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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
שמות פרק לב'

ית ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
משה לֶ ְך ֵרד ִּכי ִׁשחֵ ת ַע ּ ְמ ָך אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ לֵ ָ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)ז(

)ז(

ית מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ז( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם
ֲשר הֶ עֱ לֵ ָ
משה לֶ ְך ֵרד ִּכי ִׁשחֵ ת ַע ּ ְמ ָך א ׁ ֶ
ֶׁ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
אֲרי חַ ִּביל ַע ּ ָמ ְך דִּ י אַ ּ ֶס ְק ּ ָתא ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:
ֹשה ִאזֵל חוּת ֵ
מ ֶׁ

יתם ָעשׂ ּו לָ הֶ ם ֵעגֶל ַמ ּ ֵסכָ ה וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו לוֹ וַ ִּיזְ ְּבח ּו
אֲשר צִ ִּו ִ
)ח( סָ ר ּו ַמהֵ ר ִמן הַ דֶּ ֶר ְך ׁ ֶ
ֹאמר ּו אֵ ֶּלה ֱאלֹהֶ ָ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ח( סָ ר ּו ַמהֵ ר ִמן
יך יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ לו ָּך ֵ
לוֹ וַ יּ ְ

ֹאמר ּו אֵ ּ ֶלה ֱאלֹהֶ ָ
יך
יתם ָעשׂ ּו לָ הֶ ם ֵעגֶל ַמ ּ ֵסכָ ה וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲ ו ּו לוֹ וַ ִּיזְ ְ ּבח ּו לוֹ וַ ּי ְ
אֲשר ִצ ִּו ִ
ֶׁ
הַ דֶּ ֶר ְך
יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר הֶ עֱ לו ָּך ֵ
יע ִמן אוֹ ְרחָ א דִּ י פַ ֶּק ְד ִּתנּ וּן עֲ בָ ד ּו ְלהוֹ ן ֵעגַ ל ַמ ְּתכָ א
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ח( סָ ט ּו ִּב ְפ ִר ַ
יה וַ אֲ ָמר ּו ִא ּ ֵלין דַּ חַ ְל ּ ָת ְך יִ שְׂ ָראֵ ל דִּ י אַ ְּסקו ְּך ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:
יה וְ ַד ָּבח ּו לֵ ּ
ו ְּסגִ יד ּו לֵ ּ

)ט (

יתי אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה וְ ִה ּנֵה ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף הוּא:
משה ָר ִא ִ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

יתי אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה וְ ִה ּנֵה ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף הוּא:
משה ָר ִא ִ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

)ט(

ֹשה ְּגלֵ י
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)ט( וַ ַ

קֳד ַמי ַע ּ ָמא הָ ֵדין וְ הָ א ַע ּ ָמא ְק ׁ ֵשי ְק ַדל הוּא:
ָ
) י(

וְ ַע ּ ָתה הַ ִּניחָ ה ִ ּלי וְ יִ חַ ר אַ ּ ִפי בָ הֶ ם וַ אֲ כַ ֵּלם וְ אֶ עֱ ֶ ׂשה אוֹ ְת ָך ְלגוֹ י ָּגדוֹ ל:

שה אוֹ ְת ָך ְלגוֹ י ּ ָגדוֹ ל:
הַ ִּניחָ ה ִ ּלי וְ יִ חַ ר אַ ּ ִפי בָ הֶ ם וַ ֲאכַ ּ ֵלם וְ אֶ עֱ ֶ ׂ

ישיצִ נּ וּן וְ אֶ ְע ּ ֵבד י ָָת ְך ְל ַעם סַ ִּגי:
רוּגְ זִ י ְבהוֹ ן וְ אֵ ׁ ֵ

)י( וְ ַע ּ ָתה

קֳד ַמי וְ יִ ְתקֵ ף
)י( ו ְּכ ַען הַ ּנַח ָּבעו ָּת ְך ִמן ָ

אֲשר
ֹאמר לָ ָמה יְ הֹוָ ה ֶיח ֱֶרה אַ ּ ְפ ָך ְּב ַע ּ ֶמ ָך ׁ ֶ
משה אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו וַ יּ ֶ
)יא( וַ יְ חַ ל ׁ ֶ
משה אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו
חזָקָ ה) :יא( וַ יְ חַ ל ׁ ֶ
את ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְּבכֹחַ ָּגדוֹ ל ו ְּביָד ֲ
הוֹ צֵ ָ
את ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְ ּבכֹחַ ָּגדוֹ ל ו ְּביָד ֲחזָ קָ ה:
ֲשר הוֹ צֵ ָ
ֹאמר לָ ָמה יְ הֹוָ ה ֶיח ֱֶרה אַ ּ ְפ ָך ְ ּב ַע ּ ֶמ ָך א ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

)יא(

ידא
אֲמר ְל ָמא יְ ָי יִ ְתקֵ ף רוּגְ ז ְָך ְּב ַע ּ ָמ ְך דִּ י אַ ּ ֶפ ְק ּ ָתא ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ְּבחֵ יל ַרב ו ִּב ָ
יה וַ ַ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הֵ ּ
ֹשה ָ
וְ צַ ִּלי מ ׁ ֶ
ַת ִ ּקיפָ א:

ֹאמר ּו ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר ְּב ָר ָעה הוֹ צִ יאָ ם לַ ֲהרֹג אֹ ָתם ֶּבהָ ִרים ו ְּלכַ לּ ֹ ָתם
)יב( לָ ּ ָמה י ְ
ָ
ָ
ֹאמר ּו
מ ַעל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה ׁשוּב ֵמחֲרוֹ ן אַ ּ ֶפך וְ ִה ּנָחֵ ם ַעל הָ ָר ָעה ְל ַע ּ ֶמך) :יב( לָ ּ ָמה י ְ
ֵ
ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר ְ ּב ָר ָעה הוֹ צִ יאָ ם לַ הֲ רֹג אֹ ָתם ּ ֶבהָ ִרים ו ְּלכַ לּ ָֹתם ֵמ ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה ׁשוּב ֵמחֲ רוֹ ן
יש ּ ָתא אַ ּ ֶפ ְק ִּתנּ וּן ְלקַ ּ ָטלָ א י ְָתהוֹ ן ּ ֵבינֵי
ימר ְּב ִב ְׁ
ֵימרוּן ִמצְ ָראֵ י ְל ֵמ ַ
מ ָך) :יב( ְל ָמא י ְ
אַ ּ ֶפ ָך וְ ִה ּנָחֵ ם ַעל הָ ָר ָעה ְל ַע ּ ֶ
יש ּ ָתא דְּ ֶמ ּ ֶל ְל ּ ָתא ְל ֶמ ְע ַּבד ְל ַע ּ ָמ ְך:
טו ַּר ּיָא ו ְּל ׁ ֵשיצָ יו ְּתהוֹ ן ֵמ ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא ּתוּב ִמ ְּתקוֹ ף רוּגְ ז ְָך וְ אָ ֵתיב ִמן ִּב ְׁ

)יג( זְ כֹר ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בָ ֶד ָ
אֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לָ הֶ ם ָּב ְך וַ ְּת ַד ֵּבר
ֶׁ
יך
אֲ לֵ הֶ ם אַ ְר ּ ֶבה אֶ ת ז ְַרעֲ כֶ ם ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ כָ ל הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת אֲ ׁ ֶשר אָ ַמ ְר ִּתי אֶ ּ ֵתן
ְלז ְַרעֲ כֶ ם וְ ָנחֲל ּו ְלעֹלָ ם) :יג( זְ כֹר ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בָ ֶד ָ
יך אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לָ הֶ ם

ָּב ְך וַ ְּת ַד ּ ֵבר אֲ לֵ הֶ ם אַ ְר ּ ֶבה אֶ ת ז ְַרעֲ כֶ ם ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ כָ ל הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ֲא ׁ ֶשר אָ ַמ ְר ִּתי אֶ ּ ֵתן
ְלזַ ְרעֲ כֶ ם וְ ָנחֲל ּו ְלעֹלָ ם) :יג( ִא ְד ַּכר ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליִ שְׂ ָראֵ ל ַע ְבדָּ ְ
ימ ָר ְך ו ַּמ ֶּל ְל ּ ָתא
יך דִּ י קַ ּי ְֶמ ּ ָתא ְלהוֹ ן ְּב ֵמ ְ
ִע ּ ְמהוֹ ן אַ ְס ּגֵי יָת ְּבנֵיכוֹ ן ְּככוֹ ְכבֵ י ְׁש ַמ ּיָא וְ כָ ל אַ ְר ָעא הָ ָדא דִּ י אֲ ָמ ִרית אֶ ּ ֵתן ִל ְבנֵיכוֹ ן וְ י ְַח ְסנוּן לַ עֲ לָ ם:

)יד( וַ ִּי ּנָחֶ ם יְ הֹוָ ה ַעל הָ ָר ָעה א ׁ ֶ
ֲשר דִּ ּ ֶבר לַ עֲ שׂ וֹ ת ְל ַע ּמוֹ ) :יד( וַ ִּי ּנָחֶ ם יְ הֹוָ ה ַעל הָ ָר ָעה
יה:
יש ָתא דִּ י ַמ ֵּליל ְל ֶמ ְע ַּבד ְל ַע ּ ֵמ ּ
ֲשר דִּ ּ ֶבר לַ עֲ שׂ וֹ ת ְל ַע ּמוֹ ) :יד( וְ ַתב יְ ָי ִמן ִּב ְׁ
א ֶׁ
משה ִמן הָ הָ ר ו ְּׁשנֵי לֻ חֹת הָ עֵ ֻדת ְּביָדוֹ לֻ חֹת ְּכתֻ ִבים ִמ ּ ְׁשנֵי
ֶׁ
)טו( וַ ִּיפֶ ן וַ יּ ֵֶרד
משה ִמן הָ הָ ר ו ְּׁשנֵי לֻ חֹת הָ עֵ ֻדת ְ ּב ָידוֹ
ֶע ְב ֵריהֶ ם ִמ ֶזּה ו ִּמזֶּה הֵ ם ְּכתֻ ִבים) :טו( וַ ִּיפֶ ן וַ ּי ֵֶרד ׁ ֶ
ֹשה ִמן טו ָּרא ו ְּת ֵרין לוּחֵ י
לֻ חֹת ְּכתֻ ִבים ִמ ּ ְׁשנֵי ֶע ְב ֵריהֶ ם ִמזֶּה ו ִּמזֶּה הֵ ם ְּכתֻ ִבים) :טו( וְ ִא ְת ּ ְפנֵי וּנְ חַ ת מ ׁ ֶ
יבין:
יבין ִמ ְּת ֵרין ִע ְב ֵריהוֹ ן ִמ ָּכא ו ִּמ ָּכא ִאנּ וּן ְּכ ִת ִ
יה לוּחֵ י ְּכ ִת ִ
יד ּ
סַ הֲדו ָּתא ִּב ֵ

)טז( וְ הַ ּ ֻלחֹת ַמעֲ ֵ ׂשה ֱאל ִֹהים הֵ ּ ָמה וְ הַ ּ ִמ ְכ ּ ָתב ִמ ְכ ּ ַתב אֱ ל ִֹהים הוּא חָ רוּת ַעל
שה ֱאל ִֹהים הֵ ּ ָמה וְ הַ ּ ִמ ְכ ּ ָתב ִמ ְכ ּ ַתב ֱאל ִֹהים הוּא חָ רוּת ַעל ַה ּ ֻלחֹת:
הַ ּ ֻלחֹת) :טז( וְ הַ ּ ֻלחֹת ַמעֲ ֵ ׂ
)טז( וְ לוּחַ ּיָא עוֹ בָ ָדא ַדיְ ָי ִאנּ וּן ו ְּכ ָתבָ א ְּכ ָתבָ א ַדיְ ָי הוּא ְמפָ ַר ׁש ַעל לוּחַ ּיָא:
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
)יז(

משה קוֹ ל ִמ ְלחָ ָמה ַּב ּ ַמ ֲחנֶה:
ֹאמר אֶ ל ׁ ֶ
וַ ִּי ְׁש ַמע יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אֶ ת קוֹ ל הָ ָעם ְּב ֵרעֹה וַ יּ ֶ

משה קוֹ ל ִמ ְלחָ ָמה ַּב ּ ַמחֲ נֶה:
ֶׁ
ֹאמר אֶ ל
)יז( וַ ִּי ְׁש ַמע יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אֶ ת קוֹ ל הָ ָעם ְּב ֵרעֹה וַ יּ ֶ

)יז( ו ְּׁש ַמע

יתא:
ֹשה קַ ל ְק ָרבָ א ְּב ַמ ְׁש ִר ָ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע יָת קַ ל ַע ּ ָמא ַּכד ְמי ְַּב ִבין וַ אֲ ַמר ְלמ ׁ ֶ

)יח( וַ יֹּאמֶ ר אֵ ין קוֹ ל עֲ נוֹ ת ְּגבו ָּרה וְ אֵ ין קוֹ ל עֲ נוֹ ת חֲלו ׁ ָּשה קוֹ ל ַענּ וֹ ת אָ נ ִֹכי ׁש ֵֹמ ַע:
ֹאמר אֵ ין קוֹ ל עֲ נוֹ ת ְּגבו ָּרה וְ אֵ ין קוֹ ל עֲ נוֹ ת חֲלו ׁ ָּשה קוֹ ל ַענּ וֹ ת אָ נ ִֹכי ׁש ֵֹמ ַע:
)יח( וַ יּ ֶ

אֲמר לָ א
)יח( וַ ַ

קַ ל ִּג ָּב ִרין דְּ נַצְ ִחין ִּב ְק ָרבָ א וְ אַ ף לָ א קַ ל חַ ָּל ִׁשין דְּ ִמ ּ ַת ְּב ִרין קַ ל דִּ ְמחַ ְּי ִכין אֲ נָא ְׁש ָמע:

משה
ֶׁ
אֲשר קָ ַרב אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה וַ ּי ְַרא אֶ ת הָ ֵעגֶל ו ְּמ ֹחלֹת וַ ִּיחַ ר אַ ף
)יט( וַ יְ ִהי ַּכ ׁ ֶ
ֲשר קָ ַרב אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה
ש ּ ֵבר אֹ ָתם ּ ַתחַ ת הָ הָ ר) :יט( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
וַ יּ ְַׁשלֵ ְך ִמיּ ָָדו אֶ ת הַ ּ ֻלחֹת וַ יְ ׁ ַ
משה וַ ַיּ ְׁשלֵ ְך ִמיּ ָָדו אֶ ת הַ ּ ֻלחֹת וַ יְ ׁ ַש ּ ֵבר אֹ ָתם ּ ַתחַ ת הָ הָ ר:
וַ ַּי ְרא אֶ ת הָ ֵעגֶל ו ְּמ ֹחלֹת וַ ִּיחַ ר אַ ף ׁ ֶ

)יט(

ֹשה ו ְּר ָמא ִמידוֹ ִהי יָת לוּחַ יָּא וְ ַת ַּבר י ְָתהוֹ ן
יתא וַ ֲחזָא יָת ֶעגְ לָ א וְ ִחנְ ִּגין ו ְּתקֵ יף רוּגְ זָא ְדמ ׁ ֶ
וַ הֲוָ ה ַּכד קָ ִריב ְל ַמ ְׁש ִר ָ
ְּב ִׁש ּפוֹ לֵ י טו ָּרא:

אֲשר דָּ ק וַ ִּיזֶר ַעל ּ ְפנֵי
ש ֹרף ָּבאֵ ׁש וַ ִּי ְטחַ ן ַעד ׁ ֶ
ֲשר ָעשׂ ּו וַ ִּי ְ ׂ
)כ( וַ ִּי ַּקח אֶ ת הָ ֵעגֶ ל א ׁ ֶ
ש ָראֵ ל) :כ( וַ ִּי ַּקח אֶ ת הָ עֵ גֶל אֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו וַ ִּישְׂ רֹף ָּבאֵ ׁש וַ ִּי ְטחַ ן ַעד
הַ ּ ַמיִ ם וַ יּ ְַׁשק אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֲשר דָּ ק וַ ִּיזֶר ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ַמיִ ם וַ ַּי ְׁשק אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
א ֶׁ

)כ( וּנְ סֵ יב יָת ֶעגְ לָ א ִדי עֲ בָ ד ּו וְ אוֹ קֵ ד ְּבנו ָּרא וְ ׁ ַשף

ַעד דַּ הֲוָ ה ַד ִ ּקיק וּזְ ָרא ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ּיָא וְ אַ ְׁשקֵ י יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

את ָעלָ יו ח ֲָטאָ ה
משה אֶ ל אַ ֲהרֹן ֶמה ָע ָ ׂשה ְל ָך הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי הֵ בֵ ָ
ֶׁ
ֹאמר
)כא( וַ יּ ֶ
ָ
את ָעלָ יו ֲח ָטאָ ה גְ דֹלָ ה:
שה ְלך הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי הֵ בֵ ָ
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן ֶמה ָע ָ ׂ
ֹאמר ׁ ֶ
גְ דֹלָ ה) :כא( וַ יּ ֶ
יתא עֲ לוֹ ִהי חוֹ בָ א ַר ָּבא:
אֲרי אַ יְ ֵת ָ
ֹשה ְלאַ הֲ רֹן ָמה עֲ בַ ד לָ ְך ַע ּ ָמא הָ ֵדין ֵ
אֲמר מ ׁ ֶ
)כא( וַ ַ

)כב(

ֹאמר אַ ֲהרֹן אַ ל יִ חַ ר אַ ף אֲ דֹנִ י אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת אֶ ת הָ ָעם ִּכי ְב ָרע הוּא:
וַ יּ ֶ

ֹאמר אַ הֲ רֹן אַ ל יִ חַ ר אַ ף ֲאדֹנִ י אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת אֶ ת הָ ָעם ִּכי ְב ָרע הוּא:
וַ יּ ֶ

)כב(

)כב( וַ אֲ ַמר אַ הֲ רֹן לָ א יִ ְתקֵ ף

יש הוּא:
אֲרי ְּב ִב ׁ
רוּגְ זָא ְד ִרבּ וֹ נִ י אַ ְּת יְ ַד ַע ְּת יָת ַע ּ ָמא ֵ

יש אֲ ׁ ֶשר
משה הָ ִא ׁ
ֶׁ
ֲשר ֵי ְלכ ּו ְלפָ נֵינ ּו ִּכי זֶה
שה לָ נ ּו אֱ ל ִֹהים א ׁ ֶ
ֹאמר ּו ִלי עֲ ֵ ׂ
)כג( וַ יּ ְ
הֶ עֱ לָ נ ּו ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֹא י ַָד ְענ ּו ֶ
ֲשר
שה לָ נ ּו ֱאל ִֹהים א ׁ ֶ
ֹאמר ּו ִלי עֲ ֵ ׂ
מה הָ יָה לוֹ ) :כג( וַ יּ ְ
אֲשר הֶ עֱ לָ נ ּו ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֹא י ַָד ְענ ּו ֶמה הָ יָ ה לוֹ :
יש ׁ ֶ
משה הָ ִא ׁ
ֶׁ
י ְֵלכ ּו ְלפָ נֵינ ּו ִּכי זֶה

)כג(

ֹשה ּ ַג ְב ָרא דִּ י אַ ְּסקָ נָא ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם לָ א יְ ַד ְענָא ַמה
קֳד ָמנָא אֲ ֵרי ֵדין מ ׁ ֶ
אֲמר ּו ִלי ִעבֵ יד לָ נָא דַּ חֲלַ ן דִּ י יְ הָ כָ ן ָ
וַ ָ
יה:
הֲ וָ ה לֵ ּ
)כד(

וָ אֹ ַמר לָ הֶ ם ְל ִמי זָהָ ב ִה ְת ּ ָפ ָרק ּו וַ ִּי ְּתנ ּו ִלי וָ אַ ְׁש ִלכֵ ה ּו בָ אֵ ׁש וַ יֵּצֵ א הָ ֵעגֶ ל הַ זֶּה:

)כד( וָ אֹ ַמר לָ הֶ ם ְל ִמי ָזהָ ב ִה ְת ּ ָפ ָרק ּו וַ ִּי ְּתנ ּו ִלי וָ אַ ְׁש ִלכֵ ה ּו בָ אֵ ׁש וַ ּיֵצֵ א הָ ֵעגֶל הַ זֶּה:

אֲמ ִרית
)כד( וַ ָ

יה ְּבנו ָּרא וּנְ פַ ק ֶעגְ לָ א הָ ֵדין:
ית ּ
ְלהוֹ ן ְל ָמן דַּ הֲ בָ א ּ ָפ ִריק ּו וִ יהָ ב ּו ִלי ו ְּר ִמ ֵ
)כה(

משה אֶ ת הָ ָעם ִּכי פָ ֻר ַע הוּא ִּכי פְ ָרעֹה אַ הֲ רֹן ְל ִׁש ְמצָ ה ְּבקָ ֵמיהֶ ם:
וַ יּ ְַרא ׁ ֶ

משה אֶ ת הָ ָעם ִּכי פָ ֻר ַע הוּא ִּכי ְפ ָרעֹה אַ הֲ רֹן ְל ִׁש ְמצָ ה ְ ּבקָ ֵמיהֶ ם:
וַ ַּי ְרא ׁ ֶ

)כה(

ֹשה יָת ַע ּ ָמא
)כה( וַ ֲחזָא מ ׁ ֶ

יש ְל ָד ֵריהוֹ ן:
ילנּ וּן אַ ֲהרֹן לַ אֲ סָ בו ְּתהוֹ ן ׁש ּום ִּב ׁ
אֲרי בָ טֵ ִ
אֲרי ְב ִטיל הוּא ֵ
ֵ

ֹאמר ִמי לַ יהֹוָ ה אֵ לָ י וַ יֵּאָ ְספ ּו אֵ לָ יו ָּכל ְּבנֵי
משה ְּב ׁ ַש ַער הַ ּ ַמ ֲחנֶה וַ יּ ֶ
ֶׁ
)כו( וַ יַּעֲ מֹד
בנֵי לֵ וִ י) :כו(
ֹאמר ִמי לַ יהֹוָ ה אֵ לָ י וַ יֵּאָ ְספ ּו אֵ לָ יו ָּכל ְ ּ
משה ְ ּב ׁ ַש ַער הַ ּ ַמ ֲחנֶה וַ יּ ֶ
לֵ וִ י) :כו( וַ יַּעֲ מֹד ׁ ֶ
יה ָּכל ְּבנֵי לֵ וִ י:
אֲמר ָמן דַּ חֲלַ ּיָא ַדיְ ָי יֵיתוּן ְלוָ ִתי וְ ִא ְת ַּכ ּנ ָׁש ּו ְלוָ ֵת ּ
יתא וַ ַ
מ ׁ ֶשה ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ִר ָ
וְ קָ ם ֹ

יש חַ ְרבּ וֹ ַעל יְ ֵרכוֹ ִע ְבר ּו
ֹאמר לָ הֶ ם כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל שִׂ ימ ּו ִא ׁ
)כז( וַ יּ ֶ
יש אֶ ת
יש אֶ ת ֵר ֵעה ּו וְ ִא ׁ
יש אֶ ת אָ ִחיו וְ ִא ׁ
וָ ׁשוּב ּו ִמ ּ ׁ ַש ַער לָ ׁ ַש ַער ַּב ּ ַמ ֲחנֶה וְ ִה ְרג ּו ִא ׁ
יש חַ ְרבּ וֹ ַעל יְ ֵרכוֹ ִע ְבר ּו
ֹאמר לָ הֶ ם כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל שִׂ ימ ּו ִא ׁ
ְקרֹבוֹ ) :כז( וַ יּ ֶ
יש אֶ ת ְקרֹבוֹ :
יש אֶ ת ֵרעֵ ה ּו וְ ִא ׁ
יש אֶ ת אָ ִחיו וְ ִא ׁ
וָ ׁשוּב ּו ִמ ּ ׁ ַש ַער לָ ׁ ַש ַער ַּב ּ ַמחֲ נֶה וְ ִה ְרג ּו ִא ׁ

)כז(

יתא
יה ִעבַ ר ּו וְ תוּב ּו ִמ ְּת ַרע ִל ְת ַרע ְּב ַמ ְׁש ִר ָ
יה ַעל י ְַר ּ ֵכ ּ
אֲמר ְלהוֹ ן ִּכ ְדנַן אֲ ַמר יְ ָי אֱלָ הָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ַש ּו ּו גְ בַ ר חַ ְר ּ ֵב ּ
וַ ַ
יה:
יה ֶו ֱאנ ַׁש יָת קָ ִריבֵ ּ
ו ְּקטוּל ּו גְ בַ ר יָת אָ חו ִּהי וּגְ בַ ר יָת חַ ְב ֵר ּ
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
יש:
לשת אַ ְלפֵ י ִא ׁ
משה וַ ִּי ּפֹל ִמן הָ ָעם ַּביּוֹ ם הַ הוּא ִּכ ְׁש ׁ ֶ
)כח( וַ יַּעֲ שׂ ּו ְבנֵי לֵ וִ י ִּכ ְדבַ ר ׁ ֶ
יש:
לשת אַ ְלפֵ י ִא ׁ
משה וַ ִּי ּפֹל ִמן הָ ָעם ַּביּוֹ ם הַ הוּא ִּכ ְׁש ׁ ֶ
)כח( וַ יַּעֲ שׂ ּו ְבנֵי לֵ וִ י ִּכ ְדבַ ר ׁ ֶ

)כח( וַ עֲ בָ ד ּו

ֹשה וּנְ פַ ל ִמן ַע ּ ָמא ְּביוֹ ָמא הַ הוּא ִּכ ְתלָ ָתא אַ ְל ִפין ּ ַג ְב ָרא:
ְבנֵי לֵ וִ י ְּכ ִפ ְת ּ ָג ָמא ְדמ ׁ ֶ

יש ִּב ְבנוֹ ו ְּבאָ ִחיו וְ לָ ֵתת עֲ לֵ יכֶ ם
משה ִמ ְלא ּו י ְֶדכֶ ם הַ יּוֹ ם לַ יהֹוָ ה ִּכי ִא ׁ
ֹאמר ׁ ֶ
)כט( וַ יּ ֶ
יש ִּב ְבנוֹ ו ְּבאָ ִחיו וְ לָ ֵתת
משה ִמ ְלא ּו י ְֶדכֶ ם הַ יּוֹ ם לַ יהֹוָ ה ִּכי ִא ׁ
ֶׁ
ֹאמר
הַ יּוֹ ם ְ ּב ָרכָ ה) :כט( וַ יּ ֶ
יה ו ְּבאָ חו ִּהי
אֲרי ְּגבַ ר ִּב ְב ֵר ּ
קֳדם יְ ָי ֵ
ֹשה קָ ִריב ּו י ְֶדכוֹ ן קֻ ְר ָּבנָא יוֹ ָמא ֵדין ָ
עֲ לֵ יכֶ ם הַ יּוֹ ם ְ ּב ָרכָ ה) :כט( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
ו ְּלאַ יְ ָתאָ ה עֲ לֵ יכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ִּב ְרכָ ן:

אתם ח ֲָטאָ ה גְ דֹלָ ה וְ ַע ּ ָתה
משה אֶ ל הָ ָעם אַ ּ ֶתם ח ֲָט ֶ
ֶׁ
ֹאמר
)ל( וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ יּ ֶ
משה אֶ ל
ֶׁ
ֹאמר
אתכֶ ם) :ל( וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ יּ ֶ
אֶ עֱ לֶ ה אֶ ל יְ הֹוָ ה אוּלַ י אֲ כַ ּ ְפ ָרה ְּב ַעד חַ ּ ַט ְ
אתכֶ ם:
אתם ח ֲָטאָ ה גְ דֹלָ ה וְ ַע ּ ָתה אֶ עֱ לֶ ה אֶ ל יְ הֹוָ ה אוּלַ י אֲכַ ּ ְפ ָרה ְ ּב ַעד חַ ּ ַט ְ
הָ ָעם אַ ּ ֶתם ֲח ָט ֶ

)ל(

קֳדם יְ ָי ָמ ִאים אֲ כַ ּ ֵפר ַעל
ֹשה ְל ַע ּ ָמא ַא ּתוּן חַ ְב ּתוּן חוֹ בָ א ַר ָּבא ו ְּכ ַען אֶ ּ ַסק ָ
וַ הֲוָ ה ְּביוֹ ָמא ְדבַ ְתרוֹ ִהי וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
חוֹ בֵ יכוֹ ן:

ֹאמר אָ ּנָא חָ ָטא הָ ָעם הַ זֶּה ח ֲָטאָ ה גְ דֹלָ ה וַ יַּעֲ שׂ ּו לָ הֶ ם
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יּ ַ
ָשב ׁ ֶ
)לא( וַ יּ ׁ ָ
ֹאמר אָ ּנָא חָ ָטא הָ ָעם הַ זֶּה ח ֲָטאָ ה גְ דֹלָ ה וַ יַּעֲ שׂ ּו
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ ּי ַ
ֶׁ
אֱ לֹהֵ י זָהָ ב) :לא( וַ ָּי ׁ ָשב
לָ הֶ ם אֱ לֹהֵ י זָ הָ ב:

קֳדם יְ ָי וַ אֲ ָמר ְּבבָ ע ּו חַ ב ַע ּ ָמא ָה ֵדין חוֹ בָ א ַר ָּבא וַ עֲ בָ ד ּו ְלהוֹ ן דַּ חֲלַ ן דִּ ְדהָ ב:
ֹשה ִל ָ
)לא( וְ ַתב מ ׁ ֶ

אֲשר ָּכ ָת ְב ּ ָת:
אתם וְ ִאם אַ יִ ן ְמחֵ נִ י נָא ִמ ִּס ְפ ְר ָך ׁ ֶ
)לב( וְ ַע ּ ָתה ִאם ִּתשּׂ ָ א חַ ּ ָט ָ

אתם וְ ִאם אַ יִ ן ְמחֵ נִ י נָא ִמ ִּס ְפ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר ָּכ ָת ְב ּ ָת:
ִאם ִּתשּׂ ָ א חַ ּ ָט ָ
ְמחֵ נִ י ְכ ַען ִמ ִּס ְפ ָר ְך דִּ י ְכ ַת ְב ּ ָתא:

)לב( וְ ַע ּ ָתה

)לב( ו ְּכ ַען ִאם ׁ ַש ְבקַ ת ְלחוֹ בֵ יהוֹ ן וְ ִאם לָ א

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
אֲשר חָ ָטא ִלי אֶ ְמחֶ נּ ּו ִמ ִּס ְפ ִרי) :לג( וַ יּ ֶ
משה ִמי ׁ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)לג( וַ יּ ֶ
ֵיה ִמ ִס ְפ ִרי:
ֹשה ָמן דִּ י חַ ב קֳ ָד ַמי אֶ ְמ ִח ּנ ּ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
שר חָ ָטא ִלי אֶ ְמחֶ נּ ּו ִמ ִּס ְפ ִרי) :לג( וַ ַ
משה ִמי אֲ ׁ ֶ
ֶׁ

ֲשר דִּ ַּב ְר ִּתי לָ ְך ִה ּנֵה ַמ ְלאָ ִכי יֵלֵ ְך ְלפָ נ ָ
ֶיך
)לד( וְ ַע ּ ָתה לֵ ְך נְ חֵ ה אֶ ת הָ ָעם אֶ ל א ׁ ֶ
אתם) :לד( וְ ַע ּ ָתה לֵ ְך נְ חֵ ה אֶ ת הָ ָעם אֶ ל אֲ ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ִּתי
ו ְּביוֹ ם ּ ָפ ְק ִדי וּפָ קַ ְד ִּתי עֲ לֵ הֶ ם חַ ּ ָט ָ

לָ ְך ִה ּנֵה ַמ ְלאָ ִכי יֵלֵ ְך ְלפָ נ ָ
אתם) :לד( ו ְּכ ַען ִאזֵּיל דַּ ַּבר יָת ַע ּ ָמא
ֶיך ו ְּביוֹ ם ּ ָפ ְק ִדי וּפָ קַ ְד ִּתי עֲ לֵ הֶ ם חַ ּ ָט ָ
אֲתר דִּ י ַמ ֵּל ִלית לָ ְך הָ א ַמ ְלאָ ִכי יְ הַ ְך קֳ ָד ָמ ְך ו ְּביוֹ ם אַ ְס ָערו ִּתי וְ אַ ְס ַער עֲ לֵ יהוֹ ן חוֹ בֵ יהוֹ ן:
לַ ַ
הרֹן) :לה( וַ ִּיגּ ֹף
שה אַ ֲ
ֲשר ָע ָ ׂ
אֲשר ָעשׂ ּו אֶ ת הָ ֵעגֶ ל א ׁ ֶ
)לה( וַ ִּיגּ ֹף יְ הֹוָ ה אֶ ת הָ ָעם ַעל ׁ ֶ
שה אַ הֲ רֹן) :לה( ו ְּמחָ א יְ ָי יָת ַע ּ ָמא ַעל דִּ י
יְ הֹוָ ה אֶ ת ָה ָעם ַעל אֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו אֶ ת הָ ֵעגֶל ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ִא ְׁש ּ ַת ְע ָּבד ּו ְל ֶעגְ לָ א דִּ י עֲ בַ ד אַ הֲ רֹן:

אֲשר הֶ עֱ ִלי ָת ֵמאֶ ֶרץ
משה לֵ ְך עֲ לֵ ה ִמזֶּה אַ ּ ָתה וְ הָ ָעם ׁ ֶ
ֶׁ
לג )א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
נִש ַּב ְע ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ךָ
ֲשר ְׁ
ִמצְ ָריִ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ְ
ית ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ֲשר הֶ עֱ ִל ָ
משה לֵ ך עֲ לֵ ה ִמזֶּה אַ ּ ָתה וְ הָ ָעם א ׁ ֶ
אֶ ְּתנ ֶּנָה) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
שר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ ְצחָ ק ו ְּליַעֲ קֹב לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ָך אֶ ְּתנ ֶּנָה) :א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם
אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ֹשה ִאזֵּיל סַ ק ִמ ָּכא אַ ְּת וְ ַע ּ ָמא דְּ אַ ּ ֶס ְק ּ ָתא ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ַריִ ם ְלאַ ְר ָעא דִּ י קַ ּי ִֵמית ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב
מ ֶׁ
ימר ִל ְבנ ְ
ָיך אֶ ְּתנִ ּנ ַּה:
ְל ֵמ ַ

)ב( וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך ַמ ְלאָ ְך וְ גֵ ַר ְׁש ִּתי אֶ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ ִח ִּתי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי הַ ִח ִּוי
וְ הַ יְ בו ִּסי) :ב( וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך ַמ ְלאָ ְך וְ ג ֵַר ְׁש ִּתי אֶ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י הָ ֱאמ ִֹרי וְ הַ ִח ִּתי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי הַ ִח ִּוי
וְ הַ יְ בו ִּסי:

קֳד ָמ ְך ַמ ְלאָ כָ א וְ אֵ ָת ֵר ְך יָת ְּכנַעֲ נָאֵ י אֱמוֹ ָראֵ י וְ ִח ּ ָתאֵ י ו ְּפ ִרזָּאֵ י ִח ָ ּואֵ י וִ יבוּסָ אֵ י:
)ב( וְ אֶ ְׁשלַ ח ָ

)ג( אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש ִּכי לֹא אֶ עֱ לֶ ה ְּב ִק ְר ְּב ָך ִּכי ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף אַ ּ ָתה ּ ֶפן
אֲ כֶ ְל ָך ַּבדָּ ֶר ְך) :ג( אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש ִּכי לֹא אֶ עֱ לֶ ה ְ ּב ִק ְר ְ ּב ָך ִּכי ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף אַ ּ ָתה

אֲרי ַעם ְק ׁ ֵשי ְק ַדל אַ ְּת
ּ ֶפן אֲ כֶ ְל ָך ַּבדָּ ֶר ְך) :ג( ְלאַ ְר ָעא ַע ְבדָּ א חֲלָ ב ו ְּדבָ ׁש אֲ ֵרי לָ א אֲ סַ ּ ֵלק ְׁש ִכנְ ִּתי ִמ ּ ֵבינ ְָך ֵ
אֲשיצִ ּנ ְָך ְּבאָ ְרחָ א:
יל ָמא ׁ ֵ
דִּ ְ
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
יש עֶ ְדיוֹ ָעלָ יו:
)ד( וַ ִּי ְׁש ַמע הָ ָעם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הָ ָרע הַ זֶּה וַ ִּי ְתאַ ָּבל ּו וְ לֹא ׁ ָשת ּו ִא ׁ
יש עֶ ְדיוֹ ָעלָ יו:
וַ ִּי ְׁש ַמע הָ ָעם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הָ ָרע הַ זֶּה וַ ִּי ְתאַ ָּבל ּו וְ לֹא ׁ ָשת ּו ִא ׁ

)ד(

)ד( ו ְּׁש ַמע ַע ּ ָמא יָת

ֵיה עֲ לוֹ ִהי:
ישא הָ ֵדין וְ ִא ְתאַ ָּבל ּו וְ לָ א ׁ ַש ִּוי ּו ְּגבַ ר ִּתקּ וּן זֵינ ּ
ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא ִב ׁ ָ

ש ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף ֶרגַ ע אֶ חָ ד
משה ֱאמֹר אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)ה( וַ יּ ֶ
שה ּ ָ ְ
יך וְ ַע ּ ָתה הוֹ ֵרד ֶע ְדיְ ָך ֵמ ָעלֶ ָ
ית ָ
לך) :ה(
יך וְ אֵ ְד ָעה ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
אֶ עֱ לֶ ה ְב ִק ְר ְּב ָך וְ ִכ ִ ּל ִ

משה ֱאמֹר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף ֶרגַ ע אֶ חָ ד אֶ עֱ לֶ ה ְב ִק ְר ְ ּב ָך
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
יך וְ ַע ּ ָתה הוֹ ֵרד ֶע ְדיְ ָך ֵמ ָעלֶ ָ
ית ָ
ימר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ֹשה אֵ ַ
שה ָּל ְך) :ה( וַ אֲ ַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
יך וְ אֵ ְד ָעה ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
וְ ִכ ִ ּל ִ
קֳד ַמי ָמה
אַ ּתוּן ַעם ְק ׁ ֵשי ְק ַדל ׁ ָש ָעה ח ֲָדא אֲ סַ ּ ֵלק ְׁש ִכנְ ִּתי ִמ ּ ֵבינ ְָך וְ אֵ ׁ ֵשצִ ּנ ְָך ו ְּכ ַען אַ ְע ִדי ִּתקּ וּן זֵינ ְָך ִמ ּנ ְָך ו ְּּגלֵ י ָ
אַ ְע ּ ֵבד לָ ְך:

ש ָראֵ ל אֶ ת ֶע ְדיָם ֵ
)ו( וַ ִּי ְת ַנ ְּצל ּו בְ נֵי יִ ְ ׂ
מהַ ר חוֹ ֵרב) :ו( וַ ִּי ְת ַנ ְּצל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ֶע ְד ָים
מהַ ר חוֹ ֵרב) :ו( וְ אַ ְעדִּ יא ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ִּתקּ וּן זֵינֵיהוֹ ן ִמ ּטו ָּרא ְדחוֹ ֵרב:
ֵ
ּמשה יִ ַּקח אֶ ת הָ אֹ הֶ ל וְ נ ָָטה לוֹ ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה הַ ְרחֵ ק ִמן הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ קָ ָרא לוֹ
)ז( ו ׁ ֶ
חנֶה) :ז(
אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ הָ יָה ָּכל ְמבַ ּ ֵק ׁש יְ הֹוָ ה יֵצֵ א אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד אֲ ׁ ֶשר ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲ
ּמשה יִ ַּקח אֶ ת הָ אֹ הֶ ל וְ נ ָָטה לוֹ ִמחוּץ לַ ּ ַמחֲ נֶה הַ ְרחֵ ק ִמן הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ קָ ָרא לוֹ אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ הָ יָ ה
ו ֶׁ
ָּכל ְמבַ ּ ֵק ׁש יְ הֹוָ ה יֵצֵ א אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד אֲ ׁ ֶשר ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲ
יה
יה לֵ ּ
ֹשה נְ ִסיב יָת ַמ ְׁש ְּכנָא וּפַ ְרסֵ ּ
חנֶה) :ז( ּומ ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי נְ פַ ק
יה ַמ ְׁש ַּכן ּ ֵבית או ְּלפָ נָא וִ יהֵ י ָּכל דְּ ָתבַ ע או ְּלפַ ן ִמן ָ
יתא וְ קָ ֵרי לֵ ּ
יתא אַ ְרחֵ יק ִמן ַמ ְׁש ִר ָ
ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
יתא:
ְל ַמ ְׁש ַּכן ּ ֵבית או ְּלפָ נָא ִדי ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ

יש ּ ֶפ ַתח אָ הֳ לוֹ
משה אֶ ל הָ אֹ הֶ ל יָקוּמ ּו ָּכל הָ ָעם וְ נִ ְּצב ּו ִא ׁ
ֶׁ
)ח( וְ הָ יָה ְּכצֵ את
משה אֶ ל הָ אֹ הֶ ל יָקוּמ ּו ָּכל
ֶׁ
משה ַעד בּ ֹאוֹ הָ אֹ הֱלָ ה) :ח( וְ הָ יָה ְּכצֵ את
ֶׁ
וְ ִה ִּביט ּו אַ ח ֲֵרי
ֹשה
משה ַעד בּ ֹאוֹ הָ אֹ הֱלָ ה) :ח( וַ הֲ וָ ה ַּכד נְ פַ ק מ ׁ ֶ
ֶׁ
יש ּ ֶפ ַתח אָ הֳ לוֹ וְ ִה ִ ּביט ּו אַ ח ֲֵרי
הָ ָעם וְ נִ ְּצב ּו ִא ׁ
ֹשה ַעד דְּ ָעלֵ ל ְל ַמ ְׁש ְּכנָא:
ְל ַמ ְׁש ְּכנָא קַ ְּי ִמין ָּכל ַע ּ ָמא ו ִּמ ְת ַע ְּת ִדין ְּגבַ ר ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא ו ִּמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין אֲ חוֹ ֵרי מ ׁ ֶ

משה הָ אֹ הֱלָ ה י ֵֵרד ַע ּמוּד הֶ ָענָן וְ ָע ַמד ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ ִד ּ ֶבר ִעם
ֶׁ
)ט( וְ הָ יָה ְּכבֹא
ֶׁ
משה) :ט(
משה הָ אֹ הֱלָ ה י ֵֵרד ַע ּמוּד הֶ ָענָן וְ ָע ַמד ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ ִד ּ ֶבר ִעם ׁ ֶ
משה) :ט( וְ הָ ָיה ְּכבֹא ׁ ֶ
ֹשה:
ֹשה ְל ַמ ְׁש ְּכנָא נ ִָחית ַע ּמו ָּדא דַּ עֲ ָננָא וְ קָ אֵ ם ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלל ִעם מ ׁ ֶ
וַ הֲוָ ה ַּכד ָעלֵ ל מ ׁ ֶ

)י( וְ ָראָ ה כָ ל הָ ָעם אֶ ת ַע ּמוּד הֶ ָענָן ע ֵֹמד ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ קָ ם ָּכל הָ ָעם וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו
יש ּ ֶפ ַתח אָ הֳ לוֹ ) :י( וְ ָראָ ה כָ ל הָ ָעם אֶ ת ַע ּמוּד הֶ ָענָן עֹמֵ ד ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ קָ ם ָּכל הָ ָעם
ִא ׁ
יש ּ ֶפ ַתח אָ הֳ לוֹ :
וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו ִא ׁ

)י( וַ ֲחזָן ָּכל ַע ּ ָמא יָת ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא קָ אֵ ם ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא וְ קַ ְּי ִמין ָּכל ַע ּ ָמא

ֵיה:
וְ סָ גְ ִדין ְּגבַ ר ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנ ּ

יש אֶ ל ֵר ֵעה ּו וְ ׁ ָשב אֶ ל
ֲשר יְ ַד ֵּבר ִא ׁ
משה ּ ָפנִ ים אֶ ל ּ ָפנִ ים ַּכא ׁ ֶ
)יא( וְ ִד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ְ
הַ ּ ַמ ֲחנֶה ו ְּמ ׁ ָש ֲרתוֹ יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן נוּן נ ַַער לֹא י ִָמ ׁ
יש ִמ ּתוֹ ך הָ אֹ הֶ ל) :יא( וְ ִד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
יש אֶ ל ֵר ֵעה ּו וְ ׁ ָשב אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה ו ְּמ ׁ ָש ֲרתוֹ יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן
משה ּ ָפנִ ים אֶ ל ּ ָפנִ ים ַּכאֲ ׁ ֶשר יְ ַד ּ ֵבר ִא ׁ
ֶׁ

יה
ֹשה ַמ ְמלַ ל ִעם ַמ ְמלַ ל ְּכ ָמא דִּ ְמ ַמ ּ ֵלל ְּגבַ ר ִעם חַ ְב ֵר ּ
יש ִמ ּתוֹ ְך הָ אֹ הֶ ל) :יא( ו ִּמ ְת ַמ ּ ֵלל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ
נ ַַער לֹא יָ ִמ ׁ
ימא לָ א עֲ ֵדי ִמגּ וֹ ַמ ְׁש ְּכנָא:
ֵיה יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּבר נוּן עוּלֵ ָ
יתא ו ְּמ ׁשו ְּמ ׁ ָשנ ּ
וְ ָתב ְל ַמ ְׁש ִר ָ

משה אֶ ל יְ הֹוָ ה ְראֵ ה אַ ּ ָתה אֹ ֵמר אֵ לַ י הַ ַעל אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה וְ אַ ּ ָתה לֹא
ֹאמר ׁ ֶ
)יב( וַ יּ ֶ
ָ
את חֵ ן
הוֹ ַד ְע ּ ַתנִ י אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ִּת ְׁשלַ ח ִע ּ ִמי וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת יְ ַד ְע ִּתיך ְב ׁ ֵשם וְ גַ ם ָמצָ ָ
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה ְראֵ ה אַ ּ ָתה אֹ ֵמר אֵ לַ י הַ ַעל אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה וְ אַ ּ ָתה לֹא
ֶׁ
ֹאמר
ְ ּב ֵעינָי) :יב( וַ יּ ֶ

הוֹ ַד ְע ּ ַתנִ י אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ִּת ְׁשלַ ח ִע ּ ִמי וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת יְ ַד ְע ִּת ָ
אֲמר
את חֵ ן ְּב ֵעינָי) :יב( וַ ַ
יך ְב ׁ ֵשם וְ גַ ם ָמצָ ָ
ית ְך
קֳדם יְ ָי ֲחזֵי ְדאַ ְּת אָ ַמר ִלי אַ ּ ֵסיק יָת ַע ּ ָמא הָ ֵדין וְ אַ ְּת לָ א הוֹ ַד ְע ּ ַתנִ י יָת דִּ י ִת ְׁשלַ ח ִע ּ ִמי וְ אַ ְּת אָ ַמ ְר ְּת ַר ִּב ָ
ֹשה ָ
מ ֶׁ
חֲמין קֳ ָד ָמי:
ְּב ׁשוּם וְ אַ ף אַ ְׁש ַּכ ְח ּ ָתא ַר ִ
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך הוֹ ִדעֵ נִ י נָא אֶ ת דְּ ָרכֶ ָך וְ אֵ ָדעֲ ָך ְל ַמ ַען אֶ ְמצָ א
)יג( וְ ַע ּ ָתה ִאם נָא ָמצָ ִ
חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך הוֹ ִד ֵענִ י נָא
ֶיך ו ְּראֵ ה ִּכי ַע ּ ְמ ָך הַ גּ וֹ י הַ זֶּה) :יג( וְ ַע ּ ָתה ִאם נָא ָמצָ ִ

אֶ ת דְּ ָרכֶ ָך וְ אֵ ָדעֲ ָך ְל ַמ ַען אֶ ְמצָ א חֵ ן ְ ּבעֵ ינ ָ
ֶיך ו ְּראֵ ה ִּכי ַע ּ ְמ ָך הַ גּ וֹ י הַ זֶּה) :יג( ו ְּכ ַען ִאם ְּכ ַען אַ ְׁש ָּכ ִחית
ְ
ְ
ְ
ְ
אֲרי ַע ּ ָמך ַע ּ ָמא
קֳד ָמך וּגְ לֵ י קָ ָד ָמך ֵ
ַרח ֲִמין קֳ ָד ָמ ְך הוֹ ַד ְענִ י ְכ ַען יָת אוֹ ַרח טוּבָ ְך וְ ִאדַּ ע ַרח ֲָמך ְּב ִדיל דְּ אַ ְׁש ַּכח ַרח ֲִמין ָ
הָ ֵדין:
ְ
ְ
אֲמר ְׁש ִכנְ ִּתי ְתהַ ךְ
ֹאמר ּ ָפנַי יֵלֵ כ ּו וַ הֲ נִ ח ִֹתי לָ ך) :יד( וַ ַ
ֹאמר ּ ָפנַי יֵלֵ כ ּו וַ הֲנִ ח ִֹתי לָ ך) :יד( וַ יּ ַ
)יד( וַ יּ ַ
וְ אָ נִ יחַ לָ ְך:

ֹאמר אֵ לָ יו ִאם אֵ ין ּ ָפנ ָ
ֹאמר אֵ לָ יו ִאם אֵ ין
ֶיך ה ְֹל ִכים אַ ל ּ ַתעֲ לֵ נ ּו ִמזֶּה) :טו( וַ יּ ֶ
)טו( וַ יּ ֶ
ּ ָפנ ָ
ְ
אֲמר קֳ ָדמוֹ ִהי ִאם לֵ ית ְׁש ִכנְ ּ ָתך ְמהַ ְ ּלכָ א בֵ י ָננָא לָ א ַת ְס ִקי ָננָא ִמ ָּכא:
ֶיך ה ְֹל ִכים אַ ל ּ ַתעֲ לֵ נ ּו ִמזֶּה) :טו( וַ ַ

אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך אֲ נִ י וְ ַע ּ ֶמ ָך הֲ לוֹ א ְּבלֶ ְכ ְּת ָך ִע ּ ָמנ ּו
)טז( וּבַ ּ ֶמה יִ ָ ּו ַדע אֵ פוֹ א ִּכי ָמצָ ִ
א ָד ָמה) :טז( וּבַ ּ ֶמה יִ ָ ּו ַדע אֵ פוֹ א ִּכי
ֲשר ַעל ּ ְפ ֵני הָ ֲ
נִפ ִלינ ּו אֲ נִ י וְ ַע ּ ְמ ָך ִמ ָּכל הָ ָעם א ׁ ֶ
וְ ְ

אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינ ָ
ֲשר ַעל
ֶיך אֲנִ י וְ ַע ּ ֶמ ָך הֲלוֹ א ְ ּבלֶ ְכ ְּת ָך ִע ּ ָמנ ּו וְ נִ ְפ ִלינ ּו אֲ נִ י וְ ַע ּ ְמ ָך ִמ ָּכל הָ ָעם א ׁ ֶ
ָמצָ ִ
קֳד ָמ ְך אֲ נָא וְ ַע ּ ָמ ְך הֲ לָ א ְּב ֵמהַ ְך ְׁש ִכנְ ּ ָת ְך ִע ּ ָמנָא
חֲמין ָ
אֲרי אַ ְׁש ָּכ ִחית ַר ִ
ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה) :טז( וּבַ ּ ֶמה יִ ְתיַדַּ ע הָ כָ א ֵ
ישן ִלי ו ְּל ַע ּ ָמ ְך ְמ ׁ ַש ּנֵי ִמ ָּכל ַע ּ ָמא דִּ י ַעל אַ ּ ֵפי אַ ְר ָעא:
וְ יִ ְת ַע ְּב ַדן לָ נָא ְפ ִר ׁ ָ

את חֵ ן
משה ַּגם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ּ ָת אֶ עֱ ֶ ׂשה ִּכי ָמצָ ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)יז( וַ יּ ֶ
שה
ֲשר דִּ ַּב ְר ּ ָת אֶ עֱ ֶ ׂ
משה ּ ַגם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה א ׁ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
שם) :יז( וַ יּ ֶ
ְּב ֵעינַי וָ אֵ ָדעֲ ָך ְּב ׁ ֵ

את חֵ ן ְ ּב ֵעינַי וָ אֵ ָדעֲ ָך ְ ּב ׁ ֵשם:
ִּכי ָמצָ ָ
ית ְך ְּב ׁשוּם:
אַ ְׁש ַּכ ְח ּ ָתא ַרח ֲִמין קֳ ָד ַמי וְ ַר ִּב ָ

אֲרי
ֹשה אַ ף יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין דִּ י ַמ ֶּל ְל ּ ָתא אֶ ְע ּ ֵבד ֵ
)יז( וַ אֲ ַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ

ֹאמר הַ ְראֵ נִ י נָא אֶ ת ְּכב ֶֹד ָך:
ֹאמר הַ ְראֵ נִ י נָא אֶ ת ְּכב ֶֹד ָך) :יח( וַ יּ ַ
)יח( וַ יּ ַ
יְ קָ ָר ְך:

אֲמר אַ ֲחזֵינִ י ְכ ַען יָת
)יח( וַ ָ

אתי ְב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ְלפָ נ ָ
ֹאמר אֲ נִ י אַ עֲ ִביר ָּכל טו ִּבי ַעל ּ ָפנ ָ
ֶיך וְ חַ נּ ִֹתי אֶ ת
ֶיך וְ קָ ָר ִ
)יט( וַ יּ ֶ
שר א ֲַרחֵ ם) :יט( וַ יֹּאמֶ ר אֲנִ י אַ עֲ ִביר ָּכל טו ִּבי ַעל ּ ָפנ ָ
ֶיך
אֲ ׁ ֶשר אָ חֹן וְ ִרחַ ְמ ִּתי אֶ ת אֲ ׁ ֶ
אתי ְב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ְלפָ נ ָ
ֲשר אָ חֹן וְ ִרחַ ְמ ִּתי אֶ ת אֲ ׁ ֶשר ֲא ַרחֵ ם:
ֶיך וְ חַ נּ ִֹתי אֶ ת א ׁ ֶ
וְ קָ ָר ִ
אַ ְע ַּבר ָּכל טו ִּבי ַעל אַ ּ ָפ ְ
יך וְ אֶ ְק ֵרי ִב ְׁש ָמא ַדיְ ָי קֳ ָד ָמ ְך וְ אֵ חוֹ ן ְל ָמן דְּ אֵ חוֹ ן וְ אֵ ַרחֵ ם ַעל ָמן ְדאֵ ַרחֵ ם

)יט( וַ אֲ ַמר אֲ נָא

ֹאמר לֹא תוּכַ ל
ֹאמר לֹא תוּכַ ל ִל ְראֹ ת אֶ ת ּ ָפנָי ִּכי לֹא יִ ְראַ נִ י הָ אָ ָדם וָ חָ י) :כ( וַ יּ ֶ
)כ( וַ יּ ֶ
אֲמר לָ א ִתיכוּל ְל ֶמ ֱחזֵי יָת אַ ּ ֵפי ְׁש ִכנְ ִּתי א ֲֵרי לָ א ֶיחֱזִ ינַנִ י
ִל ְראֹ ת אֶ ת ּ ָפנָי ִּכי לֹא יִ ְראַ נִ י הָ אָ ָדם וָ חָ י) :כ( וַ ַ
ֱאנ ׁ ָָשא וְ יִ ְתקַ ּיָם:

ֹאמר יְ הֹוָ ה ִה ּנֵה ָמקוֹ ם
צוּר) :כא( וַ יּ ֶ
)כא( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה ִה ּנֵה ָמקוֹ ם ִא ִּתי וְ נִ ַ ּצ ְב ּ ָת ַעל הַ ּ
אֲמר יְ ָי הָ א אָ ַתר ַמ ְתקַ ן קֳ ָד ַמי וְ ִת ְת ַע ּ ַתד ַעל ִט ּנ ָָרא:
צוּר) :כא( וַ ַ
ִא ִּתי וְ נִ ַ ּצ ְב ּ ָת ַעל ַה ּ
)כב(

נִק ַרת הַ ּצוּר וְ ַ ׂשכּ ִֹתי כַ ּ ִפי ָעלֶ ָ
וְ הָ יָה ַּבעֲ בֹר ְּכב ִֹדי וְ ַ ׂש ְמ ִּת ָ
יך ַעד ָע ְב ִרי:
יך ְּב ְ

שכּ ִֹתי כַ ּ ִפי ָעלֶ ָ
ש ְמ ִּת ָ
יך ַעד ָע ְב ִרי:
יך ְ ּבנִ ְק ַרת הַ ּצוּר וְ ַ ׂ
וְ הָ ָיה ַּבעֲ בֹר ְּכב ִֹדי וְ ַ ׂ
ימ ִרי עֲ לָ ְך ַעד דְּ אֶ עֱ בַ ר:
וְ אֵ ׁ ַש ִּוינ ְָך ִּב ְמ ָע ַרת ִט ּנ ָָרא וְ אָ גֵין ְּב ֵמ ְ

)כב(

)כב( וִ יהֵ י ְּב ֵמעֲ בַ ר יְ קָ ִרי

ית
ית אֶ ת אֲ ח ָֹרי וּפָ נַי לֹא י ֵָרא ּו) :כג( וַ הֲ ִסר ִֹתי אֶ ת ַּכ ּ ִפי וְ ָר ִא ָ
)כג( וַ ה ֲִסר ִֹתי אֶ ת ַּכ ּ ִפי וְ ָר ִא ָ
אֶ ת אֲ ח ָֹרי וּפָ נַי לֹא י ֵָרא ּו) :כג( וְ אַ ְעדֵּ י יָת דִּ ְב ַרת יְ קָ ִרי וְ ֶת ֱחזֵי יָת ְדּ בַ ְת ָרי וְ ִדקֳ ָד ַמי לָ א יִ ְתחֲזוּן:

אשֹנִ ים וְ כָ ַת ְב ִּתי ַעל
משה ּ ְפסָ ל ְל ָך ְׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים ָּכ ִר ׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
לד )א( וַ יּ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה
ֲשר ִׁש ַּב ְר ּ ָת) :א( וַ יּ ֶ
אשֹנִ ים א ׁ ֶ
ֲשר הָ י ּו ַעל הַ ּ ֻלחֹת הָ ִר ׁ
הַ ּ ֻלחֹת אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים א ׁ ֶ

ֲשר הָ י ּו
אשֹנִ ים וְ כָ ַת ְב ִּתי ַעל הַ ּ ֻלחֹת אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים א ׁ ֶ
משה ּ ְפסָ ל ְל ָך ְׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים ָּכ ִר ׁ
אֶ ל ׁ ֶ
ְ
ֹשה ּ ְפסָ ל לָ ך ְּת ֵרין לוּחֵ י אַ ְב ַנ ּיָא ְּכקַ ְד ָמאֵ י וְ אֶ ְכ ּתוֹ ב
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ֲשר ִׁש ַּב ְר ּ ָת) :א( וַ ַ
אשֹנִ ים א ׁ ֶ
ַעל הַ ּ ֻלחֹת הָ ִר ׁ
ַעל לוּחַ ּיָא יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא ִדי הֲווֹ ַעל לוּחַ ּיָא קַ ְד ָמאֵ י דִּ י ְתבַ ְר ּ ָתא:
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)ב(

ֹאש הָ הָ ר:
ית בַ בּ ֹקֶ ר אֶ ל הַ ר ִסינַי וְ נִ ַ ּצ ְב ּ ָת ִלי ׁ ָשם ַעל ר ׁ
וֶ ְהיֵה נָכוֹ ן לַ בּ ֹקֶ ר וְ ָע ִל ָ

ֹאש הָ הָ ר:
ית בַ בּ ֹקֶ ר אֶ ל הַ ר ִסינַי וְ נִ ַ ּצ ְב ּ ָת ִלי ׁ ָשם ַעל ר ׁ
)ב( ו ְֶהיֵה ָנכוֹ ן לַ בּ ֹקֶ ר וְ ָע ִל ָ

הוֵי ז ּ ִַמין
)ב( ֶו ֱ

יש טו ָּרא:
קֳד ַמי ּ ַת ּ ָמן ַעל ֵר ׁ
ְלצַ ְפ ָרא וְ ִת ּ ַסק ְּבצַ ְפ ָרא ְלטו ָּרא ְד ִסינַי וְ ִת ְת ַע ּ ַתד ָ

יש אַ ל י ֵָרא ְּבכָ ל הָ הָ ר ַּגם הַ ּצֹאן וְ הַ ָּבקָ ר אַ ל
יש לֹא יַעֲ לֶ ה ִע ּ ָמ ְך וְ גַ ם ִא ׁ
)ג( וְ ִא ׁ
ְ
יש אַ ל י ֵָרא ְ ּבכָ ל הָ הָ ר ּ ַגם
יש לֹא יַעֲ לֶ ה ִע ּ ָמך וְ גַ ם ִא ׁ
יִ ְרע ּו אֶ ל מוּל הָ הָ ר הַ הוּא) :ג( וְ ִא ׁ
הַ ּצֹאן וְ הַ ָּבקָ ר אַ ל יִ ְרע ּו אֶ ל מוּל הָ הָ ר הַ הוּא:

)ג( ֶו ֱאנ ַׁש לָ א יִ ּ ַסק ִע ּ ָמ ְך וְ אַ ף ֱאנ ַׁש לָ א יִ ְת ֲח ֵזי ְּבכָ ל טו ָּרא

אַ ף עֲ נָא וְ תוֹ ֵרי לָ א יִ ְרעוּן לָ קֳ בֵ ל טו ָּרא הַ הוּא:

משה בַ בּ ֹקֶ ר וַ יּ ַַעל אֶ ל הַ ר ִסינַי
אשֹנִ ים וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם ׁ ֶ
)ד( וַ ִּי ְפסֹל ְׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים ָּכ ִר ׁ
אֲשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ וַ ִּי ַּקח ְ ּביָדוֹ ְׁשנֵי לֻ חֹת אֲבָ נִ ים) :ד( וַ ִּי ְפסֹל ְׁשנֵי לֻ חֹת אֲ בָ נִ ים
ַּכ ׁ ֶ
משה בַ בּ ֹקֶ ר וַ י ַַּעל אֶ ל הַ ר ִסינַי ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ וַ ִּי ַּקח ְ ּביָ דוֹ ְׁשנֵי
ֶׁ
אשֹנִ ים וַ ַּי ְׁש ּ ֵכם
ָּכ ִר ׁ
ֹשה ְבצַ ְפ ָרא ו ְּסלֵ ק ְלטו ָּרא ְד ִסינַי ְּכ ָמא ְדפַ ֵּקד יְ ָי
לֻ חֹת אֲ בָ נִ ים) :ד( ו ְּפסַ ל ְּת ֵרין לוּחֵ י אַ ְב ַנ ּיָא ְּכקַ ְד ָמאֵ י וְ אַ ְקדֵּ ם מ ׁ ֶ
יה ְּת ֵרין לוּחֵ י אַ ְב ַניָּא:
יד ּ
יה וּנְ סֵ ב ִּב ֵ
ָת ּ
י ֵ

שם יְ הֹוָ ה) :ה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה ּ ֶב ָענָן
)ה( וַ יּ ֵֶרד יְ הֹוָ ה ֶּב ָענָן וַ ִּי ְת ַי ֵ ּצב ִע ּמוֹ ׁ ָשם וַ ִּי ְק ָרא ְב ׁ ֵ
יה ּ ַת ּ ָמן ו ְּק ָרא ִב ְׁש ָמא דַּ יְ ָי:
שם יְ הֹוָ ה) :ה( וְ ִא ְת ְּג ִלי יְ ָי ַּבעֲ ָננָא וְ ִא ְת ַע ּ ַתד ִע ּ ֵמ ּ
וַ ִּי ְת ַי ֵ ּצב ִע ּמוֹ ׁ ָשם וַ ִּי ְק ָרא ְב ׁ ֵ

)ו( וַ יַּעֲ בֹר יְ הֹוָ ה ַעל ּ ָפנָיו וַ ִּי ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נּ וּן אֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם וְ ַרב
חֶ סֶ ד וֶ א ֶ
ֱמת) :ו( וַ יַּעֲ בֹר יְ הֹוָ ה ַעל ּ ָפנָיו וַ ִּי ְק ָרא יְ הֹוָ ה יְ הֹוָ ה אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נּ וּן אֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם וְ ַרב
חֶ סֶ ד וֶ אֱמֶ ת:

יה ַעל אַ ּפוֹ ִהי ו ְּק ָרא יְ ָי יְ ָי אֱלָ הָ א ַרח ֲָמנָא וְ חַ ּ ָננָא ַמ ְר ִחיק ְרגַ ז ו ַּמ ְס ּגֵי ְל ֶמ ְע ַּבד
)ו( וְ אַ ְע ַּבר יְ ָי ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּ

ַט ְבוָ ן ו ְּק ׁשוֹ ט:

ֹשא ָעוֹ ן וָ פֶ ׁ ַשע וְ חַ ּ ָטאָ ה וְ נ ֵַּקה לֹא יְ נ ֶַּקה ּפֹקֵ ד עֲ וֹ ן אָ בוֹ ת
)ז( נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָ אֲלָ ִפים נ ֵ ׂ
ֹשא ָעוֹ ן
ַעל ָּבנִ ים וְ ַעל ְ ּבנֵי בָ נִ ים ַעל ִׁש ּ ֵל ִׁשים וְ ַעל ִר ּ ֵב ִעים) :ז( נֹצֵ ר חֶ סֶ ד לָ אֲ לָ ִפים נ ֵׂ
וָ פֶ ׁ ַשע וְ חַ ּ ָטאָ ה וְ נ ּ ֵַקה לֹא יְ נ ּ ֶַקה ּפֹקֵ ד עֲ וֹ ן אָ בוֹ ת ַעל ָּבנִ ים וְ ַעל ְ ּבנֵי בָ נִ ים ַעל ִׁש ּ ֵל ִׁשים וְ ַעל
יה וְ ִל ְדלָ א ַתיְ ִבין לָ א
ִר ּ ֵב ִעים) :ז( נ ַָטר ִטיב ּו ְלאַ ְלפֵ י ָד ִרין ׁ ָשבֵ ק לַ עֲ וָ יָן וְ ִל ְמרוֹ ד ו ְּלחוֹ ִבין סָ לַ ח ִל ְד ַתיְ ִבין ְלאוֹ ַריְ ֵת ּ
יעי:
יתי וְ ַעל ַדר ְר ִב ָ
ְמז ּ ֵַכי ַמ ְס ַער חוֹ בֵ י אֲבָ הָ ן ַעל ְּבנִ ין וְ ַעל ְּבנֵי ְבנִ ין ָמ ָר ִדין ַעל דַּ ר ְּת ִל ָ

משה וַ ִּיקּ ֹד אַ ְרצָ ה וַ ִּי ְׁש ּ ָתח ּו:
משה וַ ִּיקּ ֹד אַ ְרצָ ה וַ ִּי ְׁש ּ ָתח ּו) :ח( וַ יְ ַמהֵ ר ׁ ֶ
)ח( וַ יְ ַמהֵ ר ׁ ֶ

)ח( וְ אוֹ ִחי

ֹשה ו ְּכ ַרע ַעל אַ ְר ָעא ו ְּסגִ יד:
מ ֶׁ

אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך ֲא ֹדנָי יֵלֶ ְך ָנא אֲ ֹדנָי ְּב ִק ְר ֵּבנ ּו ִּכי ַעם ְק ׁ ֵשה
ֹאמר ִאם נָא ָמצָ ִ
)ט( וַ יּ ֶ
אתי חֵ ן ְ ּב ֵעינֶיךָ
ֹאמר ִאם נָא ָמצָ ִ
אתנ ּו וּנְ חַ ְל ּ ָתנ ּו) :ט( וַ יּ ֶ
ע ֶֹרף הוּא וְ סָ לַ ְח ּ ָת לַ עֲ וֹ נֵנ ּו ו ְּלחַ ּ ָט ֵ

אתנ ּו וּנְ חַ ְל ּ ָתנ ּו:
ֲא ֹדנָי יֵלֶ ְך נָא אֲ ֹדנָי ְ ּב ִק ְר ּ ֵבנ ּו ִּכי ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף הוּא וְ סָ לַ ְח ּ ָת לַ עֲ וֹ נֵנ ּו ו ְּלחַ ּ ָט ֵ

)ט(

אֲרי ַעם ְק ׁ ֵשי ְק ַדל הוּא וְ ִת ְׁשבּ וֹ ק
קֳד ָמ ְך יְ ָי ְּתהַ ְך ְּכ ַען ְׁש ִכנְ ּ ָתא ַדיְ ָי ּ ֵבי ָננָא ֵ
אֲמר ִאם ְּכ ַען אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין ָ
וַ ַ
ְלחוֹ בָ נָא וְ לַ ח ֲָטאָ נָא וְ ַת ְח ְס ָננָא:

ֲשר לֹא נִ ְב ְרא ּו
ֹאמר ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי כּ ֵֹרת ְּב ִרית ֶנ ֶגד ָּכל ַע ּ ְמ ָך אֶ עֱ ֶ ׂשה נִ ְפלָ אֹ ת א ׁ ֶ
)י( וַ יּ ֶ
ֲשר אַ ּ ָתה ְב ִק ְרבּ וֹ אֶ ת ַמעֲ ֵ ׂשה יְ הֹוָ ה
ְבכָ ל הָ אָ ֶרץ ו ְּבכָ ל הַ גּ וֹ יִ ם וְ ָראָ ה כָ ל הָ ָעם א ׁ ֶ
ֹאמר ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ּכ ֵֹרת ְ ּב ִרית ֶנגֶד ָּכל ַע ּ ְמךָ
ֹשה ִע ּ ָמ ְך) :י( וַ יּ ֶ
ִּכי נוֹ ָרא הוּא אֲ ׁ ֶשר אֲנִ י ע ֶׂ
ֲשר לֹא נִ ְב ְרא ּו ְבכָ ל הָ אָ ֶרץ ו ְּבכָ ל ַהגּ וֹ יִ ם וְ ָראָ ה כָ ל הָ ָעם ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ְב ִק ְר ּבוֹ
שה נִ ְפלָ אֹ ת א ׁ ֶ
אֶ עֱ ֶ ׂ

אֲמר הָ א אֲ נָא ְּגזַר ְקיַם קֳ ָדם ָּכל ַע ּ ָמ ְך
ֹשה ִע ּ ָמ ְך) :י( וַ ַ
שה יְ הֹוָ ה ִּכי נוֹ ָרא הוּא אֲ ׁ ֶשר אֲנִ י ע ֶ ׂ
אֶ ת ַמעֲ ֵׂ
אֲרי
ישן דִּ י לָ א ִא ְת ְּב ִריא ּו ְּבכָ ל אַ ְר ָעא ו ְּבכָ ל ַע ְמ ַמ ּיָא וְ ֶי ֱחזֵי כָ ל ַע ּ ָמא דִּ י אַ ְּת ּ ֵבינֵיהוֹ ן יָת עוֹ בָ ָדא ַדיְ ָי ֵ
אַ עֲ ּ ֵביד ּ ְפ ִר ׁ ָ
ָדחֵ ל הוּא דִּ י אֲ נָא ָעבֵ ד ִע ּ ָמ ְך:

)יא( ְׁש ָמר ְל ָך אֵ ת אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ יּוֹ ם ִהנְ נִ י גֹ ֵר ׁש ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך אֶ ת הָ ֱאמ ִֹרי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ יּוֹ ם ִהנְ נִ י ג ֵֹר ׁש
וְ הַ ִח ִּתי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי וְ הַ ִח ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי) :יא( ְׁש ָמר ְל ָך אֵ ת א ׁ ֶ

ִמ ּ ָפנ ָ
אמ ִֹרי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ִח ִּתי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי וְ הַ ִח ִּוי וְ ַהיְ בו ִּסי) :יא( ָטר לָ ְך יָת דִּ י אֲ נָא ְמפַ ְקדָּ ְך יוֹ ָמא
ֶיך אֶ ת ָה ֱ
קֳד ָמ ְך יָת אֱמוֹ ָראֵ י ו ְּכנַעֲ נָאֵ י וְ ִח ּ ָתאֵ י ו ְּפ ִרזָּאֵ י וְ ִח ָ ּואֵ י וִ יבוּסָ אֵ י:
ֵדין הָ א אֲ נָא ְמ ָת ֵר ְך ִמן ָ
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)יב( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ֶפן ִּת ְכרֹת ְּב ִרית ְליוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ָּבא ָעלֶ יהָ ּ ֶפן יִ ְהיֶה
אֲשר אַ ּ ָתה ָּבא ָעלֶ יהָ ּ ֶפן
ְלמוֹ קֵ ׁש ְ ּב ִק ְר ּ ֶב ָך) :יב( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ֶפן ִּת ְכרֹת ְ ּב ִרית ְליוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
יִ ְהיֶה ְלמוֹ קֵ ׁש ְ ּב ִק ְר ּ ֶב ָך:
ְל ַת ְקלָ א ּ ֵבינ ְָך:

יל ָמא יְ הֵ י
ָתב אַ ְר ָעא דִּ י אַ ְּת ָעלֵ ל עֲ לַ ּה דִּ ְ
יל ָמא ִתגְ זַר ְקיַם ְלי ֵ
)יב( ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ְך דִּ ְ

ֲש ָריו ִּת ְכרֹתוּן) :יג( ִּכי
)יג( ִּכי אֶ ת ִמזְ ְּבח ָֹתם ִּת ּתֹצוּן וְ אֶ ת ַמ ֵ ּצב ָֹתם ְּת ׁ ַש ּ ֵברוּן וְ אֶ ת א ׁ ֵ
אֲרי יָת אֲ גוֹ ֵריהוֹ ן ְּת ַת ְרעוּן
ש ָריו ִּת ְכרֹתוּן) :יג( ֵ
אֶ ת ִמזְ ְ ּבח ָֹתם ִּת ּתֹצוּן וְ אֶ ת ַמ ֵ ּצב ָֹתם ְּת ׁ ַש ּ ֵברוּן וְ אֶ ת אֲ ׁ ֵ
וְ יָת קָ ַמ ְתהוֹ ן ְּת ַת ְּברוּן וְ יָת אֲ ׁ ֵש ֵריהוֹ ן ְּתקַ ְּצצוּן:

)יד( ִּכי לֹא ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶה ְלאֵ ל אַ חֵ ר ִּכי יְ הֹוָ ה קַ ּנָא ְׁשמוֹ אֵ ל קַ ּנָא הוּא) :יד( ִּכי לֹא
אֲרי לָ א ִת ְסגּ וֹ ד ְל ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא אֲ ֵרי יְ ָי
חוֶה ְלאֵ ל אַ חֵ ר ִּכי יְ הֹוָ ה קַ ּנָא ְׁשמוֹ אֵ ל קַ ּנָא הוּא) :יד( ֵ
ִת ְׁש ּ ַת ֲ
יה אֵ ל קַ ּנָא הוּא:
קַ ּנָא ְׁש ֵמ ּ

)טו( ּ ֶפן ִּת ְכרֹת ְּב ִרית ְליוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ וְ זָנ ּו אַ ח ֲֵרי ֱאלֹהֵ יהֶ ם וְ ז ְָבח ּו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וְ קָ ָרא
ְל ָך וְ אָ כַ ְל ּ ָת ִ
מ ִּז ְבחוֹ ) :טו ּ ֶפן ִּת ְכרֹת ְּב ִרית ְליוֹ ׁ ֵשב הָ אָ ֶרץ וְ זָנ ּו אַ ח ֲֵרי ֱאלֹהֵ יהֶ ם וְ ז ְָבח ּו לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וְ קָ ָרא ְל ָך
וַתהוֹ ן וְ יִ ְד ְּבחוּן ְל ַטעֲ וַ ְתהוֹ ן וְ יִ ְקרוּן לָ ְך
ָתב אַ ְר ָעא וְ יִ ְטעוּן ָּב ַתר ַטעֲ ְ
יל ָמא ִתגְ זַר ְקיַם ְלי ֵ
וְ אָ כַ ְל ּ ָת ִמ ִּז ְבחוֹ ) :טו( ִדּ ְ
וְ ֵתיכוּל ִמ ִדּ ְבחֵ יהוֹ ן:

ֶיך וְ זָנ ּו ְבנ ָֹתיו אַ ח ֲֵרי אֱ לֹהֵ יהֶ ן וְ ִהזְ נ ּו אֶ ת ָּבנ ָ
)טז( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמ ְּבנ ָֹתיו ְלבָ נ ָ
ֶיך אַ ח ֲֵרי
ֶיך וְ זָנ ּו ְבנ ָֹתיו אַ ח ֲֵרי ֱאלֹהֵ יהֶ ן וְ ִהזְ נ ּו אֶ ת ָּבנ ָ
אֱ לֹהֵ יהֶ ן) :טז( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמ ְ ּבנ ָֹתיו ְלבָ נ ָ
ֶיך אַ ח ֲֵרי
ָיך וְ יִ ְט ַע ּיַן ְּבנ ְַתהוֹ ן ָּב ַתר ַטעֲ וַ ְתהוֹ ן וְ יִ ְט ַע ּיַן יָת ְּבנ ְ
)טז( וְ ִת ּ ַסב ִמ ְּבנ ְַתהוֹ ן ִל ְבנ ְ
ָיך ָּב ַתר ַטעֲ וַ ְתהוֹ ן:

ֱאלֹהֵ יהֶ ן:
ְ
שה ָּלךְ:
)יז( ֱאלֹהֵ י ַמ ּ ֵסכָ ה לֹא ַתעֲ ֶ ׂ
שה ָּלך) :יז( ֱאלֹהֵ י ַמ ּ ֵסכָ ה לֹא ַתעֲ ֶ ׂ
ַת ְע ּ ֵבד לָ ְך:

)יז( דַּ חֲלַ ן דְּ ַמ ְּתכָ א לָ א

ית ָך ְלמוֹ ֵעד
ֲשר צִ ִּו ִ
)יח( אֶ ת חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּת ְׁשמֹר ִׁש ְב ַעת י ִָמים ּתֹאכַ ל ַמצּוֹ ת א ׁ ֶ
את ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :יח( אֶ ת חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּת ְׁשמֹר ִׁש ְב ַעת
ח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב ִּכי ְּבח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב יָצָ ָ
את ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:
ית ָך ְלמוֹ ֵעד ח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב ִּכי ְ ּבח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב יָ צָ ָ
יָ ִמים ּתֹאכַ ל ַמצּוֹ ת ֲא ׁ ֶשר צִ ִּו ִ

)יח(

אֲרי ְּבי ְַרחָ א
ירא ְּכ ָמא ִדי פַ ּ ֵק ְד ּ ָת ְך ִלזְ ַמן י ְַרחָ א ְדאַ ִּביבָ א ֵ
יָת חַ ּ ָגא ְדפַ ִּטי ַריָּא ִּת ּ ַטר ִׁש ְב ָעא יוֹ ִמין ּ ֵתיכוּל ּ ַפ ִּט ָ
ְדאַ ִּביבָ א נְ פַ ְק ּ ָתא ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:

)יט( ָּכל ּ ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם ִלי וְ כָ ל ִמ ְקנְ ָך ִּתזָּכָ ר ּ ֶפטֶ ר ׁשוֹ ר וָ ֶׂ
שה) :יט( ָּכל ּ ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם ִלי וְ כָ ל
ימר:
יר ְך דִּ ְכ ִרין ּ ַת ְקדֵּ ׁש ְּבכוֹ ר ּתוֹ ר וְ ִא ָ
ילי וְ כָ ל ְּב ִע ָ
שה) :יט( ָּכל ּ ָפ ַתח וַ ְלדָּ א דִּ ִ
ִמ ְקנְ ָך ִּת ָּזכָ ר ּ ֶפטֶ ר ׁשוֹ ר וָ ֶ ׂ

שה וְ ִאם לֹא ִת ְפדֶּ ה וַ עֲ ַר ְפ ּתוֹ כּ ֹל ְּבכוֹ ר ָּבנ ָ
ֶיך ִּת ְפדֶּ ה
)כ( וּפֶ טֶ ר חֲמוֹ ר ִּתפְ דֶּ ה ְב ֶ ׂ
וְ לֹא י ֵָרא ּו פָ נַי ֵריקָ ם) :כ( וּפֶ טֶ ר חֲמוֹ ר ִּת ְפדֶּ ה ְב ֶ ׂשה וְ ִאם לֹא ִת ְפדֶּ ה וַ עֲ ַר ְפ ּתוֹ כּ ֹל ְ ּבכוֹ ר

ָּבנ ָ
יה ָּכל
ימ ָרא וְ ִאם לָ א ִת ְפרוֹ ק וְ ַתנְ ְקפֵ ּ
ֶיך ִּת ְפדֶּ ה וְ לֹא י ֵָרא ּו פָ נַי ֵריקָ ם) :כ( וּבו ְּכ ָרא ַדח ֲָמ ָרא ִּת ְפרוֹ ק ְּב ִא ְ
בּ ו ְּכ ָרא ִד ְבנ ְ
קֳד ַמי ֵריקָ נִ ין:
ָיך ִּת ְפרוֹ ק וְ לָ א יִ ְתחֲזוּן ָ
יש וּבַ ָּקצִ יר ִּת ְׁשבּ ֹת) :כא( ׁ ֵש ׁ ֶשת
יעי ִּת ְׁשבּ ֹת ּ ֶבחָ ִר ׁ
)כא( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יש וּבַ ָּקצִ יר ִּת ְׁשבּ ֹת:
יעי ִּת ְׁשבּ ֹת ּ ֶבחָ ִר ׁ
יָ ִמים ּ ַתעֲ בֹד וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ

)כא( ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ִּת ְפלָ ח ו ְּביוֹ ָמא

יעאָ ה ְּתנוּחַ ִּבזְ רוֹ ָעא וּבַ חֲצָ ָדא ְּתנוּחַ :
ְׁש ִב ָ
)כב(

וְ חַ ג ׁ ָשבֻ עֹת ּ ַתעֲ ֶׂשה ְל ָך ִּבכּ ו ֵּרי ְקצִ יר ִח ִּטים וְ חַ ג הָ אָ ִסיף ְּתקוּפַ ת הַ ּ ׁ ָשנָה:

שה ְל ָך ִּבכּ ו ֵּרי ְקצִ יר ִח ִּטים וְ חַ ג הָ אָ ִסיף ְּתק ּופַ ת הַ ּ ׁ ָשנָה:
וְ חַ ג ׁ ָשבֻ עֹת ּ ַתעֲ ֶ ׂ

ּ ַת ְע ּ ֵבד לָ ְך ִּבכּ ו ֵּרי חֲצַ ד ִח ִּטין וְ חַ ָּגא דִּ ְכנ ׁ ָָשא ְּב ִמ ְפקָ א דְּ ׁ ַש ּ ָתא:
)כג(

)כב(

)כב( וְ חַ ּ ָגא ְד ׁ ָשבו ַּע ּיָא

לש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּ ׁ ָשנָה י ֵָראֶ ה ָּכל זְ כו ְּר ָך אֶ ת ּ ְפנֵי הָ אָ דֹן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:
ׁ ָש ׁ

לש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּ ׁ ָשנָה י ֵָראֶ ה ָּכל זְ כו ְּר ָך אֶ ת ּ ְפנֵי ָהאָ דֹן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:
)כג( ׁ ָש ׁ
ְּב ׁ ַש ּ ָתא יִ ְתחֲזוּן ָּכל דְּ כו ָּר ְ
קֳדם ִרבּ וֹ ן ָע ְל ָמא יְ ָי אֱלָ הָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל:
יך ָ

)כג( ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין

יש גּ וֹ יִ ם ִמ ּ ָפנ ָ
יש אֶ ת אַ ְרצְ ָך
ֶיך וְ ִה ְרחַ ְב ִּתי אֶ ת ְּגבֻ לֶ ָך וְ לֹא י ְַחמֹד ִא ׁ
)כד( ִּכי אוֹ ִר ׁ
ָ
יש גּ וֹ יִ ם
שנָה) :כד( ִּכי אוֹ ִר ׁ
לש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּ ׁ ָ
ַּבעֲ ל ְֹת ָך לֵ ָראוֹ ת אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ׁ ָש ׁ
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
יש אֶ ת אַ ְרצְ ָך ַּבעֲ ל ְֹת ָך לֵ ָראוֹ ת אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ִמ ּ ָפנ ָ
יך
ֶיך וְ ִה ְרחַ ְב ִּתי אֶ ת ְּגבֻ לֶ ָך וְ לֹא יַ ְחמֹד ִא ׁ
אֲרי אֲ ָת ֵר ְך ַע ְמ ִמין ִמן קֳ ָד ָמ ְך וְ אַ ְפ ּ ֵתי יָת ְּתחו ָּמ ְך וְ לָ א י ְַח ֵמד ֱאנ ַׁש יָת אַ ְר ָע ְך
שנָה) :כד( ֵ
לש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּ ׁ ָ
ׁ ָש ׁ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ְּב ׁ ַש ּ ָתא:
ְּב ִמ ְסקָ ְך ְל ִא ְתחַ זָּאָ ה ָ

מץ דַּ ם זִ ְב ִחי וְ לֹא י ִָלין לַ בּ ֹקֶ ר זֶבַ ח חַ ג הַ ּ ָפסַ ח) :כה( לֹא
)כה( לֹא ִת ְׁשחַ ט ַעל חָ ֵ
ִת ְׁשחַ ט ַעל חָ ֵמץ דַּ ם זִ ְב ִחי וְ לֹא ִ
יע דַּ ם ּ ִפ ְס ִחי וְ לָ א
יָלין לַ בּ ֹקֶ ר זֶבַ ח חַ ג ַה ּ ָפסַ ח) :כה( לָ א ִתכּ וֹ ס ַעל ח ֲִמ ַ
יְ ִבתוּן ְלצַ ְפ ָרא ַּבר ִמ ּ ַמ ְד ְּבחָ א ּ ַת ְר ּ ֵבי נִ ְכסַ ת חַ ּ ָגא ְד ִפ ְסחָ א:

אשית ִּבכּ ו ֵּרי אַ ְד ָמ ְת ָך ּ ָת ִביא ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך לֹא ְתבַ ּ ׁ ֵשל ְּג ִדי ַּבחֲלֵ ב
)כו( ֵר ִׁ
ָ
ָ
א ּמוֹ ) :כו(
אשית ִ ּבכּ ו ֵּרי אַ ְד ָמ ְתך ּ ָת ִביא ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך לֹא ְתבַ ּ ׁ ֵשל ְּג ִדי ַּבחֲ לֵ ב ִ
ִא ּמוֹ ) :כו( ֵר ִׁ

יכלוּן ְּב ַ ׂשר ַּבחֲלָ ב:
יש ִּבכּ ו ֵּרי אַ ְר ָע ְך ּ ַתיְ ֵתי ְלבֵ ית ַמ ְקדְּ ׁ ָשא דַּ יְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ א ֵת ְ
ֵר ׁ

משה ְּכ ָתב ְל ָך אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה ִּכי ַעל ּ ִפי הַ דְּ בָ ִרים
ֶׁ
)כז( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ָ
משה ְּכ ָתב ְלך אֶ ת
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
הָ אֵ ּ ֶלה ּ ָכ ַר ִּתי ִא ְּת ָך ְּב ִרית וְ אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל) :כז( וַ יּ ֶ
הַ דְּ בָ ִרים ָהאֵ ּ ֶלה ִּכי ַעל ּ ִפי הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה ָּכ ַר ִּתי ִא ְּת ָך ְּב ִרית וְ אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל:

ימר ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ְּגז ִָרית ִע ּ ָמ ְך ְקיַם וְ ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל:
אֲרי ַעל ֵמ ַ
ְּכ ַתב לָ ְך יָת ּ ִפ ְת ָּג ַמ ּיָא הָ ִא ֵּלין ֵ

ֹשה
)כז( וַ א ֲַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ

)כח( וַ יְ ִהי ׁ ָשם ִעם יְ הֹוָ ה אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ ה לֶ חֶ ם לֹא אָ כַ ל ו ַּמיִ ם לֹא
ש ֶרת הַ דְּ בָ ִרים) :כח( וַ יְ ִהי ׁ ָשם ִעם יְ הֹוָ ה
ׁ ָש ָתה וַ ִּי ְכ ּתֹב ַעל הַ ּ ֻלחֹת אֵ ת דִּ ְב ֵרי הַ ְּב ִרית עֲ ֶׂ
אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ ה לֶ חֶ ם לֹא אָ כַ ל ו ַּמיִ ם לֹא ׁ ָש ָתה וַ ִּי ְכ ּתֹב ַעל הַ ּ ֻלחֹת אֵ ת דִּ ְב ֵרי
קֳדם יְ ָי אַ ְר ְּב ִעין יְ ָמ ִמין וְ אַ ְר ְּב ִעין לֵ ילָ וָ ן לַ ְח ָמא לָ א אֲ כַ ל ו ַּמ ּיָא לָ א
ש ֶרת הַ דְּ בָ ִרים) :כח( וַ הֲוָ ה ַת ּ ָמן ָ
הַ ְ ּב ִרית עֲ ֶׂ
ָמי ְקי ָָמא ַעשְׂ ָרא ּ ִפ ְת ּ ָג ִמין:
ְׁש ֵתי ו ְּכ ַתב ַעל לוּחַ ּיָא יָת ּ ִפ ְת ּג ֵ

משה ְּב ִר ְד ּתוֹ ִמן הָ הָ ר
משה ֵמהַ ר ִסינַי ו ְּׁשנֵי לֻ חֹת הָ ֵע ֻדת ְּביַד ׁ ֶ
)כט( וַ יְ ִהי ְּב ֶר ֶדת ׁ ֶ
ו ֶׁ
משה ֵמהַ ר ִסינַי ו ְּׁשנֵי
ּמשה לֹא י ַָדע ִּכי קָ ַרן עוֹ ר ּ ָפנָיו ְּב ַד ְ ּברוֹ ִא ּתוֹ ) :כט( וַ יְ ִהי ְ ּב ֶר ֶדת ׁ ֶ
ּמשה לֹא יָ ַדע ִּכי קָ ַרן עוֹ ר ּ ָפנָיו ְ ּב ַד ְ ּברוֹ ִא ּתוֹ :
משה ְ ּב ִר ְד ּתוֹ ִמן הָ הָ ר ו ׁ ֶ
לֻ חֹת הָ ֵע ֻדת ְ ּביַ ד ׁ ֶ

)כט(

אֲרי
ֹשה לָ א יְ ַדע ֵ
יה ִמן טו ָּרא ּומ ׁ ֶ
ֲת ּ
ֹשה ְּב ֵמח ֵ
ידא ְדמ ׁ ֶ
ֹשה ִמ ּטו ָּרא ְד ִסינַי ו ְּת ֵרין לוּחֵ י סַ הֲדו ָּתא ִּב ָ
וַ הֲוָ ה ַּכד נְ חַ ת מ ׁ ֶ
יה:
יה ִע ּ ֵמ ּ
ְס ֵגי זִ יו יְ קָ ָרא ְדאַ ּפוֹ ִהי ְּב ַמ ָּללו ֵּת ּ

משה וְ ִה ּנֵה קָ ַרן עוֹ ר ּ ָפנָיו וַ ִּי ְירא ּו ִמ ּ ֶג ׁ ֶשת
ֶׁ
)ל( וַ יּ ְַרא אַ הֲ רֹן וְ כָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
ֶשת אֵ לָ יו:
משה וְ ִה ּנֵה קָ ַרן עוֹ ר ּ ָפנָיו וַ ִּי ְירא ּו ִמ ּג ׁ ֶ
אֵ לָ יו) :ל( וַ יּ ְַרא אַ הֲ רֹן וְ כָ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ׁ ֶ
יה:
ֹשה וְ הָ א ְסגֵי זִ יו יְ קָ ָרא ְד ַא ּפוֹ ִהי ו ְּד ִחיל ּו ִמ ְ ּל ִא ְת ְק ָרבָ א ְלוָתֵ ּ
)ל( וַ ֲח ָזא אַ הֲ רֹן וְ כָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת מ ׁ ֶ

משה
ֶׁ
ָשב ּו אֵ לָ יו אַ הֲ רֹן וְ כָ ל הַ ְּנ ִ ׂש ִאים ָּבעֵ ָדה וַ יְ ַד ּ ֵבר
משה וַ יּ ׁ ֻ
ֶׁ
)לא( וַ ִּי ְק ָרא אֲלֵ הֶ ם
משה
ֶׁ
ָשב ּו אֵ לָ יו אַ הֲ רֹן וְ כָ ל הַ ְּנשִׂ ִאים ָּב ֵע ָדה וַ יְ ַד ּ ֵבר
משה וַ יּ ׁ ֻ
ֶׁ
אֲ לֵ הֶ ם) :לא( וַ ִּי ְק ָרא אֲ לֵ הֶ ם
אֲלֵ הֶ ם:

ֹשה ִע ּ ְמהוֹ ן:
יה אַ הֲ רֹן וְ כָ ל ַר ְב ְרבַ ּיָא ִּב ְכנִ ְׁש ּ ָתא ו ַּמ ּ ֵלל מ ׁ ֶ
ֹשה וְ ָתב ּו ְלוָ ֵת ּ
)לא( ו ְּק ָרא ְלהוֹ ן מ ׁ ֶ

)לב( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן ְּ
ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ִא ּתוֹ ְּבהַ ר
ש ָראֵ ל וַ יְ צַ ֵ ּום אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
נִג ׁש ּו ָּכל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ִסינָי) :לב( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן נִ ְּג ׁש ּו ָּכל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יְ צַ ּוֵם אֵ ת ָּכל ֲא ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ִא ּתוֹ ְּב ַהר ִסינָי:
יה ְּבטו ָּרא ְד ִסינָי:
)לב( וּבָ ַתר ּ ֵכן ִא ְת ְק ִריב ּו ָּכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וּפַ ּ ֵק ִדנּ וּן יָת ָּכל דִּ י ַמ ּ ֵלל יְ ָי ִע ּ ֵמ ּ

משה ִמדַּ ּ ֵבר ִא ּ ָתם וַ ִּי ּ ֵתן
משה ִמדַּ ּ ֵבר ִא ּ ָתם וַ ִּי ּ ֵתן ַעל ּ ָפנָיו ַמ ְסוֶה) :לג( וַ יְ כַ ל ׁ ֶ
)לג( וַ יְ כַ ל ׁ ֶ
ֹשה ִמ ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ְמהוֹ ן וִ יהַ ב ַעל אַ ּפוֹ ִהי ּ ֵבית אַ ּ ֵפי:
ַעל ּ ָפנָיו ַמ ְסוֶה) :לג( וְ ׁ ֵשיצֵ י מ ׁ ֶ

משה ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה ְל ַד ּ ֵבר ִא ּתוֹ י ִָסיר אֶ ת הַ ּ ַמ ְסוֶה ַעד צֵ אתוֹ וְ יָצָ א וְ ִד ֶּבר
)לד( ו ְּבבֹא ׁ ֶ
יָסיר אֶ ת
משה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְל ַד ּ ֵבר ִא ּתוֹ ִ
ֶׁ
ֲשר יְ צֻ ּוֶה) :לד( ו ְּבבֹא
ש ָראֵ ל אֵ ת א ׁ ֶ
אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
קֳדם יְ ָי
ֹשה לָ ָ
צ ּוֶה) :לד( וְ כַ ד ָעלֵ ל מ ׁ ֶ
הַ ּ ַמ ְסוֶה ַעד צֵ אתוֹ וְ יָצָ א וְ ִד ּ ֶבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת אֲ ׁ ֶשר יְ ֻ
יה וְ נָפֵ ק ו ְּמ ַמ ֵּלל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ִדי ִמ ְת ּ ַפ ָּקד:
יה אַ ְעדִּ י יָת ּ ֵבית אַ ּפוֹ ִהי ַעד ִמ ּ ְפקֵ ּ
ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ֵמ ּ

משה אֶ ת
משה וְ הֵ ִׁשיב ׁ ֶ
משה ִּכי קָ ַרן עוֹ ר ּ ְפנֵי ׁ ֶ
ש ָראֵ ל אֶ ת ּ ְפנֵי ׁ ֶ
)לה( וְ ָרא ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
משה ִּכי קָ ַרן
ֶׁ
הַ ּ ַמ ְסוֶה ַעל ּ ָפנָיו ַעד בּ ֹאוֹ ְל ַד ּ ֵבר ִא ּתוֹ ) :לה( וְ ָרא ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ּ ְפנֵי
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משה אֶ ת הַ ּ ַמ ְסוֶה ַעל ּ ָפנָיו ַעד בּ ֹאוֹ ְל ַד ּ ֵבר ִא ּתוֹ ) :לה( וַ ֲחזָן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת
משה וְ הֵ ִׁשיב ׁ ֶ
עוֹ ר ּ ְפנֵי ׁ ֶ
יה:
ֹשה יָת ּ ֵבית אַ ּ ֵפי ַעל אַ ּפוֹ ִהי ַעד דְּ ָעלֵ ל ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ֵמ ּ
אֲתב מ ׁ ֶ
ֹשה וַ ֵ
אֲרי ְסגֵי זִ יו יְ קָ ָרא ְדאַ ּ ֵפי מ ׁ ֶ
ֹשה ֵ
אַ ּ ֵפי מ ׁ ֶ

רש"י
)ז( וידבר  -לשון קושי הוא כמו )בראשית מב(
וידבר אתם קשות לך רד ) -ברכות לב( רד
מגדולתך לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם
באותה שעה נתנדה משה מפי ב"ד של מעלה:
שחת עמך  -שחת העם לא נאמר אלא עמך
ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת
בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם
שחתו והשחיתו:
)ט( קשה עורף  -מחזירין קשי ערפם לנגד
מוכיחיהם וממאנים לשמוע:
)י( הניחה לי  -עדיין לא שמענו שהתפלל
משה עליהם והוא אומר הניחה לי אלא כאן
פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו שאם
יתפלל עליהם לא יכלם )שמ"ר(:
)יא( למה ה' וגו'  -כלום מתקנא אלא חכם
בחכם גבור בגבור:
)יב( והנחם  -התעשת מחשבה אחרת להטיב
להם :על הרעה  -אשר חשבת להם:
)יג( זכר לאברהם ) -ש"ר( אם עברו על
עשרת הדברות אברהם אביהם נתנסה בעשר
נסיונות ועדיין לא קבל שכרו תנהו לו ויצאו
עשר בעשר :לאברהם ליצחק ולישראל -
)ש"ר( אם לשרפה הם זכור לאברהם שמסר
עצמו להשרף עליך באור כשדים אם להריגה
זכור ליצחק שפשט צוארו לעקידה אם לגלות
זכור ליעקב שגלה לחרן ואם אינן נצולין
בזכותן מה אתה אומר לי ואעשה אותך לגוי
גדול ואם כסא של ג' רגלים אינו עומד לפניך
בשעת כעסך ק"ו לכסא של רגל א' )ברכות
לב( :אשר נשבעת להם בך  -לא נשבעת להם
בדבר שהוא כלה לא בשמים ולא בארץ לא
בהרים ולא בגבעות אלא בך שאתה קיים
ושבועתך קיימת לעולם שנא' )בראשית כב
טז( בי נשבעתי נאם ה' וליצחק נאמר )שם כו
ג( והקימותי את השבועה אשר נשבעתי
לאברהם אביך וליעקב נאמר )שם לה מא(
אני אל שדי פרה ורבה נשבע לו באל שדי:

)טו( משני עבריהם  -היו האותיות נקראות
ומעשה נסים היה )שבת קד(:
)טז( מעשה אלהים המה  -כמשמעו הוא
בכבודו עשאן .ד"א כאדם האומר לחבירו כל
עסקיו של פלוני במלאכה פלונית כך כל
שעשועיו של הקב"ה בתורה :חרות  -לשון
חרת וחרט אחד הוא שניהם לשון חיקוק
אנטלי"ר בלע"ז )איינשניידען(:
)יז( ברעה  -בהריעו שהיו מריעים ושמחים
וצוחקים:
)יח( אין קול ענות גבורה  -אין קול הזה
נראה קול עניית גבורים הצועקים נצחון ולא
קול חלשים שצועקים וי או ניסה :קול ענות
 קול חרופין וגדופין המענין את נפש שומעןכשנאמרין לו:
)יט( וישלך מידיו וגו' ) -שבת פז( אמר מה
פסח שהוא אחד מן המצות אמרה תורה כל
בן נכר לא יאכל בו התורה כולה כאן וכל
ישראל מומרים ואתננה להם :תחת ההר -
לרגלי ההר:
)כ( ויזר  -לשון נפוץ וכן )איוב יא( יזורה על
נוהו גפרית וכן )משלי א( כי חנם מזורה
הרשת שזורין בה דגן וקטנית :וישק את בני
ישראל ) -יומא סז( נתכוין לבודקם כסוטות
שלש מיתות נידונו שם אם יש עדים והתראה
בסייף כמשפט אנשי עיר הנדחת שהן מרובים
עדים בלא התראה במגפה שנאמר ויגוף ה'
את העם לא עדים ולא התראה בהדרוקן
שבדקום המים וצבו בטניהם:
)כא( מה עשה לך העם הזה  -כמה יסורים
סבלת שיסרוך עד שלא תביא עליהם חטא
זה:
)כב( כי ברע הוא  -בדרך רע הם הולכין
תמיד ובנסיונות לפני המקום:
)כד( ואמר להם  -דבר אחד למי זהב לבד
והם מהרו והתפרקו ויתנו לי :ואשלכהו באש
 -ולא ידעתי שיצא העגל הזה ויצא:
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)כה( פרוע  -מגולה נתגלה שמצו וקלונו כמו
)במדבר ה( ופרע את ראש האשה :לשמצה
בקמיהם  -להיות להם הדבר הזה לגנות בפי
כל הקמים עליהם:
)כו( מי לה' אלי  -יבא אלי :כל בני לוי -
)יומא סו( מכאן שכל השבט כשר:
)כז( כה אמר וגו'  -והיכן אמר )שמות כב(
זובח לאלהים יחרם כך שנויה במכילתא:
אחיו  -מאמו והוא ישראל:
)כט( מלאו ידכם  -אתם ההורגים אותם
בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום
)זבחים קטו( :כי איש  -מכם ימלא ידו בבנו
ובאחיו:
)ל( אכפרה בעד חטאתכם  -אשים כופר
וקנוח וסתימה לנגד חטאתכם להבדיל ביניכם
ובין החטא:
)לא( אלהי זהב ) -ברכות לב יומא פו( אתה
הוא שגרמת להם שהשפעת להם זהב וכל
חפצם מה יעשו שלא יחטאו .משל למלך
שהיה מאכיל ומשקה את בנו ומקשטו ותולה
לו כיס בצוארו ומעמידו בפתח בית זונות מה
יעשה הבן שלא יחטא:
)לב( ועתה אם תשא חטאתם  -הרי טוב
איני אומר לך מחני .ואם אין מחני וזה מקרא
קצר וכן הרבה :מספרך ) -ברכות לב( מכל
התורה כולה שלא יאמרו עלי שלא הייתי
כדאי לבקש עליהם רחמים:
)לד( אל אשר דברתי לך  -יש כאן לך אצל
דבור במקום אליך וכן )מלכים ב( לדבר לו
על אדוניהו :הנה מלאכי  -ולא אני :וביום
פקדי וגו'  -עתה שמעתי אליך מלכלותם
יחד ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם
ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר
העונות ואין פורענות באה על ישראל שאין
בה קצת מפרעון עון העגל:
)לה( ויגף ה' את העם  -מיתה בידי שמים
לעדים בלא התראה:
)א( לך עלה מזה  -א"י גבוה מכל הארצות
לכך נאמר עלה ד"א כלפי שאמר לו בשעת
הכעס לך רד א"ל בשעת רצון לך עלה :אתה
והעם  -כאן לא נאמר ועמך:

)ב( וגרשתי את הכנעני וגו'  -ששה אומות
הן והגרגשי עמד ופנה מפניהם מאליו:
)ג( אל ארץ זבת חלב ודבש  -אני אומר לך
להעלותם :כי לא אעלה בקרבך  -לכך אני
אומר לך ושלחתי לפניך מלאך :כי עם קשה
ערף אתה  -וכששכינתי בקרבכם ואתם
ממרים בי מרבה אני עליכם זעם :אכלך -
לשון כליון:
)ד( הדבר הרע  -שאין השכינה שורה
ומהלכת עמם :איש עדיו ) -שבת פח( כתרים
שניתנו להם בחורב כשאמרו נעשה ונשמע:
)ה( רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך  -אם
אעלה בקרבך ואתם ממרים בי בקשיות
ערפכם אזעום עליכם רגע אחד שהוא שיעור
זעמי שנא' )ישעי' כו( חבי כמעט רגע עד
יעבור זעם ואכלה אתכם לפיכך טוב לכם
שאשלח מלאך :ועתה  -פורענות זו תלקו
מיד שתורידו עדיכם מעליכם :ואדעה מה
אעשה לך  -בפקודת שאר העון אני יודע מה
שבלבי לעשות לך:
)ו( את עדים מהר חורב  -את העדי שהיה
בידם מהר חורב:
)ז( ומשה  -מאותו עון והלאה :יקח את
האהל  -לשון הווה הוא לוקח אהלו ונוטהו
מחוץ למחנה אמר מנודה לרב מנודה
לתלמיד :הרחק  -אלפים אמה כענין שנאמר
)יהושע ג( אך רחוק יהיה ביניכם וביניו
כאלפים אמה במדה :וקרא לו  -והיה קורא
לו אהל מועד הוא בית ועד למבקשי תורה:
כל מבקש ה'  -מכאן למבקש פני זקן כמקבל
פני השכינה :יצא אל אהל מועד  -כמו יוצא.
ד"א והיה כל מבקש ה' אפי' מלאכי השרת
כשהיו שואלים מקום שכינה חבריהם אומרים
להם הרי הוא באהלו של משה:
)ח( והיה  -לשון הווה :כצאת משה  -מן
המחנה ללכת אל האהל :יקומו כל העם -
עומדים מפניו ואין יושבים עד שנתכסה
מהם :והביטו אחרי משה  -לשבח אשרי ילוד
אשה שכך מובטח שהשכינה תכנס אחריו
לפתח אהלו:
)ט( ודבר עם משה  -כמו ומדבר עם משה.
תרגומו ומתמלל עם משה שהוא כבוד
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השכינה כמו )במדבר ז( וישמע את הקול
מדבר אליו ואינו קורא מדבר אליו כשהוא
קורא מדבר פתרונו הקול מדבר בינו לבין
עצמו וההדיוט שומע מאליו וכשהוא קורא
מדבר משמע שהמלך מדבר עם ההדיוט:
)י( והשתחוו  -לשכינה:
)יא( ודבר ה' אל משה פנים אל פנים -
ומתמלל ה' עם משה :ושב אל המחנה -
לאחר שנדבר עמו היה משה שב אל המחנה
ומלמד לזקנים מה שלמד והדבר הזה נהג
משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא
יותר שהרי בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות
)תענית כח( ובי"ח שרף את העגל ודן את
החוטאים ובי"ט עלה שנאמר )שמות לב( ויהי
ממחרת ויאמר משה אל העם וגו' ועשה שם
ארבעים יום ובקש רחמים שנאמר )דברים ט(
ואתנפל לפני ה' וגו' ובראש חודש אלול נאמר
לו ועלית בבקר אל הר סיני לקבל לוחות
האחרונות ועשה שם מ' יום שנאמר בהם )שם
י( ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים וגו'
מה הראשונים ברצון אף האחרונים ברצון
אמור מעתה אמצעיים היו בכעס בי' בתשרי
נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם
ואמר לו למשה סלחתי כדבריך ומסר לו
לוחות האחרונות וירד והתחיל לצוותו על
מלאכת המשכן ועשאוהו עד אחד בניסן
ומשהוקם לא נדבר עמו עוד אלא מאהל
מועד :ושב אל המחנה  -תרגומו ותב
למשריתא לפי שהוא לשון הווה וכן כל הענין
וראה כל העם וחזן .ונצבו וקיימין .והביטו
ומסתכלין .והשתחוו וסגדין .ומדרשו ודבר ה'
אל משה שישוב אל המחנה א"ל אני בכעס
ואתה בכעס א"כ מי יקרבם:
)יב( ראה אתה אומר אלי  -ראה תן עיניך
ולבך על דבריך אתה אומר אלי וגו' ואתה לא
הודעתני וגו' ואשר אמרת לי )שמות כג( הנה
אנכי שולח מלאך אין זו הודעה שאין אני חפץ
בה :ואתה אמרת ידעתיך בשם  -הכרתיך
משאר בני אדם בשם חשיבות שהרי אמרת לי
)שמות יט( הנה אנכי בא אליך בעב הענן וגו'
וגם בך יאמינו לעולם:

)יג( ועתה  -אם אמת שמצאתי חן בעיניך
הודיעני נא את דרכך מה שכר אתה נותן
למוצאי חן בעיניך :ואדעך למען אמצא חן
בעיניך  -ואדע בזו מדת תגמולך מה היא
מציאת חן שמצאתי בעיניך ופתרון למען
אמצא חן למען אכיר כמה שכר מציאת החן:
וראה כי עמך הגוי הזה  -שלא תאמר
ואעשה אותך לגוי גדול ואת אלה תעזוב ראה
כי עמך הם מקדם ואם בהם תמאס איני
סומך על היוצאים מחלצי שיתקיימו ואת
תשלום השכר שלי בעם הזה תודיעני ורבותינו
דרשוהו במס' ברכות )דף ז( ואני ליישב
המקראות על אופניהם ועל סדרם באתי:
)יד( ויאמר פני ילכו  -כתרגומו לא אשלח
עוד מלאך אני בעצמי אלך כמו )שמואל יז(
ופניך הולכים בקרב:
)טו( ויאמר אליו  -בזו אני חפץ כי ע"י
מלאך אל תעלנו מזה:
)טז( ובמה יודע אפוא  -יודע מציאת החן
הלוא בלכתך עמנו ועוד ד"א אני שואל ממך
שלא תשרה שכינתך עוד על אומות ע"א:
ונפלינו אני ועמך  -ונהיה מובדלים בדבר
הזה מכל העם כמו )שמות ט( והפלה ה' בין
מקנה מצרים וגו':
)יז( גם את הדבר הזה  -שלא תשרה שכינתי
עוד על ע"א אעשה ואין דבריו של בלעם
ע"י שריית שכינה אלא נופל וגלוי עינים כגון
)איוב ד( ואלי דבר יגונב שומעין ע"י שליח:
)יח( ויאמר הראני נא וגו'  -ראה משה שהיה
עת רצון ודבריו מקובלים והוסיף לשאול
להראותו מראית כבודו:
)יט( ויאמר אני אעביר וגו'  -הגיעה שעה
שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות לפי
שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה
שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת
לי זכות אבות כסבור אתה שאם תמה זכות
אבות אין עוד תקוה אני אעביר כל מדת
טובי לפניך על הצור ואתה צפון במערה:
וקראתי בשם ה' לפניך  -ללמדך סדר בקשת
רחמים אף אם תכלה זכות אבות )ר"ה יז(
וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא
י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כן
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וע"י שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי
רחמי לא כלים :וחנתי את אשר אחן  -אותן
פעמים שארצה לחון :ורחמתי  -עת שאחפוץ
לרחם עד כאן לא הבטיחו אלא עתים אענה
עתים לא אענה אבל בשעת מעשה א"ל הנה
אנכי כורת ברית הבטיחו שאינן חוזרות ריקם
)ר"ה שם(:
)כ( ויאמר לא תוכל וגו'  -אף כשאעביר כל
טובי על פניך איני נותן לך רשות לראות את
פני:
)כא( הנה מקום אתי  -בהר אשר אני מדבר
עמך תמיד יש מקום מוכן לי לצרכך
שאטמינך שם שלא תוזק ומשם תראה מה
שתראה זהו פשוטו ומדרשו על מקום
שהשכינה שם מדבר ואומר המקום אתי ואינו
אומר אני במקום שהקב"ה מקומו של עולם
ואין עולמו מקומו:
)כב( בעבור כבודי  -כשעאבור לפניך:
בנקרת הצור  -כמו )במדבר טז( העיני
האנשים ההם תנקר )משלי ל( יקרוה עורבי
נחל )ישעיה לז( אני קרתי ושתיתי מים גזרה
אחת להם .נקרת הצור .כריית הצור :ושכתי
כפי ) -ת"כ פ' ויקרא( מכאן שנתנה רשות
למחבלים לחבל ותרגומו ואגין במימרי כנוי
הוא לדרך כבוד של מעלה שאינו צריך לסוכך
עליו בכף ממש:
)כג( והסרותי את כפי  -ואעדי ית דברת
יקרי כשתסתלק הנהגת כבודי מכנגד פניך
ללכת משם ולהלן :וראית את אחורי -
הראהו קשר של תפילין:
)א( פסל לך  -הראהו מחצב סנפירינון מתוך
אהלו ואמר לו הפסולת יהיה שלך ומשם
נתעשר משה הרבה :פסל לך  -אתה שברת
הראשונות אתה פסל לך אחרות .משל למלך
שהלך למדינת הים והניח ארוסתו עם
השפחות מתוך קלקול השפחות יצא עליה שם
רע עמד שושבינה וקרע כתובתה אמר אם
יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה
אשתך בדק המלך ומצא שלא היה הקלקול
אלא מן השפחות נתרצה לה אמר לו שושבינה
כתוב לה כתובה אחרת שנקרעה הראשונה
אמר לו המלך אתה קרעת אותה אתה קנה

לך נייר אחר ואני אכתוב לה בכתב ידי כך
המלך זה הקב"ה השפחות אלו ערב רב
והשושבין זה משה ארוסתו של הקדוש ברוך
הוא אלו ישראל לכך נאמר פסל לך:
)ב( נכון  -צב מזומן:
)ג( ואיש לא יעלה עמך  -הראשונות על ידי
שהיו בתשואות וקולות וקהלות שלטה בהן עין
רעה אין לך יפה מן הצניעות:
)ה( ויקרא בשם ה'  -מתרגמינן וקרא בשמא
דה':
)ו( י"י י"י ) -ר"ה יז( מדת רחמים היא אחת
קודם שיחטא ואחת לאחר שיחטא וישוב :אל
 אף זו מדת רחמים וכן הוא אומר )תהליםכב( אלי אלי למה עזבתני ואין לומר למדת
הדין למה עזבתני כך מצאתי במכילתא :ארך
אפים ) -סנהדרין קיא( מאריך אפו ואינו
ממהר ליפרע שמא יעשה תשובה :ורב חסד
 לצריכים חסד שאין להם זכיות כ"כ )ר"היז( :ואמת  -לשלם שכר טוב לעושי רצונו:
)ז( נצר חסד  -שהאדם עושה לפניו :לאלפים
 לשני אלפים דורות :עונות  -אלו הזדונות.פשעים .אלו המרדים שאדם עושה להכעיס:
ונקה לא ינקה  -לפי פשוטו משמע שאינו
מוותר על העון לגמרי אלא נפרע ממנו מעט
מעט .ור"ד מנקה הוא לשבים ולא ינקה
לשאינן שבים )יומא פו( :פקד עון אבות על
בנים  -כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם
שכבר פירש במקרא אחר לשונאי :ועל רבעים
 דור רביעי נמצאת מדה טובה מרובה עלמדת פורענות אחת לחמש מאות שבמדה
טובה הוא אומר נוצר חסד לאלפים:
)ח( וימהר משה  -כשראה משה שכינה
עוברת ושמע קול הקריאה מיד וישתחו:
)ט( ילך נא ה' בקרבנו  -כמו שהבטחתנו
מאחר שאתה נושא עון ואם עם קשה עורף
הוא וימרו בך ואמרת על זאת פן אכלך בדרך
אתה תסלח לעונינו וגו' יש כי במקום אם:
ונחלתנו  -ותתננו לך לנחלה )ס"א שתתן לנו
נחלה( מיוחדת זו היא בקשת ונפלינו אני
ועמך שלא תשרה שכינתך על האומות עו"א:
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)י( כורת ברית  -על זאת :אעשה נפלאות -
לשון ונפלינו שתהיו מובדלים בזו מכל
האומות עו"א שלא תשרה שכינתי עליהם:
)יא( את האמרי וגו'  -ו' אומות יש כאן כי
הגרגשי עמד ופנה מפניהם:
)יג( אשריו ) -ע"ז מד( הוא אילן שעובדים
אותו:
)יד( קנא שמו  -מקנא להפרע ואינו מוותר
וזהו כל לשון קנאה אוחז בנצחונו ופורע
מעוזביו:
)טו( ואכלת מזבחו  -כסבור אתה שאין עונש
באכילתו ואני מעלה עליך כמודה בעבודתו
שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך
)שמ"ר(:
)יח( חדש האביב  -חדש הביכור שהתבואה
מתבכרת בבישולה:
)יט( כל פטר רחם לי  -באדם :וכל מקנך
תזכר וגו'  -וכל מקנך אשר תזכר בפטר שור
ושה אשר יפטור זכר את רחמה :פטר  -לשון
פתיחה וכן )משלי יז( פוטר מים ראשית מדון.
תי"ו של תזכר לשון נקבה היא מוסב על
היולדת:
)כ( ופטר חמור  -ולא שאר בהמה טמאה:
תפדה בשה  -נותן שה לכהן והוא חולין ביד
כהן ופטר חמור מותר בעבודה לבעלים:
וערפתו  -עורפו בקופיץ הוא הפסיד ממון
כהן לפיכך יופסד ממונו :כל בכור בניך
תפדה  -ה' סלעים פדיונו קצוב שנאמר
)במדבר יח( ופדויו מבן חדש תפדה :ולא יראו
פני ריקם  -לפי פשוטו של מקרא דבר בפ"ע
הוא ואינו מוסב על הבכור שאין במצות בכור
ראיית פנים אלא אזהרה אחרת היא וכשתעלו
לרגל לראות לא יראו פני ריקם מצוה עליכם
להביא עולת ראיית פנים ולפי מדרש ברייתא
מקרא יתר הוא ומופנה לגזרה שוה ללמד על
הענקתו של עבד עברי שהוא חמשה סלעים
מכל מין ומין כפדיון בכור במסכת קדושין
)דף יז(:
)כא( בחריש ובקציר תשבות  -למה נזכר
חריש וקציר יש מרבותינו אומרים על חריש
של ערב שביעית הנכנס לשביעית וקציר של
שביעית היוצא למוצאי שביעית ללמדך

שמוסיפין מחול על הקדש )ר"ה ט( וכך
משמעו ששת ימים תעבוד וביום השביעי
תשבות ועבודת ו' הימים שהתרתי לך יש שנה
שהחריש והקציר אסור ואין צ"ל חריש וקציר
של שביעית שהרי כבר נאמר )ויקרא כה( שדך
לא תזרע וגו' וי"א שאינו מדבר אלא בשבת
וחריש וקציר שהוזכר בו לומר לך מה חריש
רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר שהוא
מצוה ודוחה את השבת:
)כב( בכורי קציר חטים  -שאתה מביא בו
שתי הלחם מן החטים )ר"ה כא( :בכורי -
שהיא מנחה ראשונה הבאה מן החדש של
חטים למקדש כי מנחת העומר הבאה בפסח
מן השעורים היא :וחג האסיף  -בזמן שאתה
אוסף תבואתך מן השדה לבית .אסיפה זו
לשון הכנסה לבית כמו )דברים כב( ואספתו
אל תוך ביתך :תקופת השנה  -שהוא בחזרת
השנה בתחלת השנה הבאה :תקופת  -לשון
מסיבה והקפה:
)כג( כל זכורך  -כל הזכרים שבך .הרבה
מצות בתורה נאמרו ונכפלו ויש מהם שלש
פעמים וארבע לחייב ולענוש על מנין לאוין
שבהם ועל מנין עשה שבהם:
)כד( אוריש  -כתרגומו אתריך וכן )דברים ב(
החל רש וכן )במדבר לב( ויורש את האמורי
לשון גרושין :והרחבתי את גבלך  -ואתה
רחוק מבית הבחירה ואינך יכול לראות לפני
תמיד לכך אני קובע לך שלש רגלים הללו:
)כה( לא תשחט וגו'  -לא תשחט את הפסח
ועדיין חמץ קיים אזהרה לשוחט או לזורק או
לאחד קיב מבני חבורה )פסחים סג( :ולא ילין
 כתרגומו אין לינה מועלת קיג בראשהמזבח ואין לינה אלא בעמוד השחר :זבח חג
הפסח  -אימוריו קיד ומכאן אתה למד לכל
הקטר קטו חלבים ואברים:
)כו( ראשית בכורי אדמתך  -משבעת המינין
האמורים בשבח ארצך )דברים ח( ארץ חטה
ושעורה וגפן וגו' ודבש הוא קטז דבש תמרים:
לא תבשל גדי  -אזהרה לבשר בחלב קיז
ושלשה פעמים כתוב בתורה אחד לאכילה
ואחד להנאה ואחד לאיסור בישול )חולין
קטו( :גדי  -כל ולד רך במשמע ואף עגל
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וכבש ממה שהוצרך לפרש בכמה מקומות גדי
עזים קיח למדת שגדי סתם כל יונקים
במשמע :בחלב אמו  -פרט לעוף שאין לו
חלב שאין איסורו מן התורה אלא מדברי
סופרים:
)כז( את הדברים האלה  -ולא אתה רשאי
לכתוב קיט תורה שבעל פה:
)כט( ויהי ברדת משה  -כשהביא לוחות
אחרונות ביום הכפורים :כי קרן  -לשון
קרנים שהאור מבהיק ובולט כמין קרן ומהיכן
זכה משה לקרני ההוד רבותינו אמרו מן
המערה שנתן הקב"ה ידו על פניו שנאמר
)שמות לג( ושכותי כפי:
)ל( וייראו מגשת אליו  -בא וראה כמה
גדולה כחה של עבירה שעד שלא פשטו
ידיהם בעבירה מהו אומר )שמות כד( ומראה
כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני
ישראל ולא יראים ולא מזדעזעים ומשעשו
את העגל אף מקרני הודו של משה היו
מרתיעים ומזדעזעים:
)לא( הנשאים בעדה  -כמו נשיאי העדה:
וידבר משה אליהם  -שליחותו של מקום
ולשון הווה הוא קכא כל הענין הזה:

נביא

)לב( ואחרי כן נגשו  -אחר שלמד לזקנים
חוזר ומלמד הפרשה או ההלכה לישראל .תנו
רבנן כיצד סדר המשנה משה היה לומד מפי
הגבורה נכנס אהרן שנה לו משה פרקו
נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה נכנסו
בניו שנה להם משה פרקם נסתלקו הם ישב
אלעזר לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן
נכנסו זקנים שנה להם משה פרקם נסתלקו
זקנים ישבו לצדדין נכנסו כל העם שנה להם
משה פרקם נמצא ביד כל העם א' ביד
הזקנים ב' ביד בני אהרן שלשה ביד אהרן
ארבעה וכו' כדאיתא )בעירובין נד(:
)לג( ויתן על פניו מסוה  -כתרגומו בית אפי
לשון ארמי הוא בגמרא )כתובות סב( סוי לבא
ועוד בכתובות הוה קא מסוה לאפה לשון
הבטה היה מסתכל בה אף כאן מסוה בגד
הניתן כנגד הפרצוף ובית העינים ולכבוד קרני
ההוד שלא יזונו הכל מהם היה נותן המסוה
כנגדן ונוטלו בשעה שהיה מדבר עם ישראל
ובשעה שהמקום נדבר עמו עד צאתו ובצאתו
יצא בלא מסוה:
)לד( ודבר אל בני ישראל  -וראו קרני ההוד
בפניו .וכשהוא מסתלק מהם:

– מלכים א' פרק יח'

יאים אֶ ל הַ ר הַ ַּכ ְר ֶמל:
ש ָראֵ ל וַ ִּי ְקבּ ֹץ אֶ ת הַ ְּנ ִב ִ
)כ( וַ ִּי ְׁשלַ ח אַ ְחאָ ב ְּבכָ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
וַ ִּי ַּג ׁש אֵ ִליָּה ּו אֶ ל ָּכל הָ ָעם וַ יֹּאמֶ ר ַעד ָמ ַתי אַ ּ ֶתם ּפ ְֹס ִחים ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּס ִע ּ ִפים ִאם
יְ הֹוָ ה הָ ֱאל ִֹהים ְלכ ּו אַ ח ֲָריו וְ ִאם הַ ַּב ַעל ְלכ ּו אַ ח ֲָריו וְ לֹא ָענ ּו הָ ָעם אֹ תוֹ דָּ בָ ר:
ּנְביאֵ י הַ ַּב ַעל
ֹאמר אֵ ִליָּה ּו אֶ ל הָ ָעם אֲנִ י נוֹ ַת ְר ִּתי נ ִָביא לַ יהֹוָ ה ְלבַ דִּ י ו ִ
)כב( וַ יּ ֶ
יש) :כג( וְ יִ ְּתנ ּו לָ נ ּו ְׁשנַיִ ם ּ ָפ ִרים וְ יִ ְבחֲר ּו לָ הֶ ם הַ ּ ָפר
אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ִא ׁ
ָשימ ּו וַ אֲ נִ י אֶ עֱ ֶׂשה אֶ ת הַ ּ ָפר
הָ אֶ חָ ד וִ ינ ְַּתחֻ ה ּו וְ יָשִׂ ימ ּו ַעל הָ ֵעצִ ים וְ אֵ ׁש לֹא י ִ ׂ
אתם ְּב ׁ ֵשם ֱאלֹהֵ יכֶ ם וַ אֲ נִי
הָ אֶ חָ ד וְ נ ַָת ִּתי ַעל הָ עֵ צִ ים וְ אֵ ׁש לֹא אָ שִׂ ים) :כד( ו ְּק ָר ֶ
הוָ ה וְ הָ יָה הָ אֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר יַעֲ נֶה בָ אֵ ׁש הוּא הָ ֱאל ִֹהים וַ יּ ַַען ָּכל הָ ָעם
אֶ ְק ָרא ְב ׁ ֵשם יְ ֹ
נְביאֵ י הַ ַּב ַעל ַּבחֲר ּו לָ כֶ ם הַ ּ ָפר הָ אֶ חָ ד
ֹאמר אֵ ִליָּה ּו ִל ִ
ֹאמר ּו טוֹ ב הַ דָּ בָ ר) :כה( וַ יּ ֶ
וַ יּ ְ
שימ ּו) :כו(
אשֹנָה ִּכי אַ ּ ֶתם הָ ַר ִּבים וְ ִק ְרא ּו ְּב ׁ ֵשם אֱ לֹהֵ יכֶ ם וְ אֵ ׁש לֹא ָת ִ ׂ
וַ עֲ שׂ ּו ִר ׁ
ֲשר נ ַָתן לָ הֶ ם וַ יַּעֲ שׂ ּו וַ ִּי ְק ְרא ּו ְב ׁ ֵשם הַ ַּב ַעל מֵ הַ בּ ֹקֶ ר וְ ַעד
וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת הַ ּ ָפר א ׁ ֶ
הַ ָ ּצהֳ ַריִ ם לֵ אמֹר הַ ַּב ַעל עֲ נֵנ ּו וְ אֵ ין קוֹ ל וְ אֵ ין ֹענֶה וַ יְ פַ ְּסח ּו ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ אֲ ׁ ֶשר
ֹאמר ִק ְרא ּו ְבקוֹ ל ָּגדוֹ ל ִּכי
הֳריִ ם וַ יְ הַ ּ ֵתל ָּבהֶ ם אֵ ִליָּה ּו וַ יּ ֶ
שה) :כז( וַ יְ ִהי בַ ָ ּצ ַ
ָע ָ ׂ
)כא(

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

טעון גניזה

15

חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
ָשן הוּא וְ יִ קָ ץ) :כח( וַ ִּי ְק ְרא ּו
שיחַ וְ ִכי ִ ׂשיג לוֹ וְ ִכי ֶד ֶר ְך לוֹ אוּלַ י י ׁ ֵ
אֱ ל ִֹהים הוּא ִּכי ִ ׂ
ְּבקוֹ ל ָּגדוֹ ל וַ ִּי ְתגּ ְֹדד ּו ְּכ ִמ ְׁש ּ ָפ ָטם ַּבח ֲָרבוֹ ת וּבָ ְר ָמ ִחים ַעד ְׁ ְ
שפָ ך דָּ ם עֲ לֵ יהֶ ם) :כט(
ענֶה וְ אֵ ין
צהֳ ַריִ ם וַ ִּי ְתנ ְַּבא ּו ַעד לַ עֲ לוֹ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה וְ אֵ ין קוֹ ל וְ אֵ ין ֹ
וַ יְ ִהי ַּכעֲ בֹר הַ ָ ּ
ֹאמר אֵ ִליָּה ּו ְלכָ ל הָ ָעם ְּג ׁש ּו אֵ לַ י וַ ִּי ְּג ׁש ּו כָ ל הָ ָעם אֵ לָ יו וַ יְ ַר ּ ֵפא אֶ ת
קָ ׁ ֶשב) :ל( וַ יּ ֶ
ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה הֶ הָ רוּס) :לא( וַ ִּי ַּקח אֵ ִליָּה ּו ְׁש ּ ֵתים עֶ שְׂ ֵרה אֲבָ נִים ְּכ ִמ ְס ּ ַפר ִׁש ְבטֵ י ְבנֵי
ֲשר הָ יָה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו לֵ אמֹר יִ ְ ׂש ָראֵ ל יִ ְהיֶה ְׁש ֶמ ָך) :לב( וַ ִּי ְבנֶה אֶ ת
יַעֲ קֹב א ׁ ֶ
בחַ ) :לג(
אתיִ ם ז ֶַרע סָ ִביב לַ ּ ִמזְ ּ ֵ
הָ אֲ בָ נִ ים ִמזְ ּ ֵבחַ ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וַ יּ ַַעשׂ ְּת ָעלָ ה ְּכבֵ ית סָ ַ
ֹאמר ִמ ְלא ּו אַ ְר ָּב ָעה
ָשם ַעל הָ ֵעצִ ים) :לד( וַ יּ ֶ
וַ יַּעֲ ר ְֹך אֶ ת הָ ֵעצִ ים וַ יְ נ ּ ַַתח אֶ ת הַ ּ ָפר וַ יּ ֶׂ
ֹאמר ׁ ַש ֵּל ׁש ּו
ֹאמר ְׁשנ ּו וַ ִּי ְׁשנ ּו וַ יּ ֶ
כַ דִּ ים ַמיִ ם וְ יִ צְ ק ּו ַעל הָ עֹלָ ה וְ ַעל הָ ֵעצִ ים וַ יּ ֶ
וַ יְ ׁ ַש ֵּל ׁש ּו) :לה( וַ ֵיּ ְלכ ּו הַ ּ ַמיִ ם סָ ִביב לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ גַ ם אֶ ת הַ ְּת ָעלָ ה ִמ ֵּלא ָמיִ ם) :לו( וַ יְ ִהי
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ יִ שְׂ ָראֵ ל
ַּבעֲ לוֹ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה וַ ִּי ַּג ׁש אֵ ִליָּה ּו הַ ּנ ִָביא וַ יּ ַ
ָ
ָ
ָ
יתי
הַ יּוֹ ם יִ ָ ּו ַדע ִּכי אַ ּ ָתה ֱאל ִֹהים ְּביִ ְ ׂש ָראֵ ל וַ אֲנִ י ַע ְבדֶּ ך ו ִּב ְדבָ ְריך \}וּבִ ְדבָ ְרך\{ ָע ִ ׂש ִ
אֵ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה) :לז( עֲ נֵנִ י יְ הֹוָ ה עֲ נֵנִ י וְ י ְֵדע ּו הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה
וַתֹאכַ ל אֶ ת
הָ ֱאל ִֹהים וְ אַ ּ ָתה הֲ ִסבּ ָֹת אֶ ת ִל ָּבם אֲ ח ַֹר ִּנית) :לח( וַ ִּת ּפֹל אֵ ׁש יְ הֹוָ ה ּ
ֲשר ַּב ְּת ָעלָ ה ִלחֵ כָ ה:
הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת הָ ֵעצִ ים וְ אֶ ת הָ אֲבָ נִ ים וְ אֶ ת הֶ ָעפָ ר וְ אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם א ׁ ֶ
ֹאמר ּו יְ הֹוָ ה הוּא הָ ֱאל ִֹהים יְ הֹוָ ה הוּא
)לט( וַ יּ ְַרא ָּכל הָ ָעם וַ ִּי ּ ְפל ּו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יּ ְ
הָ ֱאל ִֹהים:

משנה

 -פרה פרק יא'

)א( צְ לוֹ ִחית ׁ ֶש ִה ִּניחָ ּה ְמג ָֻּלה ,וּבָ א ו ְּמצָ אָ ּה ְמכֻ ּ ָסהְ ּ ,פסוּלָ הִ .ה ִּניחָ ּה ְמכֻ ּ ָסה וּבָ א
ימ ּנָה ,אוֹ נָחָ ׁש ְל ִד ְב ֵרי ַר ָּבן
ו ְּמצָ אָ ּה ְמג ָֻּלהִ ,אם יְ כוֹ לָ ה הַ חֻ ְלדָּ ה ִל ְׁש ּתוֹ ת הֵ ֶ
ַּג ְמ ִליאֵ ל ,אוֹ ׁ ֶשיּ ַָרד ָּב ּה ַטל ַּב ַּליְ לָ הְ ּ ,פסוּלָ ה .הַ חַ ּ ָטאת אֵ ינ ָּה נִ צּוֹ לָ ה ְּבצָ ִמיד
ּ ָפ ִתיל .ו ַּמיִ ם ׁ ֶשאֵ ינָן ְמקֻ דָּ ִׁשין נִ צּוֹ ִלין ְּבצָ ִמיד ּ ָפ ִתיל:
רע"ב ) -א( צלוחית  -של מי חטאת :ובא
ומצאה מכוסה פסולה  -שאני אומר אדם
נכנס לשם וכסה אותה ,ורוב בני אדם אין
טהורין לחטאת :אם יכולה חולדה לשתות
ממנה פסולה  -אבל אם אינה יכולה לשתות
לא פסלינן להו מטעם שמא אדם טמא נכנס
וגילה אותה דאין דרך בני אדם לגלות אלא
לכסות מפני השרצים ,אבל שרצים דרכן
לגלות ואין דרכן לכסות .ודוקא מכוסה

ומצאה מגולה חיישינן לחולדה .אבל מגולה
ומצאה מגולה כמו שהניחה ,לא חיישינן,
אע"פ שחשו לספק מים מגולין דחמירא
סכנתא מאיסורא :או נחש לדברי רבן
גמליאל  -דאמר לעיל אף הנחש פוסל מפני
שהוא מקיא :החטאת  -אפר חטאת או מים
המקודשים שהיו באוהל המת בתוך כלי שיש
עליו צמיד פתיל:

)ב( ָּכל הַ ּ ָספֵ ק ָטהוֹ ר ִל ְתרו ָּמה ,טָ הוֹ ר ְלחַ ּ ָטאתָּ .כל הַ ּ ָתלוּי ִל ְתרו ָּמה ,נִ ְׁש ּ ָפ ְך
ְלחַ ּ ָטאתִ .אם ָעשׂ ּו ַעל ַּג ָּביו ְטהָ רוֹ תְּ ,תלוּיוֹ ת .הָ ְרפָ פוֹ תְ ,טהוֹ רוֹ ת לַ קּ ֶֹד ׁש
יעזֶר אוֹ ֵמר ,הָ ְר ָעדוֹ תְ ,ט ֵמאוֹ ת לַ חַ ּ ָטאת:
אֱל ֶ
וְ לַ ְּתרו ָּמה וְ לַ חַ ּ ָטאתַ .ר ִּבי ִ
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
רע"ב ) -ב( כל הספק טהור לתרומה -
כל ספק שאם נולד אותו ספק בתרומה
התרומה טהורה ,אם נולד כיוצא בו בחטאת
טהור :וכל התלוי לתרומה  -וכל ספק שאם
נולד בתרומה תולין לא אוכלין ולא שורפין,
אם נולד כיוצא בו בחטאת ,ישפך האפר או
המים המקודשים .ובמסכת טהרות פרק
הזורק טומאה ,תנינן להו לספר הטהור
ולספק שעל ידיו תולין בתרומה :אם עשו על
גביו טהרות  -אם הזה באפר זה שנטמא

בספק התלוי לתרומה ,ועשה טהרות על ידי
אותה הזאה ,חולין אותם טהרות ולא אוכלין
ולא שורפין :הרפפות  -כמין שבכות של עץ:
טהורות לקודש לתרומה ולחטאת  -לפי
שאינן כלים וגם אינן ראויין למדרס :הרעדות
 עצים שאינן מהודקים יפה זה בזה וכשאדםנשען עליהם רועדים ומתנענעים :טמאות
לחטאת  -פעמים שאדם יושב עליהן וראויין
ליטמא מושב .ואין הלכה כר' אליעזר:

)ג( דְּ בֵ לָ ה ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה ׁ ֶש ּנ ְָפלָ ה ְלתוֹ ְך ֵמי חַ ּ ָטאת וּנְ ָטלָ ּה וַ אֲכָ לָ ּהִ ,אם י ֶׁש ָּב ּה
יתה) .אֵ ין ָּב ּה
ַּכ ּ ֵביצָ הֵ ּ ,בין ְט ֵמאָ ה ֵּבין ְטהוֹ ָרה ,הַ ּ ַמיִ ם ְט ֵמ ִאין ,וְ הָ אוֹ ְכלָ ּה חַ יָּב ִמ ָ
יתה(ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרַּ ,ב ְּטהוֹ ָרה,
ַּכ ּ ֵביצָ ה ,הַ ּ ַמיִ ם ְטהוֹ ִרין ,וְ הָ אוֹ ְכלָ ּה חַ יָּב ִמ ָ
ֹאשוֹ וְ ֻרבּ וֹ ְלתוֹ ְך ֵמי חַ ּ ָטאת ,נִ ְט ָמא:
הַ ּ ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים .הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ׁ ֶש ִהכְ נִ יס ר ׁ

רע"ב ) -ג( אם יש בה כביצה  -דאוכל
פחות מכביצה אינו מטמא :בין טהורה בין
טמאה המים טמאים  -דטהרת תרומה,
טמאה היא אצל חטאת :והאוכלה חייב מיתה
 דנטמא במי חטאת בשעה שאוכלה,ותרומה בטומאת הגוף במיתה :ר' יוסי אומר
בטהורה המים טהורים  -דסבירא ליה לר'
יוסי שאין הטהור לתרומה מטמא את מי
חטאת .ואין הלכה כרבי יוסי :שהכניס ראשו
ורובו בתוך מי חטאת  -רבנן גזרו טומאה

על הבא ראשו ורובו במים שאובין כמפורש
פרק קמא דשבת ,והוא משמונה עשר דבר
שגזרו בו ביום ,ומי חטאת מים שאובין נינו,
הלכך כשהכניס ראשו ורובו בהם נטמא,
ומשנטמא ואינו טהור למי חטאת ,חוזרים מי
חטאת ומטמאים אותו ונעשה ראשון
לטומאה ,שאין מי חטאת מטמאים את
הטהור להם ,אבל כשאינו טהור להם
מטמאים אותו:

)ד( ָּכל הַ ּ ָטעוּן ִּביאַ ת ַמיִ ם ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרהְ ,מ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ קּ ֶֹד ׁש וְ אֶ ת הַ ְּתרו ָּמה וְ אֶ ת
שר ,וְ אָ סוּר ַעל ִּביאַ ת הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁשְ .לאַ חַ ר ִּביאָ תוֹ ְ ,מ ַט ּ ֵמא אֶ ת
הַ חֻ ִ ּלין וְ אֶ ת הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
הַ קּ ֶֹד ׁש ,וּפוֹ סֵ ל אֶ ת הַ ְּתרו ָּמה ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ ,פוֹ סֵ ל ַּבקּ ֶֹד ׁש
שר .וְ ִאם ָּבא אֶ ל הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁשֵ ּ ,בין ִלפְ נֵי ִביאָ תוֹ ּ ֵבין
וּבַ ְּתרו ָּמה ,וּמֻ ּ ָתר ַּבחֻ ִ ּלין וּבַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ְלאַ חַ ר ִּביאָ תוֹ  ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ד( כל הטעון ביאת מים מדברי
תורה  -כגון הנוגע בכל אבות הטומאות:
מטמא את הקודש ואת התרומה  -לפי
שהוא ראשון ,עושה שני בחולין ובמעשר,
ושלישי בתרומה ,ורביעי בקודש :לאחר ביאתו
 שטבל ולא העריב שמשו ,יש לו דין שנילטומאה ,ועושה שלישי בתרומה ,ורביעי
בקודש :וחכמים אומרים פוסל בקודש -
כשם שטבול יום פוסל בתרומה ,כן פוסל

בקודש ,ואינו מטמא בקודש ,דכיון שטבל
קלישא טומאתו ,ופסול משוי ,טמא לא משוי:
ואם בא אל המקדש  -כל הטעון טבילה מן
התורה שבא אל המקדש דהיינו לעזרת
לישראל ,אפילו לאחר שטבל קודם שיעריב
שמשו ,חייב .ואף לעזרת נשים אסור טבול
יום ליכנס .אבל אינו חייב אלא בעזרת
ישראל:

)ה( ָּכל הַ ּ ָטעוּן ִּביאַ ת ַמיִ ם ִמדִּ בְ ֵרי סוֹ ְפ ִריםְ ,מ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ קּ ֶֹד ׁש ,וּפוֹ סֵ ל אֶ ת
שר.
שר ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרים ַּב ּ ַמעֲ ֵ ׂ
הַ ְּתרו ָּמה ,וּמֻ ּ ָתר ַּבחֻ ִ ּלין וּבַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ו'
כֻלן .וְ ִאם ָּבא אֶ ל הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁשֵ ּ ,בין ִל ְפנֵי ִביאָ תוֹ וּבֵ ין ְלאַ חַ ר
ְלאַ חַ ר ִּביאָ תוֹ  ,מֻ ּ ָתר ְּב ָּ
ִּביאָ תוֹ ָ ּ ,פטוּר:
רע"ב ) -ה( כל הטעון ביאת מים מדברי
סופרים  -כגון אכל אוכלין טמאין ,ושתה
משקין טמאין ,והידים ,והכלים שנטמאו
במשקין ,וכיוצא בהן :וחכמים אוסרים
במעשר  -והלכה כחכמים :לאחר ביאתו -
לאחר שטבל ,מיד הותר בכולם ,ואין צריך

הערב שמש :ואם בא אל המקדש פטור -
דלא אסרה תורה ביאת המקדש אלא על מי
שנטמא באב הטומאה דאורייתא ,כדכתיב
)ויקרא ה( בטומאת אדם או בבהמה טמאה
או בכל שרץ טמא:

)ו( ָּכל הַ ּ ָטעוּן ִּביאַ ת ַמיִ םֵ ּ ,בין ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ֵּבין ִמדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִריםְ ,מ ַט ּ ֵמא אֶ ת ֵמי
חַ ּ ָטאת ,וְ אֶ ת אֵ פֶ ר חַ ּ ָטאת ,וְ אֶ ת הַ ּ ַמזֶּה ֵמי חַ ּ ָטאת ְּב ַמ ָּגע ו ְּב ַמשּׂ ָ א .הָ אֵ זוֹ ב
הַ ּ ֻמ ְכ ׁ ָשר ,וְ הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶשאֵ ינָן ְמקֻ דָּ ִׁשים ,ו ְּכ ִלי ֵריקָ ם הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאתְּ ,ב ַמ ָּגע ו ְּב ַמשּׂ ָ א,
דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,ב ַמ ָּגע אֲבָ ל לֹא ְב ַמשּׂ ָ א:
רע"ב ) -ו( מטמא את מי חטאת -
ואפילו לאחר שטבל אם לא טבל לשם חטאת
כאילו לא טבל ,דתנן בפ' אין דורשין )חגיגה
יח( טבל לקודש והוחזק לקודש אסור
בחטאת .אבל משטבל לשם חטאת ,אפילו
טבול יום דאורייתא שפסול לתרומה ולקודש,
כשר לחטאת ,דטבול יום כשר בפרה :ומזה

מי חטאת במגע ובמשא  -ובהא כולי עלמא
לא פליגי .אבל באזוב המוכשר לקבל טומאה,
ומשום דאוכל הוא צריך הכשר שיבוא עליו
מים ,וכן במים שאינן מקודשים ועומדים
לקדש ,וכלי ריקם הטהור ועומד כדי להניח
בו אפר חטאת ,בהא פליגי רבי מאיר
וחכמים .והלכה כחכמים:

)ז( ָּכל אֵ זוֹ ב ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ׁ ֵשם ְלוָ יָ ּ ,פסוּל .אֵ זוֹ ב זֶהָּ ,כ ׁ ֵשר .אֵ זוֹ ב יוֹ ן ,אֵ זוֹ ב כּ וֹ ח ֲִלית,
אֵ זוֹ ב רוֹ ִמי ,אֵ זוֹ ב ִמ ְד ָּב ִריָ ּ ,פסוּל .וְ ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה ְט ֵמאָ הָ ּ ,פסוּל .וְ ׁ ֶשל ְטהוֹ ָרה ,לֹא
ַיזֶּה .וְ ִאם ִהזָּהָּ ,כ ׁ ֵשר .אֵ ין ַמ ִּזין לֹא ְביוֹ נְ קוֹ ת ,וְ לֹא ִב ְת ָמרוֹ ת .אֵ ין חַ יּ ִָבין ַעל
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף לֹא ַעל הַ ְּת ָמרוֹ ת .אֵ לּ ּו
אֱל ֶ
הַ יּוֹ נְ קוֹ ת ַעל ִּביאַ ת הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁשַ .ר ִּבי ִ
הֵ ן הַ יּוֹ נְ קוֹ תִּ ,ג ְבעוֹ ִלין ׁ ֶשלּ ֹא גָ ָמל ּו:
רע"ב ) -ז( כל אזוב שיש לו שם לווי -
שרגילין ללוות עמו שם אחר ,כגול הנך
דמפרש לקמן :אזוב זה  -כלומר אזוב סתם
שהרואה אותו אומר זה אזוב הוא בסתם :ושל
תרומה טמאה  -שאזוב של גינה חייב
בתרומה כשלקטו לאכילה ,והא קא משמע לן
דאע"ג שהוא פחות מכביצה שאינו מטמא מי
חטאת ,אפילו הכי הזאתו פסולה ,כיון

שהאזוב עצמו טמא :ושל טהורה לא יזה -
מפני שמפסיד את התרומה :תמרות  -כמין
גרגרין שיש בראשי האזוב :אין חייבין על
היונקות  -טמא שהזו עליו ביונקות ובא
בהזאה זו אל המקדש ,אינו חייב :רבי אליעזר
אומר וכו'  -ואין הלכה כר' אליעזר:
גבעולים שלא גמלו  -כל זמן שהפרח מונח
בתוך כיסו קודם שיפתח:

)ח( אֵ זוֹ ב ׁ ֶש ִהזָּה בוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר ְל ַטהֵ ר בּ וֹ אֶ ת הַ ּ ְמצוֹ ָרעִ .ל ְקטוֹ לָ ֵעצִ ים וְ נ ְָפל ּו ָעלָ יו
ַמ ְׁש ִקיןְ ,מנ ְַּגבוֹ וְ הוּא כָ ׁ ֵשרִ .ל ְ ּקטוֹ לָ אֳ כָ ִלין וְ נ ְָפל ּו ָעלָ יו ַמ ְׁש ִקין ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ִּנגְ בוֹ ָ ּ ,פסוּלִ .ל ְ ּקטוֹ ְלחַ ּ ָטאתִּ ,כ ְמלַ ּ ֵקט לָ אֳ כָ ִלין ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִריםִּ ,כ ְמלַ ּ ֵקט לָ עֵ צִ ים:
רע"ב ) -ח( מנגבו  -כדי שלא יתערבו מים
הכשרים בפסולים :אע"פ שנגבו פסול -
ואע"פ שלא נטמא כשהוכשר לקבל טומאה

פסול :לקטו לחטאת  -להזות בו מי חטאת:
כמלקט לעצים  -ומנגבו והוא כשר .וכן
הלכה:
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לשה גִ ְבעוֹ ִליןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֶ ׁ ,של
לשה ְקלָ ִחים וּבָ הֶ ם ְׁש ׁ ָ
)ט( ִמצְ וַ ת אֵ זוֹ בְׁ ,ש ׁ ָ
לשה ְקלָ ִחיםְ ,מפַ ְּסגוֹ וְ אוֹ גְ דוֹ ִ ּ .פ ְּסגוֹ וְ לֹא אֲ גָ דוֹ ,
לשה .אֵ זוֹ ב ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ְׁש ׁ ָ
לשה ְׁש ׁ ָ
ְׁש ׁ ָ
אֲ גָ דוֹ וְ לֹא ִפ ְּסגוֹ  ,לֹא ִפ ְּסגוֹ וְ לֹא אֲגָ דוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשרַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ רִ ,מצְ וַ ת אֵ זוֹ ב,
לשה גִ ְבעוֹ ִלים ,ו ְּׁשי ָָריו ְׁשנַיִ ם ,וְ גַ ְרדֻּ ּ ָמיו ָּכל ׁ ֶשהוּא:
לשה ְקלָ ִחים וּבָ הֶ ם ְׁש ׁ ָ
ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ט( שלשה קלחין ובהן שלשה
גבעולין  -גבעול אחד בקלח אחד .ושלשה
קלחים דבעינן ,ילפינן לקיחה לקיחה מאגודת
אזוב מפסח מצרים ,מה להלן שלשה ,דבהכי
מקרי אגודה ,אף כאן שלשה :מפסגו -
מפרידו ומחלקו שיהיו השלשה קלחים
מפורדים זה מזה :ר' יוסי אומר מצות אזוב
שלשה  -ר' יוסי מחמיר טפי מתנא קמא,
דלר' יוסי תחילתו שנים פסול ולתנא קמא

גמרא

תחילתו שנים כשר ,ואינו פסול עד שיהא
תחילתו כשייריו אחד .ודקאמר תנא קמא
מצות אזוב שלשה קלחים ,למצוה בעלמא ולא
לעכב .והלכה כר' יוסי :וגרדומיו כל שהוא -
גרדומי הגבעול כל שהוא .ושייריו וגרדומיו
תרי מילי נינהו ,דשייריו הוו שיירי השלשה
קלחין דהיינו שני קלחין ,וגרדומיו הוא
הגבעול עצמו דאגרדום ונשבר ונשתייר ממנו
כל שהוא:

 -נדה דף יט' ע"ב

איזהו אדום כדם המכה :מאי כדם המכה אמר רב יהודה אמר שמואל כדם
שור שחוט ולימא כדם שחיטה אי אמר כדם שחיטה הוה אמינא ככולה
שחיטה קא משמע לן כדם המכה כתחילת הכאה של סכין עולא אמר כדם
צפור חיה איבעיא להו חיה לאפוקי שחוט או דלמא לאפוקי כחוש תיקו:
רש"י על הגמרא
שור  -דמו אדום כדאמר בסדר יומא )דף נו(
האי חיור והאי סומק :דם שחיטה  -משתנה
והולך :צפור חיה  -דם היוצא מצפור חי ע"י

זוהר

מכה :או דלמא לאפוקי כחוש  -והאי חיה
לשון בריאה הוא:

– יתרו דף פט' ע"א

יה,
ר' יו ָּדאי ׁ ָש ִאיל לֵ יהּ ְל ַר' ִׁש ְמעוֹ ן ,יוֹ ָמא חַ ד דְּ אַ ְע ַרע ִע ּ ֵמיהּ ְּבאָ ְרחָ א ,אָ ַמר לֵ ּ
ר' ,הָ א ְּכ ִתיב )ס"א בפרשתא דשבת( ְּבפַ ְר ְׁש ּ ָתא דָּ א ׁ ַש ָּבת ,דְּ אָ ַמר יְ ׁ ַש ְעיָה ,דִּ ְכ ִּתיב,
יסים אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ְמר ּו אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי וְ גוֹ ' ,וְ נ ַָת ִּתי לָ הֶ ם
)ישעיה נו( כֹה אָ ַמר יְ ָי לַ ּ ָס ִר ִ
ירי:
יתי ו ְּבחוֹ מוֹ ַתי וְ גוֹ 'ַ .מה קָ א ַמיְ ֵ
ְּבבֵ ִ
ְ
יתא ָּב ֵעי
יה ,קַ ּפו ְּטקָ אָ ה ,ח ֲָמ ָרך ִק ְט ֵרי ְּב ִטיפְ סָ א ,וּנְ ִחית ,דְּ ִמ ָּלה דְּ אוֹ ַריְ ָ
אֲמר לֵ ּ
ַ
ְ
ְ
ֵיה
יהְּ ,בגִ ינ ּ
אֲמר לֵ ּ
ַ
צָ חו ָּתא .אוֹ אַ ְפכֵ י לַ אֲחוֹ ָרך ,וְ זִ יל אֲבַ ְת ָראי ,ו ְּתכַ ֵ ּוון ִל ָּבך.
יה דְּ מֹר אֶ ְס ּ ָת ּ ֵכל ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא:
דְּ מֹר עֲ ִב ְידנָא אָ ְרחָ א ,וּבַ ְת ֵר ּ
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יש ּו ִמ ָּלה .כֹה
יהָ ּ ,תא ֲחזֵיִ ,מ ָּלה דָּ א הָ א או ְּקמוּהָ חַ ְב ַר ּיָיא ,וְ לָ א ּ ְפ ִר ׁ
אֲמר לֵ ּ
ַ
יתא,
יסיםִ .א ֵּלין ִאינּ וּן חַ ְב ַריָּיא ,דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדְּ לֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
יסיםַ .מאן סָ ִר ִ
אָ ַמר יְ ָי' לַ ּ ָס ִר ִ
יליָא
יתא ,ו ְּבלֵ ְ
יתא יוֹ ִמין דְּ ׁ ַש ְּב ָתא ,וְ לָ ָעאן ְּבאוֹ ַריְ ָ
ו ְּמסָ ְרסֵ י ַּג ְר ַמיְ יה ּו ָּכל ִׁש ָ
דְּ ׁ ַש ְּב ָתא ְמז ְָרזֵי ַּג ְר ַמיְ יה ּו ְּבזִ ּווּגָ א דִּ ְלהוֹ ןִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ י ְַד ֵעי ָרזָא ִע ָּלאָ הְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
יתא ִאזְ דַּ ְּווגַ ת ְּב ַמ ְל ָּכא :וְ ִאי ּנוּן חַ ְב ַריָּיא דְּ י ְַד ִעין ָרזָא דָּ אְ ,מכַ ְּוונִ ין ִל ַּביְ יה ּו
דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יליָא .וְ ָדא הוּא
יבא דִּ ְמ ֵעיהוֹ ן ְּבהַ הוּא לֵ ְ
אריהוֹ ן ו ִּמ ְת ָּב ְרכָ אן ְּב ִא ָּ
ִל ְמהֵ י ָמנו ָּתא דְּ ָמ ֵ
ֲשר יִ ְׁש ְמר ּוְּ ,כ ָמה דְּ אַ ְּת אָ ַמר) ,בראשית לז( וְ אָ ִביו ׁ ָש ַמר אֶ ת הַ דָּ בָ ר:
דִּ ְכ ִּתיב ,א ׁ ֶ
אריהוֹ ן,
יסים וַ דַּ איְּ ,בגִ ין ְלחַ ָּכאָ ה ְל ׁ ַש ְּב ָתא ְלאַ ְׁש ְּכחָ א ַרעֲ וָ א דְּ ָמ ֵ
וְ ִא ְקרוּן סָ ִר ִ
יתא.
אֲשר חָ פָ צְ ִּתי .דָּ א זִ ּווּגָ א דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ֲשר חָ פָ צְ ִּתיַ .מאי ַּב ׁ ֶ
ובחָ רוֹ ַּבא ׁ ֶ
דִּ ְכ ִּתיב ְ
יה דְּ ַמאן דְּ ִא ְתקַ דָּ ׁש
יתי ְס ָתם .ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ
יתי ,כּ ָֹּלא חַ דִּ ,בבְ ִר ִ
יקים ִּב ְב ִר ִ
ו ַּמחֲזִ ִ
ִּב ְקדו ׁ ָּשה דָּ א ,וְ י ַָדע ָרזָא דָּ א:
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ו
)יד( לפיכך הפוסק עם הגוי לבנות לו חצרו או כתלו או לקצור את שדהו או ששכרו
שנה או שתים לבנות לו חצר או ליטע לו כרם אם היתה המלאכה במדינה או בתוך
התחום אסור לו להניחן לעשות בשבת מפני הרואים שאינם יודעים שפסק ואם היתה
המלאכה חוץ לתחום מותר שאין שם ישראל שיראה את הפועלין כשהן עושין בשבת:
)טו( וכן מותר לאדם להשכיר כרמו או שדהו לגוי אף על פי שהוא זורען ונוטען בשבת
שהרואה יודע ששכורין הן או באריסות נתן להן ודבר ששם ישראל בעליו קרוי עליו
ואין דרך רוב אנשי אותו המקום להשכירו או ליתנו באריסות אסור להשכירו לגוי מפני
שהגוי עושה באותו המקום מלאכה בשבת והוא נקרא על שם הישראל בעליו:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

הַ ּ ִמ ְס ּ ַת ּ ֵפק ְ ּבהֶ ְכ ָר ִחי נִ ְק ָרא צַ דִּ יק ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )משלי י''ג( צַ דִּ יק אוֹ כֵ ל ְלשׂ וֹ בַ ע נ ְַפ ׁשוֹ וְ ָדוִ ד אָ ַמר
)תהלים קי''ט( טוֹ ב ִלי ִכי ע ּונ ִֵתי ְל ַמ ַען אֶ ְל ַמד חֻ ּ ֶק ָ
יך וְ לֹא ׁ ָשאַ ל יַעֲ קֹב אֶ ָּלא )בראשית כ''ח( וְ נ ַָתן ִלי
ששׂ כָ ר חֲמוֹ ר ּ ָג ֶרם וגו' וַ יֵּט ִׁש ְכמוֹ ִל ְסבּ וֹ ל וְ אָ ְמר ּו
לֶ חֶ ם לֶ אֱ כוֹ ל וּבֶ גֶד ִל ְלבּ וֹ ׁש ו ְּכ ִתיב )שם מ''ט( יִ ָ ׂ
ית ּ ֵכן
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ַּכ ְך ִהיא ַד ְר ָּכה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ּ ַפת ַּב ּ ֶמלַ ח ּתֹאכַ ל וכו' ִאם ָעשִׂ ָ
אַ ְׁש ֶר ָ
יך ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ טוֹ ב לָ ְך ְלעוֹ לָ ם הַ ָּבא וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה אֵ ין הַ ּתוֹ ָרה
ִמ ְתקַ יֶּימֶ ת אֶ ָּלא ְ ּב ִמי ׁ ֶש ּ ֵמ ִמית ַעצְ מוֹ ָעלֶ יהָ וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ תֵ ינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ַמ ְר ּ ֶבה ָּב ָ ׂשר
ַמ ְר ּ ֶבה ִר ּ ָמה וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ְלעוֹ לָ ם יִ ְראֶ ה אָ ָדם ְּכ ִאלּ ּו קָ דוֹ ׁש ׁ ָשרוּי ְ ּבתוֹ ְך
ֵמ ָעיו ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר )הושע י''א( ְּב ִק ְר ְ ּב ָך קָ דוֹ ׁש:

ð"òì

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