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חק לישראל – פרשת בשלח יום ו'
שמות פרק טו'

ימ ָתה וָ פַ חַ ד ִּבגְ דֹל זְ רוֹ עֲ ָך יִ דְּ מ ּו ָּכאָ בֶ ן ַעד יַעֲ בֹר ַע ּ ְמ ָך יְ הֹוָ ה
)טז( ִּת ּפֹל עֲ לֵ יהֶ ם אֵ ָ
ָ
ימ ָתה וָ פַ חַ ד ִ ּבגְ דֹל זְ רוֹ עֲ ך יִ דְּ מ ּו ָּכאָ בֶ ן ַעד
ית) :טז( ִּת ּפֹל עֲ לֵ יהֶ ם אֵ ָ
ַעד יַעֲ בֹר ַעם ז ּו קָ נִ ָ
יַעֲ בֹר ַע ּ ְמ ָך יְ הֹוָ ה ַעד ַיעֲ בֹר ַעם ז ּו קָ נִ ָ
ימ ָתא וְ ַדחַ ְל ּ ָתא ִּב ְסגֵי ָת ְק ּ ָפ ְך יִ ְׁש ְּתקוּן
ית) :טז( ּ ַת ּ ֵפיל עֲ לֵ יהוֹ ן אֵ ְ
ְּכאַ ְבנָא ַעד דְּ י ִֵע ַּבר ַע ּ ָמ ְך יְ ָי יָת אַ ְרנוֹ נָא ַעד דְּ י ִֵע ַּבר ַע ּ ָמא ְדנַן דִּ י ְפ ַר ְק ּ ָתא יָת ְיַרדְּ נָא:

)יז( ְּת ִבאֵ מוֹ וְ ִת ּ ָט ֵעמוֹ ְּבהַ ר ַנ ֲחלָ ְת ָך ָמכוֹ ן ְל ִׁש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַע ְל ּ ָת יְ הֹוָ ה ִמ ְּק ָד ׁש ֲא ֹדנָי כּ וֹ נֲנ ּו
י ֶָד ָ
יך) :יז( ְּת ִבאֵ מוֹ וְ ִת ּ ָט ֵעמוֹ ְּבהַ ר ַנחֲלָ ְת ָך ָמכוֹ ן ְל ִׁש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַע ְל ּ ָת יְ הֹוָ ה ִמ ְ ּק ָד ׁש ֲא ֹדנָי ּכוֹ נֲנ ּו
יָ ֶד ָ
יך:

יְ ָד ְ
יך:

)יז( ּ ָת ֵע ִלנּ וּן וְ ַת ְׁש ִרנּ וּן ְּבטו ָּרא ְדאַ ֲחסַ נְ ּ ָת ְך אֲ ַתר ְמ ַתקֵ ן ְלבֵ ית ְׁש ִכנְ ּ ָת ְך אַ ְתקֵ נְ ּ ָתא יְ יָ ַמ ְקדְּ ׁ ָשא יְ ָי אַ ְת ְקנוֹ ִהי

)יח( יְ הֹוָ ה יִ ְמל ְֹך ְלעֹלָ ם וָ עֶ ד) :יח( יְ הֹוָ ה יִ ְמל ְֹך ְלעֹלָ ם וָ ֶעד:

יה קָ אֵ ם ְל ָעלָ ם ו ְּל ָע ְל ֵמי
)יח( יְ ָי ַמ ְלכו ֵּת ּ

ָע ְל ַמ ּיָא:

ָשב יְ הֹוָ ה עֲ לֵ הֶ ם אֶ ת ֵמי הַ יָּם
)יט( ִּכי בָ א סוּס ּ ַפ ְרעֹה ְּב ִר ְכבּ וֹ ו ְּבפָ ָר ׁ ָשיו ַּביָּם וַ יּ ׁ ֶ
שה ְ ּבתוֹ ְך הַ יָּם) :יט( ִּכי בָ א סוּס ּ ַפ ְרעֹה ְ ּב ִר ְכבּ וֹ ו ְּבפָ ָר ׁ ָשיו ַּביָּם
ש ָראֵ ל הָ ְלכ ּו בַ יּ ַָּב ׁ ָ
ו ְּבנֵי יִ ְ ׂ

שה ְּבתוֹ ְך הַ יָּם) :יט( אֲ ֵרי ַעלּ ּו סוּסָ וַ ת
וַ ָּי ׁ ֶשב יְ הֹוָ ה עֲ לֵ הֶ ם אֶ ת ֵמי הַ יָּם ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הָ ְלכ ּו בַ יּ ַָּב ׁ ָ
אֲתיב יְ ָי עֲ לֵ יהוֹ ן יָת ֵמי י ּ ַָמא ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ִ ּליכ ּו ְבי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא ְּבגוֹ י ּ ַָמא:
ּ ַפ ְרעֹה ִּב ְר ִתכּ וֹ ִהי ו ְּבפָ ָר ׁשוֹ ִהי ְּבי ּ ַָמא וַ ֵ

)כ( וַ ִּת ַּקח ִמ ְריָם הַ ְּנ ִביאָ ה אֲ חוֹ ת אַ ֲהרֹן אֶ ת הַ ּתֹף ְּבי ָָד ּה וַ ּ ֵתצֶ אן Èכָ ל הַ ּנ ִָׁשים
חלֹת) :כ( וַ ִּת ַּקח ִמ ְריָם הַ ְּנ ִביאָ ה אֲ חוֹ ת אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ּתֹף ְ ּביָ ָד ּה וַ ּ ֵתצֶ אןÈ
אַ ח ֲֶריהָ ְּבתֻ ּ ִפים ו ִּב ְמ ֹ
כָ ל הַ ּנ ִָׁשים אַ ח ֲֶריהָ ְ ּבתֻ ּ ִפים ו ִּב ְמ ֹחלֹת:

יד ּה וּנְ פָ ק ּו
יה דְּ אַ הֲ רֹן יָת ּ ֻת ּ ָפא ִּב ַ
יאֲתא אֲ חָ ֵת ּ
)כ( וּנְ סֵ יבַ ת ִמ ְריָם נְ ִב ָ

כָ ל נְ ׁ ַש ּיָא ַּב ְת ָרהָ א ְּבתֻ ּ ִפין ו ְּב ִח ְּנגִ ין:
)כא(

הוָ ה ִּכי גָ אֹ ה ָּגאָ ה סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה בַ יָּם:
וַ ּ ַת ַען לָ הֶ ם ִמ ְריָם ִׁשיר ּו לַ י ֹ

)כא(

הוָ ה ִּכי גָ אֹ ה ּ ָגאָ ה סוּס וְ ר ְֹכבוֹ ָר ָמה בַ יָּם) :כא( ו ְּמ ַענְ יָא ְלהוֹ ן ִמ ְריָם
וַ ּ ַת ַען לָ הֶ ם ִמ ְריָם ִׁשיר ּו לַ י ֹ
יה ְר ָמא ְבי ּ ַָמא:
יה ִהיא סו ְּסיָא וְ ָר ְכבֵ ּ
אֲרי ִא ְת ּ ָגאֵ י ַעל ּגֵוְ ָת ַנ ּיָא וְ גֵאו ָּתא דִּ ילֵ ּ
קֳדם יְ ָי ֵ
ׁ ַש ָּבח ּו וְ אוֹ ד ּו ָ

לשת י ִָמים
ש ָראֵ ל ִמיַּם סוּף וַ יֵּצְ א ּו אֶ ל ִמ ְד ַּבר ׁשוּר וַ יּ ְֵלכ ּו ְׁש ׁ ֶ
משה אֶ ת יִ ְ ׂ
)כב( וַ יּ ּ ַַסע ׁ ֶ
משה אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמיַּם סוּף וַ יּ ְֵצא ּו אֶ ל ִמ ְד ַּבר ׁשוּר
ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ לֹא ָמצְ א ּו ָמיִ ם) :כב( וַ י ּ ַַּסע ׁ ֶ
ֹשה יָת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ַ ּי ּ ָמא ְדסוּף וּנְ פָ ק ּו
לשת יָ ִמים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ לֹא ָמצְ א ּו ָמיִ ם) :כב( וְ אַ ּ ֵטיל מ ׁ ֶ
וַ יּ ְֵלכ ּו ְׁש ׁ ֶ
ְל ַמ ְד ְּב ָרא ְדחַ גְ ָרא וַ אֲ זָל ּו ְתלָ ָתא יוֹ ִמין ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וְ לָ א אַ ְׁש ָּכח ּו ַמיָּא:

)כג( וַ ָיּבֹא ּו ָמ ָר ָתה וְ לֹא י ְָכל ּו ִל ְׁש ּתֹת ַמיִ ם ִמ ּ ָמ ָרה ִּכי ָמ ִרים הֵ ם ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁש ָמ ּה
ָמ ָרה) :כג( וַ ָיּבֹא ּו ָמ ָר ָתה וְ לֹא יָ ְכל ּו ִל ְׁש ּתֹת ַמיִ ם ִמ ּ ָמ ָרה ִּכי ָמ ִרים הֵ ם ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁש ָמ ּה
ָמ ָרה:

)כג( וַ אֲתוֹ ְל ָמ ָרה וְ לָ א יְ ִכיל ּו ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי ַמ ּיָא ִמ ּ ָמ ָרה אֲ ֵרי ְמ ִר ִירין ִאנּ וּן ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְׁש ַמ ּה ָמ ָרה:

משה ֵּלאמֹר ַמה
ֶׁ
תה) :כד( וַ ִּילּ ֹנ ּו הָ ָעם ַעל
משה ֵּלאמֹר ַמה ִּנ ְׁש ּ ֶ
)כד( וַ ִּילּ ֹנ ּו הָ ָעם ַעל ׁ ֶ
ימר ָמה נִ ְׁש ּ ֵתי:
ֹשה ְל ֵמ ַ
תה) :כד( וְ ִא ְת ָר ָעמ ּו ַע ּ ָמא ַעל מ ׁ ֶ
ִּנ ְׁש ּ ֶ

)כה( וַ ִּיצְ ַעק אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יּוֹ ֵרה ּו יְ הֹוָ ה עֵ ץ וַ יּ ְַׁשלֵ ְך אֶ ל הַ ּ ַמיִ ם וַ ִּי ְמ ְּתק ּו הַ ּ ָמיִ ם ׁ ָשם ָ ׂשם
שם נִ ּ ָסה ּו) :כה( וַ ִּיצְ ַעק אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יּוֹ ֵרה ּו יְ הֹוָ ה עֵ ץ וַ ַּי ְׁשלֵ ְך אֶ ל הַ ּ ַמיִ ם
לוֹ חֹק ו ִּמ ְׁש ּ ָפט וְ ׁ ָ
שם לוֹ חֹק ו ִּמ ְׁש ּ ָפט וְ ׁ ָשם נִ ּ ָסה ּו:
וַ ִּי ְמ ְּתק ּו הַ ּ ָמיִ ם ׁ ָשם ָ ׂ

יה יְ ָי אָ ָעא ו ְּר ָמא ְל ַמ ּיָא
קֳדם יְ ָי וְ אַ ְ ּלפֵ ּ
)כה( וְ צַ ִ ּלי ָ

יה ְקיָם וְ ִדין וְ ַת ּ ָמן נ ְַּסי ֵּה:
וּבַ ִּסימ ּו ַמ ּיָא ּ ַת ּ ָמן ְּגזַר לֵ ּ

ֹאמר ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ְׁש ַמע ְלקוֹ ל יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
זַנְת
שה וְ הַ אֲ ּ ָ
ָשר ְּב ֵעינָיו ּ ַתעֲ ֶ ׂ
יך וְ הַ יּ ׁ ָ
)כו( וַ יּ ֶ
ֲשר ַ ׂש ְמ ִּתי ְב ִמצְ ַריִ ם לֹא אָ ִ ׂשים ָעלֶ ָ
יך
ְל ִמצְ וֹ ָתיו וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת ָּכל חֻ ָּקיו ָּכל הַ ּ ַמחֲלָ ה א ׁ ֶ
ָ
ֹאמר ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ְׁש ַמע ְלקוֹ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך וְ הַ ָּי ׁ ָשר ְ ּב ֵעינָיו
אנִ י יְ הֹוָ ה רֹפְ אֶ ָך) :כו( וַ יּ ֶ
ִּכי ֲ
ש ְמ ִּתי ְב ִמצְ ַריִ ם לֹא אָ שִׂ ים
שה וְ הַ ֲאזַנְ ּ ָת ְל ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת ָּכל חֻ ָּקיו ָּכל הַ ּ ַמחֲלָ ה ֲא ׁ ֶשר ַ ׂ
ּ ַתעֲ ֶ ׂ
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ו'
ָעלֶ ָ
קֳדמוֹ ִהי ַת ְע ּ ֵבד וְ ַת ֵ ּצית
ימ ָרא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ו ְּדכָ ׁ ַשר ָ
אֲמר ִאם קַ ָּבלָ א ְתקַ ּ ֵבל ְל ֵמ ְ
ר ְפאֶ ָך) :כו( וַ ַ
יך ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֹ
אֲש ִּונּ וּן עֲ לָ ְך אֲ ֵרי אֲ נָא יְ ָי אַ ּ ָסךְ:
ֵיתי ְב ִמצְ ַריִ ם לָ א ִׁ
ְל ִפקּ וּדוֹ ִהי וְ ִת ּ ַטר ָּכל ְקיָמוֹ ִהי ָּכל ַמ ְר ִעין דִּ י ׁ ַש ּו ִ

יל ָמה וְ ׁ ָשם ְׁש ּ ֵתים עֶ שְׂ ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם וְ ִׁש ְב ִעים ְּת ָמ ִרים וַ ַיּחֲנ ּו ׁ ָשם ַעל
)כז( וַ ָיּ ֹבא ּו אֵ ִ
יל ָמה וְ ׁ ָשם ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם וְ ִׁש ְב ִעים ְּת ָמ ִרים וַ ַּיחֲנ ּו ׁ ָשם ַעל
הַ ּ ָמיִ ם) :כז( וַ ָיּבֹא ּו אֵ ִ
הַ ּ ָמיִ ם:

ילם וְ ַת ּ ָמן ְּת ֵרי עֲ ַ ׂשר ַמבּ ו ִּעין דְּ ַמיִ ן וְ ִׁש ְב ִעין דִּ ְק ִלין ו ְּׁשרוֹ ַת ּ ָמן ַעל ַמ ּיָא:
)כז( וַ אֲתוֹ ְלאֵ ִ

ילם
אֲשר ּ ֵבין אֵ ִ
ש ָראֵ ל אֶ ל ִמ ְד ַּבר ִסין ׁ ֶ
ילם וַ ָיּבֹא ּו ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
טז )א( וַ ִּי ְסע ּו ֵמאֵ ִ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :א( וַ ִּי ְסע ּו
אתם ֵ
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְלצֵ ָ
וּבֵ ין ִסינָי ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
שר
ילם וּבֵ ין ִסינָי ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ילם וַ ָּיבֹא ּו ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל ִמ ְד ַּבר ִסין אֲ ׁ ֶשר ּ ֵבין אֵ ִ
ֵמאֵ ִ
ילם וַ אֲ תוֹ ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְב ֵני יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְד ְּב ָרא
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :א( וּנְ ָטל ּו ֵמאֵ ִ
אתם ֵ
יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְלצֵ ָ
ילם וּבֵ ין ִסינָי ְּבחַ ְמ ׁ ַשת ַע ְס ָרא יוֹ ָמא ְלי ְַרחָ א ִתנְ ָינָא ְל ִמ ּ ָפ ְקהוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:
ְד ִסין דִּ י בֵ ין אֵ ִ
)ב( וַ ִּילּ ֹינ ּו

משה וְ ַעל אַ הֲ רֹן ַּב ּ ִמ ְד ָּבר:
ֶׁ
ש ָראֵ ל ַעל
}וַ ִּילּ וֹ נ ּו{ ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ

משה וְ ַעל אַ הֲ רֹן ַּב ּ ִמ ְד ָּבר:
}וַ ִּילּ וֹ נ ּו{ ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַעל ׁ ֶ

)ב( וַ ִּילּ ֹינ ּו

)ב( וְ ִא ְת ָר ָעמ ּו ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

ֹשה וְ ַעל אַ הֲ רֹן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא:
ַעל מ ׁ ֶ

ש ָראֵ ל ִמי יִ ּ ֵתן מו ֵּתנ ּו ְביַד יְ הֹוָ ה ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּב ִׁש ְב ּ ֵתנ ּו
ֹאמר ּו אֲלֵ הֶ ם ְּבנֵי יִ ְ ׂ
)ג( וַ יּ ְ
אתם אֹ ָתנ ּו אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה
שר ְּבאָ ְכלֵ נ ּו לֶ חֶ ם לָ שׂ בַ ע ִּכי הוֹ צֵ ֶ
ַעל ִסיר הַ ָּב ָ ׂ
ֹאמר ּו אֲלֵ הֶ ם ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמי יִ ּ ֵתן מו ֵּתנ ּו ְביַ ד
ְלהָ ִמית אֶ ת ּ ָכל הַ ָּקהָ ל הַ ז ֶּה ָּב ָר ָעב) :ג( וַ יּ ְ
אתם אֹ ָתנ ּו אֶ ל
יְ הֹוָ ה ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְ ּב ִׁש ְב ּ ֵתנ ּו ַעל ִסיר הַ ָּב ָ ׂשר ְ ּבאָ ְכלֵ נ ּו לֶ חֶ ם לָ שׂ בַ ע ִּכי הוֹ צֵ ֶ
קֳדם יְ ָי
יתנָא ָ
אֲמר ּו ְלהוֹ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלוֵי ְד ִמ ְ
הַ ּ ִמ ְד ָּבר הַ זֶּה ְלהָ ִמית אֶ ת ָּכל הַ ָּקהָ ל הַ זֶּה ָּב ָר ָעב) :ג( וַ ָ
אֲרי אַ ּ ֶפ ְק ּתוּן י ָָתנָא
ש ְב ִעין ֵ
ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ַּכד הֲ וֵינָא י ְָת ִבין ַעל דּ ו ֵּדי ִב ְס ָרא ַּכד הֲ וֵינָא אָ ְכ ִלין לַ ְח ָמא וְ ָ ׂ
ְל ַמ ְד ְּב ָרא הָ ֵדין ְלקַ ּ ָטלָ א יָת ָּכל ְקהָ לָ א הָ ֵדין ְּבכַ ְפנָא:

משה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ יָצָ א הָ ָעם
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)ד( וַ יּ ֶ
ְ
וְ לָ ְקט ּו דְּ בַ ר יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ְל ַמ ַען אֲ נ ּ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ַסנּ ּו הֲ יֵלֵ ך ְ ּבתוֹ ָר ִתי ִאם לֹא) :ד( וַ יּ ֶ
משה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ יָ צָ א הָ ָעם וְ לָ ְקט ּו דְּ בַ ר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ְל ַמ ַען אֲ נ ּ ֶַסנּ ּו
ֶׁ
ֹשה הָ א אֲ נָא ָמחֵ ית ְלכוֹ ן לַ ְח ָמא ִמן ְׁש ַמ ּיָא וְ יִ ּ ְפקוּן ַע ּ ָמא וְ יִ ְל ְקטוּן
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
הֲ יֵלֵ ְך ְּבתוֹ ָר ִתי ִאם לֹא) :ד( וַ ַ
יה ְּב ִדיל דַּ אֲ נ ִַּסנּ וּן הַ יְ הָ כוּן ְּבאוֹ ַריְ ִתי ִאם לָ א:
ּ ִפ ְת ּ ַגם יוֹ ם ְּביוֹ ֵמ ּ

ֲשר יִ ְל ְקט ּו יוֹ ם
)ה( וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי וְ הֵ ִכינ ּו אֵ ת אֲ ׁ ֶשר י ִָביא ּו וְ הָ יָה ִמ ְׁשנֶה ַעל א ׁ ֶ
שר יִ ְל ְקט ּו יוֹ ם יוֹ ם) :ה(
יוֹ ם) :ה( וְ הָ יָ ה ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי וְ הֵ ִכינ ּו אֵ ת אֲ ׁ ֶשר י ִָביא ּו וְ הָ יָה ִמ ְׁשנֶה ַעל אֲ ׁ ֶ
ית ְּקנוּן יָת דְּ יַיְ תוּן וִ יהֵ י ַעל חַ ד ְּת ֵרין ַעל דְּ יִ ְל ְקטוּן יוֹ ם יוֹ ם:
יתאָ ה וִ ַ
וִ יהֵ י ְּביוֹ ָמא ְׁש ִת ָ

יד ְע ּ ֶתם ִּכי יְ הֹוָ ה הוֹ צִ יא
ש ָראֵ ל עֶ ֶרב וִ ַ
משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֶׁ
ֹאמר
)ו( וַ יּ ֶ
יד ְע ּ ֶתם ִּכי יְ הֹוָ ה
משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֶע ֶרב וִ ַ
ֹאמר ׁ ֶ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ו( וַ יּ ֶ
אֶ ְתכֶ ם ֵ
הוֹ צִ יא אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

אֲרי יְ ָי אַ ּ ֵפיק
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ְלכָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ַר ְמ ׁ ָשא וְ ִתדְּ עוּן ֵ
)ו( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ

י ְָתכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:

יתם אֶ ת ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ְּב ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם ַעל יְ הֹוָ ה וְ נ ְַחנ ּו ָמה ִּכי
)ז( ּובֹקֶ ר ו ְּר ִא ֶ
יתם אֶ ת ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ְּב ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת ְּתלֻ נּ ֹתֵ יכֶ ם ַעל יְ הֹוָ ה
ַת ִ ּלונ ּו } ַת ִ ּלינ ּו{ ָעלֵ ינ ּו) :ז( ּובֹקֶ ר ו ְּר ִא ֶ
קֳדמוֹ ִהי( יָת
יע ) ָ
וְ נ ְַחנ ּו ָמה ִּכי ַת ִּלונ ּו } ַת ִ ּלינ ּו{ ָעלֵ ינ ּו) :ז( ו ְּבצַ ְפ ָרא וְ ֶתחֱזוּן יָת יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ַּכד ְׁש ִמ ַ
ימ ָרא ַדיְ ָי וְ נ ְַחנָא ָמה אֲ ֵרי אַ ְת ַר ַע ְמ ּתוּן עֲ לָ נָא:
ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן ַעל ֵמ ְ

שבּ ַֹע ִּב ְׁשמ ַֹע
שר לֶ ֱאכֹל וְ לֶ חֶ ם ַּבבּ ֹקֶ ר ִל ְ ׂ
משה ְּב ֵתת יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָ ׂ
ֹאמר ׁ ֶ
)ח( וַ יּ ֶ
ֲשר אַ ּ ֶתם ַמ ִ ּלינִ ם ָעלָ יו וְ נ ְַחנ ּו ָמה לֹא ָעלֵ ינ ּו ְתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם ִּכי
יְ הֹוָ ה אֶ ת ְּתלֻ ּנ ֵֹתיכֶ ם א ׁ ֶ
שר לֶ ֱאכֹל וְ לֶ חֶ ם ַּבבּ ֹקֶ ר ִלשְׂ בּ ַֹע ִ ּב ְׁשמ ַֹע
משה ְ ּבתֵ ת יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ָּב ֶע ֶרב ָּב ָ ׂ
ַעל יְ הֹוָ ה) :ח( וַ יֹּאמֶ ר ׁ ֶ
הוָ ה:
יְ הֹוָ ה אֶ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם ַמ ִ ּלינִ ם ָעלָ יו וְ נ ְַחנ ּו ָמה לֹא ָעלֵ ינ ּו ְתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם ִּכי ַעל יְ ֹ
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ו'
קֳדם יְ ָי יָת
יען ָ
ֹשה ִּב ְדיִ ּ ַתן יְ ָי ְלכוֹ ן ְּב ַר ְמ ׁ ָשא ִּב ְס ָרא ְל ֵמיכַ ל וְ לַ ְח ָמא ְּבצַ ְפ ָרא ְל ִמ ְס ַּבע ְּב ִד ְׁש ִמ ַ
)ח( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
ימ ָרא ַדיְ ָי:
ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן דִּ י אַ ּתוּן ִמ ְת ַרעֲ ִמין עֲ לוֹ ִהי וְ נ ְַחנָא ָמא לָ א עֲ לָ נָא ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן אֶ ָּלהֵ ן ַעל ֵמ ְ

משה אֶ ל אַ הֲ רֹן ֱאמֹר אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִק ְרב ּו ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ִּכי
ֹאמר ׁ ֶ
)ט( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן ֱאמֹר אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִק ְרב ּו
ֶׁ
ֹאמר
ש ַמע אֵ ת ְּתלֻ נּ ֵֹתיכֶ ם) :ט( וַ יּ ֶ
ָׁ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִּכי ׁ ָש ַמע אֵ ת ְּתלֻ נּ ֹ ֵתיכֶ ם:

ֹשה ְלאַ הֲ רֹן א ֱַמר ְלכָ ל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא דִּ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְק ִריב ּו
אֲמר מ ׁ ֶ
)ט( וַ ַ

יען קֳ ָדמוֹ ִהי יָת ּ ֻת ְרעֲ מו ְּתכוֹ ן:
אֲרי ְׁש ִמ ַ
קֳדם יְ ָי ֵ
ָ

ש ָראֵ ל וַ ִּי ְפנ ּו אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ ִה ּנֵה ְּכבוֹ ד
)י( וַ יְ ִהי ְּכ ַד ּ ֵבר אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יְ הֹוָ ה נִ ְראָ ה ּ ֶב ָענָן) :י( וַ יְ ִהי ְּכ ַד ּ ֵבר אַ הֲ רֹן אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְפנ ּו אֶ ל ַה ּ ִמ ְד ָּבר וְ ִה ּנֵה
ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה נִ ְראָ ה ּ ֶב ָענָן:

)י( וַ הֲ וָ ה ַּכד ַמ ִ ּליל אַ הֲ רֹן ִעם ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִא ְת ּ ְפנִ ּי ּו ְל ַמ ְד ְּב ָרא וְ הָ א

יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ִא ְת ְּג ִלי ַּבעֲ ָננָא:

משה ּ ֵלאמֹר:
ֶׁ
משה ּ ֵלאמֹר) :יא( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)יא( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)יא( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

ֹאכל ּו
ש ָראֵ ל דַּ ּ ֵבר אֲלֵ הֶ ם לֵ אמֹר ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם ּת ְ
)יב( ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת ְּתל ּו ּנֹת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ יכֶ ם) :יב( ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת ְּתלוּנּ ֹת
שר וּבַ בּ ֹקֶ ר ִּת ְ ׂש ְּבע ּו לָ חֶ ם וִ ַ
בָ ָ ׂ
יד ְע ּ ֶתם ִּכי
שר וּבַ בּ ֹקֶ ר ִּתשְׂ ְּבע ּו לָ חֶ ם וִ ַ
ֹאכל ּו בָ ָ ׂ
ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל דַּ ּ ֵבר אֲ לֵ הֶ ם לֵ אמֹר ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם ּת ְ
יכלוּן
ימר ּ ֵבין ִׁש ְמ ׁ ַש ּיָא ּ ֵת ְ
קֳד ַמי יָת ּ ֻת ְרעֲ ַמת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַמ ֵּליל ִע ּ ְמהוֹ ן ְל ֵמ ַ
יע ָ
אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :יב( ְׁש ִמ ַ
אֲרי אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:
ִּב ְס ָרא ו ְּבצַ ְפ ָרא ִּתשְׂ ְּבעוּן לַ ְח ָמא וְ ִתדְּ עוּן ֵ

)יג( וַ יְ ִהי בָ ֶע ֶרב וַ ּ ַת ַעל הַ ּ ְשׂ לָ ו וַ ְּתכַ ס אֶ ת הַ ּ ַמ ֲחנֶה וּבַ בּ ֹקֶ ר הָ יְ ָתה ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל
חנֶה) :יג( וַ יְ ִהי בָ ֶע ֶרב וַ ּ ַת ַעל הַ ּ ְשׂ לָ ו וַ ְּתכַ ס אֶ ת הַ ּ ַמ ֲחנֶה וּבַ בּ ֹקֶ ר הָ יְ ָתה ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל
סָ ִביב לַ ּ ַמ ֲ
סָ ִביב לַ ּ ַמ ֲחנֶה:

יתא ו ְּבצַ ְפ ָרא הֲוַ ת נְ חָ ַתת ַט ָּלא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר
)יג( וַ הֲ וָ ה ְב ַר ְמ ׁ ָשא ו ְּסלֵ יקַ ת ְסלָ יו וַ חֲפַ ת יָת ַמ ְׁש ִר ָ

יתא:
ְל ַמ ְׁש ִר ָ

)יד( וַ ּ ַת ַעל ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל וְ ִה ּנֵה ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ִמ ְד ָּבר דַּ ק ְמחֻ ְס ּ ָפס דַּ ק ַּכ ְּכפֹ ר ַעל הָ אָ ֶרץ:
)יד( וַ ּ ַת ַעל ִׁש ְכבַ ת הַ ּ ָטל וְ ִה ּנֵה ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ִמ ְד ָּבר דַּ ק ְמחֻ ְס ּ ָפס דַּ ק ַּכ ְּכפֹ ר ַעל הָ אָ ֶרץ:

)יד( ו ְּסלֵ יקַ ת

ידא ַעל אַ ְר ָעא:
נְ חָ ַתת ַט ָּלא וְ הָ א ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ְד ְּב ָרא דַּ ְעדַּ ק ְמקַ ַּלף דַּ ְעדַּ ק ְּכגִ יר ִּכגְ ִל ָ

יש אֶ ל אָ ִחיו ָמן הוּא ִּכי לֹא י ְָדע ּו ַמה הוּא
ֹאמר ּו ִא ׁ
)טו( וַ ִּי ְרא ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל וַ יּ ְ
אֲשר נ ַ
משה אֲ לֵ הֶ ם הוּא הַ ֶּלחֶ ם ׁ ֶ
ֶׁ
ֹאמר
וַ יּ ֶ
ָתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה) :טו( וַ ִּי ְרא ּו ְבנֵי
משה אֲלֵ הֶ ם הוּא
ֶׁ
ֹאמר
יש אֶ ל אָ ִחיו ָמן הוּא ִּכי לֹא י ְָדע ּו ַמה הוּא וַ יּ ֶ
ֹאמר ּו ִא ׁ
יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ְ
אֲרי לָ א
ָתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה) :טו( וַ ֲחזוֹ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ אֲ ָמר ּו ְּגבַ ר לַ אֲ חו ִּהי ַמ ּנָא הוּא ֵ
הַ ּ ֶלחֶ ם ֲא ׁ ֶשר נ ַ
ֹשה ְלהוֹ ן הוּא לַ ְח ָמא ִדּ יהַ ב יְ ָי ְלכוֹ ן ְל ֵמיכָ ל:
אֲמר מ ׁ ֶ
יְ ָדע ּו ָמה הוּא וַ ַ

יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ עֹמֶ ר לַ ּג ְֻלגּ ֹלֶ ת
)טז( זֶה הַ דָּ בָ ר אֲ ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ִל ְקט ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ִא ׁ
אֲשר ְ ּבאָ הֳ לוֹ ִּת ָּקח ּו) :טז( זֶה הַ דָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ִל ְקט ּו
יש לַ ׁ ֶ
ִמ ְס ּ ַפר נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִא ׁ
שר ְ ּבאָ הֳ לוֹ ִּת ָּקח ּו) :טז( דֵּ ין
יש לַ ֲא ׁ ֶ
יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ ע ֶֹמר לַ ּג ְֻלגּ ֹלֶ ת ִמ ְס ּ ַפר נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִא ׁ
ִמ ּ ֶמנּ ּו ִא ׁ
ֵיה
יה עֻ ְמ ָרא ְלג ְֻל ּ ַג ְל ּ ָתא ִמנְ יַן נ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן ְּגבַ ר ְל ִדי ְב ַמ ְׁש ְּכנ ּ
יכלֵ ּ
ֵיה ְּגבַ ר ְלפוּם ֵמ ְ
ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא דִּ י פַ ִּקיד יְ ָי ְלקוּט ּו ִמ ּנ ּ
ִּת ְּסבוּן:

ש ָראֵ ל וַ ִּי ְל ְקט ּו הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט) :יז( וַ יַּעֲ שׂ ּו כֵ ן ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
)יז( וַ יַּעֲ שׂ ּו כֵ ן ְּבנֵי יִ ְ ׂ
וַ ִּי ְל ְקט ּו הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט) :יז( וַ עֲ בָ ד ּו כֵ ן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלקָ ט ּו דְּ אַ ְס ּ ֵגי ו ְּדאַ זְ ֵער:

יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ
)יח( וַ ָיּמֹדּ ּו בָ ע ֶֹמר וְ לֹא הֶ ְעדִּ יף הַ ּ ַמ ְר ֶּבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט לֹא הֶ ְח ִסיר ִא ׁ
יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ לָ קָ ט ּו:
לָ קָ ט ּו) :יח( וַ ָיּמֹדּ ּו בָ ע ֶֹמר וְ לֹא הֶ ְעדִּ יף הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ הַ ּ ַמ ְמ ִעיט לֹא הֶ ְח ִסיר ִא ׁ
יה ְלקָ ט ּו:
יכלֵ ּ
)יח( ו ְּכלוֹ ְבעֻ ְמ ָרא וְ לָ א אוֹ ַתר דְּ אַ ְס ּגֵי ו ְּדאַ זְ ֵער לָ א חַ ִּסיר ְּגבַ ר ְלפוּם ֵמ ְ

משה אֲלֵ הֶ ם
ֶׁ
ֹאמר
מנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ ר) :יט( וַ יּ ֶ
יש אַ ל יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶ
משה אֲלֵ הֶ ם ִא ׁ
ֶׁ
ֹאמר
)יט( וַ יּ ֶ
ֵיה ַעד צַ ְפ ָרא:
ֹשה ְלהוֹ ן ֱאנ ַׁש לָ א י ְַׁשאַ ר ִמ ּנ ּ
אֲמר מ ׁ ֶ
מנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ ר) :יט( וַ ַ
יש אַ ל יוֹ תֵ ר ִמ ּ ֶ
ִא ׁ
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ו'
משה וַ יּוֹ ִתר ּו ֲאנ ִָׁשים ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ ר וַ יּ ָֻרם ּתוֹ לָ ִעים וַ ִּי ְבאַ ׁש
ֶׁ
)כ( וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו אֶ ל
משה וַ יּוֹ ִתר ּו אֲ נ ִָׁשים ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ ר וַ ָיּ ֻרם
ֶׁ
משה) :כ( וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו אֶ ל
ֶׁ
וַ ִּי ְקצֹף עֲ לֵ הֶ ם
משה:
ּתוֹ לָ ִעים וַ ִּי ְבאַ ׁש וַ ִּי ְקצֹף עֲ לֵ הֶ ם ׁ ֶ

ֵיה ַעד צַ ְפ ָרא ו ְּרחֵ ׁש
ֹשה וְ אַ ְׁשאָ ר ּו ג ְֻב ַר ּיָא ִמ ּנ ּ
)כ( וְ לָ א קַ ִּביל ּו ִמן מ ׁ ֶ

ֹשה:
ֲשא ו ְּס ִרי ו ְּרגֵז עֲ לֵ יהוֹ ן מ ׁ ֶ
ִריח ׁ ָ

ָמס) :כא( וַ ִּי ְל ְקט ּו
יש ְּכ ִפי אָ כְ לוֹ וְ חַ ם הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נ ָ
)כא( וַ ִּי ְל ְקט ּו אֹ תוֹ ַּבבּ ֹקֶ ר ַּבבּ ֹקֶ ר ִא ׁ
יה ִּבצְ פַ ר ִּבצְ פָ ר ְּגבַ ר ְלפוּם
ָת ּ
ָמס) :כא( ו ְּלקָ ט ּו י ֵ
יש ְּכ ִפי אָ ְכלוֹ וְ חַ ם הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נ ָ
אֹ תוֹ ַּבבּ ֹקֶ ר ַּבבּ ֹקֶ ר ִא ׁ
ֵיה ַעל אַ ּ ֵפי חַ ְקלָ א ַּכד ח ֲָמא עֲ לוֹ ִהי ִׁש ְמ ׁ ָשא ּ ָפ ׁ ָשר:
יה ו ָּמה ְד ִמ ְׁש ּ ָתאַ ר ִמ ּנ ּ
יכלֵ ּ
ֵמ ְ

)כב( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לָ ְקט ּו לֶ חֶ ם ִמ ְׁשנֶה ְׁשנֵי הָ ע ֶֹמר לָ אֶ חָ ד וַ ָיּבֹא ּו ָּכל נְ ִ ׂשיאֵ י
משה) :כב( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לָ ְקט ּו לֶ חֶ ם ִמ ְׁשנֶה ְׁשנֵי הָ ע ֶֹמר לָ אֶ חָ ד וַ ָּיבֹא ּו
הָ ֵע ָדה וַ יּ ִַּגיד ּו ְל ׁ ֶ
ָּכל נְ שִׂ יאֵ י הָ עֵ ָדה וַ ַיּ ִּגיד ּו ְל ׁ ֶ
משה) :כב( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִתיאָ ָתאָ ה ְלקָ ט ּו לַ ְח ָמא ַעל חַ ד ְּת ֵרין ְּת ֵרין עֻ ְמ ִרין
ֹשה:
ְלחַ ד וְ אֲתוֹ ָּכל ַר ְב ְרבֵ י ְכנִ ְׁש ּ ָתא וְ חַ ִּויא ּו ְלמ ׁ ֶ

הוָ ה ָמחָ ר אֵ ת
אֲשר דִּ ֶּבר יְ הֹוָ ה ׁ ַש ָּבתוֹ ן ׁ ַש ַּבת ק ֶֹד ׁש לַ י ֹ
אמר אֲלֵ הֶ ם הוּא ׁ ֶ
)כג( וַ ּיֹ ֶ
אֲ ׁ ֶשר ּתֹאפ ּו אֵ פ ּו וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ְּתבַ ּ ְׁשל ּו ַּב ּ ׁ ֵשל ּו וְ אֵ ת ָּכל הָ ע ֵֹדף הַ ִּניח ּו לָ כֶ ם
הוָ ה
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם הוּא ֲא ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ׁ ַש ָּבתוֹ ן ׁ ַש ַּבת ק ֶֹד ׁש לַ י ֹ
מ ֶרת ַעד הַ בּ ֹקֶ ר) :כג( וַ יּ ֶ
ְל ִמ ְׁש ֶ
ֲשר ְּתבַ ּ ְׁשל ּו ַּב ּ ׁ ֵשל ּו וְ אֵ ת ָּכל הָ ע ֵֹדף הַ ִּניח ּו לָ כֶ ם ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
ָמחָ ר אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ּתֹאפ ּו אֵ פ ּו וְ אֵ ת א ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי ְמחָ ר יָת דִּ י אַ ּתוּן עֲ ִת ִידין ְל ֵמפָ א
אֲמר ְלהוֹ ן הוּא דִּ י ַמ ִ ּליל יְ ָי ְׁשבָ ָתא ְׁשבַ ת קו ְּד ׁ ָשא ָ
ַעד הַ בּ ֹקֶ ר) :כג( וַ ַ
אֱפוֹ וְ יָת דִּ י אַ ּתוּן עֲ ִת ִידין ְלבַ ּ ׁ ָשלָ א ַּב ּ ִׁשיל ּו וְ יָת ָּכל מוֹ ָת ָרא אַ צְ נָע ּו ְלכוֹ ן ְל ַמ ְּט ַרת ַעד צַ ְפ ָרא:
)כד(

יש וְ ִר ּ ָמה לֹא הָ יְ ָתה בּ וֹ :
משה וְ לֹא ִה ְב ִא ׁ
וַ יּ ִַּניח ּו אֹ תוֹ ַעד הַ בּ ֹקֶ ר ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ׁ ֶ

יש וְ ִר ּ ָמה לֹא הָ יְ ָתה בּ וֹ :
משה וְ לֹא ִה ְב ִא ׁ
)כד( וַ ַּי ִּניח ּו אֹ תוֹ ַעד הַ בּ ֹקֶ ר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ׁ ֶ

)כד( וְ אַ צְ נָע ּו

יה:
ֲשא לָ א הֲוָ ה בֵ ּ
ֹשה וְ לָ א ְס ִרי וְ ִריח ׁ ָ
יה ַעד צַ ְפ ָרא ְּכ ָמא דִּ פַ ִ ּקיד מ ׁ ֶ
ָת ּ
י ֵ

משה ִאכְ לֻ ה ּו הַ יּוֹ ם ִּכי ׁ ַש ָּבת הַ יּוֹ ם לַ יהֹוָ ה הַ יּוֹ ם לֹא ִת ְמצָ אֻ ה ּו
ֶׁ
ֹאמר
)כה( וַ יּ ֶ
משה ִא ְכלֻ ה ּו הַ יּוֹ ם ִּכי ׁ ַש ָּבת ַהיּוֹ ם לַ יהֹוָ ה הַ יּוֹ ם לֹא ִת ְמצָ אֻ ה ּו ַּבשּׂ ָ ֶדה:
ֹאמר ׁ ֶ
ַּבשּׂ ָ ֶדה) :כה( וַ יּ ֶ
ֵיה ְּבחַ ְקלָ א:
קֳדם יְ ָי יוֹ ָמא ֵדין לָ א ַת ְׁש ְּכחֻ ּנ ּ
אֲרי ׁ ַש ְּב ָתא יוֹ ָמא ֵדין ָ
ֹשה ִא ְכלו ִּהי יוֹ ָמא ֵדין ֵ
אֲמר מ ׁ ֶ
)כה( וַ ַ

ש ָּבת לֹא יִ ְהיֶה בּ וֹ ) :כו( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים
יעי ׁ ַ
)כו( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ִּת ְל ְקטֻ ה ּו וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעאָ ה ׁ ַש ְּב ָתא לָ א
ֵיה ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ש ָּבת לֹא יִ ְהיֶה בּ וֹ ) :כו( ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ִּת ְל ְקטֻ ּנ ּ
יעי ׁ ַ
ִּת ְל ְקטֻ ה ּו וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יה:
יְ הֵ י בֵ ּ

יעי
יעי יָצְ א ּו ִמן הָ ָעם ִל ְלקֹט וְ לֹא ָמצָ א ּו) :כז( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
)כז( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעאָ ה נְ פָ ק ּו ִמן ַע ּ ָמא ְל ִמ ְלקָ ט וְ לָ א אַ ְׁש ָּכח ּו:
יָ צְ א ּו ִמן הָ ָעם ִל ְלקֹט וְ לֹא ָמצָ א ּו) :כז( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ֹאמר
ֹתי) :כח( וַ יּ ֶ
משה ַעד אָ נָה ֵמאַ נְ ּ ֶתם ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ַתי וְ תוֹ ר ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)כח( וַ יּ ֶ
ימ ַתי אַ ּתוּן
ֹשה ַעד אֵ ָ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ֹתי) :כח( וַ ַ
משה ַעד אָ נָה ֵמאַ נְ ּ ֶתם ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ַתי וְ תוֹ ר ָ
ֶׁ
יְ הֹוָ ה אֶ ל
ְמסָ ְר ִבין ְל ִמ ּ ַטר ּ ִפקּ ו ַּדי וְ אוֹ ָרי ָָתי:

ֹתן לָ כֶ ם ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לֶ חֶ ם
)כט( ְרא ּו ִּכי יְ הֹוָ ה נ ַָתן לָ כֶ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ַעל ּ ֵכן הוּא נ ֵ
יעי) :כט( ְרא ּו ִּכי יְ הֹוָ ה
יש ִמ ּ ְמקֹמוֹ ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יש ּ ַת ְח ּ ָתיו אַ ל יֵצֵ א ִא ׁ
יוֹ ָמיִ ם ְׁשב ּו ִא ׁ
יש ּ ַת ְח ּ ָתיו אַ ל יֵצֵ א
נ ַָתן לָ כֶ ם ַה ּ ׁ ַש ָּבת ַעל ּ ֵכן הוּא ֹנ ֵתן לָ כֶ ם ַּביּוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי לֶ חֶ ם יוֹ ָמיִ ם ְׁשב ּו ִא ׁ
יתאָ ה
אֲרי יְ ָי יְ הַ ב ְלכוֹ ן ׁ ַש ְּב ָתא ַעל ּ ֵכן הוּא יָהֵ ב ְלכוֹ ן ְּביוֹ ָמא ְׁש ִת ָ
יעי) :כט( חֲזוֹ ֵ
יש ִמ ּ ְמקֹמוֹ ַּביּוֹ ם ַה ּ ְׁש ִב ִ
ִא ׁ
יעאָ ה:
יה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ְלחֵ ם ְּת ֵרין יוֹ ִמין ִּתיב ּו ֱאנ ַׁש ְּתחוֹ תוֹ ִהי לָ א יִ ּפוֹ ק ֱאנ ַׁש ֵמאַ ְת ֵר ּ

)ל( וַ יִ ְׁש ְּבת ּו הָ ָעם ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִעי) :ל( וַ יִ ְׁש ְּבת ּו הָ ָעם ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִעי:

)ל( וְ נָח ּו ַע ּ ָמא ְּביוֹ ָמא

יעאָ ה:
ְׁש ִב ָ
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ו'
יחת
ש ָראֵ ל אֶ ת ְׁשמוֹ ָמן וְ הוּא ְּכ ֶז ַרע ַּגד לָ בָ ן וְ ַט ְעמוֹ ְּכצַ ּ ִפ ִ
)לא( וַ ִּי ְק ְרא ּו בֵ ית יִ ְ ׂ
יחת ִ ּב ְדבָ ׁש:
ִ ּב ְדבָ ׁש) :לא( וַ ִּי ְק ְרא ּו בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ְׁשמוֹ ָמן וְ הוּא ְּכז ֶַרע ּ ַגד לָ בָ ן וְ ַט ְעמוֹ ְּכצַ ּ ִפ ִ
יטוָ ן ִּב ְדבָ ׁש:
יה ְּכ ִא ְס ְק ֵר ָ
יה ָמן וְ הוּא ְּכבַ ר זְ ַרע ּ ַגדָּ א ִח ָ ּור וְ ַטעֲ ֵמ ּ
)לא( ו ְּקרוֹ בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ְׁש ֵמ ּ

ֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ִמ ּ ֶמנּ ּו ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
משה זֶה הַ דָּ בָ ר א ׁ ֶ
ֶׁ
ֹאמר
)לב( וַ יּ ֶ
יאי
ֲשר הֶ אֱכַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבהוֹ צִ ִ
ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ְל ַמ ַען יִ ְרא ּו אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם א ׁ ֶ
משה זֶה הַ דָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ִמ ּ ֶמנּ ּו
ֶׁ
ֹאמר
אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :לב( וַ יּ ֶ
יאי אֶ ְתכֶ ם
ֲשר הֶ אֱ כַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבהוֹ צִ ִ
ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ְל ַמ ַען יִ ְרא ּו אֶ ת הַ ּ ֶלחֶ ם א ׁ ֶ
ֵ
ֵיה ְל ַמ ְּט ָרא ְל ָד ֵריכוֹ ן ְּב ִדיל דְּ ֶיחֱזוּן
ֹשה דֵּ ין ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא ִדּ י פַ ִּקיד יְ ָי ְמלֵ י עֻ ְמ ָרא ִמ ּנ ּ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :לב( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
יָת לַ ְח ָמא דִּ י אוֹ כָ ִלית י ְָתכוֹ ן ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְּבאַ ּ ָפקו ִּתי י ְָתכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:

משה אֶ ל אַ ֲהרֹן קַ ח צִ נְ צֶ נֶת אַ חַ ת וְ ֶתן ׁ ָש ּ ָמה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ָמן וְ הַ ּנַח
ֶׁ
ֹאמר
)לג( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן קַ ח צִ נְ צֶ נֶת אַ חַ ת
ֶׁ
ֹתיכֶ ם) :לג( וַ יֹּאמֶ ר
אֹ תוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְל ֹדר ֵ
וְ ֶתן ׁ ָש ּ ָמה ְמלֹא הָ ע ֶֹמר ָמן וְ הַ ּנַח אֹ תוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ְל ֹדרֹתֵ יכֶ ם:

ֹשה ְלאַ הֲ רֹן
)לג( וַ א ֲַמר מ ׁ ֶ

קֳדם יְ ָי ְל ַמ ְט ָרא ְל ָד ֵריכוֹ ן:
יה ָ
ָת ּ
סַ ב צְ לוֹ ִחית ח ֲָדא וְ הַ ב ּ ַת ּ ָמן ְמלֵ י עֻ ְמ ָרא ָמן וְ אַ צְ נַע י ֵ
)לד(

משה וַ יּ ִַּניחֵ ה ּו אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵי הָ עֵ ֻדת ְל ִמ ְׁש ָמ ֶרת:
ֶׁ
אֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ל
ַּכ ׁ ֶ

משה וַ יּ ִַּניחֵ ה ּו אַ הֲ רֹן ִל ְפנֵי הָ ֵע ֻדת ְל ִמ ְׁש ָמ ֶרת:
ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)לד(

ֹשה
)לד( ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד יְ ָי ְלמ ׁ ֶ

קֳדם סַ הֲדו ָּתא ְל ַמ ְּט ָרא:
יה אַ הֲ רֹן ָ
וְ אַ צְ נְ ֵע ּ

ש ָראֵ ל אָ ְכל ּו אֶ ת הַ ּ ָמן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה ַעד בּ ֹאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נוֹ ׁ ָשבֶ ת אֶ ת
)לה( ו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
הַ ּ ָמן אָ ְכל ּו ַעד בּ ֹאָ ם אֶ ל ְקצֵ ה אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען) :לה( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אָ ְכל ּו אֶ ת הַ ּ ָמן אַ ְר ָּב ִעים
שבֶ ת אֶ ת הַ ּ ָמן אָ ְכל ּו ַעד בּ ֹאָ ם אֶ ל ְקצֵ ה אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען) :לה( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ׁ ָשנָה ַעד בּ ֹאָ ם אֶ ל אֶ ֶרץ נוֹ ׁ ָ
יתיהוֹ ן ְלאַ ְר ָעא י ְָתבָ ָתא יָת ַמ ּנָא אֲ כָ ל ּו ַעד דְּ אָ תוֹ ִל ְסיָפֵ י אַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען:
אֲ כָ ל ּו יָת ַמ ּנָא אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין ַעד דְּ ֵמ ֵ

)לו( וְ הָ עֹמֶ ר עֲ שִׂ ִרית הָ אֵ יפָ ה הוּא) :לו( וְ הָ עֹמֶ ר עֲ שִׂ ִרית הָ אֵ יפָ ה הוּא:

)לו( וְ עֻ ְמ ָרא חַ ד ִמן

ַע ְס ָרא ִּב ְתלָ ת ְס ִאין הוּא:

יז )א( וַ ִּי ְסע ּו ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסין ְל ַמ ְס ֵעיהֶ ם ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה וַ ַיּחֲנ ּו
ִּב ְר ִפ ִ
ידים וְ אֵ ין ַמיִ ם ִל ְׁש ּתֹת הָ ָעם) :א( וַ ִּי ְסע ּו ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמ ְד ַּבר ִסין
ידים וְ אֵ ין ַמיִ ם ִל ְׁש ּתֹת הָ ָעם) :א( וּנְ ָטל ּו ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי
ְל ַמ ְס ֵעיהֶ ם ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה וַ ַּיחֲנ ּו ִ ּב ְר ִפ ִ
ימ ָרא ַדיְ ָי ו ְּׁשרוֹ ִּב ְר ִפ ִידים וְ לֵ ית ַמ ּיָא ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי ַע ּ ָמא:
יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסין ְל ַמ ְּטלָ נֵיהוֹ ן ַעל ֵמ ְ

משה ַמה
ֶׁ
ֹאמר ּו ְּתנ ּו לָ נ ּו ַמיִ ם וְ נִ ְׁש ּ ֶתה וַ יֹּאמֶ ר לָ הֶ ם
משה וַ יּ ְ
)ב( וַ יּ ֶָרב הָ ָעם ִעם ׁ ֶ
ֹאמר ּו ְּתנ ּו לָ נ ּו ַמיִ ם
משה וַ יּ ְ
ֶׁ
ְּת ִריבוּן ִע ּ ָמ ִדי ַמה ְּתנ ַּסוּן אֶ ת יְ הֹוָ ה) :ב( וַ יּ ֶָרב הָ ָעם ִעם
ֹשה
משה ַמה ְּת ִריבוּן ִע ּ ָמ ִדי ַמה ְּתנ ַּסוּן אֶ ת יְ הֹוָ ה) :ב( וּנְ צָ א ַע ּ ָמא ִעם מ ׁ ֶ
ֶׁ
ֹאמר לָ הֶ ם
וְ נִ ְׁש ּ ֶתה וַ יּ ֶ
קֳדם יְ ָי:
ֹשה ָמה אַ ּתוּן נָצָ ן ִע ּ ִמי ָמה ְמנ ַּסוּן אַ ּתוּן ָ
אֲמר ּו הָ ב ּו לָ נָא ַמ ּיָא וְ נִ ְׁש ּ ֵתי וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן מ ׁ ֶ
וַ ָ

יתנ ּו
משה וַ יֹּאמֶ ר לָ ּ ָמה זֶּה הֶ עֱ ִל ָ
ֶׁ
)ג( וַ ִּיצְ ָמא ׁ ָשם הָ ָעם לַ ּ ַמיִ ם וַ יָּלֶ ן הָ ָעם ַעל
צ ָמא) :ג( וַ ִּיצְ ָמא ׁ ָשם הָ ָעם לַ ּ ַמיִ ם וַ יָּלֶ ן
ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְלהָ ִמית אֹ ִתי וְ אֶ ת ָּבנַי וְ אֶ ת ִמ ְקנַי ַּב ָ ּ
יתנ ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְלהָ ִמית אֹ ִתי וְ אֶ ת ָּבנַי וְ אֶ ת ִמ ְקנַי ַּב ָ ּצ ָמא:
ֹאמר לָ ּ ָמה זֶּה הֶ עֱ ִל ָ
משה וַ יּ ֶ
הָ ָעם ַעל ׁ ֶ
ֹשה וַ אֲ ַמר ְל ָמא ְדנַן אַ ּ ֶס ְק ּ ָתנָא ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְלקַ ּ ָטלָ א י ִָתי וְ יָת ְּבנַי
)ג( וּצְ ִחי ַת ּ ָמן ַע ּ ָמא ְל ַמ ּיָא וְ ִא ְת ַר ַעם ַע ּ ָמא ַעל מ ׁ ֶ
ירי ְּבצָ חו ָּתא:
וְ יָת ְּב ִע ַ

משה אֶ ל יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר ָמה אֶ עֱ ֶ ׂשה לָ ָעם הַ זֶּה עוֹ ד ְמ ַעט ו ְּסקָ לֻ נִ י:
)ד( וַ ִּיצְ ַעק ׁ ֶ
שה לָ ָעם הַ זֶּה עוֹ ד ְמ ַעט ו ְּסקָ לֻ נִ י:
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
וַ ִּיצְ ַעק ׁ ֶ

)ד(

קֳדם יְ ָי
ֹשה ָ
)ד( וְ צַ ִ ּלי מ ׁ ֶ

ימר ָמה אֶ ְע ּ ֵבד ְל ַע ּ ָמא הָ ֵדין עוֹ ד זְ ֵעיר ּפוֹ ן וְ יִ ְר ְּגמֻ נִ י:
ְל ֵמ ַ

ֲשר
ש ָראֵ ל ו ַּמ ְּט ָך א ׁ ֶ
משה עֲ בֹר ִל ְפנֵי הָ ָעם וְ קַ ח ִא ְּת ָך ִמ ִּז ְקנֵי יִ ְ ׂ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)ה( וַ יּ ֶ
משה עֲ ֹבר ִל ְפנֵי הָ ָעם וְ קַ ח
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ית בּ וֹ אֶ ת הַ יְ אֹ ר קַ ח ְ ּבי ְָד ָך וְ הָ לָ ְכ ּ ָת) :ה( וַ יּ ֶ
ִה ִּכ ָ
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ֹשה ִע ַּבר
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ית בּ וֹ אֶ ת הַ יְ אֹ ר קַ ח ְ ּביָ ְד ָך וְ הָ לָ ְכ ּ ָת) :ה( וַ ַ
ִא ְּת ָך ִמ ִּז ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ַּמ ְּט ָך אֲ ׁ ֶשר ִה ִּכ ָ
ְ
ידך וְ ֵתיזִ יל:
ַהֲרא סַ ב ִּב ָ
יה יָת נ ָ
יתא בֵ ּ
קֳדם ַע ּ ָמא ו ְּדבַ ר ִע ּ ָמ ְך ִמ ּ ָסבֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וְ חֻ ְט ָר ְך דִּ י ָמחֵ ָ
ָ

)ו( ִהנְנִ י ע ֵֹמד ְלפָ נ ָ
ית בַ ּצוּר וְ יָצְ א ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ַמיִ ם וְ ׁ ָש ָתה
צוּר ְּבח ֵֹרב וְ ִה ִּכ ָ
ֶיך ּ ׁ ָשם ַעל הַ ּ
ש ָראֵ ל) :ו( ִהנְ נִ י ע ֵֹמד ְלפָ נ ָ
ֶיך ּ ׁ ָשם ַעל הַ ּצוּר ְ ּבח ֵֹרב
משה ְל ֵעינֵי זִ ְקנֵי יִ ְ ׂ
הָ ָעם וַ יּ ַַעשׂ ּ ֵכן ׁ ֶ

משה ְל ֵעינֵי זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ו( הָ א אֲ נָא
ֶׁ
ית בַ ּצוּר וְ ָי ְצא ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ַמיִ ם וְ ׁ ָש ָתה הָ ָעם וַ י ַַּעשׂ ּ ֵכן
וְ ִה ִּכ ָ
ְ
ֹשה ְל ֵעינֵי סָ בֵ י
ֵיה ַמ ּיָא וְ יִ ְׁש ּ ֵתי ַע ּ ָמא וַ עֲ בַ ד ּ ֵכן מ ׁ ֶ
קָ אֵ ם קֳ ָד ָמך ּ ַת ּ ָמן ַעל ִט ּנ ָָרא ְּבחוֹ ֵרב וְ ִת ְמחֵ י ְב ִט ּנ ָָרא וְ יִ ּ ְפקוּן ִמ ּנ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל:

ש ָראֵ ל וְ ַעל נ ַּס ָֹתם אֶ ת יְ הֹוָ ה
)ז( וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם ַמ ּ ָסה ו ְּמ ִריבָ ה ַעל ִריב ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֵש יְ הֹוָ ה ְּב ִק ְר ּ ֵבנ ּו ִאם אָ יִ ן) :ז( וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם ַמ ּ ָסה ו ְּמ ִריבָ ה ַעל ִריב ְ ּבנֵי
לֵ אמֹר הֲ י ׁ
הוָ ה לֵ אמֹר הֲ י ׁ
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַעל נ ַּס ָֹתם אֶ ת יְ ֹ
יתא
ֵש יְ הֹוָ ה ְ ּב ִק ְר ּ ֵבנ ּו ִאם אָ יִ ן) :ז( ו ְּק ָרא ְׁש ָמא ְדאַ ְת ָרא נִ ּ ֵס ָ
ימר הַ ִאית ְׁש ִכנְ ּ ָתא ַדיְ ָי ּ ֵבי ָננָא ִאם לָ א:
קֳדם יְ ָי ְל ֵמ ַ
ו ַּמ ּצו ָּתא ַעל דִּ נְ צוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַעל דְּ נ ִַּסיא ּו ָ
ידם) :ח( וַ ָּיבֹא עֲ ָמלֵ ק וַ ִּי ָּלחֶ ם ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל
ש ָראֵ ל ִּב ְר ִפ ִ
)ח( וַ ָיּבֹא עֲ ָמלֵ ק וַ ִּי ָּלחֶ ם ִעם יִ ְ ׂ
אֲתא עֲ ָמלֵ ק וַ אֲ גַ ח ְק ָרבָ א ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ְר ִפ ִידם:
ידם) :ח( וַ ָ
ִּב ְר ִפ ִ

ש ַע ְּבחַ ר לָ נ ּו אֲ נ ִָׁשים וְ צֵ א ִה ָּלחֵ ם ַּבעֲ ָמלֵ ק ָמחָ ר אָ נ ִֹכי
משה אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻ
ֶׁ
ֹאמר
)ט( וַ יּ ֶ
ֹאש הַ ִּג ְב ָעה ו ַּמ ּ ֵטה הָ ֱ
נִ ָ ּצב ַעל ר ׁ
משה אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְ ּבחַ ר לָ נ ּו
אל ִֹהים ְ ּבי ִָדי) :ט( וַ יֹּאמֶ ר ׁ ֶ
אֲמר
אל ִֹהים ְ ּביָ ִדי) :ט( וַ ַ
ֹאש הַ ִּג ְב ָעה ו ַּמ ּ ֵטה הָ ֱ
ֲאנ ִָׁשים וְ צֵ א ִה ָּלחֵ ם ַּבעֲ ָמלֵ ק ָמחָ ר אָ נ ִֹכי נִ ָ ּצב ַעל ר ׁ
יש ָר ָמ ָתא וְ חֻ ְט ָרא דְּ ִא ְתעֲ ִביד ּו
ֹשה ִליהוֹ ׁ ֻש ַע ְּבחַ ר לָ נָא ג ְֻב ַר ָ ּיא וּפוּק אֲ גַ ח ְק ָרבָ א בַ עֲ ָמלֵ ק ְמחָ ר אֲ נָא קָ אֵ ם ַעל ֵר ׁ
מ ֶׁ
קֳדם יְ ָי ִּב ִידי:
יה נִ ִּסין ִמן ָ
בֵ ּ

ּמשה אַ ֲהרֹן וְ חוּר ָעל ּו
משה ְל ִה ָּלחֵ ם ַּבעֲ ָמלֵ ק ו ׁ ֶ
ֶׁ
ֲשר אָ ַמר לוֹ
)י( וַ יּ ַַעשׂ יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּכא ׁ ֶ
ּמשה אַ הֲ רֹן וְ חוּר
משה ְל ִה ָּלחֵ ם ַּבעֲ ָמלֵ ק ו ׁ ֶ
ֶׁ
ֲשר אָ ַמר לוֹ
ֹאש הַ ִּגבְ ָעה) :י( וַ יּ ַַעשׂ יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּכא ׁ ֶ
ר ׁ
ֹאש הַ ִּג ְב ָעה:
ָעל ּו ר ׁ

ֹשה אַ הֲ רֹן וְ חוּר
יה מ ׁ ֶֹשה לַ אֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א ַּבעֲ ָמלֵ ק ּומ ׁ ֶ
)י( וַ עֲ בַ ד יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְּכ ָמא ַדאֲ ַמר לֵ ּ

יש ָר ָמ ָתא:
ְס ִליק ּו ְל ֵר ׁ
)יא(

ֲשר יָנִ יחַ יָדוֹ וְ גָ בַ ר עֲ ָמלֵ ק:
ש ָראֵ ל וְ כַ א ׁ ֶ
משה יָדוֹ וְ גָ בַ ר יִ ְ ׂ
וְ הָ יָה ַּכאֲ ׁ ֶשר י ִָרים ׁ ֶ

משה יָ דוֹ וְ גָ בַ ר יִ שְׂ ָראֵ ל וְ כַ אֲ ׁ ֶשר יָנִ יחַ ָידוֹ וְ גָ בַ ר עֲ ָמלֵ ק:
ֲשר י ִָרים ׁ ֶ
)יא( וְ הָ יָה ַּכא ׁ ֶ

)יא( וַ הֲ וִ י ַּכד יְ ִרים

ֹשה יְ דוֹ ִהי ו ִּמ ְת ּ ַג ְּב ִרין דְּ בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל וְ כַ ד ַמ ּנַח יְ דוֹ ִהי ו ִּמ ְת ּ ַג ְּב ִרין דְּ בֵ ית עֲ ָמלֵ ק:
מ ֶׁ

ֵשב ָעלֶ יהָ וְ אַ הֲ רֹן וְ חוּר ּ ָת ְמכ ּו
ָשימ ּו ַת ְח ּ ָתיו וַ יּ ׁ ֶ
משה ְּכבֵ ִדים וַ ִּי ְקח ּו אֶ בֶ ן וַ יּ ִ ׂ
ידי ׁ ֶ
)יב( וִ ֵ
משה
ֶׁ
ידי
מ ׁש) :יב( וִ ֵ
ְבי ָָדיו ִמזֶּה אֶ חָ ד ו ִּמזֶּה אֶ חָ ד וַ יְ ִהי י ָָדיו אֱמ ּונָה ַעד בּ ֹא הַ ּ ׁ ָש ֶ
ֵשב ָעלֶ יהָ וְ אַ הֲ רֹן וְ חוּר ּ ָת ְמכ ּו ְביָ ָדיו ִמזֶּה אֶ חָ ד ו ִּמזֶּה
ְּכבֵ ִדים וַ ִּי ְקח ּו אֶ בֶ ן וַ יָּשִׂ ימ ּו ַת ְח ּ ָתיו וַ יּ ׁ ֶ
יתב
ֹשה יְ קָ ָרא וּנְ ִסיב ּו אַ ְבנָא וְ ׁ ַש ִּויא ּו ְתחוֹ תוֹ ִהי וִ ֵ
ידי מ ׁ ֶ
מ ׁש) :יב( וִ ֵ
אֶ חָ ד וַ יְ ִהי יָ ָדיו אֱמ ּונָה ַעד בּ ֹא הַ ּ ׁ ָש ֶ
עֲ לַ ּה וְ אַ הֲ רֹן וְ חוּר סַ ְעדָּ ן ִּבידוֹ ִהי ִמ ָּכא חַ ד ו ִּמ ָּכא חַ ד וַ הֲ וָ ה יְ דוֹ ִהי ּ ְפ ִריסָ ן ִּבצְ לוֹ ַעד דְּ ַעל ִׁש ְמ ׁ ָשא:

ש ַע אֶ ת עֲ ָמלֵ ק
ֲלש יְ הוֹ ׁ ֻ
ש ַע אֶ ת עֲ ָמלֵ ק וְ אֶ ת ַע ּמוֹ ְל ִפי חָ ֶרב) :יג( וַ ַיּח ׁ
ֲלש יְ הוֹ ׁ ֻ
)יג( וַ ַיּח ׁ
יה ְל ִפ ְת ּ ָגם דְּ חָ ֶרב:
וְ אֶ ת ַע ּמוֹ ְל ִפי חָ ֶרב) :יג( וְ ַת ַּבר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע יָת עֲ ָמלֵ ק וְ יָת ַע ּ ֵמ ּ

משה ְּכתֹ ב זֹאת זִ ָּכרוֹ ן ַּב ּ ֵספֶ ר וְ שִׂ ים ְּבאָ זְ נֵי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּכי ָמחֹה
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)יד( וַ יּ ֶ
אֶ ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲ ָמלֵ ק ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָ
משה ְּכתֹ ב זֹאת זִ ָּכרוֹ ן
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ש ָמיִ ם) :יד( וַ יּ ֶ
אֲמר יְ ָי
ש ָמיִ ם) :יד( וַ ַ
ַּב ּ ֵספֶ ר וְ שִׂ ים ְ ּבאָ זְ נֵי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּכי ָמחֹה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲ ָמלֵ ק ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָ
אֲרי ִמ ְמחָ א אֶ ְמחֵ י יָת דּ ו ְּכ ָרנָא ַדעֲ ָמלֵ ק ִמ ְּתחוֹ ת ְׁש ַמ ּיָא:
קֳדם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֵ
ֹשה ְּכ ַתב דָּ א דו ְּכ ָרנָא ְּב ִס ְפ ָרא וְ ׁ ַש ִּוי ָ
ְלמ ׁ ֶ

משה ִמזְ ּ ֵבחַ וַ ִּי ְק ָרא ְׁשמוֹ יְ הֹוָ ה
משה ִמזְ ּ ֵבחַ וַ ִּי ְק ָרא ְׁשמוֹ יְ הֹוָ ה נִ ִּסי) :טו( וַ ִּיבֶ ן ׁ ֶ
)טו( וַ ִּיבֶ ן ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי דַּ עֲ בַ ד לֵ י ּה נִ ִּסין:
ֹשה ַמ ְד ְּבחָ א ו ְּפלַ ח עֲ לוֹ ִהי ָ
נִ ִּסי) :טו( ו ְּבנָא מ ׁ ֶ
ֹאמר ִּכי ָיד
ָה ִמ ְלחָ ָמה לַ יהֹוָ ה ַּבעֲ ָמלֵ ק ִמדּ ֹר דּ ֹר) :טז( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִּכי יָד ַעל ּ ֵכס י ּ
)טז( וַ יּ ֶ
קֳדם דְּ חֵ ילָ א
ירא ָדא ִמן ָ
אֲמר ִּב ְׁשבו ָּעה אֲ ִמ ָ
ָה ִמ ְלחָ ָמה לַ יהֹוָ ה ַּבעֲ ָמלֵ ק ִמדּ ֹר דּ ֹר) :טז( וַ ַ
ַעל ּ ֵכס י ּ
קֳדם יְ ָי ִּב ְדבֵ ית עֲ ָמלֵ ק ְל ׁ ֵשצָ יו ְּתהוֹ ן ִמדָּ ֵרי ָע ְל ָמא:
יה דְּ ָע ִתיד דְּ ִא ּ ָתגַ ח ְק ָרבָ א ָ
יה ַעל ָּכ ְרסֵ ּה יְ קָ ֵר ּ
ִד ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּ
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רש"י
)טז( תפול עליהם אימתה ) -מכילתא( על
הרחוקים :ופחד  -על הקרובים כענין
שנאמר )יהושע ב( כי שמענו את אשר הוביש
וגו' :עד יעבור עד יעבור  -כתרגומו :קנית
 חבבת משאר אומות כחפץ הקנוי בדמיםיקרים שחביב על האדם:
)יז( תביאמו  -נתנבא משה שלא יכנס לארץ
לכך לא נאמר תביאנו )נראה שלא יכנסו
לארץ וכו' והכי איתא בהדיא פ' יש נוחלין דף
י"ט ובמכילתא הבנים יכנסו ולא האבות אף
שלא נגזר גזירת מרגלים עדיין מ"מ ניבא ולא
ידע מה ניבא מהרש"ל( :מכון לשבתך -
מקדש של מטה מכוון כנגד כסא של מעלה
אשר פעלת :מקדש  -הטעם עליו זקף גדול
להפרידו מתיבת השם שלאחריו המקדש אשר
כוננו ידיך ה' .חביב בית המקדש שהעולם
נברא ביד אחת שנא' )ישעיה מט( אף ידי
יסדה ארץ ומקדש בשתי ידים ואימתי יבנה
בשתי ידים בזמן שה' ימלוך לעולם ועד
לעתיד לבא שכל המלוכה שלו:
)יח( לעולם ועד  -לשון עולמית הוא והוי"ו
בו יסוד לפיכך היא פתוחה אבל )ירמיה כט(
ואנכי היודע ועד שהוי"ו בו שימוש קמוצה
היא:
)יט( כי בא סוס פרעה  -כאשר בא:
)כ( ותקח מרים הנביאה  -היכן נתנבאה
כשהיתה אחות אהרן קודם שנולד משה אמרה
עתידה אמי שתלד בן וכו' כדאיתא בסוטה
)דף יב( ד"א אחות אהרן לפי שמסר נפשו
עליה כשנצטרעה נקראת על שמו :את התוף
 כלי של מיני זמר :בתופים ובמחולות -מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך
הוא עושה להם נסים והוציאו תופים
ממצרים:
)כא( ותען להם מרים  -משה אמר שירה
לאנשים הוא או' והם עונין אחריו ומרים
אמרה שירה לנשים )מכילתא(:
)כב( ויסע משה ) -מכילתא( הסיען בעל
כרחם שעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב

וכסף ואבנים טובות )מכילתא( והיו ישראל
מוצאין אותם בים וגדולה היתה ביזת הים
מביזת מצרים שנא' )שיר א( תורי זהב נעשה
לך עם נקודות הכסף לפיכך הוצרך להסיען
בעל כרחם:
)כג( ויבאו מרתה  -כמו למרה ה"א בסוף
תיבה במקום למ"ד בתחילתה והתי"ו היא
במקום ה"א הנשרשת בתיבת מרה ובסמיכתה
כשהיא נדבקת לה"א שהוא מוסיף במקום
הלמ"ד תתהפך הה"א של שרש לתי"ו וכן כל
ה"א שהיא שרש בתיבה תתהפך לתי"ו
בסמיכתה כמו )ישעי' כז( חמה אין לי )אסתר
א( וחמתו בערה בו הרי ה"א של שורש
נהפכת לתי"ו מפני שנסמכת אל הו' הנוספת
וכן עבד ואמה )בראשית ל( הנה אמתי בלהה.
לנפש חיה )איוב לג( וזהמתו חיתו לחם .בין
הרמה ותשובתו הרמתה:
)כד( וילנו  -לשון נפעל הוא וכן התרגום
לשון נפעל הוא ואתרעמו וכן דרך לשון תלונה
להסב הדבור אל האדם מתלונן מתרועם ולא
אמר לונן רועם וכן יאמר הלועז
דקומפלישנ"ט שי"י מוסב הדבור אליו באמרו
שי"י:
)כה( שם שם לו  -במרה נתן להם מקצת
פרשיות של תורה שיתעסקו בהם שבת ופרה
אדומה ודינין )סנהדרין מ( :ושם נסהו  -לעם
וראה קשי ערפן שלא נמלכו במשה בלשון
יפה בקש עלינו רחמים שיהי' לנו מים לשתות
אלא נתלוננו:
)כו( אם שמוע תשמע  -זו קבלה שיקבלו
עליהם :תעשה  -היא עשייה :והאזנת -
תטה אזנים לדקדק בהם :כל חקיו  -דברים
שאינן אלא גזירת מלך בלא שום טעם ויצר
הרע מקנטר עליהם מה איסור באלו למה
נאסרו כגון לבישת כלאים ואכילת חזיר ופרה
אדומה וכיוצא בהם :לא אשים עליך  -ואם
אשים הרי הוא כלא הושמה כי אני ה' רופאך
זהו מדרשו )מכילתא( ולפי פשוטו כי אני ה'
רופאך ומלמדך תורה ומצות למען תנצל מהם
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כרופא הזה האומר לאדם אל תאכל דברים
שמחזירים אותך לידי חולי וזהו איזון מצות
וכן הוא אומר )משלי ג( רפאות תהי לשרך:
)כז( שתים עשרה עינות מים  -כנגד י"ב
שבטים נזדמנו להם ושבעים תמרים .כנגד
שבעים זקנים:
)א( בחמשה עשר יום  -נתפרש היום של
חנייה זו לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו
ממצרים והוצרכו למן למדנו שאכלו משירי
הבצק )או משירי המצה( ששים ואחת סעודות
וירד להם מן בט"ז באייר ויום א' בשבת היה
כדאי' במס' שבת )דף פז(:
)ב( וילונו  -לפי שכלה הלחם:
)ג( מי יתן מותנו  -שנמות ואינו שם דבר כמו
מותנו )בחולם( אלא כמו עשותנו חנותנו
שובנו לעשות אנחנו לחנות אנחנו למות
אנחנו .ותרגומו לוי דמיתנא כמו לו מתנו.
הלואי והיינו מתים:
)ד( דבר יום ביומו  -צורך אכילת יום ילקטו
ביומו ולא ילקטו היום לצורך מחר )מכילתא(:
למען אנסנו הילך בתורתי  -אם ישמרו
מצות התלויות בו שלא יותירו ממנו ולא יצאו
בשבת ללקוט:
)ה( והיה משנה  -ליום ולמחרת :משנה  -על
שהיו רגילים ללקוט יום יום של שאר ימות
השבוע ואומר אני אשר יביאו והיה משנה
לאחר שיביאו ימצאו משנה במדידה על אשר
ילקטו וימודו יום יום וזהו לקטו לחם משנה
בלקיטתו היה נמצא לחם משנה .וזהו על כן
הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים נותן
לכם ברכה )פויש"ן( בבית למלאות העומר
פעמים ללחם יומים:
)ו( ערב  -כמו לערב :וידעתם כי ה' הוציא
אתכם מארץ מצרים  -לפי שאמרתם לנו כי
הוצאתם אותנו תדעו כי לא אנחנו המוציאים
אלא ה' הוציא אתכם שיגיז לכם את השליו:
)ז( ובקר וראיתם  -לא על הכבוד שנא' והנה
כבוד ה' נראה בענן נאמר אלא כך אמר להם
ערב וידעתם כי היכולת בידו ליתן תאותכם
ובשר יתן אך לא בפנים מאירות יתננה לכם
כי שלא כהוגן שאלת' אותו ומכרס מלאה
והלחם ששאלתם לצורך בירידתו לבקר תראו

את כבוד אור פניו שיורידהו לכם דרך חיבה
בבקר שיש שהות להכינו וטל מלמעלה וטל
מלמטה כמונח בקופסא :את תלנותיכם על
ה'  -כמו אשר על ה' :ונחנו מה  -מה אנחנו
חשובין :כי תלינו עלינו  -שתרעימו עלינו
את הכל את בניכם ונשיכם ובנותיכם וערב
רב ועל כרחי אני זקוק לפרש תלינו בלשון
תפעילו מפני דגשותו וקרייתו שאלו היה רפה
הייתי מפרשו בלשון תפעלו כמו )שמות יז(
וילן העם על משה או אם היה דגוש ואין בו
יו"ד ונקרא תלונו הייתי מפרשו לשון תתלוננו
עכשיו הוא משמע תלינו את אחרים כמו
במרגלים )במדבר יד( וילינו עליו את כל
העדה:
)ח( בשר לאכול  -ולא לשובע למדה תורה
דרך ארץ שאין אוכלין בשר לשובע ומה ראה
להוריד לחם בבקר ובשר בערב לפי שהלחם
שאלו כהוגן שאי אפשר לו לאדם בלא לחם
אבל בשר שאלו שלא כהוגן שהרבה בהמות
היו להם ועוד שהיה אפשר להם בלא בשר
לפיכך נתן להם בשעת טורח שלא כהוגן:
אשר אתם מלינם עליו  -את האחרים
השומעים אתכם מתלוננים:
)ט( קרבו  -למקום שהענן ירד:
)יג( השליו  -מין עוף ושמן מאד )יומא עה(:
היתה שכבת הטל  -הטל שוכב על המן
ובמקום אחר הוא אומר )במדבר יא( וברדת
הטל וגו' )יומא עה מכילתא( הטל יורד על
הארץ והמן יורד עליו וחוזר ויורד טל עליו
והרי הוא כמונח בקופסא:
)יד( ותעל שכבת הטל וגו'  -כשהחמה זורחת
עולה הטל שעל המן לקראת החמה כדרך
טל עולה לקראת החמה אף אם תמלא
שפופרת של ביצה טל ותסתום את פיה
ותניחה בחמה היא עולה מאליה באויר .ור"ד
שהטל עולה מן הארץ באויר וכעלות שכבת
הטל נתגלה המן וראו והנה על פני המדבר
וגו' :דק  -דבר דק :מחוספס  -מגולה ואין
דומה לו במקרא .וי"ל מחוספס לשון חפיסה
ודלוסקמא שבלשון משנה כשנתגלה משכבת
הטל ראו שהיה דבר דק מחוספס בתוכו בין
שתי שכבות הטל .ואונקלוס תרגם מקלף לשון
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מחשוף הלבן :ככפור  -כפור גליד"א בלע"ז
)רייף געפרארען( דעדק כגיר כאבני גיר והוא
מין צבע שחור כדאמרי' גבי כסוי הדם הגיר
והזרניך דעדק כגיר כגלידא על ארעא דק
היה כגיר ושוכב מוגלד כקרח על הארץ .וכן
פירושו דק ככפור שטוח קלוש ומחובר כגליד
דק טינב"ש בלע"ז )דין( שהיה מגליד גלד דק
מלמעלה .וכגיר שתרגם אונקלוס תוספת הוא
על לשון העברית ואין לו תיבה בפסוק:
)טו( מן הוא  -הכנת מזון הוא כמו )דניאל א(
וימן להם המלך :כי לא ידעו מה הוא -
שיקראוהו בשמו:
)טז( עומר  -שם מדה :מספר נפשותיכם -
כפי מנין נפשות שיש לאיש באהלו תקחו
עומר לכל גולגולת:
)יז( המרבה והממעיט  -יש שלקטו הרבה
ויש שלקטו מעט וכשבאו לביתם ומדדו
בעומר איש איש מה שלקטו ומצאו שהמרבה
ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר
באהלו והממעיט ללקוט לא מצא חסר
מעומר לגולגולת וזהו נס גדול שנעשה בו:
)כ( ויותרו אנשים ) -ש"ר( דתן ואבירם :וירם
תולעים  -לשון רמה :ויבאש  -הרי זה מקרא
הפוך שבתחלה הבאיש ולבסוף התליע כענין
שנאמר ולא הבאיש ורמה לא היתה בו וכן
דרך כל המתליעים:
)כא( וחם השמש ונמס  -הנשאר בשדה נמוח
ונעשה נחלים ושותין ממנו אילים וצבאים
ואומות העולם צדין מהם וטועמין בהם טעם
מן ויודעין מה שבחן של ישראל )מכילתא(
פשר לשון פושרין ע"י השמש מתחמם
ומפשיר :ונמס  -דישטנפרי"ר )צו גיין .צו
שמעלצען( ודוגמתו בסנהדרין בסוף ד'
מיתות:
)כב( לקטו לחם משנה  -כשמדדו את
לקיטתם באהליהם מצאו כפלים שני העומר
לאחד .ומ"א לחם משונה אותו היום נשתנה
לשבח בריחו וטעמו )מכילתא( )שאם להגיד
ששנים היו והלא כתיב שני העומר לאחד אלא
משונה בטעם וריח( :ויגידו למשה  -שאלוהו
מה היום מיומים ומכאן יש ללמוד שעדיין לא
הגיד להם משה פרשת שבת שנצטווה לומר

להם והיה ביום הששי והכינו וגו' עד ששאלו
את זאת אמר להם הוא אשר דבר ה'
שנצטויתי לומר לכם ולכך ענשו הכתוב שאמר
לו עד אנה מאנתם ולא הוציאו מן הכלל:
)כג( את אשר תאפו אפו  -מה שאתם רוצים
לאפות בתנור אפו היום הכל לשני ימים ומה
שאתם צריכים לבשל ממנו במים בשלו היום.
לשון אפייה נופל בלחם ולשון בישול בתבשיל:
למשמרת  -עט לגניזה:
)כה( ויאמר משה אכלוהו היום וגו' -
)מכילתא( שחרית שהיו רגילים לצאת וללקוט
באו לשאול אם נצא אם לאו אמר להם את
שבידכם אכלו .לערב חזרו לפניו ושאלוהו
מהו לצאת אמר להם שבת היום ראה אותם
דואגים שמא פסק המן ולא ירד עוד אמר
להם היום לא תמצאוהו מה ת"ל היום היום
לא תמצאוהו אבל מחר תמצאוהו:
)כו( וביום השביעי שבת  -שבת הוא המן לא
יהיה בו ולא בא הכתוב אלא לרבות יוה"כ
וימים טובים )מכילתא(:
)כח( עד אנה מאנתם  -משל הדיוט הוא
בהדי הוצא לקי כרבא ע"י הרשעים מתגנין
הכשרין )ב"ק צ"ב(:
)כט( ראו  -בעיניכם כי ה' בכבודו מזהיר
אתכם על השבת שהרי נס נעשה בכל ע"ש
לתת לכם לחם יומים :שבו איש תחתיו -
מכאן סמכו חכמים ד' אמות ליוצא חוץ
לתחום ג' לגופו וא' לפישוט ידים ורגלים :אל
יצא וגו'  -אלו אלפים אמה של תחום שבת
ולא במפורש שאין תחומין אלא מדברי
סופרים ועיקרו של מקרא על לוקטי המן
נא':
)לא( והוא כזרע גד לבן  -עשב ששמו
קוליינדר"י )קאריאנדער( וזרע שלו עגול
ואינו לבן והמן היה לבן ואינו נמשל לזרע גד
אלא לענין העגול כזרע גד היה והוא לבן:
כצפיחת  -בצק שמטגנין אותו בדבש וקורין
לו אסקריטון בלשון משנה והוא תרגום של
אונקלוס:
)לב( למשמרת  -לגניזה :לדורותיכם  -בימי
ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם למה אין אתם
עוסקים בתורה והם אומרים נניח מלאכתנו
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ונעסוק בתורה מהיכן נתפרנס הוציא להם
צנצנת המן אמר להם אתם ראו דבר ה' שמעו
לא נא' אלא ראו בזה נתפרנסו אבותיכם
הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון
ליראיו:
)לג( צנצנת  -צלוחית של חרס כתרגומו :והנח
אותו לפני ה'  -לפני הארון ולא נאמר מקרא
זה עד שנבנה אהל מועד אלא שנכתב כאן
בפרשת המן:
)לה( ארבעים שנה  -והלא חסר ל' יום שהרי
בט"ו באייר ירד להם המן תחלה ובט"ו בניסן
פסק שנא' )יהושע ה( וישבות המן ממחרת
אלא מגיד שהעוגות שהוציאו ישראל ממצרים
טעמו בהם טעם מן :אל ארץ נושבת -
לאחר שעברו את הירדן )קידושין לח( )ס"א
שאותה שבעבר הירדן מיושבת וטובה שנאמר
)דברים ג( אעברה נא ואראה את הארץ
הטובה אשר בעבר הירדן ותרגום של נושבת
יתבתא ר"ל מיושבת רש"י ישן( :אל קצה ארץ
כנען  -בתחלת הגבול קודם שעברו את
הירדן והוא ערבות מואב .נמצאו מכחישין
זא"ז אלא בערבות מואב כשמת משה בז'
באדר פסק המן מלירד ונסתפקו ממן שלקטו
בו ביום עד שהקריבו העומר בששה עשר
בניסן שנא' )יהושע ה( ויאכלו מעבור הארץ
ממחרת הפסח:
)לו( עשרית האיפה  -האיפה שלש סאין
והסאה ו' קבין והקב ד' לוגין והלוג ששה
ביצים נמצא עשירית האיפה מ"ג ביצים
וחומש ביצה והוא שיעור לחלה ולמנחות:
)ב( מה תנסון  -לומר היוכל לתת מים בארץ
ציה:
)ד( עוד מעט  -אם אמתין עוד מעט
וסקלוני:
)ה( עבור לפני העם  -וראה אם יסקלוך.
למה הוצאת לע"ז על בני :וקח אתך מזקני
ישראל  -לעדות שיראו שעל ידך המים
יוצאים מן הצור ולא יאמרו מעיינות היו שם
מימי קדם :ומטך אשר הכית בו את היאור -
מה ת"ל אשר הכית בו את היאור אלא שהיו
ישראל אומרים על המטה שאינו מוכן אלא
לפורעניות בו לקה פרעה ומצרים כמה מכות

במצרים ועל הים לכך נא' אשר הכית בו את
היאור יראו עתה שאף לטובה הוא מוכן:
)ו( והכית בצור  -על הצור לא נאמר אלא
בצור מכאן שהמטה הי' של מין דבר חזק
ושמו סנפרינון והצור נבקע מפניו:
)ח( ויבא עמלק וגו'  -סמך פרשה זו למקרא
זה לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל
צרכיכם ואתם אומרים היש ה' בקרבנו אם
אין חייכם שהכלב בא ונושך אתכם ואתם
צועקים אלי ותדעון היכן אני משל לאדם
שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך היה אותו
הבן רואה חפץ ואומר אבא טול חפץ זה ותן
לי והוא נותן לו וכן שניה וכן שלישית פגעו
באדם אחד אמר לו אותו הבן ראית את אבא
אמר לו אביו אינך יודע היכן אני השליכו
מעליו ובא הכלב ונשכו:
)ט( בחר לנו  -לי ולך השוהו לו מכאן אמרו
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד
חבירך כמורא רבך מנין שנאמ' )במדבר יב(
ויאמר אהרן אל משה בי אדני והלא אהרן
גדול מאחיו היה ועושה את חבירו כרבו.
ומורא רבך כמורא שמים מנין שנא' )שם יא(
אדני משה כלאם כלם מן העולם חייבין הם
כלייה המורדים בך כאלו מרדו בהקב"ה :וצא
הלחם  -צא מן הענן והלחם בו )מכילתא(:
מחר  -בעת המלחמה אנכי נצב :בחר לנו
אנשים  -גבורים ויראי חטא שתהא זכותן
מסייעתן .ד"א בחר לנו אנשים שיודעין לבטל
כשפים לפי שבני עמלק מכשפין היו:
)י( ומשה אהרן וחור  -מכאן לתענית
שצריכים שלשה לעבור לפני התיבה שבתענית
היו שרויים :חור  -בנה של מרים היה וכלב
בעלה:
)יא( כאשר ירים משה ידו  -וכי ידיו של
משה נוצחות היו המלחמה וכו' כדאי' בר"ה:
)יב( וידי משה כבדים  -בשביל שנתעצל
במצוה ומנה אחר תחתיו נתייקרו ידיו :ויקחו
 אהרן וחור :אבן וישימו תחתיו  -ולא ישבלו על כר וכסת אמר ישראל שרויין בצער אף
אני אהיה עמהם בצער :ויהי ידיו אמונה -
ויהי משה ידיו באמונה פרושות השמים
בתפלה נאמנה ונכונה :עד בא השמש  -שהיו
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עמלקים מחשבין את השעות באצטרולוגיא"ה
באיזו שעה הם נוצחים והעמיד להם משה
חמה וערבב את השעות:
)יג( ויחלש יהושע ) -תנחומא( חתך ראשי
גבוריו ולא השאיר אלא חלשים שבהם ולא
הרגם כולם מכאן אנו למדים שעשו ע"פ
הדבור של שכינה:
)יד( כתב זאת זכרון  -שבא עמלק להזדווג
לישראל קודם לכל האומות )מכילתא( :ושים
באזני יהושע  -המכניס את ישראל לארץ
שיצוה את ישראל לשלם לו את גמולו כאן
נרמז לו למשה שיהושע מכניס את ישראל
לארץ :כי מחה אמחה  -לכך אני מזהירך כן
כי חפץ אני למחותו:
)טו( ויקרא שמו  -של מזבח :ה' נסי -
הקב"ה עשה לנו כאן נס גדול לא שהמזבח

נביא

קרוי ה' אלא המזכיר שמו של מזבח זוכר את
הנס שעשה המקום ה' הוא נס שלנו:
)טז( ויאמר משה .כי יד על כס יה - .ידו
של הקב"ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו
מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ומהו כס ולא
נא' כסא ואף השם נחלק לחציו נשבע הקב"ה
שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה
שמו של עמלק כולו וכשימחה שמו יהי' השם
שלם והכסא שלם שנאמר )תהלים ט( האויב
תמו חרבות לנצח זהו עמלק שכתוב בו )עמוס
א( ועברתו שמרה נצח )תהלים שם( וערים
נתשת אבד זכרם המה מהו אומר אחריו וה'
לעולם ישב הרי השם שלם כונן למשפט
כסאו הרי כסאו שלם:

– שופטים ה'

)א( וַ ּ ָת ׁ ַשר דְּ בוֹ ָרה וּבָ ָרק ֶּבן אֲ ִבינ ַֹעם ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמֹר) :ב( ִּב ְפר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת
ש ָראֵ ל ְּב ִה ְתנַדֵּ ב ָעם ָּב ְרכ ּו יְ הֹוָ ה) :ג( ִׁש ְמע ּו ְמלָ ִכים הַ אֲ זִ ינ ּו רֹזְ נִ ים אָ נ ִֹכי לַ יהֹוָ ה
ְּביִ ְ ׂ
את ָך ִמשּׂ ֵ ִעיר ְּבצַ ְעדְּ ךָ
ש ָראֵ ל) :ד( יְ הֹוָ ה ְּבצֵ ְ
זַמר לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ ְ ׂ
ירה אֲ ּ ֵ
אָ נ ִֹכי אָ ִׁש ָ
ִמ ּ ְשׂ ֵדה אֱדוֹ ם אֶ ֶרץ ָר ָע ׁ ָשה ַּגם ׁ ָש ַמיִ ם נָטָ פ ּו ַּגם ָע ִבים נ ְָטפ ּו ָמיִ ם) :ה( הָ ִרים נָזְ ל ּו
ימי
ימי ׁ ַש ְמ ַּגר ּ ֶבן עֲ נָת ִּב ֵ
ִמ ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה זֶה ִסינַי ִמ ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂש ָראֵ ל) :ו( ִּב ֵ
י ֵָעל חָ ְדל ּו אֳ ָרחוֹ ת וְ ה ְֹלכֵ י נְ ִתיבוֹ ת י ְֵלכ ּו אֳ ָרחוֹ ת עֲ קַ ְלקַ לּ וֹ ת) :ז( חָ ְדל ּו ְפ ָרזוֹ ן
ש ָראֵ ל) :ח( יִ בְ חַ ר ֱאל ִֹהים
ש ָראֵ ל חָ ֵדלּ ּו ַעד ׁ ַש ַּק ְמ ִּתי דְּ בוֹ ָרה ׁ ַש ַּק ְמ ִּתי אֵ ם ְּביִ ְ ׂ
ְּביִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל) :ט( ִל ִּבי
ח ֲָד ִׁשים אָ ז לָ חֶ ם ְׁש ָע ִרים ָמגֵן ִאם י ֵָראֶ ה וָ ר ַֹמח ְּבאַ ְר ָּב ִעים אֶ לֶ ף ְּביִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל הַ ּ ִמ ְתנַדְּ ִבים ָּב ָעם ָּב ְרכ ּו יְ הֹוָ ה) :י( ר ְֹכבֵ י אֲ תֹ נוֹ ת צְ חֹרוֹ ת י ְֹׁשבֵ י ַעל
ְלחוֹ ְקקֵ י יִ ְ ׂ
ְ
ִמדִּ ין וְ ה ְֹלכֵ י ַעל דֶּ ֶרך ִ ׂשיח ּו) :יא( ִמקּ וֹ ל ְמחַ צְ צִ ים ּ ֵבין ַמ ְׁשאַ ִּבים ׁ ָשם יְ ַתנּ ּו צִ ְדקוֹ ת
ש ָראֵ ל אָ ז י ְָרד ּו לַ ּ ְׁש ָע ִרים ַעם יְ הֹוָ ה) :יב( עו ִּרי עו ִּרי דְּ בוֹ ָרה
יְ הֹוָ ה צִ ְדקֹת ּ ִפ ְרזוֹ נוֹ ְּביִ ְ ׂ
ָ
ש ִריד
אֲבינ ַֹעם) :יג( אָ ז יְ ַרד ָ ׂ
ּשבֵ ה ׁ ֶש ְביְ ך ּ ֶבן ִ
עו ִּרי עו ִּרי דַּ ְּב ִרי ִׁשיר קוּם ָּב ָרק ו ׁ ֲ
ירים ָעם יְ הֹוָ ה יְ ַרד ִלי ַּב ִּגבּ וֹ ִרים) :יד( ִמ ִּני אֶ ְפ ַריִ ם ׁ ָש ְר ׁ ָשם ַּבעֲ ָמלֵ ק אַ ח ֲֶריךָ
ְלאַ דִּ ִ
ָ
שבֶ ט סֹפֵ ר) :טו(
ִבנְ י ִָמין ַּבעֲ ָמ ֶמיך ִמ ִּני ָמ ִכיר י ְָרד ּו ְמח ְֹק ִקים ו ִּמ ְּזבוּלֻ ן מ ְֹׁש ִכים ְּב ׁ ֵ
ש ַרי ְּביִ שּׂ ָ ּשֹכָ ר ִעם דְּ ב ָֹרה וְ יִ שּׂ ָ ּשֹכָ ר ּ ֵכן ָּב ָרק ָּב ֵע ֶמק ׁ ֻש ַּלח ְּב ַרגְ לָ יו ִּב ְפלַ גּ וֹ ת
וְ ָ ׂ
ָש ְב ּ ָת ּ ֵבין הַ ּ ִמ ְׁש ּ ְפ ַתיִ ם ִל ְׁשמ ַֹע ְׁש ִרקוֹ ת עֲ ָד ִרים
ְראוּבֵ ן ְּגד ִֹלים ִח ְקקֵ י לֵ ב) :טז( לָ ּ ָמה י ׁ ַ
ִל ְפלַ גּ וֹ ת ְראוּבֵ ן ְּגדוֹ ִלים ִח ְק ֵרי לֵ ב) :יז( ִּג ְל ָעד ְּבעֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן ׁ ָשכֵ ן וְ ָדן לָ ּ ָמה יָגוּר
ָשב ְלחוֹ ף י ּ ִַמים וְ ַעל ִמ ְפ ָרצָ יו יִ ְׁשכּ וֹ ן) :יח( זְ בֻ לוּן ַעם חֵ ֵרף נ ְַפ ׁשוֹ
אֳ נִ יּוֹ ת אָ ׁ ֵשר י ׁ ַ
לָ מוּת וְ נ ְַפ ּ ָת ִלי ַעל ְמרוֹ ֵמי ָ ׂש ֶדה) :יט( ָּבא ּו ְמלָ ִכים נִ ְלחָ מ ּו אָ ז נִ ְלחֲמ ּו ַמ ְלכֵ י כְ ַנ ַען
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ו'
ְּב ַת ְענ ְַך ַעל ֵמי ְמגִ דּ וֹ ּ ֶבצַ ע ּ ֶכסֶ ף לֹא לָ קָ ח ּו) :כ( ִמן ׁ ָש ַמיִ ם נִ ְלחָ מ ּו הַ כּ וֹ כָ ִבים
ישוֹ ן
ישוֹ ן ְּג ָרפָ ם נַחַ ל ְקדו ִּמים נַחַ ל ִק ׁ
יס ָרא) :כא( נַחַ ל ִק ׁ
ִמ ּ ְמ ִסלּ וֹ ָתם נִ ְלחֲמ ּו ִעם ִס ְ
יריו) :כג( אוֹ ר ּו
ִּת ְד ְר ִכי נ ְַפ ִׁשי עֹז) :כב( אָ ז הָ ְלמ ּו ִע ְ ּקבֵ י סוּס ִמדַּ הֲרוֹ ת דַּ הֲרוֹ ת אַ ִּב ָ
ֵמרוֹ ז אָ ַמר ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֹ ר ּו אָ רוֹ ר י ְֹׁשבֶ יהָ ִּכי לֹא בָ א ּו ְל ֶעזְ ַרת יְ הֹוָ ה ְל ֶעזְ ַרת
יְ הֹוָ ה ַּב ִּגבּ וֹ ִרים) :כד( ְּתב ַֹר ְך ִמ ּנ ִָׁשים י ֵָעל אֵ ׁ ֶשת חֶ בֶ ר הַ ּ ֵקינִי ִמ ּנ ִָׁשים ָּבאֹ הֶ ל ְּתב ָֹר ְך:
ָתד
)כה( ַמיִ ם ׁ ָשאַ ל חָ לָ ב נ ָָתנָה ְּבסֵ פֶ ל אַ דִּ ִירים ִה ְק ִריבָ ה חֶ ְמאָ ה) :כו( י ָָדהּ לַ יּ ֵ
ֹאשוֹ ו ָּמחֲצָ ה
יס ָרא ָמחֲקָ ה ר ׁ
ימינ ָּה ְלהַ ְלמוּת עֲ ֵמ ִלים וְ הָ ְל ָמה ִס ְ
ִּת ְׁשלַ ְחנָה וִ ִ
וְ חָ ְלפָ ה ַר ָּקתוֹ ) :כז( ּ ֵבין ַרגְ לֶ יהָ ָּכ ַרע נָפַ ל ׁ ָשכָ ב בֵ ין ַרגְ לֶ יהָ ָּכ ַרע נָפָ ל ַּבאֲ ׁ ֶשר ָּכ ַרע
יס ָרא ְּב ַעד הָ אֶ ְׁשנָב ַמדּ ו ַּע
ׁ ָשם נָפַ ל ׁ ָשדוּד) :כח( ְּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן נִ ְׁש ְקפָ ה וַ ְּתי ּ ֵַבב אֵ ם ִס ְ
שרוֹ ֶתיהָ ּ ַתעֲ נ ּ
ֶינָה
בּ ׁ ֵֹש ׁש ִר ְכבּ וֹ לָ בוֹ א ַמדּ ו ַּע אֶ חֱר ּו ּ ַפעֲ ֵמי ַמ ְר ְּכבוֹ ָתיו) :כט( חַ ְכמוֹ ת ָ ׂ
ֹאש
אֲמ ֶריהָ לָ ּה) :ל( ֲהלֹא יִ ְמצְ א ּו יְ חַ ְ ּלק ּו ׁ ָשלָ ל ַרחַ ם ַרח ֲָמ ַתיִ ם ְלר ׁ
אַ ף ִהיא ּ ָת ִׁשיב ָ
ארי ׁ ָשלָ ל:
יס ָרא ְׁשלַ ל צְ בָ ִעים ִר ְק ָמה צֶ בַ ע ִר ְק ָמ ַתיִ ם ְלצַ ְּו ֵ
ּ ֶגבֶ ר ְׁשלַ ל צְ בָ ִעים ְל ִס ְ
ָ
ֹאבד ּו כָ ל אוֹ יְ בֶ יך יְ הֹוָ ה וְ אֹ ֲהבָ יו ְּכצֵ את הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִּבגְ בֻ ָרתוֹ וַ ִּת ְׁשקֹט הָ אָ ֶרץ
)לא( ּ ֵכן י ְ
אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה:

משנה

 -פרה פרק ו'

)א( הַ ְמקַ דֵּ ׁש וְ נָפַ ל הַ ִ ּקדּ ו ּׁש ַעל יָדוֹ אוֹ ַעל הַ ַ ּצד וְ אַ חַ ר ָּכ ְך נָפַ ל ַעל הַ ּ ׁשֹקֶ ת,
ּ ָפסוּל .נָפַ ל ִמן הַ ּ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת לַ ּ ׁשֹקֶ תָ ּ ,פסוּל .נ ַָטל ִמ ּ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת וְ כִ ּ ָסה ,אוֹ ׁ ֶשהֵ גִ יף
אֶ ת הַ דֶּ לֶ ת ,הַ ִ ּקדּ ו ּׁש ָּכ ׁ ֵשר ,וְ הַ ּ ַמיִ ם ּ ְפסו ִּלים .זְ קָ פָ ּה ָּבאָ ֶרץָ ּ ,פסוּלְ .לתוֹ ְך יָדוֹ ,
ָּכ ׁ ֵשרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֶ ְפ ׁ ָשר:
רע"ב ) -א( המקדש  -מי חטאת .הבא
ליתן מאפר הפרה לתוך המים .והוא קידוש
האמור בכל מכלתין :או על הצד  -על צדו
של הכלי :ואחר כך נפל לשוקת  -על המים
שבתוך השוקת ,פסולים אותן המים להזאה,
דכתיב )במדבר יט( ולקחו ונתן ,עד שיבוא
האפר בתוך המים מכח אדם :נטל מן
השפופרת וכיסה  -נטל אפר מן השפופרת
וכיסה השפופרת קודם שיקדש דהיינו קודם
שיתן האפר במים :או שהגיף את הדלת -
קודם שיקדש :הקידוש כשר  -דהיינו האפר
שבידו לפי שמלאכה אינה פוסלת באפר
כדאמרן :זהמים פסולים  -דנעשית מלאכה
עם המים ,ולעיל )סוף( פרק פרת חטאת
שנינו שהמלאכה פוסלת במים עד שיטילו את

האפר :זקפה בארץ  -לאחר שנטל האפר מן
השפופרת הניח השפופרת בארץ קודם שיתן
האפר במים נמים :פכול  -המילוי דהיינו
המים לפי שעשה מלאכה עם המים .ואם
הניח השפופרת בידו וכפה ידו עליה כדי שלא
יתפזר האפר שבתוכה ואחר כך נתן האפר על
המים ,כשר המילוי דהיינו המים ,דאין זו
חשובה מלאכה :לפי שאי אפשר  -לשמור
האפר שבתוך השפופרת אם לא יכוף ידו על
פיה ,שהרי אינו יכול להשיב הפקק על פיה
עד שיקדש .פירוש אחר ,זקפה בארץ הניח
האפר בארץ ,פסול האפר ,דכתיב למשמרת,
]ובארץ אינה למשמרת[ ואם נתן האפר לתוך
ידו כשר ,דאפשר לשמרו ושפיר קרינן ביה
למשמרת .ולפי זה גרסינן לפי שאפשר:
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)ב( הָ יָה ִקדּ ו ּׁש צָ ף ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ַמיִ םַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ טֵ ל
ו ְּמקַ דֵּ ׁש .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,כּ ֹל ׁ ֶש ּנָגַ ע ַּב ּ ַמיִ ם ,אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין בּ וֹ  .זִ ֵּלף אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם
נִמצָ א ִקדּ ו ּׁש ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטןַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִריםְ ,מנ ַּגֵב ו ְּמקַ דֵּ ׁש.
וְ ְ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים .כּ ֹל ׁ ֶש ּנָגַ ע ַּב ּ ַמיִ ם ,אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין בּ וֹ :
רע"ב ) -ב( היה קידוש צף על פני המים
 שנתן על המים אפר הרבה .ולאפר עצמוקרי קידוש :נוטל  -מאותו אפר :ומקדש -
בו מים אחרים ,ואפילו באותו שנגע במים
מקדש וחוזר ומקדש כמה פעמים ,אלא

שמנגבו :זלף את המים  -הזה מן המים
המקודשים על האדם ועל הכלים עד שכלו
כל המים ,והאפר נשאר בשולי הכלי :וחכמים
אומרים וכו'  -והלכה כחכמים בתרוייהו:

)ג( הַ ְמקַ דֵּ ׁש ַּב ּ ׁשֹקֶ ת וְ הַ ְּט ִפי ְּבתוֹ כָ ּה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ִפיו צַ ר ָּכל ׁ ֶשהוּא ,הַ ּ ַמיִ ם
שה ,יְ ז ֵַּלף
ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ְמקֻ דָּ ִׁשיןִ .אם הָ יָה ְספוֹ ג ,הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ּ ְפסו ִּליםֵ ּ .כיצַ ד יַעֲ ֶ ׂ
יע לַ ְּספוֹ ג .נָגַ ע ַּב ְּספוֹ ג ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהַ ּ ַמיִ ם צָ ִפין ַעל ַּג ָּביו ָּכל
ַעד ׁ ֶשהוּא ַמ ִּג ַ
ׁ ֶשהֵ ןְ ּ ,פסו ִּלין:
רע"ב ) -ג( טפי  -פך קטן שפיו צר והמים
היורדים ממנו יורדים טיף טיף :אע"פ שפיו
צר  -פחות משפופרת הנוד :המים שבתוכו
מקודשים  -וכשרים להזות אף על פי שלא
נכנס שם מאפר הפרה כלל ,דהוו כאילו
מחוברים למים שבשוקת :היה ספוג  -אם
בשעת מילוי היה ספוג בשוקת ,המים

הבלועים בספוג פדולים ,דמים חיים אל כלי
בעינן ,ואין הספוג כלי :יזלף עד שהוא מגיע
לספוג  -כשבא ליטול המים וליתנם
הצלוחית ,שופך כל המים עד שמגיע לספוג,
אבל לא ישפוך מן המים שבספוג כלל ,כדי
שלא יתערבו המים שבספוג שהם פסולים עם
המים שבשוקת שהם כשרים ויפסלו כולם:

)ד( נ ַָתן יָדוֹ אוֹ ַרגְ לוֹ אוֹ עֲ לֵ י יְ ָרקוֹ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ַַע ְבר ּו הַ ּ ַמיִ ם לֶ חָ ִביתְ ּ ,פסו ִּלים .עֲ לֵ י
קָ נִים וַ עֲ לֵ י אֱגוֹ זְּ ,כ ׁ ֵש ִרים .זֶה הַ ְּכלָ ל ,דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ הָ ּ ,פסוּל .וְ ָדבָ ר
ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ הָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ד( נתן ידו או רגלו  -הרי שהיה
קילוח יורד מהר מעוקם ואינו יורד לתוך
החבית שרוצה למלאותה לקידוש ,ונתן ידו
למעלה בראש ההר לעשותה כעין צנור כדי
שיעברו המים דרך ידו לחבית של קידוש ,וכל
עלי ירקות הראויין לאכילה ומקבלין טומאה:
פסולים  -המים .כדילפינן בפרק ב' דזבחים
)דף כה( מדכתיב )ויקרא יא( מקוה מים יהיה

טהור ,הוייתן על ידי טהרה תהא .ואע"ג
דהאי קרא במקוה הוא דכתיב ,ילפינן מיניה
כל הויות .והכי הוי משמעות דקרא ,הוייתן
של כל המים המטהרים ,על ידי טהרה תהא,
בין שאתה מהוה אותן להיות מקוה או מילוי,
הוי מהוה אותן על ידי דבר שאינו מקבל
טומאה:

)ה( הַ ְמפַ ּנֶה אֶ ת הַ ּ ַמ ְעיָן ְלתוֹ ְך הַ ַּגת אוֹ ְלתוֹ ְך הַ ּג ִֵביםְ ּ ,פסו ִּלים לַ ז ִָּבים
נִת ַמ ְלא ּו ְבכֶ ִלי:
וְ לַ ּ ְמצוֹ ָר ִעים ו ְּלקַ דֵּ ׁש ָּבהֶ ן ֵמי חַ ּ ָטאתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ְ

רע"ב ) -ה( המפנה את המעין לתוך הגת
 שעשה חריץ מן המעין עד הגת כדי שיפנושם מי המעין ,ואחר כך הפסיקן :גת  -בור
שעושין לפני הגת כדי לקבל את היין ,קרוי
גת :גבים  -לשון עשה את הנחל הזה גבים
האמור בספר מלכים )ב ג( והוא רקק של

מים :פסולים  -לזבים לטבילה ,דלאו מים
חיים נינהו :ולמצורעים  -דבעינן מים חיים
להזות עליו עם דם הצפור :ולקדש ]בהן[ מי
חטאת  -בעינן מים חיים ,והני כיון
דהפסיקן לאו מים חיים נינהו .והא דקתני
מפני שלא נתמלאו בכלי ,כדי לפוסלן לקידוש
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בכל ענין אפילו בא לקדש בתוך הגת או בתוך

גמרא

הגביס עצמן:

 -נדה דף יז' ע"א

אמר ר"ש בן יוחי ה' דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו
האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה והשותה משקין מזוגין שעבר
עליהן הלילה והלן בבית הקברות והנוטל צפרניו וזורקן לרשות הרבים
והמקיז דם ומשמש מטתו :האוכל שום קלוף כו' :ואף על גב דמנחי
בסילתא ומציירי וחתימי רוח רעה שורה עליהן ולא אמרן אלא דלא שייר
בהן עיקרן או קליפתן אבל שייר בהן עיקרן או קליפתן לית לן בה:
רש"י על הגמרא
דמו בראשו  -נענש על עצמו וחובת דמו
נדרשת ממנו לאחר מיתתו וראיה לדבר ודמו
בראשנו דמרגלים )יהושע ב( חובת דמו יהא

זוהר

מוטל בראשנו :ומתחייב בנפשו  -כלומר הוא
גורם לעצמו :שעבר עליהם הלילה  -אכולהו
קאי אשום ובצל ומשקין :בסילתא  -סל:

– יתרו דף פח' ע"ב

ּ ָתא ֲחזֵיִּ ,ב ְסעו ָּד ֵתי ִא ֵּליןִ ,א ְׁש ְּתמוֹ ְדעוּן יִ שְׂ ָראֵ ל ,דְּ ִאינּ וּן ְּבנִ י ַמ ְל ָּכא .דְּ ִאי ּנוּן
ימנו ָּתא ,ו ַּמאן דְּ פָ גִ ים חַ ד ְסעו ָּד ָתא ִמ ּנַיְ יה ּו,
ֵמהֵ יכָ לָ א דְּ ַמ ְל ָּכא ,דְּ ִאינּ וּן ְּבנִ י ְמהֵ ָ
יה דְּ לָ או ִמ ְּבנֵי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה הוּא ,דְּ לָ או
ילא ,וְ אַ ְחזֵי ַּג ְר ֵמ ּ
אַ ְחזֵי ּ ְפגִ ימו ָּתא ְל ֵע ָּ
יה
ש ָראֵ ל הוּא .וְ ָיה ֲִבין ָעלֵ ּ
ישא דְּ יִ ְ ׂ
ִמ ְּבנֵי הֵ יכָ לָ א דְּ ַמ ְל ָּכא הוּא דְּ לָ או ִמז ְַּר ָעא קַ דִּ ׁ ָ
יה ּנָם וְ גו':
חו ְּמ ָרא דִּ ְתלַ ת ִמ ִ ּלין ,דִּ ינָא דְּ גֵ ִ
וְ ָתא חֲזִ יְּ ,בכֻ ְ ּלה ּו ְׁשאַ ר זִ ְמנִ ין וְ חַ ִּגיןָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש לֶ ְח ֵדי ,ו ְּל ֵמ ְח ֵדי ְל ִמ ְס ְּכנֵי .וְ ִאי
יה סַ ִּגי ,דְּ הָ א ִּב ְלחוֹ דוֹ י חַ דֵּ י ,וְ לָ א
הוּא חַ דֵּ י ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,וְ לָ א י ִָהיב ְל ִמ ְס ְּכנֵי ,עוֹ נְ ׁ ֵש ּ
יתי פֶ ֶר ׁש ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם ּ ֶפ ֶר ׁש חַ ּגֵיכֶ ם.
יה ְּכ ִתיב) ,מלאכי ב( וְ ז ִֵר ִ
י ִָהיב ִחד ּו ְלאָ ח ֲָראָ .עלֵ ּ
יה
ַהֲבין ָעלֵ ּ
וְ ִאי ִאיה ּו ְּב ׁ ַש ָּב ָתא חַ דֵּ י ,אַ ף ַעל ַּגב דְּ לָ א י ִָהיב ְלאַ ח ֲָרא ,לָ א י ִ
עוֹ נְ ׁ ָשאִּ ,כ ְׁשאַ ר זִ ְמנִ ין וְ חַ ִּגין ,דִּ ְכ ִּתיב ּ ֶפ ֶר ׁש חַ ּ ֵגיכֶ םֶ ּ .פ ְר ׁש חַ ּגֵיכֶ ם קָ אָ ַמר ,וְ לֹא
ּ ֶפ ֶר ׁש ׁ ַש ַּב ְּתכֶ ם .ו ְּכ ִתיב )ישעיה א( חָ ְד ׁ ֵשיכֶ ם וּמוֹ עֲ ֵדיכֶ ם ָ ׂשנְ אָ ה נ ְַפ ִׁשי .וְ ִאלּ ּו ׁ ַש ָּבת
לָ א קָ אָ ַמר:
ימנו ָּתא ִא ְׁש ְּתכַ ח
ו ְּבגִ ינֵי ַּכ ְך ְּכ ִתיבֵּ ,בינִ י וּבֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל .ו ִּמ ּ ׁשוּם דְּ כָ ל ְמהֵ ָ
ַהֲבין לֵ יהּ ְלבַ ר נ ָׁש נִ ְׁש ְמ ָתא אַ ח ֲָרא ,נִ ְׁש ְמ ָתא ִע ָּלאָ ה ,נִ ְׁש ְמ ָתא דְּ כָ ל
ְּב ׁ ַש ָּב ָתא ,י ִ
ְ
ְׁש ִלימ ּו ָּב ּהְּ ,כדוּגְ ָמא דְּ ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי .ו ְּבגִ ינֵי ַּכך ִא ְק ֵרי ׁ ַש ָּבתַ .מה ּו ׁ ַש ָּבתְׁ .ש ָמא
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאְׁ .ש ָמא דְּ ִאיה ּו ְׁש ִלים ִמ ָּכל ִס ְטרוֹ י:
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ו'
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ו
)א( אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת אע"פ שאינו מצווה על השבת ואע"פ
שאמר לו מקודם השבת ואע"פ שאינו צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת ודבר זה
אסור מדברי סופרים כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן:
)ב( גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת אם בשביל ישראל עשה אותה אסור ליהנות
באותה מלאכה עד מוצאי שבת וימתין בכדי שתעשה והוא שלא יהא הדבר בפרהסיא
עד שידעו בו רבים שדבר זה בשביל פלוני הוא נעשה בשבת ואם בשביל עצמו בלבד
עשה מותר ליהנות בה בשבת:
)ג( כיצד גוי שהדליק את הנר משתמש לאורו ישראל ואם בשביל ישראל אסור עשה גוי
כבש לירד בו מן הספינה ירד אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור מילא מים
להשקות בהמתו משקה אחריו ישראל ואם בשביל ישראל אסור ליקט עשבים להאכיל
לבהמתו מניח ישראל בהמתו לאכול מהן והוא שלא יהא אותו הגוי מכיר לאותו
ישראל שמא ירבה במלאכתו בשבילו ונמצא עושה בשביל ישראל וכן כל דבר שאפשר
להרבות בו לא יהנה בו בשבת אלא אם כן אינו מכירו:

מוסר -

מלוקט

ירת ׁ ַש ָּבת צְ ִריכָ ה אֵ לָ יו ְ ּביוֹ ֵתר ִּכי ִה ּנֵה ְ ּבחַ ּ ָטאתוֹ
ִמי ׁ ֶש ּנ ְָדבָ ה רוּחוֹ לָ ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ְׁש ִמ ַ
ֹאתיו הֵ ם חוֹ נִ ים
נִ ְס ּ ַת ְ ּלקָ ה הַ ְּקדו ׁ ָּשה ׁ ֶשבּ וֹ וּבָ אָ ה הַ ִּס ְט ָרא אַ חֲ ָרא וְ הַ ָּק ּ ֵטיגוֹ ִרים ׁ ֶש ִּנ ְב ְרא ּו ְ ּבחַ ּט ָ
סָ ִביב ָס ִביב לוֹ  .וְ הַ ּ ׁשוֹ ֵמר ׁ ַש ָּבת ְּכ ִאלּ ּו ְמקַ יֵּים הַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ָּל ּה .וְ יָבוֹ א ּו סַ ּנֵיגוֹ ִרים וְ יִ ְדח ּו הַ ּ ַמ ְלאֲכֵ י
חַ ָּבלָ ה ו ִּב ְהיוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַּב ַעל ְּת ׁשוּבָ ה נִ ְמ ׁ ַש ְך ָעלָ יו ְ ּב ׁ ַש ָּבת נִ יצוּץ מֵ הַ ּ ְׁש ִכינָה וְ דוֹ חֶ ה הַ ִּס ְט ָרא
ירת ׁ ַש ָּבת נִ ְת ְקנ ּו נ ְַפ ׁשוֹ וְ גוּפוֹ  .וְ צָ ִר ְ
יך ׁ ֶשיְ כַ ּוֵין ְּב ַמה
אַ ח ֲָרא אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְרבּ וֹ  .וְ נִ ְמצָ א ִּכי ִ ּב ְׁש ִמ ַ
ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ְ ּב ׁ ַש ָּבת ׁ ֶשהוּא ְל ַענֵג הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְלקַ יֵּים ִמצְ וָ תוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך וְ זֶה ׁ ֶשאָ ַמר )שמות ל'( ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת
קד ׁש ִהיא
קד ׁש ִהיא לָ כֶ ם לַ הֲ נָאַ ְתכֶ ם ְּכלוֹ ַמר אֲ ִפלּ ּו ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשהוּא הֲ נָאָ ה וְ עוֹ נֶג ֶ
הַ ּ ׁ ַש ָּבת ִּכי ֶ
ְ
ׁ ֶשצָ ִר ְ
שה ְּת ׁשוּבָ ה וְ כָ כָ ה
יך ׁ ֶש ְּתכַ ְּונ ּו ְלקַ ֵד ׁש ְלקַ יֵּים ִמצְ וֹ ָתיו יִ ְת ָּב ַרך וְ הוּא ִעיקָ ר ָּגדוֹ ל ְלעוֹ ֶ ׂ
שה ּ ָת ִדיר ְ ּבכָ ל ׁ ַש ָּבת .וְ ִהיא ְסגוּלָ ה ְל ִה ְת ַרחֵ ק ִמיֵּצֶ ר הָ ָרע וְ ִלדָּ בֵ ק אֶ ל הַ ְ ּקדו ׁ ָּשה הוּא
יַעֲ ֶׂ
ְב ַרח ֲָמיו ַי ַעזְ ֵרנ ּו ַעל דְּ בַ ר ְּכבוֹ ד ְׁשמוֹ :

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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