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חק לישראל – פרשת בא ליל שישי
תורה -

שמות פרק י'

הוָ ה אֶ ת לֵ ב ּפַ ְרעֹה
ש ְ ּלחָ ם) :כז( וַ יְ חַ זֵּק יְ ֹ
הוָ ה אֶ ת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא אָ בָ ה ְל ׁ ַ
)כז( וַ יְ חַ זֵּק יְ ֹ
ש ְ ּלחָ ם) :כז( וְ אַ ְתקֵ ף יְ ָי יָת ִל ָּבא ְדפַ ְרעֹה וְ לָ א אָ בָ ה ְל ׁ ַש ָּלחו ְּתהוֹ ן:
וְ לֹא אָ בָ ה ְל ׁ ַ

ֹאמר לוֹ פַ ְר ֹעה לֵ ְך ֵמ ָעלָ י ִה ּ ׁ ָשמֶ ר ְל ָך אַ ל ּתֹסֶ ף ְראוֹ ת ּ ָפנַי ִּכי ְּביוֹ ם ְראֹ ְת ָך
)כח( וַ יּ ֶ
ֹאמר לוֹ פַ ְרעֹה לֵ ְך מֵ ָעלָ י ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך אַ ל ּתֹסֶ ף ְראוֹ ת ּפָ נַי ִּכי ְ ּביוֹ ם ְראֹ ְתךָ
מות) :כח( וַ יּ ֶ
פָ נַי ּ ָת ּ
מות:
פָ נַי ּ ָת ּ

אֲרי ְּביוֹ ָמא ְ ּד ֶת ֱחזֵי אַ ּ ַפי
יה ּ ַפ ְרעֹה ִאזֵיל ֵמ ִע ָּלוָ י ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ְך לָ א תוֹ ִסיף ְל ֶמ ֱחזֵי אַ ּ ַפי ֵ
)כח( וַ אֲ ַמר לֵ ּ

ְּתמוּת:
)כט(

משה ּ ֵכן ִ ּד ַּב ְר ּ ָת לֹא אֹ ִסף עוֹ ד ְראוֹ ת ּ ָפנ ָ
ֶיך:
וַ יֹּאמֶ ר ׁ ֶ

משה ּ ֵכן ִ ּד ַּב ְר ּ ָת
)כט( וַ יֹּאמֶ ר ׁ ֶ

לֹא אֹ ִסף עוֹ ד ְראוֹ ת ּפָ נ ָ
ֶיך:
משה עוֹ ד נֶגַ ע אֶ חָ ד אָ ִביא ַעל ּ ַפ ְרעֹה וְ ַעל ִמצְ ַריִ ם אַ ח ֲֵרי
הוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ֹאמר יְ ֹ
יא )א( וַ יּ ֶ
הוָ ה אֶ ל
ש ְ ּלחוֹ ּ ָכלָ ה ּגָ ֵר ׁש יְ גָ ֵר ׁש אֶ ְתכֶ ם ִמזֶּה) :א( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
כֵ ן יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ְתכֶ ם ִמזֶּה ְּכ ׁ ַ
משה עוֹ ד נֶגַ ע אֶ חָ ד אָ ִביא ַעל ּפַ ְרעֹה וְ ַעל ִמ ְצ ַריִ ם אַ ח ֲֵרי כֵ ן יְ ׁ ַש ּלַ ח אֶ ְתכֶ ם ִמזֶּה ְּכ ׁ ַש ְ ּלחוֹ ָּכלָ ה
ֶׁ
ֹשה עוֹ ד ַמ ְכ ּ ַת ׁש חַ ד אַ יְ ִתי ַעל ּ ַפ ְרעֹה וְ ַעל ִמצְ ַריִ ם ָּב ַתר ּ ֵכן יְ ׁ ַש ַּלח
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ּגָ ֵר ׁש יְ גָ ֵר ׁש אֶ ְתכֶ ם ִמזֶּה) :א( וַ ַ
יל ּ ָתא לָ א אוֹ ִסיף עוֹ ד ְל ֶמ ֱחזֵי אַ ּ ָפ ְ
יך:
ֹשה יָאוּת ַמ ּ ֵל ְ
אֲמר מ ׁ ֶ
)כט( וַ ַ

ירא ּ ָת ָרכָ א יְ ָת ֵר ְ
יך י ְָתכוֹ ן ִמ ָּכא:
יה גְּ ֵמ ָ
י ְָתכוֹ ן ִמ ָּכא ְּכ ׁ ַש ָּלחו ֵּת ּ

עותהּ ְּכלֵ י כֶ סֶ ף
הו וְ ִא ּ ׁ ָשה ֵמאֵ ת ְר ּ ָ
אֲלו ִא ׁ
יש ֵמאֵ ת ֵר ֵע ּ
)ב( ַ ּד ּ ֶבר נָא ְּבאָ זְ נֵי הָ ָעם וְ יִ ְׁש ּ
עות ּה ְּכלֵ י
הו וְ ִא ּ ׁ ָשה מֵ אֵ ת ְר ּ ָ
לו ִא ׁ
ְּ
יש מֵ אֵ ת ֵר ֵע ּ
וכלֵ י זָהָ ב) :ב( ַ ּד ּ ֶבר נָא ְ ּבאָ זְ נֵי הָ ָעם וְ יִ ְׁשאֲ ּ
וכלֵ י ָזהָ ב:
כֶ סֶ ף ּ ְ

יה וְ ִא ְּת ָתא ִמן חַ ְב ָר ַת ּה ָמנִ ין ִ ּד ְכסַ ף ו ָּמנִ ין
קֳדם ַע ּ ָמא ו ְּׁש ִאיל ּו גְּ בַ ר ִמן חַ ְב ֵר ּ
)ב( ַמ ּ ֵליל ְּכ ַען ָ

ִּד ְדהָ ב:

משה ּגָ דוֹ ל ְמאֹ ד ְּבאֶ ֶרץ
ֶׁ
יש
)ג( וַ יִ ּ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה אֶ ת חֵ ן הָ ָעם ְּב ֵעינֵי ִמצְ ָריִ ם ּגַ ם הָ ִא ׁ
ִמצְ ַריִ ם ְּב ֵעינֵי ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה ּובְ ֵעינֵי הָ ָעם) :ג( וַ יִ ּ ּתֵ ן יְ הֹוָ ה אֶ ת חֵ ן הָ ָעם ְ ּב ֵעינֵי ִמצְ ָריִ ם ּגַ ם
וב ֵעינֵי הָ ָעם) :ג( וִ יהַ ב יְ ָי יָת ַע ּ ָמא
משה ּגָ דוֹ ל ְמאֹ ד ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְ ּב ֵעינֵי ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה ּ ְ
ֶׁ
יש
הָ ִא ׁ
ֹשה ַרב לַ ח ֲָדא ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ֵעינֵי ַע ְב ֵדי פַ ְרעֹה ו ְּב ֵעינֵי ַע ּ ָמא:
ְל ַרח ֲִמין ְּב ֵעינֵי ִמצְ ָריִ ם אַ ף ּגַ ְב ָרא מ ׁ ֶ

ֹאמר
חצֹת הַ ַּליְ לָ ה אֲ נִ י יוֹ צֵ א ְ ּבתוֹ ְך ִמצְ ָריִ ם) :ד( וַ יּ ֶ
משה כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ַּכ ֲ
ֹאמר ׁ ֶ
)ד( וַ יּ ֶ
ְ
אֲמר יְ ָי ְּכפַ ְל ּגוּת
ֹשה ִּכ ְדנַן ַ
חצֹת הַ לַּ יְ לָ ה אֲנִ י יוֹ צֵ א ְ ּבתוֹ ך ִמצְ ָריִ ם) :ד( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
הוָ ה ַּכ ֲ
משה כּ ֹה אָ ַמר יְ ֹ
ֶׁ
יליָא אֲ נָא ִמ ְתגְּ ִלי ְּבגוֹ ִמצְ ָריִ ם:
לֵ ְ

ישב ַעל ִּכ ְסאוֹ ַעד ְּבכוֹ ר
ומת ָּכל ְּבכוֹ ר ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ְּבכוֹ ר ּ ַפ ְרעֹה הַ ּ ׁ ֵ
)ה ( ּ ֵ
הַ ּ ִׁש ְפחָ ה א ׁ ֶ
ֲשר אַ חַ ר הָ ֵרחָ יִ ם וְ כֹל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבהֵ ָמה) :ה( ּומֵ ת ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ישב ַעל ִּכ ְסאוֹ ַעד ְ ּבכוֹ ר הַ ּ ִׁש ְפחָ ה אֲ ׁ ֶשר אַ חַ ר הָ ֵרחָ יִ ם וְ כֹל ְּבכוֹ ר ְּבהֵ ָמה:
ִמ ְ ּבכוֹ ר ּפַ ְרעֹה הַ ּ ׁ ֵ

)ה(

יה ַעד ּבו ְּכ ָרא ְדאַ ְמ ָתא
וִ ימוּת ָּכל בּ ו ְּכ ָרא ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ִמבּ ו ְּכ ָרא ְדפַ ְרעֹה ְ ּד ָע ִתיד ְל ִמ ּ ַתב ַעל ָּכ ְרסֵ י ַמ ְלכו ֵּת ּ
ירא:
יחיָא וְ כֹ ל בּ ו ְּכ ָרא ִד ְב ִע ָ
ִּדי ָּב ַתר ֵר ְ

ֹהו לֹא
)ו( וְ הָ יְ ָתה צְ ָעקָ ה גְ דֹלָ ה ְּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ׁ ֶ
ֹהו לֹא נִ ְהי ָָתה וְ כָ מ ּ
אֲשר ָּכמ ּ
ֹהו לֹא תֹ ִסף:
ֹהו לֹא נִ ְהי ָָתה וְ כָ מ ּ
תֹ ִסף) :ו( וְ הָ יְ ָתה צְ ָעקָ ה גְ דֹלָ ה ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם אֲ ׁ ֶשר ָּכמ ּ
יה לָ א תֹ סֵ ף:
יה לָ א הֲ וַ ת וְ ִד ְכוָ ֵת ּ
)ו( ו ְּתהֵ י צְ וַ ְח ּ ָתא ַר ָּבא ְּבכָ ל אַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם ִ ּד ְכוָ ֵת ּ

עון
ולכֹל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא ֶיח ֱַרץ ּ ֶכלֶ ב ְל ׁשֹנוֹ ְל ֵמ ִא ׁ
)ז( ּ ְ
יש וְ ַעד ְּבהֵ ָמה ְל ַמ ַען ּ ֵת ְד ּ
ולכֹל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא ֶיח ֱַרץ ּ ֶכלֶ ב ְל ׁשֹנוֹ
שר י ְַפלֶ ה יְ הֹוָ ה ּ ֵבין ִמצְ ַריִ ם ּובֵ ין יִ שְׂ ָראֵ ל) :ז( ּ ְ
אֲ ׁ ֶ
שר י ְַפלֶ ה יְ הֹוָ ה ּ ֵבין ִמצְ ַריִ ם ּובֵ ין יִ שְׂ ָראֵ ל) :ז( ו ְּל ֹכל ְּבנֵי
עון ֲא ׁ ֶ
ְל ֵמ ִא ׁ
יש וְ ַעד ְ ּבהֵ ָמה ְל ַמ ַען ּ ֵת ְד ּ
יש יְ ָי ּ ֵבין ִמ ְצ ַריִ ם וּבֵ ין
ירא ְּב ִדיל ְ ּד ִת ְ ּדעוּן ִ ּדי ְַפ ֵר ׁ
ָשא וְ ַעד ְּב ִע ָ
ֵיה ְל ִמנְ ַּבח ְל ֵמאֲ נ ׁ ָ
ישנ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א יַנְ זֵק ַּכ ְל ָּבא ְּב ִל ׁ ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל:
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דו כָ ל עֲ בָ ֶד ָ
ֲשר
ֲוו ִלי לֵ אמֹר צֵ א אַ ּ ָתה וְ כָ ל הָ ָעם א ׁ ֶ
יך אֵ ֶּלה אֵ לַ י וְ ִה ְׁש ּ ַתח ּ
)ח( וְ י ְָר ּ
ְּב ַרגְ לֶ ָ
דו כָ ל עֲ בָ ֶד ָ
יך אֵ ּלֶ ה אֵ לַ י
יך וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן אֵ צֵ א וַ יֵּצֵ א ֵ
מ ִעם ּ ַפ ְרעֹה ָּבח ֳִרי אָ ף) :ח( וְ י ְָר ּ

ֲוו ִלי לֵ אמֹר צֵ א אַ ּ ָתה וְ כָ ל הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ְּב ַרגְ לֶ ָ
יך וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן אֵ צֵ א וַ יֵּצֵ א ֵמ ִעם ּפַ ְרעֹה
וְ ִה ְׁש ּ ַתח ּ
ְ
ח ִרי אָ ף) :ח( וְ יֶחֶ תוּן ָּכל ַע ְב ָ ּד ְ
ימר ּפוּק אַ ְּת וְ כָ ל ַע ּ ָמא ִדי ִע ּ ָמך וּבָ ַתר ּ ֵכן אֶ ּפוֹ ק
יך ִא ּ ֵלין ְלוָ ִתי וְ יִ ְבעוֹ ן ִמנִּ י ְל ֵמ ַ
ָּב ֳ
וּנְ פַ ק ִמ ְ ּלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה ִּב ְתקוֹ ף ְרגָ ז:

משה לֹא יִ ְׁש ַמע אֲלֵ יכֶ ם ּ ַפ ְרעֹה ְל ַמ ַען ְרבוֹ ת מוֹ ְפ ַתי ְּבאֶ ֶרץ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)ט( וַ יּ ֶ
משה לֹא יִ ְׁש ַמע אֲ לֵ יכֶ ם ּפַ ְרעֹה ְל ַמ ַען ְרבוֹ ת מוֹ ְפ ַתי ְ ּבאֶ ֶרץ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ִמצְ ָריִ ם) :ט( וַ יּ ֶ
ִמצְ ָריִ ם:

ֹשה לָ א יְ קַ ּ ֵבל ִמנְּ כוֹ ן ּ ַפ ְרעֹה ְּב ִדיל ְלאַ ְס ּגָ אָ ה מ ְֹפ ַתי ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָרים:
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)ט( וַ ַ

ומשה וְ אַ הֲ רֹן ָעשׂ ּו אֶ ת ָּכל הַ ּמ ְֹפ ִתים הָ אֵ ֶּלה ִלפְ נֵי פַ ְרעֹה וַ יְ חַ זֵּק יְ הֹוָ ה אֶ ת לֵ ב
) י( ּ ׁ ֶ
ומשה וְ אַ הֲ רֹן ָעשׂ ּו אֶ ת ָּכל הַ ּמ ְֹפ ִתים
ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא ִׁש ַּלח אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְרצוֹ ) :י( ּ ׁ ֶ
ֹשה
מאַ ְרצוֹ ) :י( ּומ ׁ ֶ
הָ אֵ ּלֶ ה ִל ְפנֵי פַ ְרעֹה וַ יְ חַ זֵּק יְ הֹוָ ה אֶ ת לֵ ב ּפַ ְרעֹה וְ לֹא ִׁשלַּ ח אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵ
קֳדם ּ ַפ ְרעֹה וְ אַ ְּתקֵ יף יְ ָי יָת ִל ָּבא ְדפַ ְרעֹה וְ לָ א ׁ ַש ַּלח יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
וְ אַ הֲ רֹן עֲ בָ ד ּו יָת ָּכל מוֹ ְפ ַת ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ָ
יה:
מֵ אַ ְר ֵע ּ

הרֹן ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר) :א( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל
משה וְ אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
יב )א( וַ יּ ֶ
ימר:
ֹשה ו ְּלאַ הֲ רֹן ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵמ ָ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר) :א( וַ ַ
ֶׁ
שנָה) :ב( הַ ח ֶֹד ׁש
הוא לָ כֶ ם ְלחָ ְד ׁ ֵשי הַ ּ ׁ ָ
ֹאש ח ֳָד ִׁשים ִר ׁ
)ב( הַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה לָ כֶ ם ר ׁ
אשוֹ ן ּ
יש י ְַר ִחין קַ ְד ַמאי
שנָה) :ב( י ְַרחָ א הָ ֵדין ְלכוֹ ן ֵר ׁ
הוא לָ כֶ ם ְלחָ ְד ׁ ֵשי הַ ּ ׁ ָ
ֹאש חֳ ָד ִׁשים ִר ׁ
הַ זֶּה לָ כֶ ם ר ׁ
אשוֹ ן ּ
הוּא ְלכוֹ ן ְל ְיַרחֵ י ׁ ַש ּ ָתא:

יש ֶׂשה
חו לָ הֶ ם ִא ׁ
מר ּ ֶב ָעשׂ ר לַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה וְ יִ ְק ּ
רו אֶ ל ָּכל עֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ א ֹ
)ג( ַ ּד ְּב ּ
חו
ְלבֵ ית אָ בֹת ֶׂ
רו אֶ ל ָּכל עֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ּ ֶב ָעשׂ ר לַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה וְ יִ ְק ּ
שה לַ ָּביִ ת) :ג( ַ ּד ְּב ּ
ימר ְּב ַע ְס ָרא ְלי ְַרחָ א הָ ֵדין
שה לַ ָּביִ ת) :ג( ַמ ִ ּליל ּו ִעם ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ַ
שה ְלבֵ ית אָ ֹב ת ֶ ׂ
יש ֶ ׂ
לָ הֶ ם ִא ׁ
יתא:
וְ יִ ְּסבוּן ְלהוֹ ן גְּ בַ ר ִא ּ ָמר ְלבֵ ית אַ ָּבא ִא ּ ָמר ְלבֵ ָ

ושכֵ נוֹ הַ ּקָ רֹב אֶ ל ֵּביתוֹ ְּב ִמ ְכסַ ת
הוא ּ ְׁ
)ד( וְ ִאם יִ ְמ ַעט הַ ַּביִ ת ִמ ְהיוֹ ת ִמ ּ ֶ ׂשה וְ לָ קַ ח ּ
יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ ּ ָת ֹכ ּס ּו ַעל הַ ּ ֶ ׂ
נְ פָ ׁשֹת ִא ׁ
הוא
שה) :ד( וְ ִאם יִ ְמ ַעט הַ ַּביִ ת ִמ ְהיוֹ ת ִמ ּ ֶ ׂ
שה וְ לָ קַ ח ּ
יתא
שה) :ד( וְ ִאם יִ זְ ֵעיר ּ ֵב ָ
סו ַעל הַ ּ ֶ ׂ
ושכֵ נוֹ הַ ּקָ רֹב אֶ ל ּ ֵביתוֹ ְ ּב ִמ ְכסַ ת נְ פָ ׁשֹת ִא ׁ
ּ ְׁ
יש ְל ִפי אָ ְכלוֹ ּ ָת ֹכ ּ ּ
יה ִּת ְת ְמנוּן ַעל
יכלֵ ּ
יה ְּב ִמנְ יַן נ ְַפ ׁ ָש ָתא גְּ בַ ר ְלפוּם ֵמ ְ
ית ּ
יה ְ ּדקָ ִריב ְלבֵ ֵ
ִמ ְ ּל ִא ְת ְמנָאָ ה ַעל ִא ּ ְמ ָרא וְ יִ ּ ַסב הוּא וְ ׁ ֵשיבָ בֵ ּ
ִא ּ ְמ ָרא:

)ה( ֶ ׂשה ָת ִמים זָכָ ר ּ ֶבן ׁ ָשנָה יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ִמן הַ ְּכבָ שִׂ ים ּ ִ
שה
חו) :ה( ֶׂ
ומן הָ ִעזִ ּים ִּת ּקָ ּ
יה יְ הֵ י
חו) :ה( ִא ּ ַמר ְׁש ִלים ְ ּדכַ ר ַּבר ׁ ַש ּתֵ ּ
ָת ִמים זָכָ ר ּ ֶבן ׁ ָשנָה יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ִמן הַ ְּכבָ שִׂ ים ּ ִ
ומן הָ ִעזִ ּים ִּת ּקָ ּ
ְלכוֹ ן ִמן ִא ּ ְמ ַר ּיָא ו ִּמן ִע ַזּ ּיָא ִּת ְּסבוּן:

ֲטו אֹ תוֹ כּ ֹל
)ו( וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַעד אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּה וְ ׁ ָשח ּ
ְקהַ ל עֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם) :ו( וְ הָ יָ ה לָ כֶ ם ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַעד אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש
ֲטו אֹ תוֹ ּכֹל ְק ַהל עֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם) :ו( וִ יהֵ י ְלכוֹ ן ְל ַמ ְּט ָרא ַעד אַ ְר ְּב ָעא ַע ְס ָרא
הַ זֶּה וְ ׁ ָשח ּ
יה כּ ֹל ְקהָ לָ א ְכנִ ְׁש ּ ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵבין ִׁש ְמ ׁ ַש ּיָא:
יוֹ ָמא ְלי ְַרחָ א הָ ֵדין וְ יִ ְּכסוּן יָתֵ ּ

אֲשר
ֶׁ
זוזֹת וְ ַעל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף ַעל הַ ָּב ִּתים
נו ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְמ ּ
חו ִמן הַ ָ ּדם וְ נ ְָת ּ
)ז( וְ לָ ְק ּ
זוזֹת וְ ַעל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף ַעל הַ ָּב ִּתים
י ְ
נו ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְמ ּ
חו ִמן הַ ָ ּדם וְ נ ְָת ּ
לו אֹ תוֹ ָּבהֶ ם) :ז( וְ לָ ְק ּ
ֹאכ ּ
לו אֹ תוֹ ָּבהֶ ם:
ֲשר י ְ
א ֶׁ
ֹאכ ּ

יה
ָת ּ
)ז( וְ יִ ְּסבוּן ִמן ְ ּד ָמא וְ יִ ְּתנוּן ַעל ְּת ֵרין ִס ּ ַפיָּא וְ ַעל ׁ ַש ְקפָ א ַעל ָּב ַתיָּא ִ ּדי ְֵכלוּן י ֵ

ְּבהוֹ ן:
)ח(

הו:
ומצּוֹ ת ַעל ְמר ִֹרים י ְ
שר ַּב ַּליְ לָ ה הַ זֶּה צְ ִלי אֵ ׁש ּ ַ
לו אֶ ת הַ ָּב ָ ׂ
ֹאכלֻ ּ
וְ אָ ְכ ּ

הו:
ומצּוֹ ת ַעל ְמר ִֹרים י ְ
לו אֶ ת הַ ָּב ָ ׂשר ַּבלַּ יְ לָ ה הַ זֶּה צְ ִלי אֵ ׁש ּ ַ
ֹאכלֻ ּ
וְ אָ ְכ ּ

)ח(

)ח( וְ י ְֵכלוּן יָת ִּב ְס ָרא

ֵיה:
יליָא הַ הוּא ְטוֵי נוּר וּפַ ִּטיר ַעל ְמ ָר ִרין י ְֵכלֻ ּנ ּ
ְּבלֵ ְ
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חק לישראל – פרשת בא ליל שישי
ֹאשוֹ ַעל ְּכ ָר ָעיו
נו נָא ּובָ ׁ ֵשל ְמבֻ ּ ׁ ָשל ַּב ּ ָמיִ ם ִּכי ִאם צְ ִלי אֵ ׁש ר ׁ
)ט( אַ ל ּת ְ
לו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֹאכ ּ
ֹאשוֹ ַעל ְּכ ָר ָעיו
נו נָא ּובָ ׁ ֵשל ְמבֻ ּ ׁ ָשל ַּב ּ ָמיִ ם ִּכי ִאם צְ ִלי אֵ ׁש ר ׁ
וְ ַעל ִק ְרבּ וֹ ) :ט( אַ ל ּת ְ
ֹאכל ּו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
וְ ַעל ִק ְרבּ וֹ :

ישיה ַעל ְּכ ָרעוֹ ִהי וְ ַעל
ֵיה ַּכד חַ י וְ אַ ף לָ א בַ ּ ׁ ָשלָ א ְמבֻ ּ ׁ ָשל ְּב ַמ ּיָא אֶ ָּלהֵ ן ְטוֵי נוּר ֵר ׁ ֵ
יכלוּן ִמ ּנ ּ
)ט( לָ א ֵת ְ

ֵיה:
ּגַ ּו ּ

ֹפו) :י( וְ לֹא
נו ַעד בּ ֹקֶ ר ָּבאֵ ׁש ִּתשְׂ ר ּ
נו ַעד בּ ֹקֶ ר וְ הַ ּנ ָֹתר ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ירו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
)י( וְ לֹא תוֹ ִת ּ
ֵיה ַעד צַ ְפ ָרא
ֹפו) :י( וְ לָ א ַת ְׁשאֲרוּן ִמ ּנ ּ
נו ַעד בּ ֹקֶ ר ָּבאֵ ׁש ִּתשְׂ ר ּ
נו ַעד בּ ֹקֶ ר וְ הַ ּנ ָֹתר ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ירו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
תוֹ ִת ּ
ֵיה ַעד צַ ְפ ָרא ְּבנו ָּרא תוֹ ְקדוּן:
ו ְּדיִ ְׁש ּ ָתאַ ר ִמ ּנ ּ

ומ ּקֶ ְלכֶ ם ְּבי ְֶדכֶ ם
לו אֹ תוֹ ָמ ְתנֵיכֶ ם ֲחג ִֻרים נַעֲ לֵ יכֶ ם ְּב ַרגְ לֵ יכֶ ם ּ ַ
)יא( וְ כָ כָ ה ּת ְ
ֹאכ ּ
לו אֹ תוֹ ָמ ְתנֵיכֶ ם ֲחג ִֻרים
הוָ ה) :יא( וְ כָ כָ ה ּת ְ
הוא לַ י ֹ
ֹאכ ּ
וַ אֲ כַ ְל ּ ֶתם אֹ תוֹ ְּב ִח ּ ָפזוֹ ן ּ ֶפסַ ח ּ
יכלוּן
הוא לַ יהוָ ה) :יא( ו ְּכ ֵדין ּ ֵת ְ
נַעֲ לֵ יכֶ ם ְ ּב ַרגְ לֵ יכֶ ם ּ ַ
ומ ּקֶ ְלכֶ ם ְ ּבי ְֶדכֶ ם וַ אֲ כַ ְל ּתֶ ם אֹ תוֹ ְ ּב ִח ּפָ זוֹ ן ּפֶ ַסח ּ
קֳדם יְ ָי:
יה ִּב ְב ִהיל ּו ּ ִפ ְסחָ א הוּא ָ
יכלוּן י ֵָת ּ
ידיכוֹ ן וְ ֵת ְ
אֲס ִירין ְמסָ נֵיכוֹ ן ְּב ִרגְ לֵ יכוֹ ן וְ חֻ ְט ֵריכוֹ ן ִּב ֵ
יה חַ ְרצֵ יכוֹ ן יְ הוֹ ן ִ
ָת ּ
י ֵ

יתי כָ ל ְּבכוֹ ר ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ֵמאָ ָדם
)יב( וְ ָעבַ ְר ִּתי ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַּב ַּליְ לָ ה הַ זֶּה וְ ִה ּ ֵכ ִ
שה ְׁשפָ ִטים אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :יב( וְ ָעבַ ְר ִּתי ְבאֶ ֶרץ
ובכָ ל ֱאלֹהֵ י ִמצְ ַריִ ם אֶ עֱ ֶׂ
וְ ַעד ְּבהֵ ָמה ּ ְ
ובכָ ל ֱאלֹהֵ י ִמצְ ַריִ ם
יתי כָ ל ְּבכוֹ ר ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵמאָ ָדם וְ ַעד ְ ּבהֵ ָמה ּ ְ
ִמצְ ַריִ ם ַּבלַּ יְ לָ ה הַ זֶּה וְ ִה ּ ֵכ ִ
יליָא הָ ֵדין וְ אֶ ְקטוֹ ל ָּכל בּ ו ְּכ ָרא ְּבאַ ְר ָעא
יתי ְבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ְּבלֵ ְ
שה ְׁשפָ ִטים אֲ נִ י יְ הֹוָ ה) :יב( וְ ִא ְתגְּ לֵ ִ
אֶ עֱ ֶ ׂ
ירא ו ְּבכָ ל ַטעֲ וַ ת ִמצְ ַריִ ם אֶ ְע ּ ֵבד ִ ּדינִ ין אֲ נָא יְ ָי:
ְד ִמצְ ַריִ ם ֵמאֲ נ ׁ ָָשא וְ ַעד ְּב ִע ָ

יתי אֶ ת הַ ָ ּדם ּופָ סַ ְח ִּתי
)יג( וְ הָ יָה הַ ָ ּדם לָ כֶ ם ְלאֹ ת ַעל הַ ָּב ִּתים אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם ׁ ָשם וְ ָר ִא ִ
עֲ לֵ כֶ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה בָ כֶ ם נֶגֶף ְל ַמ ְׁש ִחית ְ ּבהַ כּ ִֹתי ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :יג( וְ הָ יָה הַ ָ ּדם לָ כֶ ם
יתי אֶ ת הַ ָ ּדם ּופָ סַ ְח ִּתי עֲ לֵ כֶ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה בָ כֶ ם ֶנגֶף
ְלאֹ ת ַעל הַ ָּב ִּתים ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם ׁ ָשם וְ ָר ִא ִ
ְל ַמ ְׁש ִחית ְּבהַ כּ ִֹתי ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :יג( וִ יהֵ י ְד ָמא ְלכוֹ ן ְלאַ ת ַעל ָּב ּ ַת ּיָא ִ ּדי אַ ּתוּן ּ ַת ּ ָמן וְ אֶ ֱחזֵי יָת ְ ּד ָמא
וְ אֵ יחוֹ ס עֲ לֵ יכוֹ ן וְ לָ א יְ הֵ י ְבכוֹ ן מוֹ ָתא ְלחַ ָּבלָ א ְּב ִמ ְק ְט ִלי ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:

רש"י
)כט( כן דברת  -יפה דברת ובזמנו דברת
אמת שלא אוסיף עוד ראות פניך )ש"ר(:
)א( כלה  -גמירא .כלה כליל כולכם ישלח:
)ב( דבר נא ) -ברכות ז( אין נא אלא לשון
בקשה בבקשה ממך הזהירם על כך שלא
יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום וענו אותם
קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא
קיים בהם:
)ד( ויאמר משה כה אמר ה'  -בעמדו לפני
פרעה נאמרה לו נבואה זו שהרי משיצא
מלפניו לא הוסיף ראות פניו :כחצות הלילה
 כהחלק הלילה כחצות כמו )מ"א יט(כעלות )תהלים קכד( בחרות אפם בנו זהו
פשוטו לישבו על אופניו שאין חצות שם דבר
של חצי )ברכות ד( ור"ד כמו כבחצות הלילה
ואמרו שאמר משה כחצות דמשמע סמוך לו
או לפניו או לאחריו ולא אמר בחצות שמא

יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא
אבל הקב"ה יודע עתיו ורגעיו אמר בחצות:
)ה( עד בכור השבי  -למה לקו השבויים כדי
שלא יאמרו יראתם תבעה עלבונם והביאה
פורעניות על מצרים :מבכור פרעה עד בכור
השפחה  -כל הפחותים מבכור פרעה
וחשובים מבכור השפחה היו בכלל ולמה לקו
בני השפחות שאף הם היו משעבדים בהם
ושמחים בצרתם :וכל בכור בהמה  -לפי
שהיו עובדין לה וכשהקדוש ברוך הוא נפרע
מן האומה נפרע מאלהיה )מכילתא(:
)ז( לא יחרץ כלב לשונו  -אומר אני שהוא
לשון שנון לא ישנן וכן )יהושע י( לא חרץ לבני
ישראל לאיש את לשונו לא שנן )ש"ב ה( אז
תחרץ תשתנן )ישעי' מא( למורג חרוץ שנון
)משלי כא( מחשבות חרוץ אדם חריף ושנון
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)ש"א י( ויד חרוצים תעשיר חריפים סוחרים
שנונים :אשר יפלה  -יבדיל:
)ח( וירדו כל עבדיך  -חלק כבוד למלכות
שהרי בסוף ירד פרעה בעצמו אליו בלילה
ויאמר קומו צאו מתוך עמי ולא אמר לו משה
מתחלה וירדת אלי והשתחוית לי )זבחים קב(:
אשר ברגליך  -ההולכים אחר עצתך והלוכך:
ואחרי כן אצא  -עם כל העם מארצך :ויצא
מעם פרעה  -כשגמר דבריו יצא מלפניו:
בחרי אף  -על שאמר לו אל תוסף ראות
פני:
)ט( למען רבות מופתי  -מופתי שנים רבות
ג' מכת בכורות וקריעת ים סוף ולנער את
מצרים:
)י( ומשה ואהרן עשו וגו'  -כבר כתב לנו
זאת בכל המופתים ולא שנאה כאן אלא
בשביל לסמכה לפרשה של אחריה:
)א( ויאמר ה' אל משה ואל אהרן  -בשביל
שאהרן עשה וטרח במופתים כמשה חלק לו
כבוד זה במצוה ראשונה שכללו עם משה
בדבור :בארץ מצרים ) -מכילתא( חוץ לכרך
או אינו אלא בתוך הכרך ת"ל כצאתי את
העיר וגו' ומה תפלה קלה לא התפלל בתוך
הכרך לפי שהיתה מלאה גלולים דבור חמור
כזה לא כ"ש:
)ב( החדש הזה ) -מכילתא ש"ר( הראהו לבנה
בחידושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהי' לך
ר"ח ואין מקרא יוצא מידי פשוטו על חדש
ניסן אמר לו זה יהיה ראש לסדר מנין
החדשים שיהא אייר קרוי שני סיון שלישי:
הזה  -נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו
שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש והראה לו
באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו כזה ראה
וקדש .וכיצד הראהו והלא לא היה מדבר עמו
אלא ביום שנא' )לעיל ז( ויהי ביום דבר ה'
)ויקרא ז( ביום צותו )במדבר טו( מן היום
אשר צוה ה' והלאה אלא סמוך לשקיעת
החמה נאמרה לו פרשה זו והראהו עם
חשכה:
)ג( דברו אל כל עדת ) -מכילתא( וכי אהרן
מדבר והלא כבר נא' אתה תדבר אלא חולקין
כבוד זה לזה ואומרים זה לזה למדני והדבור

יוצא מבין שניהם כאלו שניהם מדברים :אל
כל עדת ישראל וגו' בעשור לחדש -
)מכילתא( דברו היום בראש חודש שיקחוהו
בעשור לחודש :הזה  -פסח מצרים מקחו
בעשור ולא פסח דורות )פסחים צו( :שה לבית
אבות ) -שם( למשפחה אחת הרי שהיו
מרובין יכול שה אחד לכולן ת"ל שה לבית:
)ד( ואם ימעט הבית מהיות משה  -ואם
יהיו מועטין מהיות משה אחד שאין יכולין
לאכלו ויבא לידי נותר ולקח הוא ושכנו וגו'
זהו משמעו לפי פשוטו .ועוד יש בו מדרש
ללמד שאחר שנמנו עליו יכולין להתמעט
ולמשוך ידיהם הימנו ולהמנות על שה אחר
אך אם באו למשוך ידיהם ולהתמעט מהיות
משה יתמעטו בעוד השה קיים בהיותו בחיים
ולא משנשחט )פסחים פט( :במכסת  -חשבון
וכן )ויקרא כז( מכסת הערכך :לפי אכלו -
הראוי לאכילה פרט לחולה וזקן שאינן יכולין
לאכול כזית )מכילתא( :תכסו  -תתמנון:
)ה( תמים  -בלא מום :בן שנה  -כל שנתו
קרוי בן שנה כלו' שנולד בשנה זו :מן הכבשים
ומן העזים  -או מזה או מזה שאף עז קרויה
שה שנא' )דברים יד( ושה עזים:
)ו( והיה לכם למשמרת  -זה לשון בקור
שטעון בקור ממום ארבעה ימים קודם
שחיטה ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו
ארבעה ימים מה שלא צוה כן בפסח דורות
הי' ר' מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר
)יחזקאל טז( ואעבור עליך ואראך והנה עתך
עת דודים הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם
שאגאל את בניו ולא היו בידם מצות להתעסק
בהם כדי שיגאלו שנא' )שם( ואת ערום ועריה
ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה
שמלו באותו הלילה שנא' מתבוססת בדמיך
)שם( בשני דמים ואומר )זכרי' ט( גם את
בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו
ושהיו שטופים באלילים אמר להם משכו
וקחו לכם משכו ידיכם מאלילים וקחו לכם
צאן של מצוה :ושחטו אותו וגו'  -וכי כולן
שוחטין אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו
)מכילתא קידושין מא( :קהל עדת ישראל -
קהל ועדה וישראל .מכאן אמרו פסחי צבור
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נשחטין בשלש כתות זו אחר זו נכנסת כת
ראשונה ננעלו דלתות העזרה וכו' כדאיתא
בפסחים )דף סד( :בין הערבים  -משש שעות
ולמעלה קרוי בין הערבים שהשמש נוטה
לבית מבואו לערוב ולשון בין הערבים נראה
בעיני אותן שעות שבין עריבת היום לעריבת
הלילה עריבת היום בתחלת שבע שעות מכי
ינטו צללי ערב ועריבת הלילה בתחילת
הלילה .ערב לשון נשף וחשך כמו )ישעי' כד(
ערבה כל שמחה:
)ז( ולקחו מן הדם  -זו קבלת הדם יכול ביד
ת"ל אשר בסף :המזוזות  -הם הזקופות אחת
מכאן לפתח ואחת מכאן :המשקוף  -הוא
העליון שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו
לינט"ל בלע"ז )אבערשוועלע( ולשון שקיפה
חבטה כמו )ויקרא כו( קול עלה נדף טרפא
דשקיף .חבורה משקופי :על הבתים אשר
יאכלו אותו בהם  -ולא על משקוף ומזוזות
שבבית התבן ובבית הבקר שאין דרין בתוכן:
)ח( את הבשר  -ולא גידים ועצמות )מכילתא
פסחים פג( :ומצות על מרורים  -כל עשב
מר נקרא מרור וציום לאכול מרור זכר
לוימררו את חייהם:
)ט( אל תאכלו ממנו נא  -שאינו צלוי כל
צורכו קוראו נא בלשון ערבי :ובשל מבושל -
כל זה באזהרת לא תאכלו )שם פא( :במים -
מנין לשאר משקין ת"ל ובשל מבושל מ"מ
)שם( :כי אם צלי אש  -למעלה גזר עליו
במצות עשה וכאן הוסיף עליו ל"ת אל תאכלו
ממנו כי אם צלי אש :ראשו על כרעיו -
צולהו כולו כאחד עם ראשו ועם כרעיו ועם
קרבו ובני מעיו נותן לתוכו אחר הדחתן )שם
עד( ולשון על כרעיו ועל קרבו כלשון )שמות
יג( על צבאותם כמו בצבאותם כמות שהן אף
זה כמות שהוא כל בשרו משלם:
)י( והנותר ממנו עד בוקר  -מה ת"ל עד
בקר פעם שניה ליתן בקר על בקר שהבקר
משמעו משעת הנץ החמה ובא הכתוב
להקדים שאסור באכילה מעלות השחר זהו
לפי משמעו .ועוד מדרש אחר למד שאינו
נשרף בי"ט אלא ממחרת וכך תדרשנו והנותר

ממנו בבקר ראשון עד בקר שני תעמוד
ותשרפנו:
)יא( מתניכם חגורים  -מזומנים לדרך:
בחפזון  -לשון בהלה ומהירות כמו )ש"א כג(
ויהי דוד נחפז ללכת )מ"ב ז( אשר השליכו
ארם בחפזם :פסח הוא לה'  -הקרבן הוא
קרוי פסח על שם הדלוג והפסיחה שהקב"ה
מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים וקופץ
ממצרי למצרי וישראל אמצעי נמלט ואתם
עשו כל עבודותיו לש"ש )ד"א( דרך דילוג
וקפיצה זכר לשמו שקרוי פסח וגם פסק"א
לשון פסיעה:
)יב( ועברתי  -כמלך העובר ממקום למקום
ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוקין
)מכילתא( :כל בכור בארץ מצרים  -אף
בכורות אחרים והם במצרים ומנין אף בכורי
מצרים שבמקומות אחרים ת"ל )תהילים קלו(
למכה מצרים בבכוריהם :מאדם ועד בהמה
 מי שהתחיל בעבירה תחלה ממנו מתחלתהפורעניות :ובכל אלהי מצרים  -של עץ
נרקבת ושל מתכת נמסת ונתכת לארץ :אעשה
שפטים אני ה'  -אני בעצמי ולא ע"י שליח:
)יג( והיה הדם לכם לאות  -לכם לאות ולא
לאחרים לאות מכאן שלא נתנו הדם אלא
מבפנים :וראיתי את הדם  -הכל גלוי לפניו
אלא אמר הקב"ה נותן אני את עיני לראות
שאתם עסוקים במצותי ופוסח אני עליכם:
ופסחתי  -וחמלתי ודומה לו )ישעיה לא(
פסוח והמליט ואני אומר כל פסיחה לשון
דלוג וקפיצה ופסחתי מדלג הי' מבתי ישראל
לבתי מצרים שהיו שרוים זה בתוך זה וכן
)מ"א יח( פוסחים על שתי הסעיפים וכן כל
הפסחים הולכים כקופצים וכן פסוח והמליט
מדלגו וממלטו מבין המומתים :ולא יהיה
בכם נגף  -אבל הווה הוא במצרים )מכילתא(
הרי שהי' מצרי בביתו של ישראל יכול ימלט
ת"ל ולא יהיה בכם נגף אבל הווה במצרי
שבבתיכם הרי שהיה ישראל בביתו של מצרי
שומע אני ילקה כמותו ת"ל ולא יהיה בכם
נגף:
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