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חק לישראל – פרשת בא יום ו'
שמות פרק יב'

הוָ ה ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם חֻ ַּקת עוֹ לָ ם
)יד( וְ הָ יָה הַ יּוֹ ם הַ זֶּה לָ כֶ ם ְלזִ ָּכרוֹ ן וְ חַ גּ ֶֹתם אֹ תוֹ חַ ג לַ י ֹ
הוָ ה ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם חֻ ַּקת עוֹ לָ ם
ְּתחָ ּגֻה ּו) :יד( וְ הָ יָה הַ יּוֹ ם הַ זֶּה לָ כֶ ם ְלזִ ָּכרוֹ ן וְ חַ גּ ֶֹתם אֹ תוֹ חַ ג לַ י ֹ
ְּתחָ ּגֻה ּו:

ֵיה:
קֳדם יְ ָי ְל ָד ֵריכוֹ ן ְקיָם ָעלָ ם ְּתחַ גּ ֻּנ ּ
יה חַ ּ ָגא ָ
ָת ּ
)יד( וִ יהֵ י יוֹ ָמא הָ ֵדין ְלכוֹ ן ְלדו ְּכ ָרנָא ו ְּתחַ גּ וּן י ֵ

אשוֹ ן ּ ַת ְׁש ִּבית ּו ּ ְשׂ אֹ ר ִמ ָּב ּ ֵתיכֶ ם ִּכי
)טו( ִׁשבְ ַעת י ִָמים ַמצּוֹ ת ּתֹאכֵ ל ּו אַ ְך ַּביּוֹ ם הָ ִר ׁ
אשֹן ַעד יוֹ ם הַ ּ ְׁשבִ ִעי:
ָּכל אֹ כֵ ל חָ ֵמץ וְ נִכְ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ִּישְׂ ָראֵ ל ִמיּוֹ ם הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ּ ַת ְׁש ִ ּבית ּו ּ ְשׂ אֹ ר ִמ ָּב ּ ֵתיכֶ ם ִּכי ָּכל אֹ כֵ ל חָ ֵמץ
)טו( ִׁש ְב ַעת יָ ִמים ַמצּוֹ ת ּתֹאכֵ ל ּו אַ ְך ַּביּוֹ ם הָ ִר ׁ
יכלוּן
אשֹן ַעד יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִעי) :טו( ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין ּ ַפ ִּטיר ּ ֵת ְ
וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ִּישְׂ ָראֵ ל ִמיּוֹ ם הָ ִר ׁ

יע וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י אֲ נ ׁ ָָשא הַ הוּא ִמ ִּישְׂ ָראֵ ל ִמיּוֹ ָמא
יע ִמ ָּב ּ ֵתיכוֹ ן אֲ ֵרי ָּכל דְּ יֵכוּל ח ֲִמ ַ
ְּב ַרם ְּביוֹ ָמא קַ ְד ָמאָ ה ְּתבַ ְּטלוּן ח ֲִמ ַ
יעאָ ה:
קַ ְד ָמאָ ה ַעד יוֹ ָמא ְׁש ִב ָ

יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ָּכל
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
)טז( וּבַ יּוֹ ם הָ ִר ׁ
ְ
שה לָ כֶ ם) :טז(
ְמלָ אכָ ה לֹא י ֵָע ֶׂשה בָ הֶ ם אַ ך ֲא ׁ ֶשר יֵאָ כֵ ל ְלכָ ל נֶפֶ ׁש הוּא ְלבַ דּ וֹ י ֵָע ֶׂ
שה
יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ָּכל ְמלָ אכָ ה לֹא י ֵָע ֶ ׂ
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
וּבַ יּוֹ ם ָה ִר ׁ

יש ו ְּביוֹ ָמא
שה לָ כֶ ם) :טז( ו ְּביוֹ ָמא קַ ְד ָמאָ ה ְמ ָע ַרע קַ דִּ ׁ
בָ הֶ ם אַ ְך אֲ ׁ ֶשר יֵאָ כֵ ל ְלכָ ל נֶפֶ ׁש הוּא ְלבַ דּ וֹ י ֵָע ֶׂ
ידא לָ א יִ ְתעֲ בֵ ד ְּבהוֹ ן ְּב ַרם דִּ י ִמ ְת ֲאכֵ ל ְלכָ ל נְ פַ ׁש הוּא ִב ְלחוֹ דוֹ ִהי
יב ָ
יש יְ הֵ י ְלכוֹ ן ָּכל ִע ִ
יעאָ ה ְמ ָע ַרע קַ דִּ ׁ
ְׁש ִב ָ
יִ ְתעֲ בֵ ד ְלכוֹ ן:

אתי אֶ ת צִ ְבאוֹ ֵתיכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ
)יז( ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּכי ְּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה הוֹ צֵ ִ
ֹתיכֶ ם חֻ ַּקת עוֹ לָ ם) :יז( ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ ּ ַמצּוֹ ת
ִמצְ ָריִ ם ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ְל ֹדר ֵ
אתי אֶ ת ִצ ְבאוֹ תֵ יכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ יּוֹ ם הַ זֶּה
ִּכי ְ ּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה הוֹ צֵ ִ
יקית יָת חֵ ילֵ יכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא
ירא אֲ ֵרי ִּב ְכ ַרן יוֹ ָמא הָ ֵדין אַ ּ ֵפ ִ
ֹתיכֶ ם חֻ ַּקת עוֹ לָ ם) :יז( וְ ִת ְּטרוּן יָת ּ ַפ ִּט ָ
ְל ֹדר ֵ
ְד ִמצְ ָריִ ם וְ ִת ְּטרוּן יָת יוֹ ָמא הָ ֵדין ְל ָד ֵריכוֹ ן ְקיָם ָעלָ ם:

ֹאכל ּו ַמ ּצֹת ַעד יוֹ ם הָ אֶ חָ ד
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ָּב ֶע ֶרב ּת ְ
אשֹן ְּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
)יח( ָּב ִר ׁ
ֹאכל ּו ַמ ּצֹת ַעד
אשֹן ְ ּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ָּב ֶע ֶרב ּת ְ
ש ִרים לַ ח ֶֹד ׁש ָּב ָע ֶרב) :יח( ָּב ִר ׁ
וְ עֶ ְ ׂ
יוֹ ם הָ אֶ חָ ד וְ ֶעשְׂ ִרים לַ ח ֶֹד ׁש ָּב ָע ֶרב:

ירא ַעד
יכלוּן ּ ַפ ִּט ָ
)יח( ְּבנִ יסָ ן ְּבאַ ְר ְּב ָעא ַע ְס ָרא יוֹ ָמא ְלי ְַרחָ א ְּב ַר ְמ ׁ ָשא ּ ֵת ְ

יוֹ ָמא ֶע ְס ִרין וְ חַ ד ְלי ְַרחָ א ְּב ַר ְמ ׁ ָשא:

)יט( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ְ ׂשאֹ ר לֹא יִ ּ ָמצֵ א ְּבבָ ּ ֵתיכֶ ם ִּכי ָּכל אֹ כֵ ל ַמ ְח ֶמצֶ ת וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש
הַ ִהוא ֵמעֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ֵגר ו ְּבאֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ) :יט( ִׁש ְב ַעת י ִָמים שְׂ אֹ ר לֹא יִ ּ ָמצֵ א ְ ּבבָ ּ ֵתיכֶ ם
מעֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּגֵר ו ְּבאֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ) :יט( ִׁש ְב ַעת
ִּכי ָּכל אֹ כֵ ל ַמ ְח ֶמצֶ ת וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ֵ
אֲרי ָּכל דְּ יֵכוּל ַמ ְח ְמ ָעא וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י ֱאנ ׁ ָָשא הַ ִהיא ִמ ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּבגִ יּוֹ ָרא
יוֹ ִמין ח ֲִמיר לָ א יִ ְׁש ְּתכַ ח ְּבבָ ּ ֵתיכוֹ ן ֵ
ו ְּב ַי ִּציבָ א ְדאַ ְר ָעא:

ֹאכל ּו ַמצּוֹ ת) :כ( ָּכל ַמ ְח ֶמצֶ ת לֹא
ֹתיכֶ ם ּת ְ
)כ( ָּכל ַמ ְח ֶמצֶ ת לֹא תֹ אכֵ ל ּו ְּבכֹל מוֹ ְׁשב ֵ
ירא:
יכלוּן ּ ַפ ִּט ָ
יכלוּן ְּבכֹל מוֹ ְתבָ נֵיכוֹ ן ּ ֵת ְ
ֹאכל ּו ַמצּוֹ ת) :כ( ָּכל ַמ ְח ְמ ָעא לָ א ֵת ְ
ֹתיכֶ ם ּת ְ
תֹ אכֵ ל ּו ְ ּבכֹל מוֹ ְׁשב ֵ

ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ִמ ְׁשכ ּו ו ְּקח ּו לָ כֶ ם צֹאן
משה ְלכָ ל זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ֶ
ֶׁ
)כא( וַ ִּי ְק ָרא
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ִמ ְׁשכ ּו
משה ְלכָ ל זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ֶ
שחֲט ּו הַ ּ ָפסַ ח) :כא( וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֶ
ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ֵֹתיכֶ ם וְ ׁ ַ
ו ְּקח ּו לָ כֶ ם צֹאן ְל ִמ ְׁש ּ ְפחֹתֵ יכֶ ם וְ ׁ ַשחֲט ּו הַ ּ ָפ ַסח:

ֹשה ְלכָ ל סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן ִא ְתנְ גִ יד ּו
)כא( ו ְּק ָרא מ ׁ ֶ

וְ ִסיב ּו ְלכוֹ ן ) ִמן ְּבנֵי( ָענָא ְלז ְַרעֲ י ְָתכוֹ ן וְ כוּס ּו ִפ ְסחָ א:

)כב( ו ְּלקַ ְח ּ ֶתם אֲ גֻדַּ ת אֵ זוֹ ב ו ְּטבַ ְל ּ ֶתם ַּבדָּ ם ֲא ׁ ֶשר ַּב ּ ַסף וְ ִה ַּג ְע ּ ֶתם אֶ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ אֶ ל
יש ִמ ּ ֶפ ַתח ּ ֵביתוֹ ַעד בּ ֹקֶ ר:
אֲשר ַּב ּ ָסף וְ אַ ּ ֶתם לֹא ֵתצְ א ּו ִא ׁ
ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְמז ּוזֹת ִמן הַ דָּ ם ׁ ֶ
)כב( ו ְּלקַ ְח ּ ֶתם ֲאגֻדַּ ת אֵ זוֹ ב ו ְּטבַ ְל ּ ֶתם ַּבדָּ ם אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ַסף וְ ִה ּ ַג ְע ּ ֶתם אֶ ל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ אֶ ל ְׁש ּ ֵתי
יש ִמ ּ ֶפ ַתח ּ ֵביתוֹ ַעד בּ ֹקֶ ר) :כב( וְ ִת ְּסבוּן אֱסָ ַרת
ֲשר ַּב ּ ָסף וְ אַ ּ ֶתם לֹא ֵתצְ א ּו ִא ׁ
הַ ּ ְמז ּוזֹת ִמן הַ דָּ ם א ׁ ֶ
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חק לישראל – פרשת בא יום ו'
אֵ זוֹ בָ א וְ ִת ְט ְּבלוּן ִּב ְד ָמא ִד ְב ָמנָא וְ ַתדּ וּן ְל ׁ ַש ְקפָ א וְ ִל ְת ֵרין ִס ּ ַפ ּיָא ִמן דְּ ָמא דִּ ְב ָמנָא וְ אַ ּתוּן לָ א ִת ּ ְפקוּן ֱאנ ַׁש ִמ ְּת ַרע
יה ַעד צַ ְפ ָרא:
ית ּ
ּ ֵב ֵ

)כג( וְ ָעבַ ר יְ הֹוָ ה ִלנְגּ ֹף אֶ ת ִמצְ ַריִ ם וְ ָראָ ה אֶ ת הַ דָּ ם ַעל הַ ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ַעל ְׁש ּ ֵתי
תיכֶ ם ִלנְגּ ֹף) :כג(
הַ ּ ְמז ּוזֹת וּפָ סַ ח יְ הֹוָ ה ַעל הַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא יִ ּ ֵתן הַ ּ ַמ ְׁש ִחית לָ בֹא אֶ ל ָּב ּ ֵ
וְ ָעבַ ר יְ הֹוָ ה ִלנְ גּ ֹף אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָראָ ה אֶ ת הַ דָּ ם ַעל ַה ּ ַמ ְׁשקוֹ ף וְ ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְמז ּוזֹת וּפָ סַ ח יְ הֹוָ ה
תיכֶ ם ִלנְ גּ ֹף) :כג( וְ יִ ְתגְ לֵ י יְ ָי ְל ִמ ְמחֵ י יָת ִמצְ ַריִ ם וְ ֶי ֱחזֵי יָת
ַעל הַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא יִ ּ ֵתן הַ ּ ַמ ְׁש ִחית לָ בֹא אֶ ל ָּב ּ ֵ
יעל ְלבָ ּ ֵתיכוֹ ן ְל ִמ ְמחֵ י:
דְּ ָמא ַעל ׁ ַש ְקפָ א וְ ַעל ְּת ֵרין ִס ּ ַפ ּיָא וְ יֵחוֹ ס יְ ָי ַעל ּ ַת ְר ָעא וְ לָ א יִ ְׁשבּ וֹ ק ְלחַ ָּבלָ א ְלמֵ ַ

)כד( ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ְלחָ ק ְל ָך ו ְּלבָ נ ָ
ֶיך ַעד עוֹ לָ ם) :כד( ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ דָּ בָ ר
הַ זֶּה ְלחָ ק ְל ָך ו ְּלבָ נ ָ
ֶיך ַעד עוֹ לָ ם) :כד( וְ ִת ְּטרוּן יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין ִל ְקיָם לָ ְך וְ ִל ְבנ ְ
ָיך ַעד ָעלָ ם:
ֲשר דִּ ֵּבר ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת
ֲשר יִ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ַּכא ׁ ֶ
)כה( וְ הָ יָה ִּכי ָתבֹא ּו אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת) :כה( וְ הָ יָה ִּכי ָתבֹא ּו אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה לָ כֶ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ּ ֵבר ו ְּׁש ַמ ְר ּ ֶתם
אֶ ת הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת:

אֲרי ֵתעֲ לוּן ְלאַ ְר ָעא דִּ יִ ּ ֵתן יְ ָי ְלכוֹ ן ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל וְ ִת ְּטרוּן יָת ּ ָפ ְלחָ נָא הָ ֵדין:
)כה( וִ יהֵ י ֵ

ֹאמר ּו
ֹאמר ּו אֲלֵ יכֶ ם ְ ּבנֵיכֶ ם ָמה הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת לָ כֶ ם) :כו( וְ הָ ָיה ִּכי י ְ
)כו( וְ הָ יָה ִּכי י ְ
ֵימרוּן ְלכוֹ ן ְּבנֵיכוֹ ן ָמה ּ ָפ ְלחָ נָא הָ ֵדין ְלכוֹ ן:
אֲרי י ְ
אלֵ יכֶ ם ְ ּבנֵיכֶ ם ָמה הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת לָ כֶ ם) :כו( וִ יהֵ י ֵ
ֲ

הוָ ה אֲ ׁ ֶשר ּ ָפסַ ח ַעל ָּב ּ ֵתי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ִמצְ ַריִ ם
אֲמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח הוּא לַ י ֹ
)כז( וַ ַ
ְ ּבנָגְ ּפוֹ אֶ ת ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ת ָּב ּ ֵתינ ּו ִה ִּציל וַ ִּיקּ ֹד הָ ָעם וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו) :כז( וַ ֲא ַמ ְר ּ ֶתם זֶבַ ח ּ ֶפסַ ח
הוָ ה אֲ ׁ ֶשר ּ ָפ ַסח ַעל ָּב ּ ֵתי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּב ִמצְ ַריִ ם ְ ּבנָגְ ּפוֹ אֶ ת ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ת ָּב ּ ֵתינ ּו ִה ִּציל
הוּא לַ י ֹ
קֳדם יְ ָי דִּ י חָ ס ַעל ָּב ּ ֵתי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ִמצְ ַריִ ם ַּכד הֲ וָ ה
ימרוּן דַּ ַּבח ֲחיָס הוּא ָ
וַ ִּיקּ ֹד הָ ָעם וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו) :כז( וְ ֵת ְ
ָמחֵ י יָת ִמצְ ָראֵ י וְ יָת ָּב ּ ָתנָא ׁ ֵשזִ יב ו ְּכ ַרע ַע ּ ָמא ו ְּסגִ יד ּו:
)כח(

משה וְ אַ ֲהרֹן ּ ֵכן ָעשׂ ּו:
ש ָראֵ ל ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
וַ יּ ְֵלכ ּו וַ יַּעֲ שׂ ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ

משה וְ אַ הֲ רֹן ּ ֵכן ָעשׂ ּו:
ֶׁ
וַ יּ ְֵלכ ּו וַ יַּעֲ שׂ ּו ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ת

)כח(

)כח( וַ אֲ זָל ּו וַ עֲ בָ ד ּו ְּבנֵי

ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ּ ֵכן עֲ בָ ד ּו:
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ָמא ִדפַ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

הוָ ה ִה ָּכה כָ ל ְּבכוֹ ר ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ְּבכֹר ּ ַפ ְרעֹה
)כט( וַ יְ ִהי ַּבחֲצִ י הַ ַּליְ לָ ה וַ י ֹ
ֲשר ְ ּבבֵ ית הַ בּ וֹ ר וְ כֹל ְּבכוֹ ר ְ ּבהֵ ָמה) :כט( וַ יְ ִהי
הַ י ׁ ֵּשב ַעל ִּכ ְסאוֹ ַעד ְּבכוֹ ר הַ ּ ְׁש ִבי א ׁ ֶ
הוָ ה ִה ָּכה כָ ל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְ ּבכֹר ּ ַפ ְרעֹה הַ י ׁ ֵּשב ַעל ִּכ ְסאוֹ ַעד ְּבכוֹ ר
ַּב ֲח ִצי הַ ַּליְ לָ ה וַ י ֹ
יליָא וַ י ָי ְק ַטל ָּכל בּ ו ְּכ ָרא ְּבאַ ְר ָעא
שר ְ ּבבֵ ית הַ בּ וֹ ר וְ כֹל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבהֵ ָמה) :כט( וַ הֲ וָ ה ְּבפַ ְלגּ וּת לֵ ְ
הַ ּ ְׁש ִבי אֲ ׁ ֶ
ירי וְ כֹל בּ ו ְּכ ָרא
יה ַעד בּ ו ְּכ ָרא ְד ִׁש ְביָא דִּ י ְּבבֵ ית אֲ ִס ֵ
ְד ִמצְ ַריִ ם ִמבּ ו ְּכ ָרא ְדפַ ְרעֹה ְדּ ָע ִתיד ְל ִמ ּ ַתב ַעל ָּכ ְרסֵ י ַמ ְלכו ֵּת ּ
ירא:
ִד ְב ִע ָ

)ל( וַ יָּקָ ם ּ ַפ ְרעֹה לַ יְ לָ ה הוּא וְ כָ ל עֲ בָ ָדיו וְ כָ ל ִמצְ ַריִ ם וַ ְּת ִהי צְ ָעקָ ה גְ דֹלָ ה ְּב ִמצְ ָריִ ם
מת) :ל( וַ יָּקָ ם ּ ַפ ְרעֹה לַ יְ לָ ה הוּא וְ כָ ל עֲ בָ ָדיו וְ כָ ל ִמצְ ַריִ ם
ִּכי אֵ ין ַּביִ ת אֲ ׁ ֶשר אֵ ין ׁ ָשם ֵ
יליָא הוּא וְ כָ ל
מת) :ל( וְ קָ ם ּ ַפ ְרעֹה לֵ ְ
וַ ְּת ִהי צְ ָעקָ ה גְ דֹלָ ה ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם ִּכי אֵ ין ַּביִ ת ֲא ׁ ֶשר אֵ ין ׁ ָשם ֵ
יה ּ ַת ּ ָמן ֵמ ָתא:
יתא דִּ י לֵ ית הֲ וָ ה בֵ ּ
אֲרי לֵ ית ּ ֵב ָ
ַע ְבדּ וֹ ִהי וְ כָ ל ִמצְ ַריִ ם וַ הֲ וַ ת צְ וַ ְח ּ ָתא ַר ְּב ָתא ְּב ִמצְ ָריִ ם ֵ

ֹאמר קוּמ ּו ְּצא ּו ִמ ּתוֹ ְך ַע ּ ִמי ַּגם אַ ּ ֶתם ַּגם ְּבנֵי
משה ו ְּלאַ הֲ רֹן לַ יְ לָ ה וַ יּ ֶ
)לא( וַ ִּי ְק ָרא ְל ׁ ֶ
ֹאמר
משה ו ְּלאַ הֲ רֹן לַ יְ לָ ה וַ ּי ֶ
ש ָראֵ ל ו ְּלכ ּו ִע ְבד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ְּכ ַד ּ ֶב ְרכֶ ם) :לא( וַ ִּי ְק ָרא ְל ׁ ֶ
יִ ְ ׂ

תם ּ ַגם ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלכ ּו ִע ְבד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ְּכ ַד ּ ֶב ְרכֶ ם) :לא( ו ְּק ָרא
קוּמ ּו ְּצא ּו ִמ ּתוֹ ְך ַע ּ ִמי ּ ַגם אַ ּ ֶ
קֳדם יְ ָי ְּכ ָמא
יליָא וַ אֲ ַמר קוּמ ּו פוּק ּו ִמגּ וֹ ַע ּ ִמי אַ ף אַ ּתוּן אַ ף ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֶואֱזִ יל ּו ְפלָ ח ּו ָ
ֹשה ו ְּלאַ הֲ רֹן לֵ ְ
ְלמ ׁ ֶ
ִדהֲ וֵיתוּן אָ ְמ ִרין:

תם ּ ַגם אֹ ִתי) :לב( ּ ַגם
אֲשר דִּ ַּב ְר ּ ֶתם וָלֵ כ ּו וּבֵ ַר ְכ ּ ֶ
)לב( ַּגם צֹאנְכֶ ם ַּגם ְּבקַ ְרכֶ ם ְקח ּו ַּכ ׁ ֶ
תם ּ ַגם אֹ ִתי) :לב( אַ ף ָענְ כוֹ ן אַ ף ּת וֹ ְרכוֹ ן דְּ בָ ר ּו
ֲשר דִּ ַּב ְר ּ ֶתם וָ לֵ כ ּו וּבֵ ַר ְכ ּ ֶ
צֹאנְ כֶ ם ּ ַגם ְ ּבקַ ְרכֶ ם ְקח ּו ַּכא ׁ ֶ
ְּכ ָמא ִדי ַמ ּ ֶל ְל ּתוּן ֶואֱזִ יל ּו וְ צַ לּ וֹ אַ ף ָעלָ י:
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)לג(

וַ ּ ֶת ֱחזַק ִמצְ ַריִ ם ַעל הָ ָעם ְל ַמהֵ ר ְל ׁ ַש ְ ּלחָ ם ִמן הָ אָ ֶרץ ִּכי אָ ְמר ּו ּ ֻכ ָּלנ ּו ֵמ ִתים:

)לג( וַ ּ ֶתחֱזַ ק ִמצְ ַריִ ם ַעל ָה ָעם ְל ַמהֵ ר ְל ׁ ַש ְ ּלחָ ם ִמן הָ אָ ֶרץ ִּכי אָ ְמר ּו ּ ֻכ ָּלנ ּו ֵמ ִתים:

)לג( ו ְּתקֵ יפַ ת

אֲרי אֲ ָמר ּו ּ ֻכ ָּלנָא ָמיְ ִתין:
ִמצְ ַריִ ם ַעל ַע ּ ָמא ְלאוֹ חָ אָ ה ְל ׁ ַש ָּלחו ְּתהוֹ ן ִמן אַ ְר ָעא ֵ
)לד(

וַ ִּישּׂ ָ א הָ ָעם אֶ ת ְּבצֵ קוֹ טֶ ֶרם י ְֶח ָמץ ִמ ְׁש ֲאר ָֹתם צְ ֻררֹת ְּב ִ ׂש ְמל ָֹתם ַעל ִׁש ְכ ָמם:

)לד( וַ ִּישּׂ ָ א הָ ָעם אֶ ת ְ ּבצֵ קוֹ טֶ ֶרם י ְֶח ָמץ ִמ ְׁש ֲאר ָֹתם ְצ ֻררֹת ְ ּבשִׂ ְמל ָֹתם ַעל ִׁש ְכ ָמם:

)לד( וּנְ ַטל ַע ּ ָמא

יָת לַ יְ ׁ ֵשיהוֹ ן ַעד לָ א ח ֲָמע מוֹ ַתר אַ צְ וָ ְתהוֹ ן צְ ִריר ִּב ְלבָ ׁ ֵשיהוֹ ן ַעל ַּכ ְת ּ ֵפיהוֹ ן:

משה וַ ִּי ְׁשאֲל ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְּכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י זָהָ ב
ֶׁ
ש ָראֵ ל ָעשׂ ּו ִּכ ְדבַ ר
)לה( ו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
משה וַ ִּי ְׁש ֲאל ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְּכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י זָ הָ ב
ֶׁ
ּש ָמלֹת) :לה( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָעשׂ ּו ִּכ ְדבַ ר
ו ְׂ
וּשְׂ ָמלֹת:
)לו(

ֹשה ו ְּׁש ִאיל ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ָמנִ ין ִדּ ְכסַ ף ו ָּמנִ ין דִּ ְדהַ ב ו ְּלבו ִּׁשין:
)לה( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בָ ד ּו ְּכ ִפ ְת ּ ָג ָמא ְדמ ׁ ֶ

הוָ ה נ ַָתן אֶ ת חֵ ן הָ ָעם ְּב ֵעינֵי ִמצְ ַריִ ם וַ יּ ְַׁש ִאלוּם וַ יְ ַנ ְּצל ּו אֶ ת ִמצְ ָריִ ם:
וַ י ֹ

הוָ ה נ ַָתן אֶ ת חֵ ן הָ ָעם ְ ּב ֵעינֵי ִמ ְצ ַריִ ם וַ יּ ְַׁש ִאלוּם וַ יְ ַנ ְּצל ּו אֶ ת ִמצְ ָריִ ם:
וַ י ֹ

)לו(

)לו( וַ י ָי יְ הַ ב יָת ַע ּ ָמא

ילנּ וּן וְ רוֹ ִקינ ּו יָת ִמצְ ַריִ ם:
ְל ַרח ֲִמין ְּב ֵעינֵי ִמצְ ַריִ ם ו ְּׁשאֵ ִ

ש ָראֵ ל ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס סֻ כּ ָֹתה ְּכ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת אֶ לֶ ף ַרגְ ִלי הַ ְּגבָ ִרים ְלבַ ד
)לז( וַ ִּי ְסע ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
ִמ ּ ָטף) :לז( וַ ִּי ְסע ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס סֻ כּ ָֹתה ְּכ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת אֶ לֶ ף ַרגְ ִלי הַ ְּגבָ ִרים ְלבַ ד ִמ ּ ָטף:
)לז( וּנְ ָטל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס ְלסֻ כּ וֹ ת ְּכ ִׁש ְּת ְמאָ ה אַ ְל ִפין ִרגְ לָ ִאין ּג ְֻב ַר ּיָא ַּבר ִמ ּ ַט ְפלָ א:

)לח( וְ גַ ם ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה ִא ּ ָתם וְ צֹאן וּבָ קָ ר ִמ ְקנֶה ּ ָכבֵ ד ְמאֹ ד) :לח( וְ גַ ם ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה
ירא סַ ִּגי
יאין ְס ִליק ּו ִע ּ ְמהוֹ ן וְ ָענָא וְ תוֹ ִרין ְּב ִע ָ
ִא ּ ָתם וְ צֹאן וּבָ קָ ר ִמ ְקנֶה ָּכבֵ ד ְמאֹ ד) :לח( וְ אַ ף נו ְּכ ָר ִאין סַ ִּג ִ
לַ ח ֲָדא:

גֹר ׁש ּו
)לט( וַ יֹּאפ ּו אֶ ת הַ ָּבצֵ ק אֲ ׁ ֶשר הוֹ צִ יא ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם עֻ גֹת ַמצּוֹ ת ִּכי לֹא חָ ֵמץ ִּכי ְ
ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם וְ לֹא י ְָכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ּ ַה וְ גַ ם צֵ ָדה ל ֹא ָעשׂ ּו לָ הֶ ם) :לט( וַ יֹּאפ ּו אֶ ת הַ ָּבצֵ ק
ֲשר הוֹ צִ יא ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם עֻ ֹגת ַמצּוֹ ת ִּכי לֹא חָ מֵ ץ ִּכי גֹ ְר ׁש ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם וְ לֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
א ֶׁ
אֲרי ִא ּ ָת ָרכ ּו
אֲרי לָ א ח ֲָמע ֵ
ירן ֵ
וְ גַ ם צֵ ָדה לֹא ָעשׂ ּו לָ הֶ ם) :לט( וַ אֲ פוֹ יָת לַ יְ ׁ ָשא דִּ י אַ ּ ִפיק ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְּג ִריצָ ן ּ ַפ ִּט ָ
ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ לָ א יְ ִכיל ּו ְל ִא ְת ַע ָּכבָ א וְ אַ ף זְ וָ ִדין לָ א עֲ בָ ד ּו ְלהוֹ ן:
)מ(

לשים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה:
וּמוֹ ׁ ַשב ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר י ְָׁשב ּו ְּב ִמצְ ָריִ ם ְׁש ִׁ

לשים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה:
ֲשר יָ ְׁשב ּו ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם ְׁש ִׁ
)מ( וּמוֹ ׁ ַשב ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ

)מ( וּמוֹ ַתב ְּבנֵי

יִ שְׂ ָראֵ ל דִּ י יְ ִתיב ּו ְּב ִמצְ ָריִ ם אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין:

)מא( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ ְׁשל ִׁשים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יְ ִהי ְּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה יָצְ א ּו
לשים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה וַ יְ ִהי
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :מא( וַ יְ ִהי ִמ ּ ֵקץ ְׁש ִׁ
ָּכל צִ ְבאוֹ ת יְ הֹוָ ה ֵ
ְּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה יָ צְ א ּו ָּכל צִ ְבאוֹ ת יְ הֹוָ ה ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:

)מא( וַ הֲ וָ ה ִמ ּסוֹ ף אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין

וַ הֲוָ ה ִּב ְכ ַרן יוֹ ָמא הָ ֵדין נְ פָ ק ּו ָּכל חֵ ילַ יָּא ַדיְ ָי ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:

)מב( לֵ יל ִׁש ּ ֻמ ִרים הוּא לַ יהֹוָ ה ְלהוֹ צִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם הוּא הַ ַּליְ לָ ה הַ זֶּה לַ יהֹוָ ה
ֹתם) :מב( לֵ יל ִׁש ּ ֻמ ִרים הוּא לַ יהֹוָ ה ְלהוֹ צִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ
ִׁש ּ ֻמ ִרים ְלכָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֹדר ָ
קֳדם יְ יָ
ֹתם) :מב( לֵ ילֵ י נְ ִטיר הוּא ָ
ִמצְ ָריִ ם הוּא הַ ַּליְ לָ ה הַ זֶּה לַ יהֹוָ ה ִׁש ּ ֻמ ִרים ְלכָ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֹדר ָ
קֳדם יְ ָי נְ ִט ִירין ְלכָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ָד ֵריהוֹ ן:
יליָא הָ ֵדין ָ
ְלאַ ּ ָפקו ְּתהוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם הוּא לֵ ְ
)מג(

משה וְ אַ הֲ רֹן זֹאת חֻ ַּקת הַ ּ ָפסַ ח ָּכל ּ ֶבן נֵכָ ר לֹא יֹאכַ ל בּ וֹ :
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

משה וְ אַ הֲ רֹן זֹאת חֻ ַּקת הַ ּ ָפ ַסח ָּכל ּ ֶבן נֵכָ ר לֹא יֹאכַ ל בּ וֹ :
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)מג( וַ יּ ֶ

אֲמר יְ ָי
)מג( וַ ַ

יה:
ֵירת ּ ִפ ְסחָ א ָּכל ַּבר יִ שְׂ ָראֵ ל דְּ יִ ְׁש ּ ַת ּ ַמד לָ א יֵכוּל ּ ֵב ּ
ֹשה ו ְּלאַ הֲ רֹן ָדא גְ ז ַ
ְלמ ׁ ֶ

יש
יש ִמ ְקנַת ָּכסֶ ף ו ַּמ ְל ּ ָתה אֹ תוֹ אָ ז יֹאכַ ל בּ וֹ ) :מד( וְ כָ ל ֶעבֶ ד ִא ׁ
)מד( וְ כָ ל עֶ בֶ ד ִא ׁ
יה:
יה ְּבכֵ ן יֵכוּל ּ ֵב ּ
ָת ּ
ּמ ְל ּ ָתה אֹ תוֹ אָ ז יֹאכַ ל בּ וֹ ) :מד( וְ כָ ל ָעבֵ ד ְּגבָ ר זְ ִבינֵי ַּכ ְס ּ ָפא וְ ִתגְ זַר י ֵ
ִמ ְקנַת ָּכסֶ ף ו ַ
ירא לָ א
ש ִכיר לֹא יֹאכַ ל בּ וֹ ) :מה( ּתוֹ ָתבָ א וַ אֲ גִ ָ
ש ִכיר לֹא יֹאכַ ל בּ וֹ ) :מה( ּתוֹ ׁ ָשב וְ ָ ׂ
)מה( ּתוֹ ׁ ָשב וְ ָ ׂ
יה:
יֵכוּל ּ ֵב ּ
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חק לישראל – פרשת בא יום ו'
)מו(

שר חוּצָ ה וְ ֶעצֶ ם לֹא ִת ְׁש ְּבר ּו
ְּבבַ יִ ת אֶ חָ ד יֵאָ כֵ ל לֹא תוֹ צִ יא ִמן הַ ַּביִ ת ִמן הַ ָּב ָ ׂ

שר חוּצָ ה וְ ֶעצֶ ם לֹא ִת ְׁש ְ ּבר ּו בוֹ :
בוֹ ) :מו( ְּבבַ יִ ת אֶ חָ ד יֵאָ כֵ ל לֹא תוֹ צִ יא ִמן הַ ַּביִ ת ִמן הַ ָּב ָ ׂ

)מו(

יה:
יתא ִמן ִּב ְס ָרא ְלבָ ָרא וְ גַ ְר ָמא לָ א ִת ְת ְּברוּן ּ ֵב ּ
ַּבחֲבו ָּרא ח ֲָדא יִ ְתאֳ כֵ ל לָ א ַת ּ ֵפיק ִמן ּ ֵב ָ

)מז( ּ ָכל עֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל יַעֲ שׂ ּו אֹ תוֹ ) :מז( ָּכל עֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל יַעֲ שׂ ּו אֹ תוֹ :

)מז( ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל

יה:
ָת ּ
י ְַע ְּבדוּן י ֵ

הוָ ה ִה ּמוֹ ל לוֹ כָ ל זָכָ ר וְ אָ ז יִ ְק ַרב לַ עֲ שׂ תוֹ
)מח( וְ ִכי יָגוּר ִא ְּת ָך ּ ֵגר וְ ָע ָ ׂשה פֶ סַ ח לַ י ֹ
שה פֶ סַ ח
וְ הָ יָה ְּכאֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ וְ כָ ל ָע ֵרל לֹא יֹאכַ ל בּ וֹ ) :מח( וְ ִכי יָגוּר ִא ְּת ָך ּגֵר וְ ָע ָ ׂ
הוָ ה ִה ּמוֹ ל לוֹ כָ ל ָזכָ ר וְ אָ ז יִ ְק ַרב לַ עֲ שׂ תוֹ וְ הָ יָה ְּכאֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ וְ כָ ל ָע ֵרל לֹא יֹאכַ ל בּ וֹ :
לַ י ֹ

)מח(

יה וִ יהֵ י ְּכ ַי ִּציבָ א
יה ָּכל דְּ כו ָּרא ו ְּבכֵ ן יִ ְק ַרב ְל ֶמ ְע ְּב ֵד ּ
קֳדם יְ ָי ִמגְ זַר לֵ ּ
אֲרי יִ ְת ּ ַג ּיַר ִע ּ ָמ ְך ִּגיּוֹ ָרא וְ י ְַע ּ ֵבד ּ ִפ ְסחָ א ָ
וַ ֵ
יה:
ְדאַ ְר ָעא וְ כָ ל ַע ְרלָ א לָ א יֵכוּל ּ ֵב ּ

)מט( ּתוֹ ָרה אַ חַ ת יִ ְהיֶה לָ אֶ זְ ָרח וְ לַ ּ ֵגר הַ ּ ָגר ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם) :מט( ּתוֹ ָרה אַ חַ ת יִ ְהיֶה לָ אֶ זְ ָרח
וְ לַ ּגֵר הַ ּ ָגר ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם) :מט( אוֹ ַריְ ָתא ח ֲָדא יְ הֵ א ְל ַי ִּציבָ א ו ְּלגִ יּוֹ ָרא דְּ יִ ְת ּ ַג ְּירוּן ּ ֵבינֵיכוֹ ן:

משה וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן ּ ֵכן ָעשׂ ּו:
ֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
וַ יַּעֲ שׂ ּו ָּכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּכא ׁ ֶ

)נ(

משה וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן ּ ֵכן ָעשׂ ּו:
וַ יַּעֲ שׂ ּו ָּכל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ

)נ(

)נ( וַ עֲ בָ ד ּו ָּכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

ֹשה וְ יָת אַ הֲ רֹן ּ ֵכן עֲ בָ ד ּו:
ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

ש ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעל
)נא( וַ יְ ִהי ְּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה הוֹ צִ יא יְ הֹוָ ה אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
צִ ְבאֹ ָתם) :נא( וַ יְ ִהי ְ ּבעֶ צֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה הוֹ צִ יא יְ הֹוָ ה אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעל
צִ ְבאֹ ָתם:

)נא( וַ הֲ וָ ה ִּב ְכ ַרן יוֹ ָמא הָ ֵדין אַ ּ ֵפיק יְ ָי יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ַעל חֵ ילֵ יהוֹ ן:

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

)א( ו ַּמ ִּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ
)ב(

ש ָראֵ ל ָּבאָ ָדם וּבַ ְּבהֵ ָמה ִלי הוּא:
קַ דֶּ ׁש ִלי כָ ל ְּבכוֹ ר ּ ֶפטֶ ר ָּכל ֶרחֶ ם ִּבבְ נֵי יִ ְ ׂ

קַ דֶּ ׁש ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ּ ֶפטֶ ר ָּכל ֶרחֶ ם ִ ּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבאָ ָדם וּבַ ְ ּבהֵ ָמה ִלי הוּא:

)ב(

קֳד ַמי ָּכל
)ב( אַ ְקדֵּ ׁש ָ

ילי הוּא:
ירא ִד ִ
בּ ו ְּכ ָרא ּ ָפ ַתח ָּכל וַ ְלדָּ א ִּב ְבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל ּ ֶב ֱאנ ׁ ָָשא ו ִּב ְב ִע ָ

אתם ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית
אֲשר יְ צָ ֶ
משה אֶ ל הָ ָעם זָכוֹ ר אֶ ת הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ׁ ֶ
ֶׁ
ֹאמר
)ג( וַ יּ ֶ
משה
ֶׁ
חזֶק יָד הוֹ צִ יא יְ הֹוָ ה אֶ ְתכֶ ם ִמזֶּה וְ לֹא יֵאָ כֵ ל חָ מֵ ץ) :ג( וַ יֹּאמֶ ר
עֲ בָ ִדים ִּכי ְּב ֹ
אתם ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים ִּכי ְ ּב ֹחזֶק יָ ד הוֹ צִ יא יְ הֹוָ ה
אֶ ל הָ ָעם זָ כוֹ ר אֶ ת הַ יּוֹ ם ַהזֶּה אֲ ׁ ֶשר יְ צָ ֶ
ֹשה ְל ַע ּ ָמא הֲ ווֹ ְד ִכ ִירין יָת יוֹ ָמא הָ ֵדין דִּ י נְ פַ ְק ּתוּן ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם
מץ) :ג( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
אֶ ְתכֶ ם ִמזֶּה וְ לֹא יֵאָ כֵ ל חָ ֵ
יע:
אֲרי ִּב ְתקוֹ ף יְ ָדא אַ ּ ֵפיק יְ ָי י ְָתכוֹ ן ִמ ָּכא וְ לָ א יִ ְתאֲכֵ ל ח ֲִמ ַ
ִמ ּ ֵבית ַע ְבדּ ו ָּתא ֵ

תם יֹצְ ִאים ְ ּבח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב) :ד( הַ יּוֹ ם אַ ּ ֶתם יֹצְ ִאים ְ ּבח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב:
)ד( הַ יּוֹ ם אַ ּ ֶ

)ד( יוֹ ָמא ֵדין

אַ ּתוּן נ ְָפ ִקין ְּבי ְַרחָ א דְּ אַ ִּביבָ א:

ֲשר
)ה( וְ הָ יָה ִכי יְ ִביאֲ ָך יְ הֹוָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ִח ִּתי וְ הָ ֱאמ ִֹרי וְ הַ ִח ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי א ׁ ֶ
ֹת ָ
יך לָ ֶתת לָ ְך אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש וְ ָעבַ ְד ּ ָת אֶ ת הָ עֲ ב ָֹדה הַ זֹּאת
נִ ְׁש ַּבע לַ אֲ ב ֶ
ָ
ַּבח ֶֹד ׁש הַ זֶּה) :ה( וְ הָ ָיה כִ י יְ ִבי ֲאך יְ הֹוָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ִח ִּתי וְ הָ ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי

ֹת ָ
יך לָ ֶתת לָ ְך אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש וְ ָעבַ ְד ּ ָת אֶ ת הָ עֲ ֹב ָדה הַ זֹּאת ַּבח ֶֹד ׁש הַ זֶּה:
ֲשר נִ ְׁש ַּבע לַ ֲאב ֶ
א ֶׁ
אֲרי י ֵָע ִל ּנ ְָך יְ ָי ְלאַ ְר ָעא ִד ְכנַעֲ נָאָ ה וְ ִח ּ ָתאֵ י ֶואֱמוֹ ָראֵ י וְ ִח ָ ּואֵ י וִ יבוּסָ אֵ י דִּ י קַ ִּיים לַ אֲ בָ הָ ָת ְך ְל ִמ ּ ַתן לָ ְך אַ ְר ָעא
)ה( וִ יהֵ י ֵ
ַע ְבדָּ א חֲלָ ב ו ְּדבָ ׁש וְ ִת ְפלַ ח יָת פָ ְלחָ נָא הָ ָדא ְּבי ְַרחָ א הָ ֵדין:

)ו(

ִׁש ְב ַעת

ַמ ּצֹת וּבַ יּוֹ ם
)ז(

ִׁשבְ ַעת

ַמ ּצֹת וּבַ יּוֹ ם

י ִָמים ּתֹאכַ ל ַמ ּצֹת וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי חַ ג לַ יהֹוָ ה) :ו( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ּתֹאכַ ל
קֳדם יְ ָי:
יעאָ ה חַ ּ ָגא ָ
ירא ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
יעי חַ ג לַ יהֹוָ ה) :ו( ִׁש ְב ָעא יוֹ ִמין ּ ֵתיכוּל ּ ַפ ִּט ָ
הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי חַ ג לַ יהֹוָ ה) :ז( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ּתֹאכַ ל
י ִָמים ּתֹאכַ ל ַמ ּצֹת וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יע וְ לָ א יִ ְת ֲחזֵי לָ ךְ
ְ
יעי חַ ג לַ יהֹוָ ה) :ז( ּ ַפ ִּטיר יִ ְתאֲ כֵ ל יָת ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין וְ לָ א יִ ְת ֲחזֵי לָ ך ח ֲִמ ַ
הַ ּ ְׁש ִב ִ

ח ֲִמיר ְּבכָ ל ְּתחו ָּמ ְך:
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חק לישראל – פרשת בא יום ו'
אתי ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:
)ח( וְ ִה ַּג ְד ּ ָת ְל ִבנְ ָך ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמֹר ַּבעֲ בוּר זֶה ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה ִלי ְּבצֵ ִ
אתי ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:
)ח( וְ ִה ּ ַג ְד ּ ָת ְל ִבנְ ָך ַּביּוֹ ם הַ הוּא לֵ אמֹר ַּבעֲ בוּר זֶה ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה ִלי ְ ּבצֵ ִ
ימר ְּב ִדיל דֵּ ין עֲ בַ ד יְ ָי ִלי ְּב ִמ ּ ְפ ִקי ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם:
ִל ְבנ ְָך ְּביוֹ ָמא הַ הוּא ְל ֵמ ָ

)ח( ו ְּתחַ ִּוי

ֶיך ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶה ּתוֹ ַרת יְ הֹוָ ה ְּב ִפ ָ
)ט( וְ הָ יָה ְל ָך ְלאוֹ ת ַעל י ְָד ָך ו ְּלזִ ָּכרוֹ ן ֵּבין ֵעינ ָ
יך
ִּכי ְּביָד ֲחזָקָ ה הוֹ צִ ָ
אֲך יְ הֹוָ ה ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :ט( וְ הָ יָה ְל ָך ְלאוֹ ת ַעל יָ ְד ָך ו ְּלזִ ָּכרוֹ ן ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיך

ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶה ּתוֹ ַרת יְ הֹוָ ה ְ ּב ִפ ָ
יך ִּכי ְ ּביָ ד חֲ זָ קָ ה הוֹ ִצאֲ ָך יְ הֹוָ ה ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם) :ט( וִ יהֵ י לָ ְך ְלאַ ת ַעל יְ ָד ְך
ְ
ְ
ו ְּל ָד ְכ ָרנָא ּ ֵבין ֵעינ ְ
ידא ַת ִ ּקיפָ א אַ ּ ְפקָ ך יְ ָי ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:
אֲרי ִּב ָ
ָיך ְּב ִדיל ְּתהֵ י אוֹ ַריְ ָתא ַדיְ ָי ְּבפו ָּמך ֵ
ימה) :י( וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת הַ חֻ ָּקה הַ זֹּאת
)י( וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת הַ חֻ ָּקה הַ זֹּאת ְלמוֹ עֲ ָדהּ ִמיּ ִָמים י ִָמ ָ
ימה) :י( וְ ִת ּ ַטר יָת ְקי ָָמא הָ ָדא ְלזִ ְמנ ַּה ִמ ְּז ַמן ִלזְ ָמן:
ְלמוֹ עֲ ָד ּה ִמ ָּי ִמים יָ ִמ ָ
)יא(

אֲך יְ הֹוָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י ַּכאֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע ְל ָך וְ לַ אֲ ב ֶֹת ָ
וְ הָ יָה ִּכי יְ ִב ָ
יך וּנְ ָתנָהּ

ֹת ָ
יך וּנְ ָתנ ָּה לָ ְך:
לָ ְך) :יא( וְ הָ יָה ִּכי יְ ִב ֲא ָך יְ הֹוָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י ַּכאֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע ְל ָך וְ לַ אֲ ב ֶ

אֲרי י ֵָע ִל ּנ ְָך יְ ָי ְלאַ ְר ָעא ִד ְכנַעֲ נָאֵ י ְּכ ָמא ִדי קַ ִּיים לָ ְך וְ לַ אֲ בָ הָ ָת ְך וְ יִ ְּתנִ ּנ ַּה לָ ְך:
וִ יהֵ י ֵ

)יא(

)יב( וְ הַ עֲ בַ ְר ּ ָת כָ ל ּ ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם לַ יהֹוָ ה וְ כָ ל ּ ֶפטֶ ר ׁ ֶש ֶגר ְּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ְל ָך
הַ ְּזכָ ִרים לַ יהֹוָ ה) :יב( וְ הַ עֲ בַ ְר ּ ָת כָ ל ּ ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם לַ יהֹוָ ה וְ כָ ל ּ ֶפטֶ ר ׁ ֶשגֶר ְּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ְל ָך
הַ ְּזכָ ִרים לַ יהֹוָ ה:

קֳדם
ירא דִּ י יְ הֵ י לָ ְך דִּ ְכ ִרין ּ ַת ְקדֵּ ׁש ָ
קֳדם יְ ָי וְ כָ ל ּ ָפ ַתח וְ לַ ד ְּב ִע ָ
)יב( וְ ַת ְע ַּבר ָּכל פָ ַתח וַ ְלדָּ א ָ

יְ ָי:

שה וְ ִאם לֹא ִת ְפדֶּ ה וַ עֲ ַר ְפ ּתוֹ וְ כֹל ְּבכוֹ ר אָ ָדם ְּבבָ נ ָ
ֶיך
)יג( וְ כָ ל ּ ֶפטֶ ר ֲחמֹר ִּתפְ דֶּ ה ְב ֶ ׂ
שה וְ ִאם לֹא ִת ְפדֶּ ה וַ עֲ ַר ְפ ּתוֹ וְ כֹל ְּבכוֹ ר אָ ָדם ְ ּבבָ נֶיךָ
ִּת ְפדֶּ ה) :יג( וְ כָ ל ּ ֶפטֶ ר ֲחמֹר ִּת ְפדֶּ ה ְב ֶ ׂ
ִּת ְפדֶּ ה:

יה וְ כָ ל בּ ו ְּכ ָרא ַדאֲ נ ׁ ָָשא ִּב ְבנ ְ
ָיך
)יג( וְ כָ ל ּ ָפ ַתח )בּ ו ְּכ ָרא( ַדח ֲָמ ָרא ִּת ְפרוֹ ק ְּב ִא ּ ְמ ָרא וְ ִאם לָ א ִת ְפרוֹ ק וְ ִתנְ ְקפֵ ּ

ִּת ְפרוֹ ק:

)יד( וְ הָ יָה ִּכי יִ ְׁשאָ ְל ָך ִבנְ ָך ָמחָ ר לֵ אמֹר ַמה זֹּאת וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ְּב ֹחזֶק יָד הוֹ צִ יאָ נ ּו
יְ הֹוָ ה ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים) :יד( וְ הָ יָ ה ִּכי יִ ְׁשאָ ְל ָך ִבנְ ָך ָמחָ ר לֵ אמֹר ַמה זֹּאת וְ אָ ַמ ְר ּ ָת
הוָ ה ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים:
אֵ לָ יו ְ ּב ֹחזֶק יָ ד הוֹ צִ יאָ נ ּו יְ ֹ

ימר ָמא
אֲרי יִ ְׁשאֲ ִל ּנ ְָך ְּבנ ְָך ְמחָ ר ְל ֵמ ַ
)יד( וִ יהֵ י ֵ

יה ִּב ְתקוֹ ף יְ ָדא אַ ּ ְפקָ נָא יְ ָי ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית ַע ְבדּ ו ָּתא:
ימר לֵ ּ
ָדא וְ ֵת ַ

)טו( וַ יְ ִהי ִּכי ִה ְק ׁ ָשה פַ ְרעֹה ְל ׁ ַש ְ ּלחֵ נ ּו וַ יַּהֲ רֹג יְ הֹוָ ה ָּכל ְּבכוֹ ר ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ְּבכֹר
אָ ָדם וְ ַעד ְּבכוֹ ר ְּבהֵ ָמה ַעל ּ ֵכן אֲנִ י זֹבֵ חַ לַ יהֹוָ ה ָּכל ּ ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם הַ ְּזכָ ִרים וְ כָ ל
ְ ּבכוֹ ר ָּבנַי אֶ פְ דֶּ ה) :טו( וַ יְ ִהי ִּכי ִה ְק ׁ ָשה פַ ְרעֹה ְל ׁ ַש ְ ּלחֵ נ ּו וַ ַּיהֲ רֹג יְ הֹוָ ה ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבאֶ ֶרץ
ִמצְ ַריִ ם ִמ ְ ּבכֹר אָ ָדם וְ ַעד ְּבכוֹ ר ְ ּבהֵ ָמה ַעל ּ ֵכן אֲ נִ י זֹבֵ חַ לַ יהֹוָ ה ָּכל ּ ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם ַה ְּזכָ ִרים וְ כָ ל
אֲרי אַ ְק ׁ ֵשי פַ ְרעֹה ְל ׁ ַשלָ חו ָּתנָא ו ְּק ַטל יְ ָי ָּכל בּ ו ְּכ ָרא ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ִמבּ ו ְּכ ָרא
ְּבכוֹ ר ָּבנַי אֶ ְפדֶּ ה) :טו( וַ הֲ וָ ה ֵ
קֳדם יְ ָי ָּכל ּ ָפ ַתח וַ ְלדָּ א דִּ ְכ ִרין וְ כָ ל בּ ו ְּכ ָרא ִד ְבנַי אֶ ְפרוֹ ק:
ירא ַעל ּ ֵכן אֲ נָא ָדבַ ח ָ
ַדאֲ נ ׁ ָָשא וְ ַעד בּ ו ְּכ ָרא ִד ְב ִע ָ

)טז( וְ הָ יָה ְלאוֹ ת ַעל י ְָדכָ ה ו ְּלטוֹ ָטפֹ ת ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיך ִּכי ְּב ֹחזֶק יָד הוֹ צִ יאָ נ ּו יְ הֹוָ ה
ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :טז( וְ הָ ָיה ְלאוֹ ת ַעל י ְָדכָ ה ו ְּלטוֹ ָטפֹ ת ּ ֵבין ֵעינ ָ
ֶיך ִּכי ְּב ֹחזֶק יָ ד הוֹ צִ יאָ נ ּו יְ הֹוָ ה
ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:

)טז( וִ יהֵ י ְלאָ ת ַעל יְ ָד ְך וְ ִל ְת ִפ ִּלין ּ ֵבין ֵעינ ְ
אֲרי ִּב ְתקוֹ ף יְ ָדא אַ ּ ְפקָ נָא יְ ָי ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:
ָיך ֵ

רש"י
)יד( לזכרון  -לדורות :וחגותם אותו -
)מכילתא( יום שהוא לך לזכרון אתה חוגגו

ועדיין לא שמענו אי זהו יום הזכרון ת"ל זכור
את היום הזה אשר יצאתם למדנו שיום
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חק לישראל – פרשת בא יום ו'
היציאה הוא יום של זכרון ואיזה יום יצאו
ת"ל )במדבר לג( ממחרת הפסח יצאו הוי
אומר יום ט"ו בניסן הוא של יו"ט שהרי ליל
ט"ו אכלו את הפסח ולבקר יצאו :לדרתיכם
 שומע אני מיעוט דורות שנים תלמוד לומרחקת עולם תחגוהו )מכילתא(:
)טו( שבעת ימים  -שטיינ"א של ימים:
שבעת ימים מצות תאכלו  -ובמקום אחר
הוא אומר )דברים טז( ששת ימים תאכל מצות
)פסחים קכ( למד על שביעי של פסח שאינו
חובה לאכול מצה ובלבד שלא יאכל חמץ מנין
אף ששה רשות ת"ל שבעת ימים זו מדה
בתורה דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד
לא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא ללמד על
הכלל כולו יצא מה שביעי רשות אף ששה
רשות יכול אף לילה הראשון רשות ת"ל בערב
תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה )שם כח( :אך
ביום הראשון תשביתו שאור  -מערב יו"ט
וקרוי ראשון לפי שהוא לפני השבעה ומצינו
מוקדם קרוי ראשון כמו )איוב טו( הראשון
אדם תולד הלפני אדם נולדת או אינו אלא
ראשון של שבעה ת"ל לא תשחט על חמץ לא
תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים )מכילתא(:
הנפש ההוא  -כשהיא בנפשה ובדעתה פרט
לאנוס :מישראל  -שומע אני תכרת מישראל
ותלך לה לעם אחר ת"ל במקום אחר מלפני
בכל מקום שהוא רשותי:
)טז( מקרא קדש  -מקרא שם דבר קרא אותו
קדש לאכילה ושתייה וכסות )מכילתא( :לא
יעשה בהם  -אפי' ע"י אחרים :הוא לבדו -
)יכול אף לעו"ג ת"ל הוא לבדו יעשה לכם
לכם ולא לעו"ג( הוא ולא מכשיריו שאפשר
לעשותן מערב יום טוב :לכל נפש  -אפי'
לבהמה יכול אף לנכרים ת"ל לכם )נ"א אך(
)ביצה כח ב"ר(:
)יז( ושמרתם את המצות  -שלא יבאו לידי
חמוץ מכאן אמרו תפח תלטוש בצונן .רבי
יאשיה אומר אל תהי קורא את המצות אלא
את המצוות כדרך שאין מחמיצין את המצות
כך אין מחמיצין את המצוות אלא אם באה
לידך עשה אותה מיד :ושמרתם את היום הזה
 -ממלאכה :לדרתיכם חקת עולם  -לפי

שלא נא' דורות וחקת עולם על המלאכה
אלא על החגיגה לכך חזר ושנאו כאן שלא
תאמר אזהרת כל מלאכה לא יעשה לא
לדורות נאמרה אלא לאותו הדור:
)יח( עד יום האחד ועשרים  -למה נא' והלא
כבר נא' שבעת ימים לפי שנא' ימים לילות
מנין ת"ל עד יום האחד וגו':
)יט( לא ימצא בבתיכם  -מנין לגבולין ת"ל
בכל גבולך .מה ת"ל בבתיכם מה ביתך
ברשותך אף גבולך שברשותך יצא חמצו של
נכרי שהוא אצל ישראל ולא קבל עליו
אחריות :כי כל אוכל מחמצת  -לענוש כרת
על השאור והלא כבר ענש על החמץ אלא
שלא תאמר חמץ שראוי לאכילה ענש עליו
שאור שאינו ראוי לאכילה לא יענש עליו
)מכילתא( ואם ענש על השאור ולא ענש על
החמץ הייתי אומר שאור שהוא מחמץ אחרים
ענש עליו חמץ שאינו מחמץ אחרים לא יענש
עליו לכך נאמרו שניהם :בגר ובאזרח הארץ
 לפי שהנס נעשה לישראל הוצרך לרבות אתהגרים:
)כ( מחמצת לא תאכלו  -אזהרה על אכילת
שאור :כל מחמצת  -להביא את תערובתו:
בכל מושבתיכם תאכלו מצות  -זה בא ללמד
שתהא ראויה ליאכל בכל מושבותיכם פרט
למעשר שני וחלות תודה )מכילתא ע"ש(
]שאינם ראוים ליאכל בכל מושבות אלא
בירושלים[:
)כא( משכו  -מי שיש לו צאן ימשוך משלו:
וקחו  -מי שאין לו יקח מן השוק:
למשפחתיכם  -שה לבית אבות:
)כב( אזוב  -מין ירק שיש לו גבעולין :אגודת
אזוב  -ג' קלחין קרויין אגודה :אשר בסף -
בכלי כמו ספות כסף :מן הדם אשר בסף -
למה חזר ושנאו שלא תאמר טבילה אחת
לשלש המתנות לכך נאמר עוד אשר בסף
שתהא כל נתינה ונתינה מן הדם אשר בסף
על כל הגעה טבילה :ואתם לא תצאו וגו' -
מגיד שמאחר שנתנה רשות למשחית לחבל
אינו מבחין בין צדיק לרשע ולילה רשות
למחבלים הוא שנא' )תהלים קד( בו תרמוש
כל חיתו יער:

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

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת בא יום ו'
)כג( ופסח  -וחמל וי"ל ודלג :ולא יתן
המשחית  -ולא יתן לו יכולת לבא כמו
)בראשית לא( ולא נתנו אלהים להרע עמדי:
)כה( והיה כי תבאו  -תלה הכתוב מצוה זו
בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר אלא
בפסח אחד שעשו בשנה השנית על פי הדבור:
כאשר דבר  -והיכן דבר )שמות ו( והבאתי
אתכם אל הארץ וגו':
)כז( ויקוד העם  -על בשורת הגאולה וביאת
הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם:
)כח( וילכו ויעשו וגו' ) -מכילתא( וכי כבר
עשו והלא מראש חודש נאמר להם אלא מכיון
שקבלו עליהם מעלה עליהם הכתוב כאלו
עשו :וילכו ויעשו  -אף ההליכה מנה הכתוב
ליתן שכר להליכה ושכר לעשיה :כאשר צוה
ה' את משה ואהרן  -להגיד שבחן של ישראל
שלא הפילו דבר מכל מצות משה ואהרן ומהו
כן עשו אף משה ואהרן כן עשו:
)כט( וה'  -כל מקום שנא' וה' הוא ובית דינו
שהוי"ו לשון תוספת הוא כמו פלוני ופלוני:
הכה כל בכור  -אף של אומה אחרת והוא
במצרים :מבכור פרעה  -אף פרעה בכור הי'
ונשתייר מן הבכורים ועליו הוא אומר )שמות
ט( בעבור זאת העמדתיך :עד בכור השבי -
שהיו שמחין לאידם של ישראל ועוד שלא
יאמרו יראתנו הביאה הפורענות זו ובכור
השפחה בכלל הי' שהרי מנה מן החשוב
שבכלן עד הפחות ובכור השפחה חשוב מבכור
השבי:
)ל( ויקם פרעה  -ממטתו :לילה  -ולא כדרך
המלכים בשלש שעות ביום :הוא  -תחילה
ואח"כ עבדיו מלמד שהיה הוא מחזר על בתי
עבדיו ומעמידן :כי אין בית אשר אין שם מת
 יש שם בכור מת אין שם בכור גדול שבביתקרוי בכור שנאמר )תהלים פט( אף אני בכור
אתנהו ד"א מצריות מזנות תחת בעליהן
ויולדות מרווקים פנויים והיו להם בכורות
הרבה פעמים הם חמשה לאשה אחת כל אחד
בכור לאביו:
)לא( ויקרא למשה ולאהרן לילה  -מגיד
שהיה מחזר על פתחי העיר וצועק היכן משה
שרוי היכן אהרן שרוי :גם אתם  -הגברים:

גם בני ישראל  -הטף :ולכו עבדו וגו'
כדברכם  -הכל כמו שאמרתם ולא כמו
שאמרתי אני בטל לא אשלח בטל מי ומי
ההולכים בטל רק צאנכם ובקרכם יצג .גם
צאנכם גם בקרכם קחו .ומהו כאשר דברתם
)שמות י( גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות:
)לב( קחו כאשר דברתם וברכתם גם אותי -
התפללו עלי שלא אמות שאני בכור
)מכילתא(:
)לג( כלנו מתים  -אמרו לא כגזרת משה הוא
שהרי אמר ומת כל בכור וכאן אף הפשוטים
מתים ה' או י' בבית א' )מכילתא(:
)לד( טרם יחמץ  -המצריים לא הניחום
לשהות כדי חימוץ :משארותם  -שירי מצה
ומרור )מכילתא( :על שכמם  -אע"פ
שבהמות הרבה הוליכו עמהם מחבבים היו
את המצות )מכילתא(:
)לה( כדבר משה  -שאמר להם במצרים
)שמות יא( וישאלו איש מאת רעהו :ושמלות
 אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומןהזהב והמאוחר בפסוק חשוב )מכילתא(:
)לו( וישאלום  -אף מה שלא היו שואלים
מהם היו נותנים להם אתה אומר אחד טול
שנים ולך :וינצלו  -ורוקינו:
)לז( מרעמסס סכותה  -ק"ך מיל היו ובאו
שם לפי שעה שנאמר )שמות יט( ואשא אתכם
על כנפי נשרים :הגברים  -מבן עשרים שנה
ומעלה:
)לח( ערב רב  -תערובות אומות של גרים:
)לט( עגות מצות  -חררה של מצה בצק שלא
החמיץ קרוי מצה :וגם צדה לא עשו להם -
)מכילתא( לדרך .מגיד שבחן של ישראל שלא
אמרו היאך נצא למדבר בלא צדה אלא
האמינו והלכו הוא שמפורש בקבלה )ירמיה
ב( זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך
לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ומה
שכר מפורש אחריו קודש ישראל לה' וגו':
)מ( אשר ישבו במצרים  -אחר שאר הישיבות
שישבו גרים בארץ לא להם :שלשים שנה
וארבע מאות שנה  -בין הכל משנולד יצחק
עד עכשיו היו ארבע מאות שנה משהיה לו
זרע לאברהם נתקיים כי גר יהיה זרעך
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ושלשים שנה היו משנגזרה גזירת בין הבתרים
עד שנולד יצחק .וא"א לומר באמ"צ לבדה
שהרי קהת מן הבאים עם יעקב הי' צא
וחשוב כל שנותיו וכל שנות עמרם בנו
ושמונים של משה לא תמצאם כל כך וע"כ
הרבה שנים היו לקהת עד שלא ירד למצרים
והרבה משנות עמרם נבלעים בשנות קהת
והרבה משמונים של משה נבלעים בשנות
עמרם הרי שלא תמצא ד' מאות לביאת
מצרים והוזקקת לומר על כרחך שאף שאר
הישיבות נקראו גרות אפי' בחברון כענין
שנאמר )בראשית לה( אשר גר שם אברהם
ויצחק ואומר )שמות ו( את ארץ מגוריהם
אשר גרו בה לפיכך אתה צריך לומר כי גר
יהיה זרעך משהי' לו זרע .וכשתמנה ארבע
מאות שנה משנולד יצחק תמצא מביאתן
למצרים עד יציאתן ר"י שנה וזה אחד מן
הדברים ששינו לתלמי המלך:
)מא( ויהי מקץ שלשים שנה וגו' ויהי בעצם
היום הזה ) -מכילתא( מגיד שכיון שהגיע
הקץ לא עכבן המקום כהרף עין בט"ו בניסן
באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו בט"ו
בניסן נולד יצחק ובט"ו בניסן נגזרה גזירת בין
הבתרים:
)מב( ליל שמרים  -שהיה הקב"ה שומר
ומצפה לו לקיים הבטחתו להוציאם מארץ
מצרים :הוא הלילה הזה לה'  -הוא הלילה
שאמר לאברהם בלילה הזה אני גואל את
בניך :שמרים לכל בני ישראל לדרתם -
משומר ובא מן המזיקין כענין שנא' ולא יתן
המשחית וגו':
)מג( זאת חקת הפסח  -בי"ד בניסן נאמרה
להם פרשה זו :כל בן נכר  -שנתנכרו מעשיו
לאביו שבשמים .ואחד נכרי ואחד ישראל
מומר במשמע )מכילתא(:
)מד( ומלתה אותו אז יאכל בו  -רבו )יבמות
עא( מגיד שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול
בפסח דברי רבי יהושע .ר"א אומר אין מילת
עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח .א"כ מה ת"ל
אז יאכל בו .העבד:
)מה( תושב  -זה גר תושב :ושכיר  -זה
הנכרי ומה ת"ל והלא ערלים הם ונאמר וכל

ערל לא יאכל בו אלא כגון ערבי מהול
וגבעוני מהול והוא תושב או שכיר:
)מו( בבית אחד יאכל ) -מכילתא( בחבורה
אחת שלא יעשו הנמנין עליו שתי חבורות
ויחלקוהו .אתה אומר בחבורה אחת או אינו
אלא בבית אחד כמשמעו וללמד שאם התחילו
והיו אוכלים בחצר וירדו גשמים שלא יכנסו
לבית ת"ל על הבתים אשר יאכלו אותו בהם
מכאן שהאוכל אוכל בשני מקומות :לא תוציא
מן הבית  -מן החבורה :ועצם לא תשברו בו
 הראוי לאכילה כגון שיש עליו כזית בשר ישבו משום שבירת עצם אין עליו כזית בשר או
מוח אין בו משום שבירת עצם:
)מז( כל עדת ישראל יעשו אותו  -למה
נאמר לפי שהוא אומר בפסח מצרים שה
לבית אבות שנמנו עליו למשפחות יכול אף
פסח דורות כן תלמוד לומר כל עדת ישראל
יעשו אותו:
)מח( ועשה פסח  -יכול כל המתגייר יעשה
פסח מיד תלמוד לומר והיה כאזרח הארץ
מה אזרח בארבעה עשר אף גר בארבעה
עשר :וכל ערל לא יאכל בו  -להביא את
שמתו אחיו מחמת מילה שאינו מומר לערלות
ואינו נלמד מבן נכר לא יאכל בו:
)מט( תורה אחת וגו' ) -מכילתא( להשוות גר
לאזרח אף לשאר מצות שבתורה:
)ב( פטר כל רחם  -שפתח את הרחם תחלה
כמו )משלי יז( פוטר מים ראשית מדון וכן
)תהלים כב( יפטירו בשפה יפתחו שפתים :לי
הוא  -לעצמי קניתים ע"י שהכיתי בכורי
מצרים:
)ג( זכור את היום הזה  -למד שמזכירין
יציאת מצרים בכל יום:
)ד( בחדש האביב  -וכי לא היינו יודעין
באיזה חדש יצאו אלא כך אמר להם ראו חסד
שגמלכם שהוציא אתכם בחדש שהוא כשר
לצאת לא חמה ולא צנה ולא גשמים .וכן הוא
אומר )תהלים סח( מוציא אסירים בכושרות
חדש שהוא כשר לצאת:
)ה( אל ארץ הכנעני וגו' ) -תנחומא( אע"פ
שלא מנה אלא חמשה עממין כל שבעה גוים
במשמע שכולן בכלל כנעני הם ואחת
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ממשפחת כנען היתה שלא נקרא לה שם אלא
כנעני :נשבע לאבותיך וגו'  -באברהם הוא
אומר )בראשית טו( ביום ההוא כרת ה' את
אברם וגו' וביצחק הוא אומר )שם כו( גור
בארץ הזאת וגו' וביעקב הוא אומר )שם כט(
הארץ אשר אתה שוכב עליה וגו' :זבת חלב
ודבש  -חלב זב מן העזים והדבש זב מן
התמרים ומן התאנים )מגילה ו( :את העבודה
הזאת ) -פסחים צו( של פסח והלא כבר
נאמר למעלה והיה כי תבואו אל הארץ וגו'
ולמה חזר ושנאה בשביל דבר שנתחדש בה.
בפרשה ראשונה נאמר )שמות יב( והיה כי
יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם
בבן רשע הכתוב מדבר שהוציא את עצמו מן
הכלל וכאן והגדת לבנך בבן שאינו יודע
לשאול והכתוב מלמדך שתפתח לו אתה
בדברי אגדה המושכין את הלב:
)ח( בעבור זה  -בעבור שאקיים מצותיו כגון
פסח מצה ומרור הללו :עשה ה' לי  -רמז
תשובה לבן רשע לומר עשה ה' לי ולא לך
שאלו היית שם לא היית כדאי ליגאל
)מכילתא(:
)ט( והיה לך לאות  -יציאת מצרים תהיה לך
לאות :על ידך ולזכרון בין עיניך  -רוצה
לומר שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם בראש
ובזרוע :על ידך  -יד שמאל לפיכך ידכה
מלא בפרשה שניה )פסוק טז( לדרוש בה יד
שהיא כהה )מכילתא מנחות לז(:
)י( מימים ימימה  -משנה לשנה )שם לו(:
)יא( והיה כי יביאך  -יש מרבותינו שלמדו
מכאן שלא קדשו בכורות הנולדים במדבר
והאומר שקדשו מפרש ביאה זו לומר אם
תקיימוהו במדבר תזכו ליכנם לארץ
ותקיימוהו שם )מכילתא( :נשבע לך  -והיכן
נשבע לך )שמות ו( והבאתי אתכם אל הארץ
אשר נשאתי וגו' :ונתנה לך ) -מכילתא( תהא
בעיניך כאלו נתנה לך בו ביום ואל תהי
בעיניך כירושת אבות:
)יב( והעברת  -אין והעברת אלא לשון
הפרשה וכן הוא אומר והעברתם את נחלתו
לבתו :שגר בהמה  -נפל ששגרתו אמו

ושלחתו בלא עתו ולמדך הכתוב שהוא קדוש
בבכורה לפטור את הבא אחריו ואף שאינו
נפל קרוי שגר כמו שגר אלפיך .אבל זה לא
בא אלא ללמד על הנפל שהרי כבר כתיב כל
פטר רחם .ואם תאמר אף בכור בהמה
טמאה במשמע בא ופירש במקום אחר
בבקרך ובצאנך .לשון אחר יש לפרש והעברת
כל פטר רחם בבכור אדם הכתוב מדבר:
)יג( פטר חמור  -ולא פטר שאר בהמה
טמאה גזרת הכתוב הוא לפי שנמשלו בכורי
מצרים לחמורים .ועוד שסייעו את ישראל
ביציאתן ממצרים )שאין לך אחד מישראל שלא
נטל הרבה חמורים( טעונים מכספם ומזהבם
של מצרים :תפדה בשה  -נותן שה לכהן
ופטר חמור מותר בהנאה והשה חולין ביד
כהן :וערפתו  -עורפו בקופיץ מאחוריו
והורגו .הוא הפסיד ממונו של כהן לפיכך
יפסיד ממונו )מכילתא( :וכל בכור אדם
בבניך תפדה  -חמש סלעים פדיונו קצוב
במקום אחר:
)יד( כי ישאלך בנך מחר  -יש מחר שהוא
עכשיו ויש מחר שהוא לאחר זמן כגון זה וכגון
)יהושע כב( מחר יאמרו בניכם לבנינו דבני גד
ובני ראובן :מה זאת  -זה תנוק טפש שאינו
יודע להעמיק שאלתו וסותם ושואל מה זאת
ובמקום אחר הוא אומר )דברים ו( מה
העדות והחקים והמשפטים וגו' הרי זאת
שאלת בן חכם .דברה תורה כנגד ארבעה
בנים תם רשע ושאינו יודע לשאול והשואל
דרך חכמה:
)טז( ולטוטפת בין עיניך  -תפילין ועל שם
שהם ארבעה בתים קרויין טטפת טט בכתפי
שתים פת באפריקי שתים )סנהדרין ד( ומנחם
חברו עם )יחזקאל כא( והטף אל דרום )מיכה
ב( אל תטיפו לשון דבור כמו ולזכרון בין
עיניך האמורה בפרשה ראשונה שהרואה
אותם קשורים בין העינים יזכור הנס וידבר
בו:
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נביא

– ירמיה מו'

ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו הַ ּנ ִָביא לָ בֹוא נְ בוּכַ ְד ֶרא ַ ּצר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל
)יג( הַ דָּ בָ ר א ׁ ֶ
ְלהַ כּ ֹות אֶ ת אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :יד( הַ ִּגיד ּו ְב ִמצְ ַריִ ם וְ הַ ְׁש ִמיע ּו ְב ִמגְ דּ ֹול וְ הַ ְׁש ִמיע ּו ְבנֹף
ו ְּב ַת ְח ּ ַפנְ חֵ ס ִא ְמר ּו ִה ְת ַי ֵ ּצב וְ הָ כֵ ן לָ ְך ִּכי אָ ְכלָ ה חֶ ֶרב ְס ִביבֶ ָ
נִסחַ ף
יך) :טו( ַמדּ ו ַּע ְ
יר ָ
יש אֶ ל ֵר ֵעה ּו
יך לֹא ָע ַמד ִּכי יְ הֹוָ ה ה ֲָדפֹ ו) :טז( ִה ְר ָּבה כּ וֹ ׁ ֵשל ַּגם נָפַ ל ִא ׁ
אַ ִּב ֶ
ָשבָ ה אֶ ל ַע ּ ֵמנ ּו וְ אֶ ל אֶ ֶרץ מֹולַ ְד ּ ֵתנ ּו ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב הַ יּוֹ נָה) :יז( קָ ְרא ּו
ֹאמר ּו קו ָּמה וְ נ ׁ ֻ
וַ יּ ְ
ְ
ְ
ׁ ָשם ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ך ִמצְ ַריִ ם ׁ ָשאֹ ון הֶ עֱ ִביר הַ ּמוֹ ֵעד) :יח( חַ י אָ נִ י נְ אֻ ם הַ ּ ֶמלֶ ך יְ הֹוָ ה
צְ בָ אֹ ות ְׁשמֹו ִּכי ְּכ ָתבֹור ּ ֶבהָ ִרים וּכְ כַ ְר ֶמל ַּביָּם ָיבֹוא) :יט( ְּכלֵ י גוֹ לָ ה עֲ ִ ׂשי לָ ְך
יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּבת ִמצְ ָריִ ם ִּכי נֹף ְל ׁ ַש ּ ָמה ִת ְהיֶה וְ נִ ְּצ ָתה ֵמאֵ ין יוֹ ׁ ֵשב) :כ( ֶעגְ לָ ה יְ פֵ ה ִפיָּה
שכִ ֶריהָ ְב ִק ְר ָּב ּה ְּכ ֶעגְ לֵ י ַמ ְר ּ ֵבק ִּכי גַ ם הֵ ּ ָמה
ִמצְ ָריִ ם קֶ ֶרץ ִמ ָ ּצפֹ ון ָּבא בָ א) :כא( ַּגם ְ ׂ
ידם ָּבא עֲ לֵ יהֶ ם ֵעת ּ ְפקֻ דָּ ָתם) :כב( קוֹ לָ ּה
ִה ְפנ ּו נָס ּו יַחְ דָּ יו לֹא ָע ָמד ּו ִּכי יֹום אֵ ָ
ַּכ ּנָחָ ׁש יֵלֵ ְך ִּכי ְבחַ יִ ל יֵלֵ כ ּו ו ְּבקַ ְרדֻּ ּמוֹ ת ָּבא ּו לָ ּה ְּכח ְֹטבֵ י ֵעצִ ים) :כג( ָּכ ְרת ּו י ְַע ָרהּ
ישה ַּבת
נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ִּכי לֹא יֵחָ קֵ ר ִּכי ַרבּ ּו ֵמאַ ְר ּ ֶבה וְ אֵ ין לָ הֶ ם ִמ ְס ּ ָפר) :כד( ה ִֹב ׁ ָ
ִמצְ ָריִ ם נִ ְּתנָה ְּביַד ַעם צָ פֹ ון) :כה( אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אֹ ות אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ִהנְ נִ י פוֹ קֵ ד
אֶ ל אָ מֹון ִמ ּנֹא וְ ַעל ּ ַפ ְרעֹה וְ ַעל ִמצְ ַריִ ם וְ ַעל ֱאלֹהֶ יהָ וְ ַעל ְמלָ כֶ יהָ וְ ַעל ּ ַפ ְרעֹה
וְ ַעל הַ בּ ְֹט ִחים בּ ֹו) :כו( וּנְ ַת ִּתים ְּביַד ְמבַ ְק ׁ ֵשי נַפְ ׁ ָשם ו ְּביַד נְ ב ּוכַ ְד ֶרא ַ ּצר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל
ירא ַע ְבדִּ י
ימי קֶ ֶדם נְאֻ ם יְ הֹוָ ה) :כז( וְ אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
וְ ְביַד עֲ בָ ָדיו וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן ִּת ְׁשכּ ֹן ִּכ ֵ
ָ
ָ
ש ָראֵ ל ִּכי ִהנְנִ י מוֹ ִׁשעֲ ך ֵמ ָרחֹוק וְ אֶ ת ז ְַרעֲ ך ֵמאֶ ֶרץ ִׁש ְביָם וְ ׁ ָשב
יַעֲ קֹב וְ אַ ל ּ ֵתחַ ת יִ ְ ׂ
ירא ַע ְבדִּ י יַעֲ קֹב נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה
יַעֲ קֹוב וְ ׁ ָשקַ ט וְ ׁ ַשאֲ נַן וְ אֵ ין ַמח ֲִריד) :כח( אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ָ
ָ
ָ
שה
אֲשר ִהדַּ ְח ִּתיך ׁ ָש ּ ָמה וְ אֹ ְתך לֹא אֶ עֱ ֶׂ
שה כָ לָ ה ְּבכָ ל הַ גּ וֹ יִ ם ׁ ֶ
ִּכי ִא ְּת ָך אָ נִ י ִּכי אֶ עֱ ֶ ׂ
כָ לָ ה וְ יִ ּ ַס ְר ִּת ָ
יך לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט וְ נ ּ ֵַקה לֹא אֲ נ ֶַּק ָך:

משנה

 -פרה פרק ה'

)א( הַ ּ ֵמ ִביא ְּכ ִלי חֶ ֶרס לַ חַ ּ ָטאת ,טוֹ בֵ ל ,וְ לָ ן ַעל הַ ִּכבְ ׁ ָשןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ ר ,אַ ף
ִמן הַ ַּביִ ת הוּא ֵמ ִביא וְ כָ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שהַ כּ ֹל ֶנא ֱָמנִ ים ַעל הַ חַ ּ ָטאת .וּבַ ְּתרו ָּמהּ ,פוֹ ֵתחַ אֶ ת
הַ ִּכ ְב ׁ ָשן וְ נוֹ טֵ לַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רִ ,מן הַ ּ ֵס ֶדר הַ ּ ׁ ֵשנִ יַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,מן הַ ּ ֵס ֶדר
ישי:
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
רע"ב ) -א( המביא כלי חרס לחטאת -
שהולך אצל היוצר לקנות ממנו כלי חרס
להניח בו אפר חטאת או מי חטאת :טובל
ולן על הכבשן  -מתחיל לשומרן בטהרה
שלא יגע בהן עם הארץ מקודם שיצרפו
בכבשן דהוא גמר מלאכתן לקבל טומאה :ר'

יהודה אומר אף מן הבית הוא מביא וכשר -
דמהימנינן ליה לעם הארץ אם אומר ששמרו
על טהרת חטאת ,כדאמרינן בפרק חומר
בקודש דעמי הארץ נאמנים על טהרת יין
לנסכים ושמן למנחות ,שלא יהא כל אחד
ואחד בונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה
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לעצמו והלכה כרבי יהודה :ובתרומה  -אם
מביא כלי חרס להניח בו תרומה :פות את
הכבשן ונוטל  -אע"ג שנגמר צרופן ולא
שמרן .דכיון דעדיין לא נפתח ומלא אבק על
גביו לא חיישינן שמא נגע בו עם הארץ ,דלא
החמירו בתרומה :רבי שמעון אומר מסדר
השני  -אם פתח עם הארץ את הכבשן ונטל

ממנו כלים ,אין נוטל מסדר הראשון דיד הכל
ממשמשין בו ,אבל מסדר השני שתחת
הראשון שרי .ורבי יוסי מחמיר ואסר אף
מסדר השני .ואין הלכה לא כר' שמעון ולא
כר' יוסי אלא אע"פ שמצא הכבשן פתוח הרי
הכל בחזקת טהרה ,ולוקח אף מסדר הראשון:

)ב( הַ ּ ַמ ְט ִּביל ְּכ ִלי לַ חַ ּ ָטאת ְּב ַמיִ ם ׁ ֶשאֵ ינָם ְראוּיִ ים ְלקַ דֵּ ׁש ,צָ ִר ְ
יך ְלנ ַּגֵבְּ .ב ַמיִ ם
ׁ ֶשהֵ ם ְראוּיִ ים ְלקַ דֵּ ׁש ,אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ְלנ ַּגֵבִ .אם ְלהוֹ ִסיף ְלתוֹ כוֹ ַמיִ ם ְמקֻ דָּ ִׁשיןֵ ּ ,בין
ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך צָ ִר ְ
יך ְלנ ַּגֵב:
רע"ב ) -ב( המטביל כלי לחטאת  -כלי
שטף שהטבילו כדי למלאות בו מים ולקדשם
באפר ,אם הטבילו במים שאין ראויין לקדש
כגון במי מקוה שאינם מים חיים :צריך לנגב
 -הכלי .שמא יתערבו שאינם ראויים

בראויין .אבל אם הטבילו להכניס לתוכו מים
שכבר נתן עליהם את האפר ,אפילו הטבילו
במים חיים ,צריך לנגב ,שלא יתערבו שאינם
מקודשים במקודשים ,ותנן לקמן צלוחית של
חטאת שנפל לתוכה מים פסול:

)ג( קֵ ר ּויָה ׁ ֶש ִה ְט ִּבילוּהָ ְּב ַמיִ ם ׁ ֶשאין ְראוּיִ ין ְלקַ דֵּ ׁשְ ,מקַ דְּ ִׁשין ָּב ּה ַעד ׁ ֶש ִּת ְט ָמא.
ש ַע אוֹ ֵמרִ ,אם ְמקַ דֵּ ׁש הוּא ָּב ּה ַּב ְּת ִח ָּלה ,אַ ף
נִ ְט ְמאָ ה ,אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין ָּב ּהַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ַּב ּסוֹ ף יְ קַ דֵּ ׁש ָּב ּהִ .אם אֵ ינוֹ ְמקַ דֵּ ׁש ָּב ּה ַּב ּסוֹ ף ,אַ ף לֹא בַ ְּת ִח ָּלהֵ ּ .בין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכךְ,
לֹא יוֹ ִסיף ְלתוֹ כָ ּה ַמיִ ם ְמקֻ דָּ ִׁשים:
רע"ב ) -ג( קרויה  -דלעת יבשה חלולה
ששואבים בה מים :שהטבילוה  -מעלה
בעלמא לחטאת ולא משום טומאה ,דהא
בחדשה מיירי שלא נטמאת מעולם :במים
שאין ראויין לקדש מקדשים בה  -לאחר
שנגבה .ולא חיישינן שמא בלעה מים שאין
ראויין לקדש ותחזור ותפלוט :נטמאה אין
מקדשים בה  -ואע"פ שחזר והטבילה.
דחיישינן שמא תפלוט משקין טמאים
הבלועים בה ,דקסברי רבנן דמחמרינן טפי

במים טמאים יותר מבמים שאינן ראויין
לקדש .ור' יהושע משוה מדותיו .דאי חיישת,
הכא והכא תיחוש .ואי לא חיישת ,הכא והכא
לא תיחוש .אלא בין כך ובין כך ,בין בתחלה
אם הטבילה במים שאין ראויין לקדש וניגבה,
בין בסוף כשנטמאת והטבילה אפילו בראויין
לקדש וניגבה ,לא יוסיף לתוכה מים
מקודשים ,דחיישינן שמא תפלוט .ואין הלכה
כר' יהושע:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,י ְַט ִּביל ִמ ּיָדַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
)ד( ְׁשפוֹ פֶ ֶרת ׁ ֶשח ֲָתכָ ּה לַ חַ ּ ָטאתַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
אוֹ ֵמר ,יְ ַט ּ ֵמא וְ י ְַט ִּביל .הַ כּ ֹל ְּכ ׁ ֵש ִרים ְלקַ דֵּ ׁש ,חוּץ ֵמחֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטןַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה ַמ ְכ ִׁשיר ְּבקָ ָטן ,וּפוֹ סֵ ל ְּב ִא ּ ׁ ָשה ו ְּבאַ נְ דְּ רוֹ גִ ינוֹ ס:
רע"ב ) -ד( שפופרת  -של קנה :שחתכה -
תיקנה לשום בה מי חטאת או אפר חטאת
אפילו חתכה חבר שאינו חשוד על הטומאה:
ר' אליעזר אומר יטביל מיד  -ואיכא היכרא
דפרה נעשית בטבול יום ,משום דכלים
הנגמרים בטהרה צריכין טבילה לקודש ,שמא
נשאר בכלי רוק היוצא מפיו של עם הארץ
ועדיין הוא לח בשעת גמרו של כלי ומטמאו.

ואע"ג דטומאה זו אינה צריכה הערב שמש
אלא טבילה בלבד ,מכל מקום איכא הכירא,
משום דלגבי פרת חטאת עשאוה כטמא מת
בשביעי שלו ומטמא אדם וכלים ,ואי איתא
דפרה היתה צריכה הערב שמש ,גם היא
היתה צריכה :ר' יהושע אומר יטמא ויטביל
 דבענין אחר ליכא הכירא ,כיון דכליםהנגמרים בטהרה לא בעו הערב שמש לקדש
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והלכה כר' יהושע :הכל כשרים לקדש  -כל
הטהורים כשרים להשליך האפר על גבי
המים ואפילו נשים .דכתיב גבי אסיפת אפר
הפרה ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח
מחוץ למחנה ,ודרשינן איש ,להכשיר את הזר.
טהור ,ואפילו אשה והניח ,מי שיש בו דעת
להניח ,פרט לחרש שוטה וקטן שאין בהן
דעת להניח .ובתר ]אסיפת אפרה[ כתיבא הך
עבודה דקידוש ואין עבודה מפסקת בינתים,

למדנו שכל הכשר לאסיפת אפרה כשר
לקידוש :ר' יהושע מכשיר בקטן ופוסל
באשה  -דאם איתא דכל הכשר באסיפה כשר
בקידוש ,לכתוב ולקח לשון יחיד בקידוש כי
היכי דכתב ואסף לשון יחיד באסיפה ,מאי
ולקחו ,דאפילו הנך דפסולים התם ,כשרים
הכא ,כגון קטן אבל אשה לא ,דכתיב ונתן
ולא ונתנה )יג(:

)ה( ְּבכָ ל הַ ּ ֵכ ִלים ְמקַ דְּ ִׁשים ,אֲ ִפלּ ּו ִב ְכלֵ י גְ לָ ִליםִּ ,ב ְכלֵ י אֲבָ נִ ים ,ו ִּב ְכלֵ י ֲא ָד ָמה.
ו ִּב ְס ִפינָה ְמקַ דְּ ִׁשין ָּב ּה .אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין לֹא בְ ָד ְפנוֹ ת הַ ּ ֵכ ִלים ,וְ לֹא ְב ׁשוּלֵ י הַ ּ ַמחַ ץ,
וְ לֹא ִב ְמגוּפַ ת הֶ חָ ִבית ,וְ לֹא ְבחָ פְ נָיוִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ְמ ַמ ְל ִאין וְ אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין וְ אֵ ין
ילין ְּבצָ ִמיד ּ ָפ ִתיל אֶ ָּלא כֵ ִליםֶ ׁ ,שאֵ ין
ַמ ִּזין ֵמי חַ ּ ָטאת אֶ ָּלא ְבכֶ ִלי .אֵ ין ַמ ִּצ ִ
ילים ִמיַּד ְּכ ִלי חֶ ֶרס אֶ ָּלא כֵ ִלים:
ַמ ִּצ ִ
רע"ב ) -ה( בכל הכלים מקדשים  -בין של
עץ בין של עצם בין של זכוכית ,ואפילו בכלי
גללים דלא חשיבי כלי לענין טומאה לא
מדברי תורה ולא מדברי סופרים ,דכתיב מים
חיים אל כלי ולא כתיב אל הכלי :מחץ  -כלי
גדול של חרס שקורין בערבי אלמחגי"ר.
ובקצה האחד ממנו עשוי כדמות בית יד והוא
שולי המחץ .כך פירש הרמב"ם :ואין מזין
אלא בכלי  -כלומר ,שצריך שיהיו המים בכלי
בשעת ההזאה :אין מצילין  -כל מה שבתוכה

מטומאת אוהל המת על ידי צמיד פתיל ,אלא
כלים :שאין מצילין מאויר כלי חרס אלא
כלים  -שאם יפול שרץ באויר כלי חרס,
טמא כל מה שבתוכו אע"פ שלא נגע בהן,
חוץ מכלים שאין מיטמאין מאויר כלי חרס,
ואין כלים מיטמאין מאויר כלי חרס :שאין
מצילין  -כמו ואין מצילין .דוגמתו בריש פרק
קמא דביצה שאפר כירה מוכן הוא ,ואמר
רבה בגמרא )דף ח( הכי קאמר ,ואפר כירה
מוכן הוא )יח(:

)ו( ּ ֵביצַ ת הַ יּוֹ צְ ִריםְּ ,כ ׁ ֵש ָרהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ סֵ לֵ ּ .ביצַ ת הַ ּ ַת ְרנְ גֹלֶ תַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִּבי
יְ הו ָּדה ַמ ְכ ִׁש ִירין ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלין:
רע"ב ) -ו( ביצת היוצרים  -כל כלי
שמתחיל יוצר חרס לעשות ,עושה תחילה
החומר עגול כצורת ביצה ועושה לה בית
קבול :כשרה  -לקדש בה מי חטאת :ור' יוסי

פוסל  -דלא חשיב לה כלי .ואין הלכה כר'
יוסי :ביצת התרנגולת  -קליפתה החיצונה:
וחכמים פוסלים  -שאינה חשובה כלי.
והלכה כחכמים:

)ז( הַ ּ ׁשֹקֶ ת ׁ ֶש ַּב ּ ֶסלַ ע ,אֵ ין ְמ ַמ ְל ִאין ָּב ּה וְ אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין ָּבהּ וְ אֵ ין ַמ ִּזין ִמ ּ ֶמ ּנָה וְ אֵ ינ ָּה
צְ ִריכָ ה צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל וְ אֵ ינ ָּה פוֹ סֶ לֶ ת אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה .הָ יְ ָתה כֶ ִלי וְ ִח ְּב ָר ּה ַּב ִּסיד,
ְמ ַמ ְל ִאין ָּב ּה ו ְּמקַ דְּ ִׁשין ָּב ּה ו ַּמ ִּזין ִמ ּ ֶמ ּנָה וּצְ ִריכָ ה צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל וּפוֹ סֶ לֶ ת אֶ ת
הַ ּ ִמ ְקוֶה .נִ ְקבָ ה ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן ו ְּפקָ קָ ּה ִב ְס ַמ ְרטוּט ,הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּה ּ ְפסו ִּליןִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁ ֶשאֵ ינָן עֲ ג ִ ֻּלים ּ ֶכ ִליִ .מן הַ ַ ּצד ו ְּפקָ קָ הּ ִּב ְס ַמ ְרטוּט ,הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּה ְּכ ׁ ֵש ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁ ֶשהֵ ם עֲ גו ִּלים ּ ֶכ ִליָ .עשׂ ּו לָ ּה עֲ ָט ָרה ׁ ֶשל ִטיט וְ הָ ְלכ ּו הַ ּ ַמיִ ם ְל ׁ ָשםְ ּ ,פסו ִּליןִ .אם
הָ יָה בָ ִריא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ּנָטֵ ל ִע ּ ָמ ּהְּ ,כ ׁ ֵש ִרים:
רע"ב ) -ז( השוקת שבסלע  -שוקת היא
אבן חלולה שעל שפת המעין והמים נכנסים

לה דרך חור שבדופנה ומשקין בה הבהמות.
והכא מיירי בסלע מחובר שחקקו ,אין נחשב

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

טעון גניזה

13

חק לישראל – פרשת בא יום ו'
כלי הואיל ולא היה עליו שם כלי תלוש.
ואפילו היה תלוש ]אלא[ שחיברו ולבסוף
חקקו :ואינה צריכה צמיד פתיל  -אם היתה
באוהל המת ,מצלת על מה שבתוכה בכיסוי
לבד בלא צמיד פתיל ,לפי שאינה חשובה כלי
אלא כבור ודות שמצילין על מה שבתוכן
בכיסוי בלא צמיד פתיל ,כדתנן פרק ה'
דאהלות )משנה ו( :ואינה פוסלת את המקוה
 אם ]נפלו[ מי גשמים מתוכה למקוה ,איןנחשבים מים שאובים לפסול את המקוה:
ופקקה  -סתמה :מפני שאינם עגולים כלי
 -כלומר שאין כלי מסבב את המים ,דנקב

שלמטה מבטלו מתורת כלי ,דסתימה של
סמרטוט לא משוי לי כלי .אבל כשהנקב מן
הצד יש תורת כלי עליו ומקדשים במים
שבתוכם שהרי הכלי מסבבן ,והיינו עגולים
כלי :עשה לה עטרה  -שוקת תלושה
שחיברה בסיד שהיא חשובה כלי ועשה שפה
של טיט לפיה סביר ונתמלאה השוקת מים
עד שנתמלאת גם השפה ,המים פסולים
לקדש ,לפי שאין התוספתא נחשבת כלי :ואם
היה בריא  -כלומר אם השפר הזאת חזקה
ומהודקת בשוקת עד שאילו תנטל השוקת
תנטל גם השפה עמה ,כשרים:

)ח( ׁ ֶש ּ ֵתי ְׁשקָ תוֹ ת ׁ ֶש ְּבאֶ בֶ ן אַ חַ תִ ,קדֵּ ׁש אַ חַ ת ֵמהֶ ם ,הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ַּב ְׁשנִ יָּה אֵ ינָן ְמקֻ דָּ ִׁשין.
הָ י ּו נְ קוּבוֹ ת זוֹ לָ זוֹ ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ ד ,אוֹ ׁ ֶשהָ י ּו הַ ּ ַמיִ ם צָ ִפין ַעל ַּג ּ ֵביהֶ ן אֲ ִפלּ ּו
ִכ ְק ִל ּ ַפת הַ ּ ׁשוּם ,וְ ִקדֵּ ׁש אֶ ת אַ חַ ת ֵמהֶ ן ,הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ַּב ּ ְׁשנִ יָּה ְמקֻ דָּ ִׁשין:
רע"ב ) -ח( שתי שקתות שבאבן  -הכא
מיירי באן המיטלטלת שאינה סלע מחובר,
ושתי שיקתות הללו תורת כלי יש להן :קדש
אחת מהן  -שנתן אפר פרה במים שבאחת
מהן :כשפופרת הנוד  -כמין קנה שנותן על
פי הנוד שבו מריקים היין או המים בתוך
הנוד .ושיעורו כדי שיהיו שתי אצבעות

הראשונות של פס היד חוזרות בו בריוח ,לא
הגודל אלא האצבעות הסמוכות לו :או שהיו
מים צפין על גביהן  -כגון שכותל האמצעי
המפסיק בין שתי השקתות נמוך משאר
הכתלים :כקליפת השום  -כשנתמלאו שתיהן,
צפין המים על המחיצה האמצעית כקליפת
השום:

שאָ ן ׁשֹקֶ ת ,וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי עֲ ֵרבוֹ ת ,וְ כֵ ן הַ ּ ׁשֹקֶ ת
)ט( ְׁש ּ ֵתי אֲבָ נִ ים ׁ ֶש ִה ִ ּקיפָ ן זוֹ לָ זוֹ וַ עֲ ָ ׂ
שאָ ן ְּב ִסיד אוֹ ְבגִ ּ ְפ ִסים וְ הֵ ן יְ כוֹ לוֹ ת
םש ֵּבינֵיהֶ ם אֵ ינָן ְמקֻ דָּ ִׁשין .עֲ ָ ׂ
ׁ ֶש ּנ ְֶח ְלקָ ה ,הַ ּ ַמיִ ׁ ֶ
ְל ִה ּנָטֵ ל ְּכאַ חַ ת ,הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ּ ֵבינֵיהֶ ם ְמקֻ דָּ ִׁשין:
רע"ב ) -ט( שהקיפן  -סמכן זו אצל זו.
לשון ]ואין[ מקיפין שתי חביות דמסכת ביצה:
המים שביניהן  -שבין שתי עריבות ושבין
סדק של שוקת  -אבל שאר המים מקודשין.

גמרא

אלא דאותן שבסדק לא נכנס בהן הקידוש:
גפסים  -מין סיד הוא ולבן ביותר וקורין לו
בלע"ז ייס"ו גיפס:

 -נדה דף יז' ע"ב

אמר רבי שמעון בן יוחאי ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא שונאן ואני איני
אוהבן הנכנס לביתו פתאום ואצ"ל לבית חבירו והאוחז באמה ומשתין
ומשתין מים ערום לפני מטתו והמשמש מטתו בפני כל חי אמר ליה רב
יהודה לשמואל ואפי' לפני עכברים א"ל שיננא לא אלא כגון של בית
פלוני שמשמשין מטותיהן בפני עבדיהם ושפחותיהם ואינהו מאי דרוש שבו
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חק לישראל – פרשת בא יום ו'
לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור רבה בר רב הונא מקרקש זגי
דכילתא אביי באלי דידבי רבא באלי פרוחי:

רש"י על הגמרא
מקרקש זגי  -פעמונים התלויים בכילה
שסביב מטתו מקשקשן בעת תשמיש לסור בני
ביתו משם :באלי דידבי  -מגרש הזבובים

זוהר

שלא לשמש מטתו בפני כל חי :פרוחי -
יתושים:

– יתרו דף פח' ע"ב

אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְלאָ בוּיִ ,א ֵּלין ְסעו ָּד ֵתי הֵ ְ
יליָא
יה ,לֵ ְ
יך ִמ ְת ּ ַת ְקנִ ין .אָ ַמר לֵ ּ
דְּ ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,כ ִתיב ,וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָ
יליָאִ ,מ ְת ָּב ְרכָ א
יה ְּבלֵ ְ
יך ַעל ָּבמֳ ֵתי אָ ֶרץֵ ּ .ב ּ
יה דְּ בַ ר נ ָׁש ,וְ נִ ְׁש ְמ ָתא
יתא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו חֲקַ ל ּ ַת ּפו ִּחין ,ו ִּמ ְת ָּב ְרכָ א ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ַמ ְטרוֹ נִ ָ
חדי
יתא הֲוֵ י .וּבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֶמ ֵ
יליָא ,חֶ ְדוָ ה דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ִא ּתוֹ ְספַ ת ,וְ הַ הוּא לֵ ְ
יתא:
ותא ,ו ְּל ֵמיכַ ל ְסעו ָּד ָתא דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ְּבחֶ ְדוָ ָ
ְּביוֹ ָמא דְּ ׁ ַש ְּב ָתאִּ ,ב ְסעו ָּד ָתא ִּתנְ יָינָאְּ ,כ ִתיב )ישעיה נח( אָ ז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל יְ ָיַ .על יְ ָי
ותא,
ישא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ָע ְל ִמין ְּבחֶ ְדוָ ָ
וַ דַּ אי .דְּ הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִא ְת ַּג ְליָא ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
ותא דְּ ַע ִּתיקָ א ַע ְבדֵּ ינָן ,ו ְּסעו ָּד ָתא דִּ ילֵ יהּ הוּא וַ דַּ אי:
ו ְּׁש ִלימ ּו וְ חֶ ְדוָ ָ
יך ַנחֲלַ ת יַעֲ קֹב אָ ִב ָ
יתאָ ה דְּ ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,כ ִתיב וְ הַ אֲכַ ְל ִּת ָ
יך .דָּ א ִהיא
ִּב ְסעו ָּד ָתא ְּת ִל ָ
יתא יוֹ ִמיןֵ ,מהַ הוּא ְׁש ִלימ ּו
ְסעו ָּד ָתא דִּ זְ ֵעיר אַ ּ ִפין ,דְּ הַ וֵי ִּב ְׁשלֵ ימו ָּתא .וְ כֻ ְ ּלה ּו ִׁש ָ
יה ,ו ְּלאַ ְׁש ְל ָמא ִא ֵּלין ְסעו ָּד ֵתי ,דְּ ִאינּ וּן
חדי ִּב ְסעו ָּד ֵת ּ
ִמ ְת ָּב ְרכָ ן .וּבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֶמ ֵ
ימנו ָּתא ִע ָּלאָ ה,
ש ָראֵ ל ,דִּ י ְמהֵ ָ
ישא דְּ יִ ְ ׂ
ימ ָתא ,דְּ ַז ְר ָעא קַ דִּ ׁ ָ
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
ְסעו ָּד ֵתי ְמהֵ ָ
ילהוֹ ן ִהיא ,וְ לָ א דְּ ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת .ו ְּבגִ ינִ י ַּכךְ
דְּ הָ א דִּ ְ
אָ ַמר) ,שמות לא( ּ ֵבינִ י וּבֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ה
)טז( כלים הדומים זה לזה ואינן ניכרין אלא בעיון הרבה אסור להקריבן לאור הנר
ולהבחין ביניהן שמא ישכח ויטה לפיכך שמש שאינו קבוע אסור לו לבדוק כוסות
וקערות לאור הנר מפני שאינו מכירן בין בנר של שמן זית בין בנר של נפט שאורו רב
אבל שמש קבוע מותר לו לבדוק לאור הנר כוסות וקערות מפני שאינו צריך עיון הרבה
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חק לישראל – פרשת בא יום ו'
ואם היה נר של שמן זית אין מורין לו לבדוק ואע"פ שהוא מותר גזירה שמא יסתפק
ממנו] .השגת הראב"ד  -כלים הדומים זה לזה ואינן ניכרין אלא בעיון וכו' עד לפיכך
שמש שאינו קבוע וכו' א"א בלבול גדול אני רואה בכאן לפי הגמרא והמבין יעיין[:
)יז( נר שאחורי הדלת אסור לפתוח הדלת ולנעול כדרכו מפני שהוא מכבהו אלא יזהר
בשעה שפותח ובשעה שנועל ואסור לפתוח את הדלת כנגד המדורה בשבת כדי שתהא
הרוח מנשבת בה ואע"פ שאין שם אלא רוח מצויה ומניחין הנר של שבת על גבי אילן
המחובר לקרקע ואינו חושש:

מוסר -

מלוקט

ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהַ חוֹ לֶ ה ז ִָהיר וְ זָ ִריז ְלבַ ּ ֵק ׁש רוֹ פֵ א מו ְּמחֶ ה ו ְּמבַ קֵ ׁש ִמ ּ ֶמנ ּו ְל ַר ְפאוֹ תוֹ וְ נוֹ ֵדר לוֹ ַּכ ּ ָמה
ָמעוֹ ת ו ְּמכַ ְ ּבדוֹ ָּכבוֹ ד ָּגדוֹ ל ִּכי ָי ֵרא ְמאֹ ד ֵמחָ ְליוֹ  .קַ ל וָ חוֹ ֶמר ׁ ֶשצָ ִר ְ
יך לַ עֲ שׂ וֹ ת ּ ֵכן ַעל ְרפוּאַ ת
הַ ּנֶפֶ ׁש ׁ ֶשהוּא הַ חוֹ ִלי הָ ִעיקָ ִרי וְ הַ ּ ַמ ְדוֶה הֶ ָעצוּם וִ יבַ קֵ ׁש ְרפוּאָ תוֹ ִמ ּ ִפי סוֹ ְפ ִרים ו ִּמ ּ ִפי ְספָ ִרים
יכנַע ְמאֹ ד וְ יִ ְׁש ַמע ְלקוֹ ל מוֹ ִרים.
ְל ַת ּ ֵקן ֲא ׁ ֶשר ִע ּוֵת ו ְּל ַת ּ ֵקן אֲ ׁ ֶשר ִק ְלקֵ ל ו ְּללַ ּ ֵקט אֲ ׁ ֶשר ּ ִפזֵר .וִ ָּ
יע ַמ ְכאוֹ בָ יו ְלרוֹ פֵ א
ֲשר ּ ָפגַ ם ְ ּבנ ְַפ ׁשוֹ  .יוֹ ִד ַ
וְ אַ חַ ר אֲ ׁ ֶשר יִ ְתבּ וֹ נֵן ְ ּבחוֹ ִלי נ ְַפ ׁשוֹ ִמכָ ל הַ ּ ְפגָ ִמים א ׁ ֶ
ימהֵ ר לֶ אֱחוֹ ז ְּב ִס ְד ֵרי ְת ׁשוּבָ ה ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר י ִָׁשית ָעלָ יו .וַ ה' הַ ּטוֹ ב
הַ ּנֶפֶ ׁש ַינְ חֵ ה ּו ְ ּב ַמ ְעגְ לֵ י צֶ ֶדק וִ ַ
הֶ חָ פֵ ץ ִ ּב ְת ׁשוּבַ ת הַ ּ ׁ ָש ִבים יַ ַעזְ ֵרה ּו ַעל דְּ בַ ר ְּכבוֹ ד ְׁשמוֹ רוֹ כֵ ב ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ֶעזְ רוֹ ְּב ִהלּ וֹ נֵרוֹ :

ð"òì

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