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חק לישראל – פרשת בשלח ליל שישי
תורה -

שמות פרק יד'

רוחַ קָ ִדים ַעזָּה ָּכל
ֶׁ
)כא( וַ יֵּט
משה אֶ ת יָדוֹ ַעל הַ ּיָם וַ ּיוֹ לֶ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ת הַ יָּם ְּב ּ
משה אֶ ת יָ דוֹ ַעל הַ ּיָם וַ ּיוֹ לֶ ךְ
עו הַ ּ ָמיִ ם) :כא( וַ יֵּט ׁ ֶ
הַ ַּליְ לָ ה וַ יּ ֶ ׂ
ָשם אֶ ת הַ יָּם לֶ חָ ָרבָ ה וַ יִ ּ ָּב ְק ּ
אֲרים
עו ַה ּ ָמיִ ם) :כא( וַ ֵ
רוחַ קָ ִדים ַע ָזּה ָּכל הַ לַּ יְ לָ ה וַ יָ ּ ֶ ׂ
שם אֶ ת הַ ּיָם לֶ חָ ָרבָ ה וַ יִ ּ ָּב ְק ּ
יְ הֹוָ ה אֶ ת הַ יָּם ְ ּב ּ
יליָא וְ ׁ ַש ִּוי יָת י ּ ַָמא ְלי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא וְ ִא ְת ְּבזָע ּו
יה ַעל י ּ ַָמא וְ ַד ַּבר יְ ָי יָת י ּ ַָמא ְּברוּחַ ִק ּדו ָּמא ַת ִּקיף ָּכל לֵ ְ
ֹשה יָת יְ ֵד ּ
מ ֶׁ
ַמ ּיָא:

ימינָם
ש ָראֵ ל ְּבתוֹ ְך הַ יָּם ַּביּ ַָּב ׁ ָשה וְ הַ ּ ַמיִ ם לָ הֶ ם חוֹ ָמה ִמ ִ
או ְבנֵי יִ ְ ׂ
)כב( וַ ָיּ ֹב ּ
ימינָם
או ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבתוֹ ְך הַ ּיָם ַּב ַיּ ָּב ׁ ָשה וְ הַ ּ ַמיִ ם לָ הֶ ם חוֹ ָמה ִמ ִ
ומ ּ ְ ׂ
ִּ
שמֹאלָ ם) :כב( וַ יָ ּ ֹב ּ
ומ ּ ְׂשמֹאלָ ם:
ִּ
)כג(

יַמינֵיהוֹ ן ו ִּמ ְּס ָמאלֵ יהוֹ ן:
)כב( וְ ַעלּ ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבגוֹ י ּ ַָמא ְּבי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא ו ַּמ ּיָא ְלהוֹ ן ׁשו ִּרין ִמ ּ ּ ִ

סוס ּ ַפ ְרעֹה ִרכְ בּ וֹ ּופָ ָר ׁ ָשיו אֶ ל ּתוֹ ְך הַ יָּם:
ֹאו אַ ח ֲֵריהֶ ם כּ ֹל ּ
פו ִמצְ ַריִ ם וַ ָ ּיב ּ
וַ יִ ּ ְר ְ ּד ּ

סוס ּפַ ְרעֹה ִר ְכבּ וֹ ּופָ ָר ׁ ָשיו אֶ ל ּתוֹ ְך הַ ָ ּים:
ֹאו אַ ח ֲֵריהֶ ם כּ ֹל ּ
פו ִמצְ ַריִ ם וַ יָ ּב ּ
)כג( וַ יִ ּ ְר ְ ּד ּ

)כג( ו ְּר ָדפ ּו

ִמצְ ָראֵ י וְ ַעלּ ּו בַ ְת ֵריהוֹ ן כּ ֹל סוּסָ וַת ּ ַפ ְרעֹה ְר ִתכּ וֹ ִהי וּפָ ָר ׁשוֹ ִהי ְלגוֹ י ּ ַָמא:

מוד אֵ ׁש וְ ָענָן
)כד( וַ יְ ִהי ְּבאַ ְׁשמ ֶֹרת הַ בּ ֹקֶ ר וַ יּ ְַׁשקֵ ף יְ הֹוָ ה אֶ ל ַמ ֲחנֵה ִמצְ ַריִ ם ְּב ַע ּ ּ
וַ יָּהָ ם אֵ ת ַמ ֲ
חנֵה ִמצְ ָריִ ם) :כד( וַ יְ ִהי ְ ּבאַ ְׁשמ ֶֹרת ַהבּ ֹקֶ ר וַ ַיּ ְׁשקֵ ף יְ הֹוָ ה אֶ ל ַמ ֲחנֵה ִמצְ ַריִ ם
יתא ְד ִמצְ ָראֵ י
חנֵה ִמצְ ָריִ ם) :כד( וַ הֲ וָ ה ְּב ַמ ְּט ַרת צַ ְפ ָרא וְ ִא ְס ְּתכֵ י יְ ָי ְל ַמ ְׁש ִר ָ
מוד אֵ ׁש וְ ָענָן וַ יָּהָ ם אֵ ת ַמ ֲ
ְּב ַע ּ ּ
יתא ְד ִמ ְצ ָראֵ י:
יש יָת ַמ ְׁש ִר ָ
ְּב ַע ּמו ָּדא ְדאֶ ּ ׁ ָש ָתא וַ עֲ ָננָא וְ ׁ ַשגִּ ׁ

נוסָ ה ִמ ּ ְפנֵי
גֵהו ִּב ְכבֵ ֻדת וַ יּ ֶ
ֹאמר ִמצְ ַריִ ם אָ ּ
)כה( וַ יָּסַ ר אֵ ת אֹ פַ ן ַמ ְר ְּכ ֹב ָתיו וַ יְ נַהֲ ּ
ֵהו ִּב ְכבֵ ֻדת
ש ָראֵ ל ִּכי יְ הֹוָ ה נִ ְלחָ ם לָ הֶ ם ְ ּב ִמצְ ָריִ ם) :כה( וַ יָּסַ ר אֵ ת אֹ פַ ן ַמ ְר ְּכ ֹב ָתיו וַ יְ נַהֲ ג ּ
יִ ְ ׂ
נוסָ ה ִמ ּ ְפנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִּכי יְ הֹוָ ה נִ ְלחָ ם לָ הֶ ם ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם) :כה( וְ אַ ְע ִ ּדי יָת ּגַ ְל ּגַ ּ ֵלי ְר ִתכּ וֹ ִהי
וַ יּ ֶ
ֹאמר ִמצְ ַריִ ם אָ ּ
אֲרי ָדא ִהיא גְ בֻ ְר ּ ָתא ַדיְ ָי ַ ּדעֲ בַ ד ְלהוֹ ן ְק ָר ִבין
קֳדם יִ שְׂ ָראֵ ל ֵ
ו ְּמ ַד ְּב ִרין ְלהוֹ ן ִּב ְתקוֹ ף וַ אֲ ַמר ִמצְ ָראֵ י נ ִֵעירוֹ ק ִמן ָ
ְּב ִמצְ ָריִ ם:

בו הַ ּ ַמיִ ם ַעל ִמצְ ַריִ ם ַעל
משה נְ טֵ ה אֶ ת י ְָד ָך ַעל הַ יָּם וְ י ׁ ֻ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כו( וַ יּ ֶ
ָש ּ
ָ
בו הַ ּ ַמיִ ם ַעל
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
שיו) :כו( וַ יּ ֶ
ִר ְכבּ וֹ וְ ַעל ּ ָפ ָר ׁ ָ
משה נְ טֵ ה אֶ ת י ְָדך ַעל הַ יָּם וְ ָי ׁ ֻש ּ
ִמצְ ַריִ ם ַעל ִר ְכבּ וֹ וְ ַעל ּפָ ָר ׁ ָשיו:

ֹשה אֲ ֵרים יָת יְ ָד ְך ַעל י ּ ַָמא וִ יתוּבוּן ַמ ּיָא ַעל ִמ ְצ ָראֵ י ַעל
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)כו( וַ ַ

ְר ִת ּ ֵכיהוֹ ן וְ ַעל ּ ָפ ָר ׁ ֵשיהוֹ ן:

ומצְ ַריִ ם נ ִָסים
יתנוֹ ּ ִ
ָשב הַ יָּם ִל ְפנוֹ ת בּ ֹקֶ ר ְלאֵ ָ
משה אֶ ת יָדוֹ ַעל הַ יָּם וַ יּ ׁ ָ
)כז( וַ יֵּט ׁ ֶ
ְ
משה אֶ ת יָ דוֹ ַעל הַ יָּם וַ ָיּ ׁ ָשב
ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ נ ֵַער יְ הֹוָ ה אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ְ ּבתוֹ ך הַ ּיָם) :כז( וַ יֵּט ׁ ֶ
ומ ְצ ַריִ ם נ ִָסים ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ נ ֵַער יְ הֹוָ ה אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ְ ּבתוֹ ְך הַ יָ ּם:
יתנוֹ ּ ִ
הַ יָּם ִל ְפנוֹ ת בּ ֹקֶ ר ְלאֵ ָ

)כז(

יה וְ ׁ ַשנִּ יק יְ ָי יָת
יה ו ִּמצְ ָראֵ י ָע ְר ִקין ְלקַ ְ ּדמו ֵּת ּ
יה ַעל י ּ ַָמא וְ ָתב י ּ ַָמא ְל ִע ַ ּדן צַ ְפ ָרא ְל ָת ְק ּ ֵפ ּ
ֹשה יָת יְ ֵד ּ
אֲרים מ ׁ ֶ
וַ ֵ
ִמצְ ָראֵ י ְּבגוֹ י ּ ַָמא:

בו הַ ּ ַמיִ ם וַ יְ כַ ּס ּו אֶ ת הָ ֶרכֶ ב וְ אֶ ת הַ ּ ָפ ָר ִׁשים ְלכֹל חֵ יל ּ ַפ ְרעֹה הַ ָּב ִאים
)כח( וַ ּי ׁ ֻ
ָש ּ
סו אֶ ת הָ ֶרכֶ ב וְ אֶ ת
אַ ח ֲֵריהֶ ם ַּביָּם לֹא נִ ְׁשאַ ר ָּבהֶ ם ַעד אֶ חָ ד) :כח( וַ ּי ׁ ֻ
בו הַ ּ ַמיִ ם וַ יְ כַ ּ ּ
ָש ּ
הַ ּפָ ָר ִׁשים ְלכֹל חֵ יל ּפַ ְרעֹה הַ ָּב ִאים אַ ח ֲֵריהֶ ם ַּביָּם לֹא נִ ְׁשאַ ר ָּבהֶ ם ַעד אֶ חָ ד) :כח( וְ ָתב ּו ַמ ּיָא וַ חֲפוֹ
יָת ְר ִת ַּכ ּיָא וְ יָת ּ ָפ ָר ׁ ַש ּיָא ְלכֹ ל ַמ ּ ִׁש ְריַת ּ ַפ ְרעֹה ְ ּד ַעלּ ּו בַ ְת ֵריהוֹ ן ְּבי ּ ַָמא לָ א ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ְּבהוֹ ן ַעד חָ ד:

ימינָם
כו בַ יּ ַָּב ׁ ָשה ְּבתוֹ ְך הַ יָּם וְ הַ ּ ַמיִ ם לָ הֶ ם ח ָֹמה ִמ ִ
ובנֵי יִ ְ ׂ
)כט( ּ ְ
ש ָראֵ ל הָ ְל ּ
ְ
ומ ּ ְ ׂ
ִּ
ימינָם
כו בַ יַ ּ ָּב ׁ ָשה ְ ּבתוֹ ך הַ יָּם וְ הַ ּ ַמיִ ם לָ הֶ ם ח ָֹמה ִמ ִ
שמֹאלָ ם) :כט( ּ ְ
ובנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הָ ְל ּ
ומ ּ ְׂשמֹאלָ ם:
ִּ

)כט( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ִ ּליכ ּו ְבי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא ְּבגוֹ י ּ ַָמא ו ַּמ ָ ּיא ְלהוֹ ן ׁשו ִּרין ִמ ּי ּ ִַמינֵיהוֹ ן ו ִּמ ְּס ָמאלֵ יהוֹ ן:

ש ָראֵ ל אֶ ת ִמצְ ַריִ ם
הוא אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמיַּד ִמצְ ָריִ ם וַ יּ ְַרא יִ ְ ׂ
)ל( וַ ּיוֹ ׁ ַשע יְ הֹוָ ה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
הוא אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ַיּד ִמצְ ָריִ ם וַ יַ ּ ְרא יִ שְׂ ָראֵ ל
ֵמת ַעל ְ ׂ
שפַ ת הַ ּיָם) :ל( וַ ּיוֹ ׁ ַשע יְ הֹוָ ה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
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אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ֵמת ַעל שְׂ פַ ת הַ ּיָם:

ידא ְד ִמ ְצ ָראֵ י וַ חֲזוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל יָת
)ל( ו ְּפ ַרק יְ ָי ְּביוֹ ָמא הַ הוּא יָת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ָ

ִמצְ ָראֵ י ַמיְ ִתין ַעל ּ ֵכיף י ּ ַָמא:

או הָ ָעם אֶ ת
שה יְ הֹוָ ה ְּב ִמצְ ַריִ ם וַ יִ ּ ְ
ש ָראֵ ל אֶ ת הַ יָּד הַ גְּ דֹלָ ה אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
)לא( וַ יּ ְַרא יִ ְ ׂ
יר ּ
וב ׁ ֶ
הוָ ה ּ ְ
ינו ַּבי ֹ
שה
ֲשר ָע ָ ׂ
משה ַע ְב ּדוֹ ) :לא( וַ יּ ְַרא יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ָיּד הַ גְּ דֹלָ ה א ׁ ֶ
יְ הֹוָ ה וַ ּי ִ
ַאֲמ ּ
משה ַע ְב ּדוֹ ) :לא( וַ ֲחזָא יִ שְׂ ָראֵ ל יָת
וב ׁ ֶ
הוָ ה ּ ְ
ינו ַּבי ֹ
או הָ ָעם אֶ ת יְ הֹוָ ה וַ יַ ּ ֲא ִמ ּ
יְ הֹוָ ה ְ ּב ִמצְ ַריִ ם וַ יִ ּ ְיר ּ
ֹשה
ימ ָרא ַדיְ ָי ו ִּבנְ ִביאוּת מ ׁ ֶ
גְּ בו ְּר ָתא יְ ָדא ַר ְּב ָתא ִ ּדי עֲ בַ ד יְ ָי ְּב ִמצְ ַריִ ם ו ְּד ִחיל ּו ַע ּ ָמא ִמן ק ֳָדם יְ ָי וְ הֵ ִמינ ּו ְּב ֵמ ְ
יה:
ַע ְב ֵ ּד ּ

רו לֵ אמֹר
הוָ ה וַ יּ ְ
ירה הַ זֹּאת לַ י ֹ
ש ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
ובנֵי יִ ְ ׂ
משה ּ ְ
ֶׁ
טו )א( אָ ז י ִָׁשיר
ֹאמ ּ
ובנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
משה ּ ְ
סוס וְ ֹר ְכבוֹ ָר ָמה בַ ּיָם) :א( אָ ז י ִָׁשיר ׁ ֶ
הוָ ה ִּכי גָ אֹ ה ּגָ אָ ה ּ
ירה ַּלי ֹ
אָ ִׁש ָ
סוס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה
ירה ּלַ י ֹ
רו לֵ אמֹר אָ ִׁש ָ
הוָ ה וַ יּ ְ
ירה הַ זֹּאת לַ י ֹ
אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
הוָ ה ִּכי גָ אֹ ה ּגָ אָ ה ּ
ֹאמ ּ
אֲרי
קֳדם יְ ָי ֵ
ימר נְ ׁ ַש ַּבח וְ נוֹ ֶדה ָ
קֳדם יְ ָי וַ אֲ ָמר ּו ְל ֵמ ָ
ֹשה ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא הָ ָדא ָ
בַ ּיָם) :א( ְּבכֵ ן ׁ ַש ַּבח מ ׁ ֶ
יה ְר ָמא ְבי ּ ַָמא:
יה ִהיא סו ְּסיָא וְ ָר ְכבֵ ּ
ִא ְת ּגָ אֵ י ַעל ּגֵוְ ָת ַנ ּיָא וְ גֵאו ָּתא ִ ּדילֵ ּ
)ב(

יש ּ ָ
ָעזִ ּי וְ זִ ְמ ָרת י ָּה וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁ
הו:
וֵהו ֱאלֹהֵ י אָ ִבי וַ ֲארֹמֲ ֶמנְ ּ
ועה זֶה אֵ ִלי וְ אַ נְ ּ

)ב(

הו) :ב( ּ ָת ְק ּ ִפי וְ תו ְּׁש ַּב ְח ִּתי
יש ּ ָ
ָעזִ ּי וְ זִ ְמ ָרת ָי ּה וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁ
ֵהו אֱ לֹהֵ י אָ ִבי וַ ֲארֹמֲ מֶ נְ ּ
ועה זֶה אֵ ִלי וְ אַ נְ ו ּ
קֳדמוֹ ִהי:
יה ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא אֱלָ הָ א ַדאֲ בָ הָ ַתי וְ אֶ ְפלַ ח ָ
יה וַ הֲ וָ ה ִלי ְלפָ ָרק ֵ ּדין אֱלָ הֵ י וְ אֶ ְבנֵי לֵ ּ
ימ ֵר ּ
ְ ּד ִחילָ א יְ ָי וַ אֲ ַמר ְּב ֵמ ְ

יש ִמ ְלחָ ָמה יְ הֹוָ ה ְׁשמוֹ :
יש ִמ ְלחָ ָמה יְ הֹוָ ה ְׁשמוֹ ) :ג( יְ הֹוָ ה ִא ׁ
)ג( יְ הֹוָ ה ִא ׁ

)ג( יְ ָי ָמ ֵרי נִ צְ חַ ן

יה:
ְק ָרבַ ּיָא יְ ָי ְׁש ֵמ ּ

)ד( ַמ ְר ְּכבֹת ּ ַפ ְרעֹה וְ חֵ ילוֹ י ָָרה בַ יָּם ּ ִ
סוף) :ד( ַמ ְר ְּכ ֹבת
עו ְביַם ּ
ומבְ חַ ר ׁ ָש ִל ׁ ָשיו טֻ ְּב ּ
ַמא
יה ְׁש ִדי ְבי ּ ָ
ָת ּ
סוף) :ד( ְר ִת ּ ֵכי פַ ְרעֹה ו ַּמ ּ ִׁש ְירי ֵ
ּפַ ְרעֹה וְ חֵ ילוֹ יָ ָרה בַ ָיּם ּ ִ
עו ְביַם ּ
ומ ְבחַ ר ׁ ָש ִל ׁ ָשיו טֻ ְ ּב ּ
ו ְּׁשפַ ר גִּ ָּברוֹ ִהי ִא ְט ָּבע ּו ְבי ּ ַָמא ְדסוּף:

דו ִב ְמצוֹ לֹת ְּכמוֹ
דו ִב ְמצוֹ ל ֹת ְּכמוֹ אָ בֶ ן) :ה( ְּת ֹ
)ה( ְּת ֹ
ֻמו יָ ְר ּ
המֹת יְ כַ ְסי ּ
ֻמו י ְָר ּ
המֹת יְ כַ ְסי ּ
אָ בֶ ן) :ה( ְּתהוֹ ַמ ּיָא חֲפוֹ עֲ לֵ יהוֹ ן נְ חָ ת ּו ְלעו ְּמקַ ּיָא ְּכאַ ְבנָא:
)ו( יְ ִמינְ ָך יְ הֹוָ ה נ ְֶא ָ ּד ִרי ַּבכּ ֹחַ יְ ִמינְ ָך יְ הֹוָ ה ִּת ְר ַעץ אוֹ יֵב) :ו( יְ ִמינְ ָך יְ הֹוָ ה נ ְֶא ָ ּד ִרי ַּבכּ ֹחַ
יְ ִמינְ ָך יְ הֹוָ ה ִּת ְר ַעץ אוֹ יֵב) :ו( י ּ ִַמינ ְָך יְ ָי אַ ִ ּדיר ְּבחֵ ילָ א י ּ ִַמינ ְָך יְ ָי ְּתבָ ַרת סָ נְ אָ ה:
וברֹב גְּ אוֹ נְ ָך ּ ַת ֲהרֹס קָ ֶמ ָ
וברֹב גְּ אוֹ נְ ָך ּ ַתהֲ רֹס
ֹאכלֵ מוֹ ַּכ ּקַ ׁש) :ז( ּ ְ
יך ְּת ׁ ַש ַּלח ֲח ֹרנְ ָך י ְ
)ז( ּ ְ
קָ ֶמ ָ
ֹאכלֵ מוֹ ַּכ ּקַ ׁש) :ז( ו ִּב ְסגֵי ָת ְק ּ ָפ ְך ְּתבַ ְר ּ ָתנוּן ִל ְדקָ מ ּו ַעל ַע ּ ָמ ְך ׁ ַש ַּל ְח ּ ָת ֻרגְ ְ
זָך ׁ ֵשיצִ ּנוּן
יך ְּת ׁ ַש ּלַ ח ֲחרֹנְ ָך י ְ
ְּכנו ָּרא ְלקַ ּ ׁ ָשא:
)ח(

רוחַ אַ ּ ֶפ ָ
המֹת ְּבלֶ ב יָם:
או ְת ֹ
בו ְכמוֹ נֵד ֹנזְ ִלים קָ ְפ ּ
מו ַמיִ ם נִ ְּצ ּ
יך נ ֶֶע ְר ּ
ּובְ ּ

רוחַ אַ ּפֶ ָ
המֹת ְּבלֶ ב יָם:
או ְת ֹ
ְּ
בו ְכמוֹ נֵד ֹנזְ ִלים קָ ְפ ּ
מו ַמיִ ם נִ ְּצ ּ
יך נ ֶֶע ְר ּ
וב ּ

)ח(
ימר ּפו ָּמ ְך חַ ִּכימ ּו
)ח( ו ְּב ֵמ ַ

ַמ ּיָא קָ מ ּו ְכ ׁשוּר אֲ זָלַ ּיָא קָ פ ּו ְתהוֹ ִמין ְּב ִל ָּבא ְדי ּ ַָמא:

ישמוֹ
)ט( אָ ַמר אוֹ יֵב אֶ ְר ּדֹף אַ ּ ִׂשיג אֲחַ ֵּלק ׁ ָשלָ ל ִּת ְמלָ אֵ מוֹ נ ְַפ ִׁשי אָ ִריק חַ ְר ִּבי ּתוֹ ִר ׁ ֵ
ישמוֹ יָ ִדי) :ט(
י ִָדי) :ט( אָ ַמר אוֹ יֵב אֶ ְר ּדֹף אַ ּ ִׂשיג אֲחַ ּלֵ ק ׁ ָשלָ ל ִּת ְמלָ אֵ מוֹ נ ְַפ ִׁשי אָ ִריק חַ ְר ִ ּבי ּתוֹ ִר ׁ ֵ
ַדהֲ וָ ה אַ ַמר סָ נְ אָ ה אֶ ְר ּדוֹ ף אַ ְד ּ ֵבק אֲ פַ ּ ֵלג ִּבזְ ָתא ִּתשְׂ ַּבע ִמנְּ הוֹ ן נ ְַפ ִׁשי אֶ ְׁשלוֹ ף חַ ְר ִּבי ְּת ׁ ֵשיצִ ּנוּן יְ ִדי:

רוח ֲָך ִּכ ּסָ מוֹ
ירים) :י( נ ׁ ַ
לֲלו ַּכעוֹ פֶ ֶרת ְּב ַמיִ ם אַ ִ ּד ִ
רוח ֲָך ִּכ ּ ָסמוֹ יָם צָ
ָש ְפ ּ ָת ְב ּ
ּ
)י( נ ׁ ַָש ְפ ּ ָת ְב ּ
יפין:
ימ ָר ְך חֲפָ א עֲ לֵ יהוֹ ן י ּ ַָמא ִא ְׁש ְּתקָ ע ּו ַּכאֲ בָ ָרא ְּב ַמיִ ן ּ ַת ִ ּק ִ
אֲמ ְר ּ ָת ְּב ֵמ ְ
ירים) :י( ַ
לו ַּכעוֹ פֶ ֶרת ְ ּב ַמיִ ם אַ ִ ּד ִ
יָם צָ לֲ ּ

ֹשה פֶ לֶ א:
)יא( ִמי כָ מֹכָ ה ָּבאֵ ִלם יְ הֹוָ ה ִמי ָּכמֹכָ ה נ ְֶא ָ ּדר ַּב ּק ֶֹד ׁש נוֹ ָרא ְת ִהלּ ֹת ע ֵ ׂ
ֹשה פֶ לֶ א:
ִמי כָ מֹכָ ה ָּבאֵ ִלם יְ הֹוָ ה ִמי ָּכמֹכָ ה נ ְֶא ָ ּדר ַּב ּק ֶֹד ׁש נוֹ ָרא ְת ִה ּלֹת ע ֵ ׂ
ישן:
הוּא אֱלָ הָ א יְ ָי לֵ ית בַ ר ִמנ ְָך אֱלָ הָ א אַ ְּת אַ ִ ּדיר ְּבקו ְּד ׁ ָשא ָ ּדחֵ ל ּתֻ ְׁש ְּבחָ ן ָעבֵ ד ּ ְפ ִר ׁ ָ

ית יְ ִמינְ ָך ִּת ְבלָ ֵעמוֹ אָ ֶרץ:
ית יְ ִמינְ ָך ִּת ְבלָ ֵעמוֹ אָ ֶרץ) :יב( נ ִָט ָ
)יב( ָנ ִט ָ

)יא(

)יא( לֵ ית ַּבר ִמ ּנ ְָך ְ ּדאַ ְּת

)יב( אֲ ֵר ְמ ּ ָת י ּ ִַמינ ְָך ְּבלָ ַע ְּתנוּן

אַ ְר ָעא:
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חק לישראל – פרשת בשלח ליל שישי
זו
ש ָך) :יג( נ ִָח ָ
זו ּגָ אָ ְל ּ ָת נֵהַ ְל ּ ָת ְב ָעזְ ּ ָך אֶ ל נְ וֵה קָ ְד ׁ ֶ
)יג( נ ִָח ָ
ית ְבחַ ְס ְ ּד ָך ַעם ּ
ית ְבחַ ְס ְ ּד ָך ַעם ּ
ָ
ָ
ְ
ְ
ירא
שך) :יג( ַ ּד ַּב ְר ִהי ְב ַט ְבוָ ָתך ַע ּ ָמא ְדנַן ִ ּד ְפ ָר ְק ּ ָתא סוֹ בַ ְר ִהי ְב ָת ְק ּ ָפך ְל ִד ָ
ּגָ אָ ְל ּ ָת נֵהַ ְל ּ ָת ְב ָעזְ ּך אֶ ל נְ וֵ ה קָ ְד ׁ ֶ

ְדקֻ ְד ׁ ָש ְך:

זון ִחיל אָ חַ ז
ישבֵ י ּ ְפלָ ׁ ֶ
זון ִחיל אָ חַ ז ְׁ
עו ַע ּ ִמים יִ ְר ּגָ ּ
שת) :יד( ׁ ָש ְמ ּ
עו ַע ּ ִמים יִ ְר ּגָ ּ
)יד( ׁ ָש ְמ ּ
שת) :יד( ְׁש ָמע ּו ַע ְמ ַמ ּיָא וְ זָע ּו ַ ּדחֲלָ א אַ ח ֲָד ְתנוּן ַ ּדהֲווֹ י ְָת ִבין ִּב ְפלָ ׁ ֶשת:
י ְׁשבֵ י ּ ְפלָ ׁ ֶ

ישבֵ י כְ נ ַָען:
ֹגו כּ ֹל ְׁ
לו אַ לּ ּופֵ י אֱדוֹ ם אֵ ילֵ י מוֹ אָ ב יֹא ֲחזֵמוֹ ָר ַעד ָנמ ּ
)טו( אָ ז נִ ְבהֲ ּ
ישבֵ י ְכנ ַָען:
ֹגו כּ ֹל ְׁ
לופֵ י אֱדוֹ ם אֵ ילֵ י מוֹ אָ ב יֹא ֲחזֵמוֹ ָר ַעד ָנמ ּ
לו אַ ּ ּ
אָ ז נִ ְבהֲ ּ

)טו(

)טו( ְּבכֵ ן ִא ְת ְּב ִהיל ּו

יתא ִא ְת ָּבר ּו כּ ֹל ַ ּדהֲ ווֹ י ְָת ִבין ִּב ְכנ ַָען:
ַר ְב ְרבֵ י אֱדוֹ ם ּ ַת ִ ּקיפֵ י מוֹ אָ ב אַ ח ֲָד ְתנוּן ְר ֵת ָ

רש"י
)כא( ברוח קדים עזה ) -מכילתא( ברוח
קדים שהיא עזה שברוחות היא הרוח
שהקב"ה נפרע בה מן הרשעים שנא' )ירמי'
יח( ברוח קדים אפיצם )הושע יג( יבא קדים
רוח ה' )יחזקאל כז( רוח הקדים שברך בלב
ימים )ישעי' כז( הגה ברוחו הקשה ביום
קדים :ויבקעו המים  -כל מים שבעולם
)מכילתא(:
)כג( כל סוס פרעה  -וכי סוס אחד היה
אלא מגיד שאין כולם חשובין לפני המקום
אלא כסוס אחד:
)כד( באשמרת הבקר ) -ברכות ג( שלשת
חלקי הלילה קרוין אשמורות ואותה שלפני
הבקר קורא אשמורת הבקר .ואומר אני לפי
שהלילה חלוק למשמרות שיר של מלאכי
השרת כת אחר כת לשלשה חלקים לכך קרוי
אשמורת וזהו שתרגם אונקלוס מטרת :וישקף
 ויבט כלומר פנה אליהם להשחיתםותרגומו ואסתכי אף הוא לשון הבטה כמו
)במדבר כג( שדה צופים לחקל סכותא:
בעמוד אש וענן  -עמוד ענן יורד ועושה
אותו כטיט ועמוד אש מרתיחו וטלפי
סוסיהם משתמטות )מכילתא( :ויהם  -לשון
מהומה אשטורדישו"ן בלע"ז )בעטייבונג(
ערבבם נטל סגניות שלהם .ושנינו בפרקי
ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי כל מקום שנאמר
בו מהומה הרעשת קול הוא וזה אב לכולן
)ש"א ז( וירעם ה' בקול גדול וגו' על פלשתים
ויהומם:
)כה( ויסר את אופן מרכבותיו  -מכח האש
נשרפו הגלגלים והמרכבות נגררות והיושבים

בהם נעים ואיבריהן מתפרקין :וינהגהו
בכבדות  -בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם
במדה שמדדו ויכבד לבו הוא ועבדיו אף כאן
וינהגהו בכבדות :נלחם להם במצרים -
במצריים ד"א במצרים בארץ מצרים שכשם
שאלו לוקים על הים כך לוקים אותם שנשארו
במצרים:
)כו( וישובו המים  -שזקופים ועומדים
כחומה ישובו למקומם ויכסו על מצרים:
)כז( לפנות בקר  -לעת שהבוקר פונה לבא:
לאיתנו  -לתקפו הראשון :נסים לקראתו -
שהיו מהוממים ומטורפים ורצין לקראת
המים :וינער ה'  -כאדם שמנער את
הקדירה והופך העליון למטה והתחתון
למעלה כך היו עולין ויורדין ומשתברין בים
ונתן הקב"ה בהם חיות לקבל היסורין :וינער
 ושניק והוא לשון טרוף בלשון ארמי והרבהיש במדרשי אגדה:
)כח( ויכסו את הרכב וגו' לכל חיל פרעה -
כך דרך המקראות לכתוב למ"ד יתירה כמו
לכל כליו תעשה נחשת וכן )שמות כז( לכל
כלי המשכן לכל עבודתו ויתדותם ומיתריהם
לכל כליהם ואינה אלא תיקון לשון:
)ל( וירא ישראל את מצרים מת  -שפלטן
הים על שפתו כדי שלא יאמרו ישראל כשם
שאנו עולים מצד זה כך הם עולין מצד אחר
רחוק ממנו וירדפו אחרינו:
)לא( את היד הגדולה  -את הגבורה הגדולה
שעשתה ידו של הקב"ה והרבה לשונות נופלין
על לשון יד וכולן לשון יד ממש הן והמפרשו
יתקן הלשון אחר ענין הדבור:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת בשלח ליל שישי
)א( אז ישיר משה  -אז כשראה הנס עלה
בלבו שישיר שירה וכן )יהושע י( אז ידבר
יהושע וכן )מ"א ז( ובית יעשה לבת פרעה
חשב בלבו שיעשה לה אף כאן ישיר אמר לו
לבו שישיר וכן עשה ויאמרו לאמר אשירה
לה' .וכן ביהושע כשראה הנס אמר לו לבו
שידבר וכן עשה ויאמר לעיני כל ישראל וכן
שירת הבאר שפתח בה אז ישיר ישראל פירש
אחריו עלי באר ענו לה )מ"א יא( אז יבנה
שלמה במה פירשו בו חכמי ישראל שבקש
לבנות ולא בנה למדנו שהיו"ד ע"ש המחשבה
נאמרה זהו ליישב פשוטו אבל מדרשו ארז"ל
מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה וכן
בכולן חוץ משל שלמה שפירשוהו בקש לבנות
ולא בנה .ואין לו' וליישב לשון הזה כשאר
דברים הנכתבים בלשון עתיד והן מיד כגון
)איוב א( ככה יעשה איוב )במדבר ט( על פי
ה' יחנו ויש אשר ישכון הענן לפי שהן דבר
ההוה תמיד ונופל בו בין לשון עתיד בין לשון
עבר אבל זה שלא היה אלא לשעה אינו יכול
ליישבו בלשון הזה :כי גאה גאה  -כתרגומו
)ד"א בא הכפל לומר שעשה דבר שא"א לבשר
ודם לעשות כשהוא נלחם בחבירו ומתגבר
עליו מפילו מן הסוס וכאן סוס ורוכבו רמה
בים וכל שאי אפשר לעשות ע"י זולתו נופל
בו לשון גאות כמו כי גאות עשה וכן כל
השירה תמצא כפולה עזי וזמרת יה ויהי לי
לישועה ה' איש מלחמה ה' שמו וכן כולם
ברש"י ישן( ד"א כי גאה גאה על כל השירות
וכל מה שאקלס בו עוד יש בו תוספת ולא
כמדת מלך ב"ו שמקלסין אותו ואין בו :סוס
ורכבו  -שניהם קשורין זה בזה והמים מעלין
אותם לרום ומורידין אותם לעומק ואינן
נפרדין :רמה  -השליך וכן )דניאל ג( ורמו לגו
אתון נורא ומ"א כתוב אחד או' רמה וכתוב
אחד אומר ירה מלמד שהיו עולין לרום
ויורדין לתהום כמו )איוב לח( מי ירה אבן
פנתה מלמעלה למטה:
)ב( עזי וזמרת יה  -אונקלום תרגם תוקפי
ותושבחתי עזי כמו עזי בשור"ק וזמרת כמו
וזמרתי ואני תמה על לשון המקרא שאין לך
כמוהו בנקודתו במקרא אלא בג' מקומות

שהוא סמוך אצל וזמרת וכל שאר מקומות
נקוד שור"ק )ירמיה טז( ה' עזי ומעזי )תהלים
נט( עזי אליך אשמורה .וכן כל תיבה בת שתי
אותיות הנקודה מלאפו"ם כשהיא מארכת
באות שלישית ואין השניה ]בשו"א[ בחטף
הראשונה נקודה בשור"ק כגון עז עזי רוק
רוקי חק חקי על עולו יסור עולו כל כלו
ושלישים על כלו ואלו ג' עזי וזמרת של כאן
ושל ישעיה ושל תהלים נקודה בחטף קמ"ץ
ועוד אין באחד מהם כתוב וזמרתי אלא
וזמרת וכולם סמוך להם ויהי לי לישועה לכך
אני אומר ליישב לשון המקרא שאין עזי כמו
עוזי ולא וזמרת כמו וזמרתי אלא עזי שם
דבר הוא כמו )שם קכג( היושבי בשמים
)עובדי' א( שוכני בחגוי סלע )דברים לג(
שוכני סנה .וזהו השבח עזי וזמרת יה הוא
היה לי לישועה וזמרת דבוק הוא לתיבת השם
כמו )שופטים ה( לעזרת ה' )ישעיה ט(
בעברת ה' )קהלת ג( על דברת בני האדם.
ולשון וזמרת לשון )ויקרא כה( לא תזמור
)ישעיה כה( זמיר עריצים לשון כסוח וכריתה.
עוזו ונקמתי של אלהינו היה לנו לישועה .ואל
תתמה על לשון ויהי שלא נא' היה שיש לנו
מקראות מדברים בלשון זה וזה דוגמתו )מ"א
ו( את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש
צלעות סביב היה לו לו' עשה צלעות סביב
וכן )דה"ב ו( ובני ישראל היושבים בערי
יהודה וימלוך עליהם רחבעם היה לו לומר
מלך עליהם רחבעם )במדבר יד( מבלתי
יכולת ה' וגו' וישחטם היה לו לו' שחטם )שם
לו( והאנשים אשר שלח משה וגו' וימותו מתו
היה לו לו' )שמות ח( ואשר לא שם לבו אל
דבר ה' ויעזוב היה לו לומר עזב :זה אלי -
בכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע
ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים:
ואנוהו  -אונקלוס תרגם לשון נוה )ישעיה לג(
נוה שאנן )שם סה( לנוה צאן ד"א ואנוהו לשון
נוי אספר נויו ושבחו לבאי עולם כגון מה
דודך מדוד דודי צח ואדום וכל הענין :אלהי
אבי  -הוא זה וארוממנהו .אלהי אבי לא אני
תחלת הקדושה אלא מוחזקת ועומדת לי
הקדושה ואלהותו עלי מימי אבותי:
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)ג( ה' איש מלחמה  -בעל מלחמה כמו )רות
א( איש נעמי וכל איש ואישך מתורגמין בעל
וכן )מלכים ב( וחזקת והיית לאיש לגבור :ה'
שמו  -מלחמותיו לא בכלי זיין אלא בשמו
הוא נלחם כמו שאמר דוד )שמואל יז( ואנכי
בא אליך בשם ה' צבאות .ד"א ה' שמו אף
בשעה שהוא נלחם ונוקם מאויביו אוחז הוא
במדתו לרחם על ברואיו ולזון את כל באי
עולם ולא כמדת מלכי אדמה כשהוא עוסק
במלחמה פונה עצמו מכל עסקים ואין בו כח
לעשות זו וזו:
)ד( ירה בים  -שדי בימא .שדי לשון ירייה וכן
הוא אומר )שמות יט( או ירה יירה ת"א או
אשתדאה אישתדי והתי"ו משמשת באלו
במקום התפעל :ומבחר  -שם דבר כמו
מרכב משכב מקרא קדש :טבעו ) -מכילתא(
אין טביעה אלא במקום טיט כמו )תהלים
סט( טבעתי ביון מצולה )ירמיה לח( ויטבע
ירמיהו בטיט מלמד שנעשה הים טיט לגמול
להם כמדתם ששיעבדו את ישראל בחומר
ובלבנים:
)ה( יכסימו  -כמו יכסום והיו"ד האמצעית
יתירה בו ודרך המקראות בכך כמו )דברים ח(
ובקרך וצאנך ירביון )תהלים לו( ירויון מדשן
ביתך והיו"ד ראשונה שמשמעה לשון עתיד כך
פרשהו טבעו בים סוף כדי שיחזרו המים
ויכסו אותן .יכסימו אין דומה לו במקרא
בנקודתו ודרכו להיות ננקד יכסיומו
במלאפו"ם )גם כאן מוכח להיות חולם
כמ"ש( :כמו אבן  -ובמקום אחר צללו
כעופרת ובמקום אחר יאכלמו כקש .הרשעים
כקש הולכים ומטורפין עולין ויורדין .בינונים
כאבן והכשרים כעופרת שנחו מיד:
)ו( ימינך ימינך  -שני פעמים כשישראל
עושין את רצונו של מקום השמאל נעשית
ימין :ימינך ה' נאדרי בכח  -להציל את
ישראל וימינך השנית תרעץ אויב .ול"נ אותה
ימין עצמה תרעץ אויב מה שאי אפשר לאדם
לעשות שתי מלאכות ביד אחת ופשוטו של
מקרא ימינך הנאדרת בכח מה מלאכתה
ימינך היא תרעץ אויב וכמה מקראות דוגמתו
)תהלים צב( כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך

יאבדו )תהלים צד( עד מתי רשעים ה' עד
מתי רשעים יעלוזו .נשאו נהרות ה' נשאו
נהרות קולם .לא לנו ה' לא לנו )הושע ב(
אענה נאום ה' אענה את השמים )שופטים ה(
אנכי לה' אנכי אשירה )תהלים קכד( לולי ה'
וכו' לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם
)שופטים ה( עורי עורי דבורה עורי עורי
דברי שיר )ישעי' כו( תרמסנה רגל רגלי עני
)תהלים קלו( ונתן ארצם לנחלה נחלה לישראל
עבדו :נאדרי  -היו"ד יתירה כמו רבתי עם
שרתי במדינות גנובתי יום :תרעץ אויב -
תמיד היא רועצת ומשברת האויב ודומה לו
וירעצו וירוצצו את בנ"י בשופטים )סי' י( )ד"א
ימינך הנאדרת בכח היא משברת ומלקה
אויב(:
)ז( וברוב גאונך  -אם היד בלבד רועצת
האויב כשהוא מרומם ברוב גאונו אז יהרוס
קמיו ואם ברוב גאונו לבד אויביו נהרסים ק"ו
כששלח בם חרון אף יאכלמו :תהרס  -תמיד
אתה הורס קמיך הקמים נגדך ומי הם
הקמים כנגדו אלו הקמים על ישראל וכן הוא
אומר )תהלים פג( כי הנה אויביך יהמיון ומה
היא ההמיה על עמך יערימו סוד ועל זה
קורא אותם אויביו של מקום:
)ח( וברוח אפיך  -היוצא משני נחירים של
אף דבר הכתוב כביכול בשכינה דוגמת מלך
בשר ודם כדי להשמיע אוזן הבריות כפי הוה
שיוכלו להבין דבר כשאדם כועס יוצא רוח
מנחיריו וכן )תהלים יח( עלה עשן באפו וכן
)איוב ד( ומרוח אפו יכלו וזהו שאמר )ישעיה
מח( למען שמי אאריך אפי כשזעפו נחה
נשימתו ארוכה וכשהוא כועס נשימתו קצרה
)שם( ותהלתי אחטם לך ולמען תהלתי אשים
חטם באפי לסתום נחירי בפני האף והרוח
שלא יצאו לך בשבילך  -אחטם כמו נאקה
בחטם במסכת שבת )דף נא( כך נראה בעיני.
וכל אף וחרון שבמקרא אני אומר כן חרה אף
כמו )איוב ל( ועצמי חרה מני חורב לשון
שריפה ומוקד שהנחירים מתחממים ונחרים
בעת הקצף וחרון מגזרת חרה כמו רצון
מגזרת רצה וכן חמה לשון חמימות על כן
הוא אומר )אסתר א( וחמתו בערה בו ובנוח
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החמה אומר נתקררה דעתו :נערמו מים -
אונקלוס תרגם לשון ערמימות ולשון צחות
המקרא כמו )שיר ז( ערמת חטים ונצבו כמו
נד יוכיח .נערמו מים .ממוקד רוח שיצא
מאפיך יבשו המים והם נעשו כמין גלים
וכריות של ערימה שהם גבוהים :כמו נד -
כתרגומו כשור .כחומה :נד  -לשון צבור
וכנוס כמו )ישעיה יז( נד קציר ביום נחלה
)תהלים לג( כונס כנד לא כתיב כונס כנאד
אלא כנד ואלו היה כנד כמו כנאד וכונס לשון
הכנסה היה לו לכתוב מכניס כבנאד מי הים
אלא כונס לשון אוסף וצובר הוא וכן )יהושע
ג( קמו נד אחד ויעמדו נד אחד ואין לשון
קימה ועמידה בנאדות אלא בחומות וצבורים
ולא מצינו נאד נקוד אלא במלאפו"ם )חול"ם(
כמו )תהלי' נו( שימה דמעתי בנאדך )שופטים
ד( את נאד החלב :קפאו  -כמו )איוב י(
וכגבינה תקפיאני שהוקשו ונעשו כאבנים
והמים זורקים את המצרים על האבן בכח
ונלחמים בם בכל מיני קושי :בלב ים -
בחוזק הים ודרך המקראות לדבר כן עד לב
השמים) .שמואל יח( בלב האלה .לשון עקרו
ותקפו של דבר:
)ט( אמר אויב  -לעמו כשפיתם בדברים
ארדוף ואשיגם ואחלק שלל עם שרי ועבדי:
תמלאמו  -תתמלא מהם :נפשי  -רוחי
ורצוני ואל תתמה על תיבה המדברת בשתים
תמלאמו תמלא מהם יש הרבה כלשון הזה
)שופטים א( כי ארץ הנגב נתתני כמו נתת לי
ולא יכלו דברו לשלום )בראשית לז( כמו דבר
עמו )ירמיה י( בני יצאוני כמו יצאו ממני
)איוב לא( מספר צעדי אגידנו כמו אגיד לו.
אף כאן תמלאמו תמלא נפשי מהם :אריק
חרבי  -אשלוף ועל שם שהוא מריק את
התער בשליפתו ונשאר ריק נופל בו לשון
הרקה כמו מריקים שקיהם )ירמיה מח( וכליו
יריקו .ואל תאמר אין לשון ריקות נופל על
היוצא אלא על התיק ועל השק ועל הכלי

שיצא ממנה אבל לא על החרב ועל היין
ולדחוק ולפרש אריק חרבי כלשון )בראשית
יד( וירק את חניכיו אזדיין בחרבי מצינו הלשון
מוסב אף על היוצא )ש"ה א( שמן תורק
)ירמיה שם( ולא הורק מכלי אל כלי לא הורק
הכלי אין כתיב כאן אלא לא הורק היין מכלי
אל כלי מצינו הלשון מוסב על היין וכן
)יחזקאל כח( והריקו חרבותם על יופי חכמתך
דחירם :תורישמו  -לשון רישות ודלות כמו
)שמואל ב( מוריש ומעשיר:
)י( נשפת  -לשון הפחה וכן )ישעיה מ( וגם
נשף בהם :צללו  -שקעו עמקו לשון מצולה:
כעופרת  -אבר פלו"ם )בלייא( בלע"ז:
)יא( באלם  -בחזקים כמו )יחזקאל יז( ואת
אילי הארץ לקח )תהלים כב( אילותי לעזרתי
חושה :נורא תהלות  -יראוי מלהגיד תהלותיך
פן ימעטו כמ"ש לך דומיה תהלה:
)יב( נטית ימינך  -כשהקב"ה נוטה ידו
הרשעים כלים ונופלים לפי שהכל נתון בידו
ונופלים בהטייתה וכן הוא אומר )ישעיה לא(
וה' יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזור משל לכלי
זכוכית הנתונים ביד אדם מטה ידו מעט והן
נופלין ומשתברין :תבלעמו ארץ  -מכאן שזכו
לקבורה בשכר שאמרו ה' הצדיק:
)יג( נהלת  -לשון מנהל ואונקלוס תרגם לשון
נושא וסובל ולא דקדק לפרש אחר לשון
העברית:
)יד( ירגזון  -מז מתרגזין :יושבי פלשת -
מפני שהרגו את בני אפרים שמיהרו את הקץ
ויצאו בחזקה כמפורש בדברי הימים והרגום
אנשי גת:
)טו( אלופי אדום אילי מואב ) -מכילתא(
והלא לא היה להם לירא כלום שהרי לא
עליהם הולכים אלא מפני אנינות שהיו
מתאוננים ומצטערים על כבודם של ישראל:
נמגו  -נמסו כמו )תהלים עה( ברביבים
תמוגגנה .אמרו עלינו הם באים לכלותינו
ולירש את ארצנו:
ð"òì

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