ְ ּדנַן עֲ ַ ׂשר זִ ְמנִ ין וְ לָ א קַ ִּביל ּו ְּב ֵמ ְ
ָ

אוהָ ) :כג( ִאם
או אֶ ת הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לַ אֲ ב ָֹתם וְ כָ ל ְמנַאֲ צַ י לֹא יִ ְר ּ
)כג( ִאם יִ ְר ּ
אוהָ :
או אֶ ת הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לַ אֲ ב ָֹתם וְ כָ ל ְמנַאֲ צַ י לֹא יִ ְר ּ
יִ ְר ּ

)כג( ִאם ֶיחֱזוּן יָת אַ ְר ָעא ִ ּדי

קֳד ַמי לָ א ֶי ֱח ֻז ּנ ַּה:
קַ ּי ִֵמית לַ אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן וְ כָ ל ְ ּדאַ ְרגִּ יז ּו ָ

רוחַ אַ חֶ ֶרת ִע ּמוֹ וַ יְ ַמ ֵּלא אַ ח ֲָרי וַ הֲ ִביאֹ ִתיו אֶ ל הָ אָ ֶרץ
)כד( וְ ַע ְב ִ ּדי כָ לֵ ב עֵ קֶ ב הָ יְ ָתה ּ
רוחַ אַ חֶ ֶרת ִע ּמוֹ וַ יְ ַמ ּלֵ א
אֲ ׁ ֶשר ָּבא ׁ ָש ּ ָמה וְ ז ְַרעוֹ יוֹ ִר ׁ ֶ
ש ּנָה) :כד( וְ ַע ְב ִ ּדי כָ לֵ ב ֵעקֶ ב הָ יְ ָתה ּ
ש ּנָה) :כד( וְ ַע ְב ִ ּדי כָ לֵ ב חֲלַ ף ַ ּדהֲ וָ ה רוּחַ אוֹ ח ֲִרי
אַ ח ֲָרי וַ הֲ ִביאֹ ִתיו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ָּבא ׁ ָש ּ ָמה וְ ז ְַרעוֹ יוֹ ִר ׁ ֶ
ֵיה ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי ַעל ְל ַת ּ ָמן ו ְּבנוֹ ִהי יְ ַת ְר ִכ ּנ ַּה:
יה וְ אַ ְׁשלֵ ם ָּב ַתר ַ ּדחַ ְל ִּתי וְ אַ ְע ִל ּנ ּ
ִע ּ ֵמ ּ

סוף:
נו ּ ְ
עו לָ כֶ ם הַ ּ ִמ ְד ָּבר ֶ ּד ֶר ְך יַם ּ
וס ּ
)כה( וְ הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י יוֹ ׁ ֵשב ָּב ֵעמֶ ק ָמחָ ר ּ ְפ ּ
סוף:
נו ּ ְ
עו לָ כֶ ם הַ ּ ִמ ְד ָּבר ֶ ּד ֶר ְך יַם ּ
וס ּ
)כה( וְ הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י יוֹ ׁ ֵשב ָּב ֵע ֶמק ָמחָ ר ּ ְפ ּ

)כה( וַ עֲ ַמ ְלקָ אָ ה

יש ָרא ְמחַ ר ִא ְת ּ ְפנ ּו וְ טוּל ּו ְלכוֹ ן ְל ַמ ְד ְּב ָרא אֹ ַרח י ּ ַָמא ְדסוּף:
ָתב ְּב ֵמ ְׁ
ו ְּכנַעֲ נָאָ ה י ֵ

משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר) :כו( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כו( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
ֹשה וְ ִעם אַ הֲ רֹן ְל ֵמ ַ
לֵ אמֹר) :כו( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

)כז( ַעד ָמ ַתי לָ ֵע ָדה הָ ָר ָעה הַ זֹּאת אֲ ׁ ֶשר הֵ ּ ָמה ַמ ִ ּלינִ ים ָעלָ י אֶ ת ְּתלֻ ּנוֹ ת ְּבנֵי
ֲשר
ש ָמ ְע ִּתי) :כז( ַעד ָמ ַתי לָ ֵע ָדה הָ ָר ָעה הַ זֹּאת א ׁ ֶ
אֲשר הֵ ּ ָמה ַמ ִ ּלינִ ים ָעלַ י ׁ ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
ימ ַתי
ש ָמ ְע ִּתי) :כז( ַעד אֵ ָ
ֲשר הֵ ּ ָמה ַמ ִ ּלינִ ים ָעלַ י ׁ ָ
הֵ ּ ָמה ַמ ִ ּלינִ ים ָעלָ י אֶ ת ְּתלֻ ּנוֹ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
קֳד ָמי:
יע ָ
יש ָתא הָ ָדא ִ ּדי ִא ּנוּן ִמ ְת ַרעֲ ִמין עֲ לָ י יָת ּתֻ ְרעֲ ַמת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי ִא ּנוּן ִמ ְת ַרעֲ ִמין עֲ לַ י ְׁש ִמ ַ
ִל ְכנִ ְׁש ּ ָתא ִב ׁ ָ

ֲשר ִ ּד ַּב ְר ּ ֶתם ְּבאָ זְ נָי ּ ֵכן אֶ עֱ ֶׂשה
)כח( ֱאמֹר אֲלֵ הֶ ם חַ י אָ נִ י נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ִאם לֹא ַּכא ׁ ֶ
שה לָ כֶ ם:
ֲשר ִ ּד ַּב ְר ּתֶ ם ְ ּבאָ זְ נָי ּ ֵכן אֶ עֱ ֶ ׂ
לָ כֶ ם) :כח( ֱאמֹר אֲלֵ הֶ ם חַ י אָ נִ י נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ִאם לֹא ַּכא ׁ ֶ
)כח( א ֱַמר ְלהוֹ ן קַ ּיָם אֲ ָנא אֲ ַמר יְ ָי ִאם לָ א ְּכ ָמא ִדי ַמ ּ ֶל ְל ּתוּן קֳ ָד ָמי ּ ֵכן אֶ ְע ּ ֵבד ְלכוֹ ן:

לו ִפגְ ֵריכֶ ם וְ כָ ל ּ ְפקֻ ֵדיכֶ ם ְלכָ ל ִמ ְס ּ ַפ ְרכֶ ם ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה
)כט( ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה יִ ּ ְפ ּ
הֲלינ ֶ
ִ
וָ ָמ ְעלָ ה אֲ ׁ ֶשר
לו ִפגְ ֵריכֶ ם וְ כָ ל ּ ְפקֻ ֵדיכֶ ם ְלכָ ל
ֹתם ָעלָ י) :כט( ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה יִ ּ ְפ ּ
ִמ ְס ּפַ ְרכֶ ם ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ָמ ְעלָ ה אֲ ׁ ֶשר הֲ ִלי ֹנ ֶתם ָעלָ י:

)כט( ְּב ַמ ְד ְּב ָרא הָ ֵדין יִ ּ ְפלוּן ּ ִפגְ ֵריכוֹ ן וְ כָ ל

ִמנְ ָינֵיכוֹ ן ְלכָ ל חֻ ְׁש ַּבנְ כוֹ ן ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא ִ ּדי ִא ְת ַר ַע ְמ ּתוּן עֲ לָ י:

אתי אֶ ת י ִָדי ְל ׁ ַש ּ ֵכן אֶ ְתכֶ ם ָּב ּה ִּכי ִאם
ָש ִ
אֲשר נ ָ ׂ
ֹאו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
)ל( ִאם אַ ּ ֶתם ּ ָתב ּ
אתי אֶ ת יָ ִדי
ָש ִ
ֹאו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נ ָ ׂ
נון) :ל( ִאם אַ ּתֶ ם ּ ָתב ּ
ָּכלֵ ב ּ ֶבן יְ פֻ ּנֶה וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן ּ
נון:
ְל ׁ ַש ּ ֵכן אֶ ְתכֶ ם ָּב ּה ִּכי ִאם ָּכלֵ ב ּ ֶבן יְ פֻ ּנֶה וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן ּ

)ל( ִאם אַ ּתוּן ּ ֵתעֲ לוּן ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי קַ ּי ִֵמית

ש ַע ַּבר נוּן:
ימ ִרי ְלאַ ְׁש ָראָ ה י ְַתכוֹ ן ַּב ּה אֶ ָּלהֵ ן ָּכלֵ ב ַּבר יְ פֻ ּנֶה וִ יהוֹ ׁ ֻ
ְּב ֵמ ְ

עו אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר
אֲמ ְר ּ ֶתם לָ בַ ז יִ ְהיֶה וְ הֵ בֵ ִ
ַ
אֲשר
ֶׁ
)לא( וְ ַט ּ ְפכֶ ם
יאתי אֹ ָתם וְ י ְָד ּ
עו אֶ ת הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר
ְמאַ ְס ּ ֶתם ָּב ּה) :לא( וְ ַט ּ ְפכֶ ם אֲ ׁ ֶשר אֲ ַמ ְר ּ ֶתם לָ בַ ז יִ ְהיֶה וְ הֵ בֵ ִ
יאתי אֹ ָתם וְ יָ ְד ּ
ְמאַ ְס ּ ֶתם ָּב ּה:

אֲמ ְר ּתוּן ְל ִבזָּא יְ הֵ י וְ אָ ֵעל י ְָתהוֹ ן וְ יִ ְ ּדעוּן יָת אַ ְר ָעא ִ ּדי קַ צְ ּתוּן ַּב ּה:
)לא( וְ ַט ְפ ְלכוֹ ן ִ ּדי ַ
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חק לישראל – פרשת שלח יום ו'
לו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה:
לו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ ז ֶּה) :לב( ּ ִ
)לב( ּ ִ
ופגְ ֵריכֶ ם אַ ּתֶ ם יִ ּ ְפ ּ
ופגְ ֵריכֶ ם אַ ּ ֶתם יִ ּ ְפ ּ

)לב(

ו ִּפגְ ֵריכוֹ ן ִ ּדי ְלכוֹ ן יִ ּ ְפלוּן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא הָ ֵדין:

נותיכֶ ם ַעד ּתֹם
או אֶ ת זְ ּ ֵ
)לג( ּ ְ
יו ר ִֹעים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה וְ נָשְׂ ּ
ובנֵיכֶ ם יִ ְה ּ
נותֵ יכֶ ם ַעד
ּ ִפגְ ֵריכֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :לג( ּ ְ
או אֶ ת זְ ּ
יו ר ִֹעים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה וְ נָשְׂ ּ
ובנֵיכֶ ם יִ ְה ּ
ּתֹם ּ ִפגְ ֵריכֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר:

)לג( ו ְּבנֵיכוֹ ן יְ הוֹ ן ְמאַ ח ֲִרין ְּב ַמ ְד ְּב ָרא אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין וִ יקַ ְּבלוּן יָת חוֹ בֵ יכוֹ ן ַעד ִ ּדיסוּפוּן

ּ ִפגְ ֵריכוֹ ן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא:

)לד( ְּב ִמ ְס ּ ַפר הַ יּ ִָמים אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְר ּ ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם יוֹ ם לַ ּ ׁ ָשנָה יוֹ ם לַ ּ ׁ ָשנָה
ֲשר
נואָ ִתי) :לד( ְ ּב ִמ ְס ּפַ ר הַ יָ ּ ִמים א ׁ ֶ
או אֶ ת עֲ וֹ ֹנ ֵתיכֶ ם אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה וִ ַ
יד ְע ּ ֶתם אֶ ת ְּת ּ
ִּתשְׂ ּ
או אֶ ת עֲ וֹ ֹנ ֵתיכֶ ם אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה
ּ ַת ְר ּ ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם יוֹ ם לַ ּ ׁ ָשנָה יוֹ ם לַ ּ ׁ ָשנָה ִּתשְׂ ּ
נואָ ִתי) :לד( ְּב ִמנְ יַן יוֹ ַמ ּיָא ִ ּדי אַ ּ ֶל ְל ּתוּן יָת אַ ְר ָעא אַ ְר ְּב ִעין יוֹ ִמין יוֹ ָמא ְל ׁ ַש ּ ָתא יוֹ ָמא ְל ׁ ַש ּ ָתא
וִ ַ
יד ְע ּ ֶתם אֶ ת ְּת ּ
ְּתקַ ְּבלוּן יָת חוֹ בֵ יכוֹ ן אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין וְ ִת ְ ּדעוּן יָת ְ ּד ִא ְת ַר ַע ְמ ּתוּן עֲ לָ י:

)לה( אֲנִ י יְ הֹוָ ה ִ ּד ַּב ְר ִּתי ִאם לֹא זֹאת אֶ עֱ ֶ ׂשה ְלכָ ל הָ ֵע ָדה הָ ָר ָעה הַ זֹּאת הַ ּנוֹ ָע ִדים
שה ְלכָ ל
הוָ ה ִ ּד ַּב ְר ִּתי ִאם לֹא זֹאת אֶ עֱ ֶ ׂ
תו) :לה( אֲ נִ י יְ ֹ
מו וְ ׁ ָשם יָמֻ ּ
ָעלָ י ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה יִ ּ ַת ּ ּ
ימ ִרי ִאם
תו) :לה( אֲ נָא יְ ָי גְּ ז ִָרית ְּב ֵמ ְ
מו וְ ׁ ָשם יָמֻ ּ
הָ ֵע ָדה הָ ָר ָעה הַ זֹּאת הַ ּנוֹ ָע ִדים ָעלָ י ַּב ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה יִ ּ ַת ּ ּ
יש ָתא הָ ָדא ְ ּד ִאזְ ַ ּד ּ ְמנוּן עֲ לָ י ְּב ַמ ְד ְּב ָרא הָ ֵדין יְ סוּפוּן וְ ַת ּ ָמן יְ מוּתוּן:
לָ א ָ ּדא אֶ ְע ּ ֵבד ְלכָ ל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִב ְׁ

בו
תור אֶ ת הָ אָ ֶרץ וַ יּ ׁ ֻ
אֲשר ׁ ָשלַ ח ׁ ֶ
)לו( וְ הָ ֲאנ ִָׁשים ׁ ֶ
ָש ּ
משה לָ ּ
תור אֶ ת הָ אָ ֶרץ
ּ ָכל הָ ֵע ָדה ְלהוֹ צִ יא ִד ָּבה ַעל הָ אָ ֶרץ) :לו( וְ הָ ֲאנ ִָׁשים אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ח ׁ ֶ
משה לָ ּ
וַ ּי ִ ַּלונ ּו

ינו{ ָעלָ יו אֶ ת
}וַ יּ ִ ַּל ּ

ֹשה
ינו{ ָעלָ יו אֶ ת ָּכל הָ ֵע ָדה ְלהוֹ צִ יא ִד ָּבה ַעל הָ אָ ֶרץ) :לו( וְ ג ְֻב ַר ּיָא ִ ּדי ְׁשלַ ח מ ׁ ֶ
בו וַ ּי ִ ַּלונ ּו }וַ יַ ּ ִ ּל ּ
וַ יָ ּ ׁ ֻש ּ
יש ַעל אַ ְר ָעא:
ְלאַ ָּללָ א יָת אַ ְר ָעא וְ ָתב ּו וְ אַ ְר ִעימ ּו עֲ לוֹ ִהי יָת ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְלאַ ּ ָפקָ א ׁשוּם ִּב ׁ

תו
תו הָ אֲ נ ִׁ
ָשים מוֹ צִ אֵ י ִד ַּבת הָ אָ ֶרץ ָר ָעה ַּב ּ ַמ ּגֵפָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :לז( וַ ָיּמֻ ּ
)לז( וַ ָיּמֻ ּ
יש ַעל
ָשים מוֹ צִ אֵ י ִד ַּבת הָ אָ ֶרץ ָר ָעה ַּב ּ ַמ ּגֵפָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :לז( ו ִּמית ּו ּג ְֻב ַר ּיָא ְ ּדאַ ּ ִפיק ּו ׁשוּם ִּב ׁ
הָ אֲ נ ִׁ
קֳדם יְ ָי:
אַ ְר ָעא ְּבמוֹ ָתנָא ָ

תור אֶ ת
יו ִמן הָ אֲ נ ִָׁשים הָ הֵ ם הַ ה ְֹל ִכים לָ ּ
נון וְ כָ לֵ ב ּ ֶבן יְ פֻ ּנֶה חָ ּ
)לח( וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן ּ
תור אֶ ת
יו ִמן הָ אֲ נ ִָׁשים הָ הֵ ם הַ ה ְֹל ִכים לָ ּ
נון וְ כָ לֵ ב ּ ֶבן יְ פֻ ּנֶה חָ ּ
הָ אָ ֶרץ) :לח( וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן ּ
הָ אָ ֶרץ:
)לט(

)לח( וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ַּבר נוּן וְ כָ לֵ ב ַּבר יְ פֻ ּנֶה ִא ְתקַ יְ ּמ ּו ִמן ּג ְֻב ַר ּיָא הָ ִא ּנוּן ַ ּדאֲ זָל ּו ְלאַ ָּללָ א יָת אַ ְר ָעא:

לו הָ ָעם ְמאֹ ד:
וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ
משה אֶ ת הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה אֶ ל ָּכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ּ ְתאַ ְּב ּ

לו הָ ָעם ְמאֹ ד) :לט( ו ַּמ ִ ּליל
)לט( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ
משה אֶ ת הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּלֶ ה אֶ ל ָּכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יִ ּ ְתאַ ְ ּב ּ
ֹשה יָת ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ּיָא הָ ִא ֵּלין ְלכָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִא ְתאַ ָּבל ּו ַע ּ ָמא לַ ח ֲָדא:
מ ֶׁ

ינו אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר
לו אֶ ל ר ׁ
ֶנו וְ ָע ִל ּ
ֹאש הָ הָ ר לֵ אמֹר ִה ּנ ּ ּ
מו בַ בּ ֹקֶ ר וַ יַּעֲ ּ
)מ( וַ ּי ְַׁש ִּכ ּ
ינו אֶ ל
לו אֶ ל ר ׁ
ֶנו וְ ָע ִל ּ
ֹאש הָ הָ ר לֵ אמֹר ִה ּנ ּ ּ
מו בַ בּ ֹקֶ ר וַ ַיּעֲ ּ
אנו) :מ( וַ יּ ְַׁש ִּכ ּ
אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִּכי חָ ָט ּ
אנו:
הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
ֲשר אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִּכי חָ ָט ּ

ימר הָ א אֲ נ ְַחנָא
יש טו ָּרא ְל ֵמ ַ
)מ( וְ אַ ְק ִ ּדימ ּו ְבצַ ְפ ָרא ו ְּס ִליק ּו ְל ֵר ׁ

אֲרי חַ ְבנָא:
סָ ְל ִקין ְלאַ ְת ָרא ִ ּדי אֲ ַמר יְ ָי ֵ
)מא(

משה לָ ּ ָמה זֶּה אַ ּ ֶתם עֹבְ ִרים אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה וְ ִהוא לֹא ִתצְ לָ ח:
ֶׁ
ֹאמר
וַ יּ ֶ

משה לָ ּ ָמה זֶּה אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה וְ ִהוא לֹא ִת ְצלָ ח:
ֶׁ
ֹאמר
וַ יּ ֶ

)מא(

ֹשה ְל ָמא ְדנַן
אֲמר מ ׁ ֶ
)מא( וַ ַ

ימ ָרא ַדיְ ָי וְ ִהיא לָ א ַתצְ לַ ח:
אַ ּתוּן ָע ְב ִרין ַעל גְּ ז ֵַרת ֵמ ְ

לו
פו ִל ְפנֵי אֹ יְ בֵ יכֶ ם) :מב( אַ ל ּ ַתעֲ ּ
לו ִּכי אֵ ין יְ הֹוָ ה ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם וְ לֹא ִּת ּנָגְ ּ
)מב( אַ ל ּ ַתעֲ ּ
אֲרי לֵ ית ְׁש ִכנְ ּ ָתא ַדיְ ָי בֵ ינֵיכוֹ ן
פו ִל ְפנֵי אֹ יְ בֵ יכֶ ם) :מב( לָ א ִת ְּסקוּן ֵ
ִּכי אֵ ין יְ הֹוָ ה ְ ּב ִק ְר ְּבכֶ ם וְ לֹא ִּת ּנָגְ ּ
קֳדם ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן:
וְ לָ א ִת ּ ַת ְּברוּן ָ

)מג( ִּכי הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י ׁ ָשם ִלפְ נֵיכֶ ם ּונְ פַ ְל ּ ֶתם ּ ֶבחָ ֶרב ִּכי ַעל ּ ֵכן ׁ ַש ְב ּ ֶתם ֵמאַ ח ֲֵרי
יְ הֹוָ ה וְ לֹא יִ ְהיֶה יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמכֶ ם) :מג( ִּכי הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י ׁ ָשם ִל ְפנֵיכֶ ם ּונְ פַ ְל ּ ֶתם ּ ֶבחָ ֶרב
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חק לישראל – פרשת שלח יום ו'
קֳד ֵמיכוֹ ן
אֲרי עֲ ַמ ְלקָ אָ ה ו ְּכנַעֲ נָאָ ה ַת ּ ָמן ָ
מאַ ח ֲֵרי יְ הֹוָ ה וְ לֹא יִ ְהיֶה יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמכֶ ם) :מג( ֵ
ִּכי ַעל ּ ֵכן ׁ ַש ְב ּ ֶתם ֵ
ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ ְע ְ ּדכוֹ ן:
אֲרי ַעל ּ ֵכן ּ ַת ְב ּתוּן ִמ ָּב ַתר ּפו ְּלחָ נָא ַדיְ ָי וְ לָ א יְ הֵ י ֵמ ְ
וְ ִת ּ ְפלוּן ְּבחַ ְר ָּבא ֵ

ומשה לֹא ָמ ׁש ּו ִמ ּקֶ ֶרב
ֹאש הָ הָ ר וַ אֲרוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה ּ ׁ ֶ
לו לַ עֲ לוֹ ת אֶ ל ר ׁ
)מד( וַ יּ ְַע ּ ִפ ּ
ומשה לֹא ָמ ׁש ּו ִמ ּקֶ ֶרב
ֹאש הָ הָ ר וַ אֲ רוֹ ן ְ ּב ִרית יְ הֹוָ ה ּ ׁ ֶ
לו לַ עֲ לוֹ ת אֶ ל ר ׁ
הַ ּ ַמ ֲ
חנֶה) :מד( וַ ַיּ ְע ּ ִפ ּ
יתא:
ֹשה לָ א עֲ דוֹ ִמ ּגוֹ ַמ ְׁש ִר ָ
יש טו ָּרא וַ אֲ רוֹ ן ְקי ָָמא ַדיְ ָי ּומ ׁ ֶ
חנֶה) :מד( וְ אַ ְר ׁ ָשע ּו ְל ִמ ּ ַסק ְל ֵר ׁ
הַ ּ ַמ ֲ

תום ַעד הַ חָ ְר ָמה:
וַ יּ ֵֶרד הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י הַ ּ ׁ ֵ
הוא וַ ּיַכּ ּום וַ יּ ְַּכ ּ
ישב ָּבהָ ר הַ ּ

)מה(

תום ַעד הַ חָ ְר ָמה:
וַ יּ ֵֶרד הָ עֲ ָמלֵ ִקי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י הַ ּ ׁ ֵ
הוא וַ יַ ּ ּכ ּום וַ יַ ּ ְּכ ּ
ישב ָּבהָ ר הַ ּ

)מה(

)מה( וּנְ חַ ת עֲ ַמ ְלקָ אָ ה

ָתב ְּבטו ָּרא הַ הוּא ו ְּמחֻ ּנוּן ו ְּט ָר ֻד ּנוּן ַעד חָ ְר ָמה:
ו ְּכנַעֲ נָאָ ה ְ ּדי ֵ

משה ּלֵ אמֹר:
משה ֵּלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
טו )א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ַ
מ ֶׁ

אֲשר
ֹתיכֶ ם ׁ ֶ
ֹאו אֶ ל אֶ ֶרץ מוֹ ְׁשב ֵ
)ב( ַ ּד ֵּבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ִּכי ָתב ּ
אֲ נִ י נ ֵ
ֹאו אֶ ל אֶ ֶרץ מוֹ ְׁשבֹתֵ יכֶ ם
ֹתן לָ כֶ ם) :ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ִּכי ָתב ּ
ֲשר אֲ נִ י ֹנ ֵתן לָ כֶ ם:
א ֶׁ

אֲרע מוֹ ְתבָ נֵיכוֹ ן ִ ּדי אֲ נָא יָהֵ ב
אֲרי ֵתעֲ לוּן לַ ַ
ימר ְלהוֹ ן ֵ
)ב( ַמ ֵּלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ

ְלכוֹ ן:

יתם ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה עֹלָ ה אוֹ זֶבַ ח ְלפַ ֵּלא נ ֶֶדר אוֹ בִ נְ ָדבָ ה אוֹ ְּבמֹעֲ ֵדיכֶ ם
)ג( וַ עֲ שִׂ ֶ
יתם ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה עֹלָ ה אוֹ
צֹאן) :ג( וַ עֲ שִׂ ֶ
לַ עֲ שׂ וֹ ת ֵריחַ נִ י ֹחחַ לַ יהֹוָ ה ִמן הַ ָּבקָ ר אוֹ ִמן הַ ּ
זֶבַ ח ְלפַ ּלֵ א נ ֶֶדר אוֹ ִבנְ ָדבָ ה אוֹ ְ ּבמֹעֲ ֵדיכֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה ִמן הַ ָּבקָ ר אוֹ ִמן הַ ּצֹאן:
קֳדם יְ ָי עֲ לָ ָתא אוֹ נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ְלאַ ְפ ָר ׁ ָשא נִ ְד ָרא אוֹ ִבנְ ַד ְב ּ ָתא אוֹ ְּבמוֹ עֲ ֵדיכוֹ ן ְל ֶמ ְע ַּבד
)ג( וְ ַת ְע ְּבדוּן קֻ ְר ָּבנָא ָ
קֳדם יְ ָי ִמן ּתוֹ ֵרי אוֹ ִמן ָענָא:
ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א ָ

לול ִּב ְר ִב ִעית הַ ִהין
)ד( וְ ִה ְק ִריב הַ ּ ַמ ְק ִריב קָ ְר ָּבנוֹ לַ יהֹוָ ה ִמנְ חָ ה ֹסלֶ ת ִע ּ ָ ׂשרוֹ ן ָּב ּ
מן) :ד(
לול ִ ּב ְר ִב ִעית ַה ִהין ׁ ָש ֶ
ש ֶמן) :ד( וְ ִה ְק ִריב הַ ּ ַמ ְק ִריב קָ ְר ָּבנוֹ לַ יהֹוָ ה ִמנְ חָ ה סֹלֶ ת ִע ּ ָ ׂ
ָׁ
שרוֹ ן ָּב ּ
קֳדם יְ ָי ִמנְ חָ ָתא סֻ ְל ּ ָתא ַעשְׂ רוֹ נָא ְ ּד ִפילָ א ְּב ַר ְבעוּת ִהינָא ִמ ְׁשחָ א:
ֵיה ָ
וִ יקָ ֵרב ִ ּד ְמקָ ֵרב קֻ ְר ָּבנ ּ

יעית הַ ִהין ּ ַתעֲ ֶׂ
)ה( וְ יַיִ ן לַ ּנֶסֶ ְך ְר ִב ִ
שה ַעל הָ עֹלָ ה אוֹ לַ זָּבַ ח לַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד) :ה( וְ יַ יִ ן
שה ַעל הָ עֹלָ ה אוֹ לַ ָזּבַ ח לַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד) :ה( וְ חַ ְמ ָרא ְלנִ ְס ָּכא ַר ְבעוּת ִהינָא
יעית הַ ִהין ּ ַתעֲ ֶׂ
לַ ּנֶסֶ ְך ְר ִב ִ
ּ ַת ְע ּ ֵבד ַעל עֲ לָ ָתא אוֹ ְלנִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ְל ִא ּ ְמ ָרא חָ ד:

לולָ ה בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ְׁש ִל ִׁשית הַ ִהין:
)ו( אוֹ לָ אַ יִ ל ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ִמנְ חָ ה ֹסלֶ ת ְׁשנֵי ֶעשְׂ רֹנִ ים ְּב ּ
הין) :ו(
לולָ ה בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ְׁש ִל ִׁשית הַ ִ
אוֹ לָ אַ יִ ל ּ ַתעֲ ֶׂשה ִמנְ חָ ה סֹלֶ ת ְׁשנֵי ֶעשְׂ רֹנִ ים ְּב ּ

)ו(
אוֹ

ְל ִד ְכ ָרא ּ ַת ְע ּ ֵבד ִמנְ חָ ָתא סֻ ְל ּ ָתא ְּת ֵרין ַעשְׂ רוֹ נִ ין ְ ּד ִפילָ א ִב ְמ ׁ ַשח ּ ַת ְל ּתוּת ִהינָא:

)ז( וְ יַיִ ן לַ ּנֶסֶ ְך ְׁש ִל ִׁשית הַ ִהין ּ ַת ְק ִריב ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :ז( וְ יַיִ ן לַ ּנֶסֶ ְך ְׁש ִל ִׁשית הַ ִהין
קֳדם יְ ָי:
ּ ַת ְק ִריב ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :ז( וְ חַ ְמ ָרא ְלנִ ְס ָּכא ּ ַת ְל ּתוּת ִהינָא ְּתקָ ֵרב ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א ָ
שה בֶ ן ָּבקָ ר עֹלָ ה אוֹ זָבַ ח ְלפַ ּ ֵלא נ ֶֶדר אוֹ ְׁשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה) :ח( וְ ִכי
)ח( וְ ִכי ַתעֲ ֶ ׂ
אֲרי ַת ְע ּ ֵבד ַּבר ּתוֹ ֵרי עֲ לָ ָתא אוֹ
שה בֶ ן ָּבקָ ר עֹלָ ה אוֹ זָ בַ ח ְלפַ ּלֵ א נ ֶֶדר אוֹ ְׁשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה) :ח( וַ ֵ
ַתעֲ ֶ ׂ
קֳדם יְ ָי:
נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ְלפָ ָר ׁ ָשא נִ ְד ָרא אוֹ נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ָ

)ט (

לול ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן חֲצִ י הַ ִהין:
וְ ִה ְק ִריב ַעל ּ ֶבן הַ ָּבקָ ר ִמנְ חָ ה ֹסלֶ ת ְׁש ׁ ָ
לשה ֶעשְׂ רֹנִ ים ָּב ּ

לול ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן חֲצִ י הַ ִהין:
)ט( וְ ִה ְק ִריב ַעל ּ ֶבן ַה ָּבקָ ר ִמנְ חָ ה סֹלֶ ת ְׁש ׁ ָ
לשה ֶעשְׂ רֹנִ ים ָּב ּ

)ט( וִ יקָ ֵרב ַעל

ַּבר ּתוֹ ֵרי ִמנְ חָ ָתא סֻ ְל ּ ָתא ְּתלָ ָתא ַעשְׂ רוֹ נִ ין ְ ּד ִפילָ א ִב ְמ ׁ ַשח ּ ַפ ְלגוּת ִהינָא:

)י( וְ יַיִ ן ּ ַת ְק ִריב לַ ּנֶסֶ ְך חֲצִ י הַ ִהין ִא ּ ׁ ֵ
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :י( וְ יַיִ ן ּ ַת ְק ִריב לַ ּנֶסֶ ְך חֲצִ י
קֳדם יְ ָי:
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :י( וְ חַ ְמ ָרא ְּתקָ ֵרב ְלנִ ְס ָּכא ּ ַפ ְלגוּת ִהינָא קֻ ְר ַּבן ְ ּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ָ
הַ ִהין ִא ּ ׁ ֵ
)יא(

ָּככָ ה יּ ֵָע ֶ ׂשה לַ ּ ׁשוֹ ר הָ אֶ חָ ד אוֹ לָ אַ יִ ל הָ אֶ חָ ד אוֹ לַ ּ ֶ ׂשה בַ ְּכבָ שִׂ ים אוֹ בָ ִעזִ ּים:

שה בַ ְּכבָ שִׂ ים אוֹ בָ ִעזִ ּים:
שה לַ ּ ׁשוֹ ר הָ אֶ חָ ד אוֹ לָ אַ יִ ל הָ אֶ חָ ד אוֹ לַ ּ ֶ ׂ
ָּככָ ה יּ ֵָע ֶׂ

)יא(

)יא(

ְּכ ֵדין יִ ְתעֲ בֵ ד

ְלתוֹ ָרא חַ ד אוֹ ְל ִד ְכ ָרא חַ ד אוֹ ְל ִא ּ ַמר ְּב ִא ּ ְמ ַר ּיָא אוֹ ְב ִע ַזּ ּיָא:
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חק לישראל – פרשת שלח יום ו'
אֲשר ּ ַתעֲ שׂ ּו ּ ָככָ ה ּ ַתעֲ שׂ ּו לָ אֶ חָ ד ְּכ ִמ ְס ּ ָפ ָרם) :יב( ַּכ ּ ִמ ְס ּפָ ר אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ שׂ ּו ָּככָ ה
)יב( ַּכ ּ ִמ ְס ּ ָפר ׁ ֶ
ּ ַתעֲ שׂ ּו לָ אֶ חָ ד ְּכ ִמ ְס ּפָ ָרם) :יב( ְּכ ִמנְ יָן ִ ּדי ַת ְע ְּבדוּן ְּכ ֵדין ּ ַת ְע ְּבדוּן ְלחַ ד ְּכ ִמנְ ָינֵהוֹ ן:
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :יג( ָּכל
שה ָּככָ ה אֶ ת אֵ ֶּלה ְלהַ ְק ִריב ִא ּ ׁ ֵ
)יג( ָּכל הָ אֶ זְ ָרח יַעֲ ֶ ׂ
שה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה) :יג( ָּכל ַי ִּציבָ א י ְַע ּ ֵבד ְּכ ֵדין יָת ִא ּ ֵלין
שה ָּככָ ה אֶ ת אֵ ּלֶ ה ְלהַ ְק ִריב ִא ּ ׁ ֵ
הָ אֶ זְ ָרח ַיעֲ ֶ ׂ
קֳדם יְ ָי:
ְלקָ ָרבָ א קֻ ְר ַּבן ְ ּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ָ

ֲשר ְּבתוֹ כֲכֶ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם וְ ָע ָ ׂשה ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחֹחַ
ָגור ִא ְּתכֶ ם ּגֵר אוֹ א ׁ ֶ
)יד( וְ ִכי י ּ
גור ִא ְּתכֶ ם ּגֵר אוֹ אֲ ׁ ֶשר ְ ּבתוֹ ֲככֶ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם
לַ יהֹוָ ה ַּכאֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ שׂ ּו ּ ֵכן יַעֲ ֶ ׂ
שה) :יד( וְ ִכי ָי ּ
אֲרי יִ ְת ּגַ ּיַר ִע ּ ְמכוֹ ן גִּ ּיוֹ ָרא אוֹ ִדי בֵ ינֵיכוֹ ן
שה) :יד( וַ ֵ
שה ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה ַּכאֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ שׂ ּו ּ ֵכן יַ עֲ ֶ ׂ
וְ ָע ָ ׂ
קֳדם יְ ָי ְּכ ָמא ִדי ַת ְע ְּבדוּן ּ ֵכן י ְַע ּ ֵבד:
ְל ָד ֵריכוֹ ן וְ י ְַע ּ ֵבד קֻ ְר ַּבן ְ ּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ַּב ַרעֲ וָ א ָ

)טו( הַ ּקָ הָ ל חֻ ּקָ ה אַ חַ ת לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵ ר הַ ּגָ ר חֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ָּככֶ ם ַּכ ּגֵר יִ ְהיֶה
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :טו( הַ ּקָ הָ ל חֻ ּקָ ה אַ חַ ת לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר חֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ְל ֹדרֹתֵ יכֶ ם ָּככֶ ם ַּכ ּגֵר יִ ְהיֶה
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

)טו( ְקהָ לָ א ְקי ָָמא חַ ד ְלכוֹ ן ו ְּלגִ ּיוֹ ָרא ְדיִ ְת ּגַ ּיָר ְקיַם ָעלָ ם ְל ָד ֵריכוֹ ן ְּכוָ ְתכוֹ ן ְּכגִ ּיוֹ ָרא יְ הֵ י קָ ֳדם יְ ָי:

ומ ְׁש ּ ָפט אֶ חָ ד יִ ְהיֶה לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר ִא ְּתכֶ ם) :טז( ּתוֹ ָרה אַ חַ ת
)טז( ּתוֹ ָרה אַ חַ ת ּ ִ
ומ ְׁש ּפָ ט אֶ חָ ד יִ ְהיֶה לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר ִא ְּתכֶ ם) :טז( אוֹ ַריְ ָתא ח ֲָדא וְ ִדינָא חַ ד יְ הֵ י ְלכוֹ ן ו ְּלגִ ּיוֹ ָרא ְ ּדיִ ְת ּגַ ּיַר
ִּ
ִע ּ ְמכוֹ ן:

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :יז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)יז( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)יז( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

אֲשר אֲנִ י ֵמ ִביא
)יח( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ְּב ֹבאֲ כֶ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
ש ּ ָמה) :יח( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ֲאלֵ הֶ ם ְ ּבבֹאֲ כֶ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ֵמ ִביא
אֶ ְתכֶ ם ׁ ָ
אֶ ְתכֶ ם ׁ ָש ּ ָמה:

ימר ְלהוֹ ן ְּב ֵמ ַע ְלכוֹ ן ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי אֲ נָא ָמ ֵעל י ְָתכוֹ ן ְל ַת ּ ָמן:
)יח( ַמ ֵּלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ

רומה לַ יהֹוָ ה) :יט( וְ הָ יָ ה ַּב ֲאכָ ְלכֶ ם ִמ ּלֶ חֶ ם
ימו ְת ּ ָ
)יט( וְ הָ יָה ַּבאֲ כָ ְלכֶ ם ִמ ֶּלחֶ ם הָ אָ ֶרץ ּ ָת ִר ּ
קֳדם יְ ָי:
רומה לַ יהֹוָ ה) :יט( וִ יהֵ י ְּב ֵמיכַ ְלכוֹ ן ִמ ַּל ְח ָמא ְדאַ ְר ָעא ּ ַת ְפ ְר ׁשוּן אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ָ
ימו ְת ּ ָ
הָ אָ ֶרץ ּ ָת ִר ּ
)כ(

ימו אֹ ָת ּה:
רומה ִּכ ְת ּ ַ
ימו ְת ּ ָ
ֵר ִׁ
רומת ּג ֶֹרן ּ ֵכן ּ ָת ִר ּ
אשית עֲ ִר ֹס ֵתכֶ ם חַ ָּלה ּ ָת ִר ּ

ימו אֹ ָת ּה:
רומה ִּכ ְת ּ ַ
ימו ְת ּ ָ
ֵר ִׁ
רומת ּג ֶֹרן ּ ֵכן ּ ָת ִר ּ
אשית עֲ ִר ֹס ֵתכֶ ם חַ לָּ ה ּ ָת ִר ּ

)כ(

וַתכוֹ ן חַ ְ ּל ָתא
יש אַ צְ ְ
)כ( ֵר ׁ

ּ ַת ְפ ְר ׁשוּן אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ְּכ ָמא ִדי ַמ ְפ ְר ִׁשין ִמן ִא ְד ָרא ּ ֵכן ּ ַת ְפ ְר ׁשוּן י ַָת ּה:

אשית עֲ ִרסֹתֵ יכֶ ם
ֹתיכֶ ם) :כא( ֵמ ֵר ִׁ
רומה ְל ֹדר ֵ
נו לַ יהֹוָ ה ְּת ּ ָ
אשית עֲ ִרס ֵ
)כא( ֵמ ֵר ִׁ
ֹתיכֶ ם ִּת ְּת ּ
יש אַ צְ וַ ְתכוֹ ן ִּת ְּתנוּן קֳ ָדם יְ ָי אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ְל ָד ֵריכוֹ ן:
דרֹתֵ יכֶ ם) :כא( ֵמ ֵר ׁ
רומה ְל ֹ
נו לַ יהֹוָ ה ְּת ּ ָ
ִּת ְּת ּ
)כב(

משה:
ֲשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
גו וְ לֹא ַתעֲ שׂ ּו אֵ ת ָּכל הַ ּ ִמצְ וֹ ת הָ אֵ ֶּלה א ׁ ֶ
וְ ִכי ִת ְׁש ּ ּ

משה:
ֶׁ
גו וְ לֹא ַתעֲ שׂ ּו אֵ ת ָּכל הַ ּ ִמצְ וֹ ת הָ אֵ ּלֶ ה אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)כב( וְ ִכי ִת ְׁש ּ ּ

אֲרי
)כב( וַ ֵ

ֹשה:
ִת ְׁש ְּתלוּן וְ לָ א ַת ְע ְּבדוּן יָת ָּכל ּ ִפ ּקוֹ ַד ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִ ּדי ַמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

משה ִמן הַ ּיוֹ ם אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה
ֶׁ
)כג( אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֲלֵ יכֶ ם ְּביַד
משה ִמן הַ ּיוֹ ם אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה
ֹתיכֶ ם) :כג( אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֲלֵ יכֶ ם ְ ּביַד ׁ ֶ
וָ הָ ְלאָ ה ְל ֹדר ֵ
יְ הֹוָ ה וָ הָ ְלאָ ה ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:

ֹשה ִמן יוֹ ָמא ִ ּדי פַ ִ ּקיד יְ ָי ו ְּלהַ ָּלא
ידא ְדמ ׁ ֶ
)כג( יָת ָּכל ִ ּדי פַ ִ ּקיד יְ ָי י ְָתכוֹ ן ִּב ָ

ְל ָד ֵריכוֹ ן:

)כד( וְ הָ יָה ִאם ֵמ ֵעינֵי הָ ֵע ָדה נ ֶֶעשְׂ ָתה ִל ְׁשגָ גָ ה וְ ָעשׂ ּו כָ ל הָ ֵע ָדה ּ ַפר ּ ֶבן ָּבקָ ר אֶ חָ ד
ומנְ חָ תוֹ וְ נִ ְסכּ וֹ ַּכ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ּושְׂ ִעיר ִעזִ ּים אֶ חָ ד ְלחַ ּ ָטת:
ְלעֹלָ ה ְל ֵריחַ נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה ּ ִ
)כד( וְ הָ יָ ה ִאם ֵמ ֵעינֵי הָ ֵע ָדה נֶעֶ שְׂ ָתה ִל ְׁשגָ גָ ה וְ ָעשׂ ּו כָ ל הָ ֵע ָדה ּפַ ר ּ ֶבן ָּבקָ ר אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה ְל ֵריחַ
ומנְ חָ תוֹ וְ נִ ְס ּכוֹ ַּכ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט ּושְׂ ִעיר ִעזִ ּים אֶ חָ ד ְלחַ ּ ָטת) :כד( וִ יהֵ י ִאם מֵ ֵעינֵי ְכנִ ְׁש ּ ָתא
נִ יחֹחַ לַ יהֹוָ ה ּ ִ
יה
יה וְ נִ ְס ּ ֵכ ּ
קֳדם יְ ָי ו ִּמנְ חָ ֵת ּ
ִא ְתעֲ בֵ ַדת ְל ׁ ָשל ּו וְ י ְַע ְּבדוּן ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ּתוֹ ר ַּבר ּתוֹ ֵרי חַ ד לַ עֲ לָ ָתא ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א ָ
אתא:
ִּכ ְדחָ זֵי וּצְ ִפיר ַּבר ִעזֵּי חַ ד ְלחַ ּ ָט ָ
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)כה( וְ ִכ ּ ֶפר הַ כּ ֹהֵ ן ַעל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ נִ ְסלַ ח לָ הֶ ם ִּכי ְׁשגָ גָ ה ִהוא וְ הֵ ם
אתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַעל ִׁשגְ גָ ָתם) :כה( וְ ִכ ּפֶ ר
יאו אֶ ת קָ ְר ָּבנָם ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה וְ חַ ּ ָט ָ
הֵ ִב ּ
יאו אֶ ת קָ ְר ָּבנָם ִא ּ ׁ ֶשה
הַ כּ ֹהֵ ן ַעל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ נִ ְסלַ ח לָ הֶ ם ִּכי ְׁשגָ גָ ה ִהוא וְ הֵ ם הֵ ִב ּ
אתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַעל ִׁשגְ גָ ָתם) :כה( וִ יכַ ּ ַפר ַּכהֲ נָא ַעל ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִ ּד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְׁש ְּתבֵ ק
לַ יהֹוָ ה וְ חַ ּ ָט ָ
קֳדם יְ ָי ַעל ׁ ָשלו ְּתהוֹ ן:
קֳדם יְ ָי וְ חוֹ בַ ְתהוֹ ן ָ
אֲרי ׁ ָשלו ָּתא ִהיא וְ ִא ּנוּן אַ יְ ִתיא ּו יָת קֻ ְר ַּבנְ הוֹ ן קֻ ְר ָּבנָא ָ
ְלהוֹ ן ֵ

)כו( וְ נִ ְסלַ ח ְלכָ ל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר ְּבתוֹ כָ ם ִּכי ְלכָ ל הָ ָעם ִּב ְׁשגָ גָ ה:
וְ נִ ְסלַ ח ְלכָ ל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר ְ ּבתוֹ כָ ם ִּכי ְלכָ ל הָ ָעם ִּב ְׁשגָ גָ ה:

)כו(

)כו( וְ יִ ְׁש ְּתבֵ ק ְלכָ ל

אֲרי ְלכָ ל ַע ּ ָמא ְּב ׁ ָשלו ָּתא:
נִש ּ ָתא ִ ּד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלגִ ּיוֹ ָרא ְ ּדיִ ְת ּגַ ּיַר ּ ֵבינֵיהוֹ ן ֵ
ְּכ ְׁ

ָת ּה ְלחַ ּ ָטאת) :כז( וְ ִאם
)כז( וְ ִאם נֶפֶ ׁש אַ חַ ת ּ ֶתח ֱָטא ִב ְׁשגָ גָ ה וְ ִה ְק ִריבָ ה ֵעז ַּבת ְׁשנ ָ
נֶפֶ ׁש אַ חַ ת ּ ֶתח ֱָטא ִב ְׁשגָ גָ ה וְ ִה ְק ִריבָ ה ֵעז ַּבת ְׁשנ ָ
ָת ּה ְלחַ ּ ָטאת) :כז( וְ ִאם ֱאנ ַׁש חַ ד יֵחוֹ ב ְּב ׁ ָשל ּו וִ יקָ ֵרב
אתא:
ִעזָּא ַּבת ׁ ַש ּ ַת ּה ְלחַ ּ ָט ָ

)כח( וְ ִכ ּ ֶפר הַ כּ ֹהֵ ן ַעל הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ּ ׁשֹגֶגֶת ְּבחֶ ְטאָ ה ִב ְׁשגָ גָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְלכַ ּ ֵפר ָעלָ יו
וְ נִ ְסלַ ח לוֹ ) :כח( וְ ִכ ּפֶ ר הַ כּ ֹהֵ ן ַעל הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ּ ׁשֹ ֶגגֶת ְ ּבחֶ ְטאָ ה ִב ְׁשגָ גָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְלכַ ּפֵ ר ָעלָ יו
וְ נִ ְסלַ ח לוֹ :

יה:
קֳדם יְ ָי ְלכַ ּ ָפ ָרא עֲ לוֹ ִהי וְ יִ ְׁש ְּתבֵ ק לֵ ּ
יה ְּב ׁ ָשל ּו ָ
)כח( וִ יכַ ּ ַפר ַּכהֲ נָא ַעל ֱאנ ַׁש ְ ּד ִא ְׁש ְּת ִלי ְּב ֵמחֲבֵ ּ

)כט( הָ אֶ זְ ָרח ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לַ ּ ֵגר הַ ּגָ ר ְּבתוֹ כָ ם ּתוֹ ָרה אַ חַ ת יִ ְהיֶה לָ כֶ ם לָ ֹע ֶ ׂשה
ֹשה
ִ ּב ְׁשגָ גָ ה) :כט( הָ אֶ זְ ָרח ִ ּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר ְ ּבתוֹ כָ ם ּתוֹ ָרה אַ חַ ת יִ ְהיֶה לָ כֶ ם לָ ע ֶ ׂ
ִּב ְׁשגָ גָ ה:

חֲדא יְ הֵ י ְלכוֹ ן ִל ְדי ְַע ּ ֵבד ְּב ׁ ָשל ּו:
)כט( ַי ִּציבָ א ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלגִ ּיוֹ ָרא ְ ּדיִ ְת ּגַ ּיַר ּ ֵבינֵיהוֹ ן אוֹ ַריְ ָתא ָ

הוא ְמגַ ֵ ּדף
שה ְּביָד ָר ָמה ִמן הָ אֶ זְ ָרח ּ ִ
אֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
)ל( וְ הַ ּנֶפֶ ׁש ׁ ֶ
ומן הַ ּגֵר אֶ ת יְ הֹוָ ה ּ
ומן
וְ נִכְ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ּקֶ ֶרב ַע ּ ָמ ּה) :ל( וְ הַ ּנֶפֶ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ְ ּביָ ד ָר ָמה ִמן הָ אֶ זְ ָרח ּ ִ
הוא ְמגַ ֵ ּדף וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ּקֶ ֶרב ַע ּ ָמּה:
הַ ּגֵר אֶ ת יְ הֹוָ ה ּ

יש גְּ ִלי ִמן
)ל( ֶו ֱאנ ַׁש ְ ּדי ְַע ּ ֵבד ְּב ֵר ׁ

יה:
קֳדם יְ ָי הוּא ַמ ְר ּגֵז וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י אֲ נ ׁ ָָשא הַ ִהיא ִמ ּגוֹ ַע ּ ֵמ ּ
ַי ִּציבַ יָא ו ִּמן גִּ ּיוֹ ַר ּיָא ָ
)לא(

ִּכי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ָּבזָה וְ אֶ ת ִמצְ וָ תוֹ הֵ פַ ר ִה ָּכ ֵרת ִּת ָּכ ֵרת הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא עֲ וֹ נָה בָ ּה:

)לא( ִּכי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ָּב ָזה וְ אֶ ת ִמצְ וָ תוֹ הֵ פַ ר ִה ָּכ ֵרת ִּת ָּכ ֵרת הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא עֲ וֹ נָה בָ ּה:

אֲרי ַעל
ֵ
)לא(

ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ ר וְ יָת ּ ִפ ּקוּדוֹ ִהי אַ ְׁשנֵי ִא ְׁש ּ ֵתצָ אָ ה ִת ְׁש ּ ֵתצֵ י ֱאנ ׁ ָָשא הַ ִהיא חוֹ בַ ּה ַּב ּה:
ֵמ ְ
)לב(

קש ׁש ֵעצִ ים ְּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
יש ְמ ׁ ֵ
או ִא ׁ
יו בְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וַ יִ ּ ְמצְ ּ
וַ יִ ּ ְה ּ

קש ׁש ֵעצִ ים ְ ּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
יש ְמ ׁ ֵ
או ִא ׁ
יו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וַ יִ ּ ְמצְ ּ
וַ יִ ּ ְה ּ

)לב(

)לב( וַ הֲווֹ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וְ אַ ְׁש ָּכח ּו ּגַ ְב ָרא ַּכד ְמגַ ּ ֵבב אָ ִעין ְּביוֹ ָמא ְד ׁ ַש ְּב ָתא:

משה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן וְ אֶ ל ָּכל
ֶׁ
קש ׁש ֵעצִ ים אֶ ל
יבו אֹ תוֹ הַ ּמֹצְ ִאים אֹ תוֹ ְמ ׁ ֵ
)לג( וַ יּ ְַק ִר ּ
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ָּכל
ֶׁ
קש ׁש ֵעצִ ים אֶ ל
יבו אֹ תוֹ הַ ּמֹצְ ִאים אֹ תוֹ ְמ ׁ ֵ
הָ ֵע ָדה) :לג( וַ ּי ְַק ִר ּ
הָ ֵע ָדה:

ֹשה ו ְּלוָ ת אַ הֲ רֹן ו ְּלוָ ת ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא:
יה ַּכד ְמגַ ּ ֵבב אָ ִעין ְלוָ ת מ ׁ ֶ
ָת ּ
יה ְ ּדאַ ְׁש ָּכח ּו י ֵ
)לג( וְ קָ ִריב ּו ָי ֵת ּ

יחו אֹ תוֹ ַּב ּ ִמ ְׁש ָמר ִּכי
יחו אֹ תוֹ ַּב ּ ִמ ְׁש ָמר ִּכי לֹא פֹ ַר ׁש ַמה יּ ֵָע ֶ ׂ
שה לוֹ ) :לד( וַ יַּנִּ ּ
)לד( וַ ּיַנִּ ּ
יה:
אֲרי לָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ְלהוֹ ן ָמה ְדי ְַע ְּבדוּן לֵ ּ
יה ְּבבֵ ית ַמ ְּט ָרא ֵ
ָת ּ
שה לוֹ ) :לד( וְ אַ ְּסר ּו י ֵ
לֹא פֹ ַר ׁש ַמה יּ ֵָע ֶ ׂ

יש ָרגוֹ ם אֹ תוֹ בָ אֲבָ נִ ים ָּכל הָ ֵע ָדה
יומת הָ ִא ׁ
משה מוֹ ת ּ ַ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)לה( וַ יּ ֶ
יש ָרגוֹ ם אֹ תוֹ בָ אֲ בָ נִ ים ָּכל
יומת הָ ִא ׁ
משה מוֹ ת ּ ַ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
חנֶה) :לה( וַ יּ ֶ
חוץ לַ ּ ַמ ֲ
ִמ ּ
חוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה:
הָ ֵע ָדה ִמ ּ

יה ְּבאַ ְב ַנ ּיָא ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא
ָת ּ
ֹשה ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל ּגַ ְב ָרא ְרגוּמ ּו י ֵ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)לה( וַ ַ

יתא:
ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ

מו אֹ תוֹ ָּבאֲבָ נִ ים וַ ָיּמֹת ַּכאֲ ׁ ֶשר
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וַ יִ ּ ְרגְּ ּ
יאו אֹ תוֹ ָּכל הָ ֵע ָדה אֶ ל ִמ ּ
)לו( וַ ּיֹצִ ּ
מו אֹ תוֹ ָּבאֲ בָ נִ ים
צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וַ יִ ּ ְרגְּ ּ
יאו אֹ תוֹ ָּכל הָ עֵ ָדה אֶ ל ִמ ּ
משה) :לו( וַ ּיֹצִ ּ
משה:
ֶׁ
וַ יָ ּמֹת ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת

יה
ָת ּ
יתא ו ְּרגָ מ ּו י ֵ
יה ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְל ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
ָת ּ
)לו( וְ אַ ּ ִפיק ּו י ֵ

ֹשה:
ְּבאַ ְב ַנ ּיָא ו ִּמית ְּכ ָמא ִדי ּ ַפ ִקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ
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משה ּלֵ אמֹר:
משה ֵּלאמֹר) :לז( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)לז( וַ יּ ֶ

ֹשה
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)לז( וַ ַ

ימר:
ְל ֵמ ָ

)לח( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם וְ ָעשׂ ּו לָ הֶ ם צִ יצִ ת ַעל ַּכנְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם
נו ַעל צִ יצִ ת הַ ָּכנָף ּ ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת) :לח( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת
ְל ֹדר ָֹתם וְ נ ְָת ּ
נו ַעל צִ יצִ ת הַ ָּכנָף ּ ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת:
אֲלֵ הֶ ם וְ ָעשׂ ּו לָ הֶ ם צִ יצִ ת ַעל ַּכנְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם ְל ֹדר ָֹתם וְ נ ְָת ּ

)לח(

ימר ְלהוֹ ן וְ י ְַע ְּבדוּן ְלהוֹ ן ְּכרו ְּס ּ ְפ ִדין ַעל ַּכנְ פֵ י ְכסו ְּתהוֹ ן ְל ָד ֵריהוֹ ן וְ יִ ְּתנוּן ַעל ְּכרו ְּס ּ ְפ ָדא
ַמ ּ ֵלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ
ְדכַ נְ פָ א חו ָּטא ִד ְתכֶ ְל ּ ָתא:

יתם
יתם אֹ תוֹ ּוזְ כַ ְר ּ ֶתם אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה וַ עֲ שִׂ ֶ
ור ִא ֶ
)לט( וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְלצִ יצִ ת ּ ְ
תם זֹנִ ים אַ ח ֲֵריהֶ ם) :לט(
אֲשר אַ ּ ֶ
תורו אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי עֵ ינֵיכֶ ם ׁ ֶ
אֹ ָתם וְ לֹא ָת ּ ּ
תורו
יתם אֹ תוֹ ּוזְ כַ ְר ּתֶ ם אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ת יְ הֹוָ ה וַ עֲ שִׂ ֶ
וְ הָ ָיה לָ כֶ ם ְלצִ יצִ ת ּ ְור ִא ֶ
יתם אֹ ָתם וְ לֹא ָת ּ ּ
יה
ָת ּ
תם זֹנִ ים אַ חֲ ֵריהֶ ם) :לט( וִ יהוֹ ן ְלכוֹ ן ִל ְכרו ְּס ּ ְפ ִדין וְ ֶתחֱזוּן י ֵ
אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ חֲ ֵרי ֵעינֵיכֶ ם ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ֶ
וְ ִת ְד ְּכרוּן יָת ָּכל ּ ִפ ּקו ַּד ּיָא ַדיְ ָי וְ ַת ְע ְּבדוּן י ְָתהוֹ ן וְ לָ א ִת ְּטעוּן ָּב ַתר ִה ְרהוּר ִל ְּבכוֹ ן וּבָ ַתר חֵ יז ּו ֵעינֵיכוֹ ן ִ ּדי אַ ּתוּן ָט ַען
ַּב ְת ֵריהוֹ ן:

יתם ְק ִׁ
יתם אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ָתי וִ ְהיִ ֶ
רו וַ עֲ שִׂ ֶ
דשים לֵ אלֹהֵ יכֶ ם) :מ( ְל ַמ ַען
)מ( ְל ַמ ַען ִּתזְ ְּכ ּ
דשים לֵ אלֹהֵ יכֶ ם:
יתם ְק ִׁ
יתם אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ָתי וִ ְהיִ ֶ
רו וַ עֲ שִׂ ֶ
ִּתזְ ְּכ ּ

)מ( ְּב ִדיל ְ ּד ִת ְד ְּכרוּן וְ ַת ְע ְּבדוּן יָת ָּכל

קֳדם אֱלָ הֲ כוֹ ן:
ישין ָ
ּ ִפ ּקו ָּדי ו ְּתהוֹ ן קַ ִ ּד ִׁ

אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם
אֲשר הוֹ צֵ ִ
ֶׁ
)מא( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם
אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ
אלֹהֵ יכֶ ם) :מא( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ֲא ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
לֵ אל ִֹהים אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
ִמצְ ַריִ ם ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:

)מא( אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ִ ּדי אַ ּ ֵפ ִקית י ְָתכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא

ְד ִמצְ ַריִ ם ְל ֵמהֲ וֵי ְלכוֹ ן לֵ אֱלָ הָ א ֲאנָא יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן:

רש"י
)כ( כדברך  -בשביל מה שאמרת פן יאמרו
מבלתי יכולת ה':
)כא( ואולם  -כמו אבל זאת אעשה להם :חי
אני  -לשון שבועה כשם שאני חי וכבודי
ימלא את כל הארץ כך אקיים להם כי כל
האנשים הרואים וגו' .אם יראו את הארץ הרי
זה מקרא מסורס חי אני כי כל האנשים אם
יראו את הארץ וכבודי ימלא את כל הארץ
שלא יתחלל שמי במגפה הזאת לאמר מבלתי
יכולת ה' להביאם שלא אמיתם פתאום כאיש
אחד אלא באיחור ארבעים שנה מעט מעט:
)כב( וינסו  -כמשמעו :זה עשר פעמים -
שנים בים ושנים במן ושנים בשליו וכו'
כדאיתא במס' ערכין:
)כג( אם יראו  -לא לא יראו :לא יראוה -
לא יראו את הארץ:
)כד( רוח אחרת ) -במדבר רבה( שתי רוחות
אחת בפה ואחת בלב למרגלים אמר אני
עמכם בעצה ובלבו היה לומר האמת ועל ידי

כן היה בו כח להשתיקם כמו שנא' ויהס כלב
שהיו סבורים שיאמר כמותם זהו שנא' בספר
)יהושע יד( ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי
ולא כאשר עם פי :וימלא אחרי  -וימלא את
לבו אחרי וזה מקרא קצר :אשר בא שמה -
חברון תנתן לו :יורשנה כתרגומו יתרכינה
יורישו את הענקים ואת העם אשר בה ואין
לתרגמו יירתינה אלא במקום יירשנה:
)כה( והעמלקי וגו'  -אם תלכו שם יהרגו
אתכם מאחר שאיני עמכם :מחר פנו -
לאחוריכם וסעו לכם וגו':
)כז( לעדה הרעה וגו'  -אלו המרגלים מכאן
לעדה שהיא עשרה :אשר המה מלינים  -את
ישראל עלי :את תלנות בני ישראל אשר המה
מלינים  -המרגלים מלינים אותם עלי
שמעתי:
)כח( חי אני  -לשון שבועה :אם לא וגו' כן
אעשה  -כביכול איני חי :כאשר דברתם -
שבקשתם ממני או במדבר הזה לו מתנו:
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חק לישראל – פרשת שלח יום ו'
)כט( וכל פקדיכם לכל מספרכם  -כל
הנמנה לכל מספר שאתם נמנין בו כגון לצאת
ולבא לצבא ולתת שקלים כל המנויים לכל
אותן מספרות ימותו ואלו הן מבן כ' שנה וגו'
להוציא שבטו של לוי שאין פקודיהם מבן
עשרים:
)לב( ופגריכם אתם  -כתרגומו )דילכון( לפי
שדבר על הבנים להכניסם לארץ ובקש לומר
ואתם תמותו נופל לשון זה כאן לומר אתם:
)לג( ארבעים שנה  -לא מת אחד מהם פחות
מבן ס' לכך נגזר ארבעים כדי שיהיו אותם
של בני עשרים מגיעין לכלל ששים ושנה
ראשונה היתה בכלל ואע"פ שקדמה לשלוח
המרגלים לפי שמשעשו את העגל עלתה
גזירה זו במחשבה אלא שהמתין להם עד
שתתמלא סאתם וזהו שנאמר )שמות לב(
וביום פקדי במרגלים ופקדתי עליהם חטאתם
ואף כאן נא' תשאו את עונותיכם ולא עונכם
שתי עונות של עגל ושל תלונה וחשב להם
במנין חייהם מקצת שנה ככולה וכשנכנסו
לשנת ששים מתו אותם של בני עשרים :ונשאו
את זנותיכם  -כתרגומו ויקבלון ית חוביכון:
)לד( את תנואתי  -שהניאותם את לבבכם
מאחרי .תנואה לשון הסרה כמו )במדבר ל( כי
הניא אביה אותה:
)לו( וישבו וילינו עליו  -וכששבו מתור הארץ
הרעימו עליו את כל העדה בהוצאת דבה
אותם אנשים וימותו .כל הוצאת דבה לשון
חינוך דברים שמלקיחים לשונם לאדם לדבר
בו כמו )שיר ז( דובב שפתי ישנים וישנה
לטובה וישנה לרעה לכך נאמר כאן מוציאי
דבת הארץ רעה שיש דבה שהיא טובה :דבה
 פרליר"ש בלע"ז:)לז( במגפה לפני ה'  -באותה מיתה ההגונה
להם מדה כנגד מדה הם חטאו בלשון
ונשתרבב לשונם עד טבורם ותולעים יוצאים
מלשונם ובאין לתוך טבורם לכך נא' במגפה
ולא במגפה וזהו לפני ה' באותה הראויה להם
על פי מדותיו של הקב"ה שהוא מודד מדה
כנגד מדה:
)לח( ויהושע וכלב חיו  -מה ת"ל חיו מן
האנשים ההם אלא מלמד שנטלו )ב"ב קיז(

חלקם של מרגלים בארץ וקמו תחתיהם
לחיים:
)מ( אל ראש ההר  -והוא הדרך העולה
לארץ ישראל :הננו ועלינו אל המקום -
לארץ ישראל :אשר אמר ה'  -לתתה לנו שם
נעלה :כי חטאנו  -על אשר אמרנו הלא טוב
לנו שוב מצרימה:
)מא( והוא לא תצלח  -זו שאתם עושין לא
תצלח:
)מג( כי על כן שבתם  -כלומר כי זאת תבא
לכם על אשר שבתם וגו':
)מד( ויעפלו  -לשון חוזק וכן )חבקוק ב( הנה
עפלה .אינגרי"ש בלע"ז לשון עזות וכן )מיכה
ד( עופל בת ציון )ישעיה לב( עופל ובחן.
ומדרש תנחומא מפרשו לשון אופל הלכו
חשכים שלא ברשות:
)מה( ויכתום  -כמו )דברים ט( ואכות אותו
טחון מכה אחר מכה :עד החרמה .שם
המקום נקרא על שם המאורע:
)ב( כי תבאו  -בשר להם שיכנסו לארץ:
)ג( ועשיתם אשה  -אין זה צווי אלא כשתבאו
שם ותעלה על לבבכם לעשות אשה לה' :ריח
ניחח  -שיהיה נחת רוח לפני :לפלא נדר או
בנדבה וגו'  -או שתעשו האשה בשביל חובת
מועדיכם שחייבתי אתכם לעשות במועד:
)ד( והקריב המקריב  -תקריבו נסכים ומנחה
לכל בהמה המנחה כליל והשמן נבלל בתוכה
והיין לספלים כמו ששנינו במסכת סוכה
)סוכה נה(:
)ה( לכבש האחד  -על כל האמור למעלה
הוא מוסב על המנחה ועל השמן ועל היין:
)ו( או לאיל  -ואם איל הוא) .מנחות צא(
ורבותינו דרשו או לרבות את הפלגס לנסכי
איל )חולין כג(:
)י( אשה ריח  -אינו מוסב אלא על המנחה
והשמן אבל היין אינו אשה שאינו ניתן על
האש:
)יא( או לשה  -בין שהוא בכבשים בין שהוא
בעזים כבש ושה קרוים בתוך שנתם :איל -
בן י"ג חדש ויום אחד:
)יב( כמספר אשר תעשו  -כמספר הבהמות
אשר תקריבו לקרבן ככה תעשו נסכים לכל
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אחד מהם :כמספרם  -של בהמות מספרם
של נסכים:
)טו( ככם כגר  -כמותכם כן גר וכן דרך לשון
עברית )בראשית יג( כגן ה' כארץ מצרים כן
ארץ מצרים) .מ"א כב( כמוני כמוך כעמי
כעמך:
)יח( בבאכם אל הארץ  -משונה ביאה זו
מכל ביאות שבתורה שבכולן נאמר כי תבא כי
תבאו לפיכך כולן למדות זו מזו וכיון שפרט
לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא לאחר
ירושה וישיבה אף כולן כן אבל זו נאמר בה
בבואכם משנכנסו בה ואכלו מלחמה נתחייבו
בחלה:
)כ( ראשית ערסתכם  -כשתלושו כדי
עיסותיכם שאתם רגילין ללוש במדבר וכמה
היא )שמות טז( וימודו בעומר עומר לגלגלת
)ושיעורו מ"ג ביצים וחומש ביצה( תרימו
מראשיתה כלו' קודם שתאכלו ממנה ראשית
תלקח חלה אחת תרומה לשם ה' :חלה -
טורטי"ל בלע"ז :כתרומת גורן  -שלא נאמר
בה שיעור ולא כתרומת מעשר שנא' בה
שיעור אבל חכמים נתנו שיעור לבעל הבית
אחד מעשרים וארבעה ולנחתום אחד
מארבעים ושמונה:
)כא( מראשית ערסתיכם ) -ספרי( למה
נאמר לפי שנאמר ראשית עריסותיכם שומע
אני ראשונה שבעיסות ת"ל מראשית מקצתה
ולא כולה :תתנו לה' תרומה ) -ספרי( לפי
שלא שמענו שיעור לחלה נאמר תתנו שיהא
בה כדי נתינה:
)כב( וכי תשגו ולא תעשו  -ע"א היתה בכלל
כל המצות שהצבור מביאין עליהן פר והרי
הכתוב מוציאה כאן מכללן לידון בפר לעולה
ושעיר לחטאת :וכי תשגו וגו' ) -שם( בע"א
הכתוב מדבר או אינו אלא באחת מכל המצות
ת"ל את כל המצות האלה מצוה אחת שהיא
ככל המצות מה העובר על כל המצות
)כריתות ז( פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים
אף מצוה זו פורק בה עול ומפר ברית ומגלה
פנים ואיזו זו ע"א :אשר דבר ה' אל משה -
)הוריות ח( אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה

שמענום )תהלים סב( אחת דבר אלהים שתים
זו שמעתי:
)כג( את כל אשר צוה וגו' ) -ספרי( מגיד
שכל המודה בע"א ככופר בכל התורה כולה
ובכל מה שנתנבאו הנביאים שנא' מן היום
אשר צוה ה' והלאה:
)כד( אם מעיני העדה נעשתה לשגגה  -אם
מעיני העדה נעשתה עבירה זו ע"י שוגג כגון
ששגגו והורו על אחת מן העבודות שהיא
מותרת לעבוד ע"א בכך :לחטת ) -הוריות יג
זבחים נ( חסר א' שאינו כשאר חטאות שכל
חטאות שבתורה הבאות עם עולה החטאת
קודמת לעולה שנא' )ויקרא ה( ואת השני
יעשה עולה וזו עולה קודמת לחטאת:
)כה( הביאו את קרבנם אשה לה' ) -ספרי
יבמות ט( זה האמור בפרשה הוא פר העולה
שנאמר אשה לה' :וחטאתם  -זה השעיר:
)כז( תחטא בשגגה  -מט בע"א :עז בת
שנתה  -שאר עבירות יחיד מביא כשבה או
שעירה ובזו קבע לה שעירה:
)ל( ביד רמה  -במזיד :מגדף  -מחרף כמו
)יחזקאל ה( והיתה חרפה וגדופה )ישעיה לו(
אשר גדפו נערי מלך אשור .עוד דרשו
רבותינו מכאן למברך את השם שהוא בכרת
)סנהדרין צ(:
)לא( דבר ה'  -אזהרת ע"א מפי הגבורה
והשאר מפי משה :עונה בה  -בזמן שעונה
בה שלא עשה תשובה:
)לב( ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו -
)כריתות ז( בגנותן של ישראל דבר הכתוב
שלא שמרו אלא שבת ראשונה ובשניה בא זה
וחללה:
)לג( המצאים אתו מקושש ) -ספרי( שהתרו
בו ולא הניח מלקושש אף משמצאוהו והתרו
בו:
)לד( כי לא פרש מה יעשה לו ) -ספרי
סנהדרין עח( לא היו יודעים באיזו מיתה
ימות אבל יודעים היו שהמחלל שבת במיתה:
)לה( רגום  -פשנ"ט בלע"ז וכן הלוך אלנ"ט
וכן זכור ושמור:
)לו( ויציאו אותו  -מכאן שבית הסקילה חוץ
ורחוק מב"ד )סנהדרין מב(:
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)לח( ועשו להם ציצת  -על שם הפתילים
התלוים בה כמו )יחזקאל ח( ויקחני בציצית
ראשי .ד"א ציצית על שם וראיתם אותו כמו
)שיר ב( מציץ מן החרכים :תכלת ) -מנחות
מב( צבע ירוק של חלזון:
)לט( וזכרתם את כל מצות ה'  -שמנין
גימטריא של ציצית שש מאות ושמונה חוטים
וחמשה קשרים הרי תרי"ג :ולא תתורו אחרי
לבבכם  -כמו )במדבר יג( מתור הארץ .הלב
והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את
העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה
את העבירות:
)מא( אני ה'  -נאמן לשלם שכר :אלהיכם -
נאמן להפרע :אשר הוצאתי אתכם  -על מנת
כן פדיתי אתכם שתקבלו עליכם גזרותי:
אני ה' אלהיכם  -עוד למה נא' כדי שלא
יאמרו ישראל מפני מה אמר המקום לא
שנעש' ונטול שכר אנו לא עושים ולא נוטלים
שכר )שבת פח( על כרחכם אני מלככם וכן
הוא אומר )יחזקאל כ( אם לא ביד חזקה וגו'
אמלוך עליכם ד"א למה נאמר יציאת מצרים
אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור

נביא

לשאינה של בכור אני הוא עתיד להבחין
ולהפרע מן התולה קלא אילן בבגדו ואומר
תכלת הוא )ב"מ סא( ומיסודו של רבי משה
הדרשן העתקתי למה נסמכה פרשת מקושש
לפ' ע"א )חולין ה( לומר שהמחלל את השבת
כעובד ע"א שאף היא שקולה ככל המצות וכן
הוא אומר בעזרא )נחמי' ט( ועל הר סיני
ירדת ותתן לעמך תורה ומצות ואת שבת
קדשך הודעת להם ואף פרשת ציצית לכך
נסמכה לאלו לפי שאף היא שקולה כנגד כל
המצות שנא' ועשיתם את כל מצותי :על כנפי
בגדיהם  -כנגד )שמות יט( ואשא אתכם על
כנפי נשרים .על ארבע כנפות ולא בעלת
שלש ולא בעלת חמש כנגד ד' לשונות של
גאולה שנאמר במצרים )שמות ז( והוצאתי
והצלתי וגאלתי ולקחתי :פתיל תכלת .על שם
שכול בכורות תרגום של שכול תכלא .ומכתם
היתה בלילה וכן צבע התכלת דומה לרקיע
המשחיר לעת ערב ושמונה חוטים שבה כנגד
שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים
עד שאמרו שירה על הים:

– יהושע פרק ב'

כו
נון ִמן הַ ּ ִׁש ִּטים ְׁשנַיִ ם ֲאנ ִָׁשים ְמ ַרגְּ ִלים חֶ ֶר ׁש לֵ אמֹר ְל ּ
)א( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן ּ
בו
וש ָמ ּה ָרחָ ב וַ יִ ּ ְׁש ְּכ ּ
ֹאו ּ ֵבית ִא ּ ׁ ָשה זוֹ נָה ּ ְׁ
כו וַ ָ ּיב ּ
או אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ אֶ ת יְ ִריחוֹ וַ ּי ְֵל ּ
ְר ּ
ְ
או הֵ ּנָה הַ ַּליְ לָ ה ִמ ְּבנֵי
ׁ ָש ּ ָמה) :ב( וַ יֵּאָ ַמר ְל ֶמלֶ ך יְ ִריחוֹ לֵ אמֹר ִה ּנֵה אֲ נ ִָׁשים ָּב ּ
יאי
יִ שְׂ ָראֵ ל לַ ְח ּפֹר אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :ג( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ֶמלֶ ְך יְ ִריחוֹ אֶ ל ָרחָ ב לֵ אמֹר הוֹ צִ ִ
או) :ד(
או ְלבֵ ֵ
ֶׁ
הָ אֲ נ ִָׁשים הַ ָּב ִאים אֵ לַ יִ ְך
ית ְך ִּכי לַ חְ ּפֹר אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ ָּב ּ
אֲשר ָּב ּ
או אֵ לַ י הָ ֲאנ ִָׁשים וְ לֹא
וַ ִּת ּקַ ח הָ ִא ּ ׁ ָשה אֶ ת ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִָׁשים וַ ִּתצְ ּ ְפנוֹ וַ ּת ֶ
ֹאמר ּ ֵכן ָּב ּ
ְ
או לֹא י ַָד ְע ִּתי
י ַָד ְע ִּתי ֵמאַ יִ ן הֵ ּ ָמה) :ה( וַ יְ ִהי הַ ּ ׁ ַש ַער ִל ְס ּגוֹ ר ַּב ׁ ֶ
חשך וְ הָ אֲ נ ִָׁשים יָצָ ּ
יגום) :ו( וְ ִהיא הֶ עֱ לָ ַתם הַ ּגָ גָ ה
פו ַמהֵ ר אַ ח ֲֵריהֶ ם ִּכי ַת ּ ִׂש ּ
כו הָ אֲ נ ִָׁשים ִר ְד ּ
אָ נָה הָ ְל ּ
פו אַ ח ֲֵריהֶ ם ֶ ּד ֶרךְ
וַ ִּת ְט ְמנֵם ְּבפִ ְׁש ּ ֵתי הָ ֵעץ הָ עֲ ֻרכוֹ ת לָ ּה ַעל הַ ּגָ ג) :ז( וְ הָ אֲ נ ִָׁשים ָר ְד ּ
או הָ ר ְֹד ִפים אַ ח ֲֵריהֶ ם) :ח(
רו אַ ח ֲֵרי ַּכ ׁ ֶ
אֲשר יָצְ ּ
הַ יּ ְַר ֵ ּדן ַעל הַ ּ ַמ ְע ְּברוֹ ת וְ הַ ּ ׁ ַש ַער סָ גָ ּ
ֹאמר אֶ ל הָ ֲאנ ִָׁשים
בון וְ ִהיא ָע ְל ָתה עֲ לֵ יהֶ ם ַעל הַ ּגָ ג) :ט( וַ ּת ֶ
וְ הֵ ּ ָמה טֶ ֶרם יִ ְׁש ָּכ ּ
ֹגו ָּכל
י ַָד ְע ִּתי ִּכי נ ַָתן יְ הוָ ה לָ כֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ִכי נָפְ לָ ה אֵ ַ
ינו וְ כִ י ָנמ ּ
ימ ְתכֶ ם ָעלֵ ּ
סוף
אֲשר הוֹ ִב ׁ
ֶׁ
נו אֵ ת
ְׁ
יש יְ הוָ ה אֶ ת ֵמי יַם ּ
ישבֵ י הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם) :י( ִּכי ׁ ָש ַמ ְע ּ
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ֲשר ְּב ֵעבֶ ר
יתם ִל ְׁשנֵי ַמ ְלכֵ י הָ ֱאמ ִֹרי א ׁ ֶ
אתכֶ ם ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וַ אֲ ׁ ֶשר עֲ שִׂ ֶ
ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם ְּבצֵ ְ
נו וְ לֹא קָ ָמה
ולעוֹ ג א ׁ ֶ
הַ ַיּ ְר ֵ ּדן ְל ִסיחֹן ּ ְ
ֲשר הֶ ח ֱַר ְמ ּ ֶתם אוֹ ָתם) :יא( וַ נִּ ְׁש ַמע וַ יִ ּ ּ ַמס ְלבָ בֵ ּ
הוא ֱאל ִֹהים ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל
רוחַ ְּב ִא ׁ
יש ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם ִּכי יְ הוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ּ
עוֹ ד ּ
יתם
יתי ִע ּ ָמכֶ ם חָ סֶ ד וַ עֲ שִׂ ֶ
עו נָא ִלי ַּביהוָ ה ִּכי ָעשִׂ ִ
הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ָתחַ ת) :יב( וְ ַע ּ ָתה ִה ּ ׁ ָש ְב ּ
ֱמת) :יג( וְ הַ חֲיִ ֶתם אֶ ת אָ ִבי וְ אֶ ת
ּגַ ם אַ ּ ֶתם ִעם ּ ֵבית אָ ִבי חֶ סֶ ד ּונְ ַת ּ ֶתם ִלי אוֹ ת א ֶ
ֲשר לָ הֶ ם וְ ִה ַ ּצ ְל ּ ֶתם אֶ ת
ִא ּ ִמי וְ אֶ ת אַ חַ י וְ אֶ ת אַ ְחוֹ ַתי \}אַ ְחיוֹ ַתי\{ וְ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
ידו
ינו ִמ ּ ָמוֶת) :יד( וַ יּ ְ
מות ִאם לֹא ַתגִּ ּ
נו ַת ְח ּ ֵתיכֶ ם לָ ּ
רו לָ ּה הָ אֲ נ ִָׁשים נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ֹאמ ּ
נַפְ ׁש ֵֹת ּ
ְ
ֱמת) :טו(
ינו ִע ּ ָמך חֶ סֶ ד וֶ א ֶ
נו אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ָעשִׂ ּ
נו זֶה וְ הָ יָה ְּב ֵתת יְ הוָ ה לָ ּ
אֶ ת ְ ּדבָ ֵר ּ
שבֶ ת) :טז(
יתהּ ְּב ִקיר הַ חוֹ ָמה ּובַ חוֹ ָמה ִהיא יוֹ ׁ ָ
וַ ּתוֹ ִר ֵדם ַּבחֶ בֶ ל ְּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן ִּכי בֵ ָ
לשת י ִָמים
עו בָ כֶ ם הָ ר ְֹד ִפים וְ נ ְַח ּ ֵב ֶתם ׁ ָש ּ ָמה ְׁש ׁ ֶ
וַ ּת ֶ
כו ּ ֶפן יִ ְפגְּ ּ
ֹאמר לָ הֶ ם הָ הָ ָרה ֵּל ּ
נו
כו ְל ַד ְר ְּככֶ ם) :יז( וַ יּ ְ
רו אֵ לֶ יהָ הָ ֲאנ ִָׁשים נְ ִקיִ ּם אֲ נ ְַח ּ
ֹאמ ּ
ַעד ׁשוֹ ב הָ ר ְֹד ִפים וְ אַ חַ ר ּ ֵת ְל ּ
חוט
נו בָ ִאים ָּבאָ ֶרץ אֶ ת ִּת ְקוַ ת ּ
נו) :יח( ִה ּנֵה ֲאנ ְַח ּ
ִמ ּ ְׁשבֻ ָע ֵת ְך הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר ִה ְׁש ַּב ְע ּ ָת ּ
נו בוֹ וְ אֶ ת אָ ִב ְ
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֵמ ְך וְ אֶ ת אַ חַ יִ ְך
הַ ּ ׁ ָשנִ י הַ זֶּה ִּת ְק ְׁש ִרי ַּבחַ לּ וֹ ן אֲ ׁ ֶשר הוֹ ַר ְד ּ ֵת ּ
וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵבית אָ ִב ְ
יך ּ ַתאַ ְס ִפי אֵ לַ יִ ְך הַ ָּביְ ָתה) :יט( וְ הָ ָיה כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר יֵצֵ א ִמ ַ ּד ְל ֵתי
אֲשר יִ ְהיֶה ִא ּ ָת ְך ַּב ַּביִ ת ָ ּדמוֹ
ֶׁ
נו נְ ִקיִ ּם וְ כֹל
חוצָ ה ָ ּדמוֹ בְ ר ׁ
בֵ ֵ
ֹאשוֹ וַ ֲאנ ְַח ּ
ית ְך הַ ּ
ינו נְ ִקיִ ּם ִמ ּ ְׁשבֻ ָע ֵתךְ
ְבר ׁ ֵ
נו זֶה וְ הָ יִ ּ
נו ִאם יָד ִּת ְהיֶה בּ וֹ ) :כ( וְ ִאם ּ ַתגִּ ִידי אֶ ת ְ ּדבָ ֵר ּ
ֹאש ּ
כו וַ ִּת ְק ׁשֹר אֶ ת
הוא וַ ְּת ׁ ַש ְ ּלחֵ ם וַ ּיֵלֵ ּ
ֹאמר ְּכ ִדבְ ֵריכֶ ם ּ ֶכן ּ
נו) :כא( וַ ּת ֶ
אֲ ׁ ֶשר ִה ְׁש ַּב ְע ּ ָת ּ
בו
בו ׁ ָשם ְׁש ׁ ֶ
לשת י ִָמים ַעד ׁ ָש ּ
או הָ הָ ָרה וַ יּ ְֵׁש ּ
כו וַ ָ ּי ֹב ּ
ִּת ְקוַ ת הַ ּ ׁ ָשנִ י ַּבחַ לּ וֹ ן) :כב( וַ ּי ְֵל ּ
ְ
בו ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִָׁשים
או) :כג( וַ יּ ׁ ֻ
ָש ּ
הָ ר ְֹד ִפים וַ יְ בַ ְק ׁש ּו הָ ר ְֹד ִפים ְּבכָ ל הַ ֶ ּד ֶרך וְ לֹא ָמצָ ּ
רו לוֹ אֵ ת ָּכל הַ ּמֹצְ אוֹ ת
ֹאו אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻ
נון וַ יְ סַ ּ ְפ ּ
ש ַע ִּבן ּ
רו וַ ָ ּיב ּ
דו ֵמהָ הָ ר וַ ּי ַַעבְ ּ
וַ ּי ְֵר ּ
ֹגו ָּכל
אוֹ ָתם) :כד( וַ ּי ְ
נו אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ וְ גַ ם ָנמ ּ
רו אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּכי נ ַָתן יְ הוָ ה ְּבי ֵָד ּ
ֹאמ ּ
ֵינו:
ישבֵ י הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ָפנ ּ
ְׁ

משנה

 -אהלות פרק יא'

חוץֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ִּב ְפנִ ים ְטהוֹ ִרין .טֻ ְמאָ ה בִ ְפנִ יםֵ ּ ,כ ִלים
)א( הַ ַּביִ ת ׁ ֶשנִּ ְס ַ ּדק ,טֻ ְמאָ ה בַ ּ
חוץֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א בַ ּ ֶס ֶדק אַ ְר ָּב ָעה ְטפָ ִחיםֵּ .בית ִה ֵּלל
ׁ ֶש ַּב ּ
הואַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁש ּום ּ ֵבית ִה ֵּללּ ,פוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח:
אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -א( הבית שנסדק  -גג הבית
שנחלק על פני כולו לשני חלקים :טומאה
בחוץ  -לצד החיצון שבו הפתח :כלים
שבפנים טהורים  -שאין דרך טומאה ליכנס

אלא לצאת :ובית הלל אומרים כל שהוא -
בתוספתא מפרש כל שהוא דבית הלל ובלבד
שיהא כחוט המשקולת .והלכה כבית הלל:

נִס ְ ּדקָ ה ,טֻ ְמאָ ה ְבצַ ד זֶהֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ְּבצַ ד הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְטהוֹ ִרים .נ ַָתן אֶ ת
)ב( אַ ְכסַ ְד ָרה ׁ ֶש ּ ְ
ַרגְ לוֹ אוֹ קָ נֶה ִמ ְל ַמ ְעלָ ןֵ ,ע ַרב אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה .נ ַָתן אֶ ת הַ ּקָ נֶה ָּבאָ ֶרץ ,אֵ ינוֹ ֵמ ִביא
אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְהיֶה גָ בוֹ ַּה ִמן הָ אָ ֶרץ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח:
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רע"ב ) -ב( אכסדרה שנסדקה  -תקרת
האכסדרה שנחלקה לשתים :כלים שבצד השני
טהורים  -שאויר הסדק מפסיק וגורם שאין

הטומאה עוברת לצד השני :עירב את
הטומאה  -לפי שנסתם האויר :בארץ -
ברצפת האכסדרה כנגד הסדק שבתקרה:

יו גְ בוֹ ִהים ִמן
)ג( סָ גוֹ ס ָעבֶ ה וְ ֹכפֶ ת ָעבֶ ה אֵ ינָן ְמ ִב ִ
יאין אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
פולים זוֹ ַעל ּגַ ּ ֵבי זוֹ אֵ ינָן ְמ ִביאוֹ ת אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ַעד
הָ אָ ֶרץ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חְ .ק ּ ִ
ָתון ׁ ָשםֵ ּ ,בית
ׁ ֶש ְּתהֵ א הָ ֶע ְליוֹ נָה גְ בוֹ הָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח .הָ יָה אָ ָדם נ ּ
לול
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אָ ָדם חָ ּ
צד הָ עֶ ְליוֹ ן ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה:
הוא ,וְ הַ ַ ּ
ּ
רע"ב ) -ג( סגוס  -בגד צמר עב מאוד:
וכופת  -קורה עבה .אע"פ שגובה עוביין
יותר מטפח ,אינן מביאין את הטומאה אם
נתנן בארץ כנגד הסדק שבתקרת אכסדרה,
אלא אם כן יש תחתיהן חלל טפח :קפולין -
כמו טלית מקופלת ,בגדים הרבה מקופלים זו

על זו :עד שתהא העליונה גבוהה מן הארץ
טפח  -ואע"פ שהבגדים נתונים תחתיה,
העליונה מביאה את הטומאה הואיל וגבוהה
מן הארץ טפח :היה אדם נתון שם  -בארץ
כנגד הסדק :חלול  -חלל הגוף נחשב חלל
אע"פ שבני מעיו לתוכו:

)ד( הָ יָה ַמ ְׁש ִקיף ְּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן וְ הֶ א ֱִהיל ַעל קוֹ ְב ֵרי הַ ּ ֵמתֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
אֵ ינוֹ ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםֵ ,מ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הּ .ומוֹ ִדים
יאין אֶ ת
יו ְׁשנַיִ ם זֶה ַעל ּגַ ּ ֵבי זֶהֶ ׁ ,שהֵ ם ְמ ִב ִ
ׁ ֶש ִאם הָ יָה לָ ּ ׁ
בוש ְּבכֵ לָ יו ,אוֹ ׁ ֶשהָ ּ
הַ ּטֻ ְמאָ ה:
רע"ב ) -ד( והאהיל על קוברי המת -
היינו שהאהיל על המת :בית שמאי אומרים
אינו מביא את הטומאה  -בית שמאי
לטעמייהו דחלל גופו לא חשיב חלל ,הלכך
אינו מביא את הטומאה לבית .ובית הלל

לטעמייהו דחשבי ליה חלל ,הלכך אע"פ
שגופו דבוק בחלון ,צד עליון שבו מביא את
הטומאה לבית דהא איכא חלל גופו דהוי
טפח :ומודים  -בית שמאי באדם לבוש:

ילו ָעלָ יו קוֹ ְב ֵרי ֵַהתֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
)ה( הָ יָה מֻ ּ ָטל ַעל הָ ִא ְסקֻ ּ ָפה וְ הֶ א ֱִה ּ
אֵ ינוֹ ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםֵ ,מ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה:
רע"ב ) -ה( היה מוטל על האסקופה -
מקצתו בתוך הבית ומקצתו חוץ לבית :אינו

מביא את הטומאה  -דאין כאן חלל:

הֲריןּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל
ילו ָעלָ יו ְטהוֹ ִריםֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי ְמ ַט ִ
)ו( הַ ּטֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ ת וְ הֶ א ֱִה ּ
ְמ ַט ּ ְמ ִאין:
רע"ב ) -ו( והאהילו עליו טהורים  -על
מקצת גופו שבחוץ :בית שמאי מטהרין -
דאין באה תחתיו טומאה שבבית ,דאין כאן

חלל :ובית הלל מטמאין  -דסברי אדם חלול
הוא ,ובאה תחתיו טומאה ,ואותן שהאהילו
עליו בחוץ נטמאו:

ומת הַ ּ ֶכלֶ ב ּומֻ ּ ָטל ַעל הָ ִא ְסקֻ ּ ָפה ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר,
שר הַ ּ ֵמת ּ ֵ
)ז( ּ ֶכלֶ ב ׁ ֶשאָ כַ ל ְּב ַ ׂ
ִאם י ֵׁש ְּבצַ וָ ּארוֹ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חֵ ,מ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינוֹ ֵמ ִביא אֶ ת
הַ ּטֻ ְמאָ הַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,רוֹ ִאין אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הִ ,מ ְּכנֶגֶ ד הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ִל ְפנִ ים ,הַ ַּביִ ת
יעזֶר אוֹ מֵ רִ ּ ,פיו ִל ְפנִ ים,
חוץ ,הַ ַּביִ ת טָ הוֹ רַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ָט ֵמאִ .מ ְּכ ֶנגֶד הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ לַ ּ
ְ
חוץ ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמאֶ ׁ ,שהַ ּטֻ ְמאָ ה יוֹ צֵ את ֶ ּד ֶרך ׁש ּולָ יוַ .ר ִּבי
הַ ַּביִ ת טָ הוֹ רִ ּ .פיו לַ ּ
ְ
ְ
ירא אוֹ ֵמרֵּ ,בין ָּכך ּובֵ ין ָּכך ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמאַּ .כ ּ ָמה ִת ְׁשהֶ ה ְב ֵמ ָעיו,
הודה בֶ ן ְּב ֵת ָ
יְ ּ ָ
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ש ֵרףִּ ,ד ְב ֵרי
אור וְ ִת ּ ָ ׂ
ְׁש ׁ ָ
לשה י ִָמים ֵמ ֵעת ְל ֵעתָּ .בעוֹ פוֹ ת ּובַ ָ ּדגִ יםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּת ּפוֹ ל לָ ּ
ירא אוֹ ֵמרָּ ,בעוֹ פוֹ ת ּובַ ָ ּדגִ יםֵ ,מ ֵעת ְל ֵעת:
הודה בֶ ן ְּב ֵת ָ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ז( ומת הכלב  -דאילו חי ,אפילו
כולו בבית ,טהור ,דטומאה בלועה בבעלי
חיים אינה מטמאה :ומוטל על האסקופה -
וצוארו לפנים :אם יש בצוארו פותח טפח -
רוחב הצואר טפח ,ומשערין אותו על ידי
חוט המקיף את הצואר ,דכל שיש ברחבו
טפח ,יש בהיקפו שלשה טפחים :מביא את
הטומאה  -דצד העליון שבו מאהיל על
הטומאה וממשיך את הטומאה לבית :ואם
לאו  -דאינו פותח טפח :אינו מביא את
הטומאה  -דלענין הבאת טומאה בעינן
פותח טפח :ר' יוסי אומר רואים את
הטומאה  -בודקים בגופו של כלב את מקום
הטומאה ,אם היא מן המשקוף ולפנים ,הבית
טמא אע"פ שאין בצוארו רוחב טפח,
דטומאה טמונה בוקעת ועולה ונמצא שהבית
האהיל על הטומאה .והלכה כרבי יוסי :פיו
לפנים  -ונקב זנבו מבחוץ :הבית טהור -
אם טומאה מבחוץ ,דמשום המשכה לא

מטמאינן ליה ,שאין דרך מאכל לצאת דרך
פיו אלא דרך נקב בית הרעי :פיו לחוץ -
ושוליו לפנים :הבית טמא  -שהרי דרך פתח
קטן זה היה סופה לצאת :בין כך ובין כך -
בין פיו לפנים בין פיו לחוץ בין טומאה
מכנגד המשקוף ולפנים בין טומאה לחוץ בין
יש בצוארו טפח בין אין בצוארו טפח ,בכל
ענין הבית טמא ,דטומאה יוצאה בין דרך
כניסתה בין דרך יציאתה :כמה תשהה  -בשר
המת :במעיו  -של כלב שימות הכלב ושוב
לא יטמא מפני שיהיה חשוב כמעוכל :שלשה
ימים מעת לעת  -משעה שאכלה .כדאמרינן
)שבת דף קנה( גלוי וידוע לפני הקב"ה
שמזונותיו של כלב מועטין לפיכך משהה
אכילתו בתוך מעיו שלשה ימים :בעופות
ובדגים  -אם אכלו בשר המת ,כדי שתפול
לאור ותשרף :רבי יהודה בן בתירא אומר
וכו'  -והלכה כרבי יהודה בן בתירא:

תונָה ָעלָ יו,
וכ ִפ ׁ ָ
ומנוֹ ָרה ְבתוֹ כוֹ  ,וְ הַ ּ ֶפ ַרח ׁ ֶש ָּל ּה יוֹ צֵ א ּ ְ
דות ׁ ֶש ַּב ַּביִ ת ּ ְ
ישה נְ ּ
)ח( הֶ חָ ּ
דותֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
ישה עוֹ ֶמ ֶדת ַעל ּ ִפי הֶ חָ ּ
וכ ִפ ׁ ָ
ׁ ֶש ִאם ִּת ּנָטֵ ל הַ ּ ְמנוֹ ָרה ּ ְ
ומנוֹ ָרה ְט ֵמאָ הֵ ּ .בית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף הַ ּ ְמנוֹ ָרה ְטהוֹ ָרה.
דות ָטהוֹ רְ ּ ,
הֶ חָ ּ
וכ ִפ ׁ ָ
ּומוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ִּת ּנָטֵ ל הַ ּ ְמנוֹ ָרה ּ ְ
ישה נוֹ פֶ לֶ ת ,הַ כּ ֹל ָט ֵמא:
רע"ב ) -ח( החדות  -כמו הדות ,והיינו בור
והיינו דור ,אלא שבור בחפירה ודות בבנין:
ומנורה בתוכו  -בתוך הדות :והפרח של
מנורה יוצא וכפישה נתונה עליו  -גרסינן.
כלומר על הפרח .ופרח הוא הרחב שבראש
המנורה שהנר יושב עליו .וכפישה ,סל גדול
שכובשים בו הזיתים לכומרן :על פי החדות -
שאינה נופלת לתוכו :טהור  -דניצול עם
דופני האוהל .כדאמרינן לעיל בפרק ה'
]משנה ו[ :והמנורה טמאה  -מפני הפרח
היוצא מן הדות ואין הכפישה מצלת עליו.

ואם תאמר ,כיון דמנורה טמאה היאך הדות
טהור ,והלא היא מטמאה כמת עצמו דחרב
הרי הוא כחלל .יש לומר ,דמיירי כגון דליכא
מת בבית אלא חרב שנגע במת ,ועל ידו
מיטמא הבית והמנורה ,וקיימא לן דאין כלי
עושה כלי אחר כיוצא בו .כדפרשינן בפרק
קמא :אף המנורה טהורה  -דבתר דידה
אזלינן ולא בתר פרחה ,והיא בתוך הדות
קיימא וניצולת עם הדות :הכל טמא  -בין
הדות בין המנורה ,כיון דאם תנטל מנורה
כפישה נופלת לתוך הדות:

דות ,אֲ ִפלּ ּו ַעד הַ ְּתהוֹ םְ ,טהוֹ ִרים.
)ט( ּ ֵכ ִלים ׁ ֶש ֵּבין שִׂ ְפ ֵתי ְכ ִפ ׁ ָ
ישה ְלבֵ ין שִׂ ְפ ֵתי הֶ חָ ּ
דותִ ,אם י ֵׁש
טֻ ְמאָ ה ׁ ָשם ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא .טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ְּבכָ ְתלֵ י הֶ חָ ּ
יו
רום טֶ פַ חְ ,טהוֹ ִרים .וְ ִאם לָ אוְ ,ט ֵמ ִאיםִ .אם הָ ּ
ִּב ְמקוֹ ָמן טֶ פַ ח ַעל טֶ פַ ח ַעל ּ
ְ
ְ
דות ְרחָ ִבים ִמ ּ ׁ ֶשל ַּביִ תֵ ּ ,בין ָּכך ּובֵ ין ָּכך ְטהוֹ ִרים:
כָ ְתלֵ י הֶ חָ ּ
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חק לישראל – פרשת שלח יום ו'
רע"ב ) -ט( טומאה שם  -בתוך הדות ,אף
על פי שהכפישה על גביו :הבית טמא -
דאין צמיד פתיל לטומאה :טומאה בבית -
השתא מיירי בדות פתוח שאין עליו כפישה:
טהורים  -הכלים .כיון שיש במקומן טפח על
ברום טפח ,דניצולין שם כביב שהוא קמור
תחת הבית דתנן לעיל בפרק ג' )משנה ו(

גמרא

טומאה בבית מה שבתוכו טהור :רחבים משל
בית  -כגון שחלל דות מרחיב והולך תחת
כותל הבית ,וכותל הדות בנוי מחוץ לכותל
הבית ,והכלים שם :בין כך ובין כך  -דאפילו
דאין במקומן טפח על טפח ברום טפח
טהורין:

 -נדה דף כב' ע"א

בעא מיניה ר' יוסי ברבי חנינא מרבי אלעזר דם יבש מהו כי יזוב זוב דמה
אמר רחמנא עד דמידב דייב ליה לח אין יבש לא או דלמא האי כי יזוב
זוב דמה אורחא דמילתא היא ולעולם אפילו יבש נמי א"ל תניתוה דם
הנדה ובשר המת מטמאין לחים ויבשים אמר ליה לח ונעשה יבש לא קא
מיבעיא לי כי מיבעיא לי יבש מעיקרא הא נמי תניתוה המפלת כמין
קליפה כמין שערה כמין עפר כמין יבחושין אדומין תטיל למים אם נמוחו
טמאה אי הכי בלא נמוחו נמי אמר רבה כי לא נמוחו בריה בפני עצמה
היא ומי איכא כי האי גוונא אין והתניא א"ר אלעזר בר' צדוק שני מעשים
העלה אבא מטבעין ליבנה מעשה באשה שהיתה מפלת כמין קליפות
אדומות ובאו ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים
ואמרו להם אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין קליפות
תטיל למים אם נמוחו טמאה ושוב מעשה באשה שהיתה מפלת כמין
שערות אדומות ובאה ושאלה את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים
לרופאים ואמרו להם שומא יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין שערות
אדומות תטיל למים אם נמוחו טמאה אמר ריש לקיש ובפושרין:
רש"י על הגמרא
דם יבש  -כגון שיצא מגופה חתיכה של דם
יבש :זוב דמה  -משמע לח שהרי אין דרכו
לזוב אלא לח :לח ונעשה יבש  -דהא קתני
מטמאין יבשין בנפל דם לח על הבגד ויבש
ואחר כך נגע הדם בטהרות דומיא דיבש בשר
המת דיבש מעיקרא בשר המת ליכא :אם
נמוחו טמאין  -דדם הוא אלמא אע"ג דכי

חזיתיה יבש היה כעפר :בריה בפני עצמה -
ולא דם :כי האי גוונא  -מפלת כמין שערות
וקליפות :מטבעין  -שם העיר :קליפות -
גלדי המכה :דרך שומא  -להיות בה שער:
ובפושרין  -דאי בדק בצונן ולא נימוח לא
מטהרינן לה בהכי דדילמא אי היה בפושרין
הוה נימוח:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

14

חק לישראל – פרשת שלח יום ו'
זוהר

– ויקהל דף רג' ע"ב

הוא )נ"א מדורא(
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ביוֹ ָמא ְׁש ִת ָ
יתאָ ה ַּכד ָמ ָטא זִ ְמנָא ְ ּדעֶ ֶרבּ ָ ,ד ִליג ְלגוֹ הַ ּ
ילא ְלאַ עֲ לָ א ּגוֹ ּגַ וְ ונִ יןְּ .כ ֵדין ְמ ְת ּ ַת ְ ּקנִ ין יִ שְׂ ָראֵ ל
נְ הוֹ ָרא ְ ּדאֶ ּ ׁ ָשא ,וְ סַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
יהְּ .כ ֵדין חַ ד
ומ ְת ְקנִ ין ּ ָפתוֹ ִריןָּ ,כל חַ ד וְ חַ ד ּ ָפתוֹ ֵר ּ
עוד ִתיןַ ּ ,
ומסַ ְ ּד ִרין ְס ּ ָ
ְל ַת ּ ָתאְ ּ ,
הוא
דוראֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדבָ ַט ׁש ֵּב ּ
הוא ָמ ּ ָ
יהִ ,מ ְת ּגַ ְלגְּ לָ ן הַ ּ
ׁ ַש ְלהוֹ בָ א נ ִָפיק ּובָ ַט ׁש ְּבהַ ּ
נוק ָּבא ִ ּד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבא ,וְ ִא ְת ַט ּ ְמ ָרן וְ י ְַתבַ ת
אלין ְּב ּ ְ
דורא וְ ָע ִ
הוא ָמ ּ ּ ָ
ׁ ַש ְלהוֹ בָ א ,וְ הַ ּ
ּ ַת ָמן:
ימי ָנא ,אַ ְע ָּבר
הוא ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ִ
ימינָאְ ּ ,
יהו ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּד ִ
ובגִ ין ְ ּד ּ
הוא ׁ ַש ְלהוֹ בָ א ִא ּ
וְ הַ ּ
נוק ָּבא ִ ּד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבא ,וְ י ִָתיב ּ ַת ּ ָמן ַעד ְ ּדנ ִָפיק
יה ְל ּ ְ
דורא ,וְ אָ ִעיל לֵ ּ
הוא ָמ ּ ּ ָ
ְלהַ ּ
ְ
הו ְל ַע ּ ָמא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְלבָ ְרכָ א ַעל אֶ ּ ׁ ָשא,
ׁ ַש ְּב ָתאֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדנָפַ ק ׁ ַש ְּב ָתאִ ,אצְ ְט ִריך ְל ּ
הוא
הוא ָמ ּ ּ ָ
דורא ָּכל הַ ּ
הוא ׁ ַש ְלהוֹ בָ אְּ ,בבִ ְר ְכ ָתא ִ ּד ְל ַת ּ ָתא ,וְ ׁ ָש ִליט ַעל הַ ּ
וְ נ ְָפקָ א הַ ּ
דורא:
הוא ָמ ּ ּ ָ
לֵ ְ
יליָא ,וְ ִא ְת ַּכ ְפיָא הַ ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ט
)ו( המתיך אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמם את המתכת עד שתעשה גחלת הרי
זה תולדת מבשל וכן הממסס את הדונג או את החלב או את הזפת והכופר והגפרית
וכיוצא בהם הרי זה תולדת מבשל וחייב וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס חייב
משום מבשל כללו של דבר בין שריפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך הרי זה חייב
משום מבשל:
)ז( הגוזז צמר או שיער בין מן הבהמה בין מן החיה בין מן החי בין מן המת אפילו מן
השלח שלהן חייב כמה שיעורו כדי לטוות ממנו חוט שארכו כרוחב הסיט כפול וכמה
רוחב הסיט כדי למתוח מן בוהן של יד עד האצבע הראשונה כשיפתח ביניהן בכל כחו
והוא קרוב לשני שלישי זרת התולש כנף מן העוף הרי זה תולדת גוזז הטווה את הצמר
מן החי פטור שאין דרך גזיזה בכך ואין דרך נפוץ בכך ואין דרך טויה בכך:

: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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