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חק לישראל – פרשת שמות ליל שישי
תורה -

שמות פרק ב'

ֹתיהָ ה ְֹלכֹת ַעל יַד הַ יְ אֹ ר וַ ּ ֵת ֶרא אֶ ת
)ה( וַ ּ ֵת ֶרד ַּבת ּ ַפ ְרעֹה ִל ְר ֹח ץ ַעל הַ יְ אֹ ר וְ נַעֲ ר ֶ
אֲמ ָת ּה וַ ִּת ּקָ חֶ הָ ) :ה( וַ ּ ֵת ֶרד ַּבת ּפַ ְרעֹה ִל ְרחֹץ ַעל
ָ
הַ ּ ֵתבָ ה ְּבתוֹ ְך הַ ּס ּוף וַ ִּת ְׁשלַ ח אֶ ת
סוף וַ ִּת ְׁשלַ ח אֶ ת אֲ ָמ ָת ּה
הַ יְ אֹ ר וְ נַעֲ ר ֶ
ֹתיהָ ה ְֹלכֹת ַעל ַיד הַ יְ אֹ ר וַ ּ ֵת ֶרא אֶ ת ַה ּ ֵתבָ ה ְ ּבתוֹ ְך הַ ּ ּ
ַהֲרא וַ ֲחזַת יָת ּ ֵתבו ָּתא ְּבגוֹ
ימ ָתהָ א ְמהַ ְ ּלכָ ן ַעל ּ ֵכיף נ ָ
וַ ִּת ּקָ חֶ הָ ) :ה( וּנְ חָ ַתת ַּבת ּ ַפ ְרעֹה ְל ִמ ְסחֵ י ַעל נַהֲ ָרא וְ עוּלֵ ָ
יַעֲ ָרא וְ אוֹ ׁ ֵש ַטת יָת אַ ְמ ַת ּה וּנְ סֵ ְב ַת ּה:

ֹאמר ִמיּ ְַל ֵדי
הו אֶ ת הַ יֶּלֶ ד וְ ִה ּנֵה נ ַַער בּ ֹכֶ ה וַ ּ ַת ְחמֹל ָעלָ יו וַ ּת ֶ
)ו( וַ ִּת ְפ ּ ַתח וַ ִּת ְראֵ ּ
הו אֶ ת הַ יֶּלֶ ד וְ ִה ּנֵה נ ַַער בּ ֹכֶ ה וַ ּ ַת ְחמֹל ָעלָ יו וַ ּתֹאמֶ ר ִמ ַיּ ְל ֵדי
הָ ִע ְב ִרים זֶה) :ו( וַ ִּת ְפ ּ ַתח וַ ִּת ְראֵ ּ
הָ ִע ְב ִרים זֶה:

אֲמ ֶרת ִמ ְּבנֵי יְ הו ָּדאֵ י הוּא ֵדין:
ימא ָּבכֵ י וְ חָ סַ ת עֲ לוֹ ִהי וַ ֶ
)ו( ו ְּפ ַתחַ ת וַ ֲחזַת יָת ַר ְביָא וְ הָ א עוּלֵ ָ

אתי לָ ְך ִא ּ ׁ ָשה ֵמינֶקֶ ת ִמן הָ ִע ְב ִריֹּת
ֹאמר ֲאחֹתוֹ אֶ ל ַּבת ּ ַפ ְרעֹה הַ אֵ לֵ ְך וְ קָ ָר ִ
)ז( וַ ּת ֶ
ְ
אתי לָ ְך ִא ּ ׁ ָשה ֵמינֶקֶ ת
ֹאמר אֲ חֹתוֹ אֶ ל ַּבת ּפַ ְרעֹה הַ אֵ לֵ ְך וְ קָ ָר ִ
וְ ֵתינִ ק לָ ך אֶ ת הַ יָּלֶ ד) :ז( וַ ּת ֶ
ִמן הָ ִע ְב ִריֹּת וְ ֵתינִ ק לָ ְך אֶ ת הַ יָּלֶ ד:
יָתא וְ תוֹ נִ יק ִל ְ
יך יָת ַר ְביָא:
ִמן יְ הו ַּד ּ ָ

יה ְלבַ ת ּ ַפ ְרעֹה הַ אֵ יזִ יל וְ ִא ְק ֵרי ִל ְ
יך ִא ְּת ָתא ֵמינִ ְק ּ ָתא
אֲמ ֶרת אֲ חָ ֵת ּ
)ז( וַ ֶ

ֹאמר
ֹאמר לָ ּה ַּבת ּ ַפ ְרעֹה לֵ ִכי וַ ּ ֵתלֶ ְך הָ ַע ְל ָמה וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת אֵ ם הַ יָּלֶ ד) :ח( וַ ּת ֶ
)ח( וַ ּת ֶ
ְ
ילי וַ ֲאזָלַ ת
תלֶ ך הָ ַע ְל ָמה וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת אֵ ם ַהיָ ּלֶ ד) :ח( וַ אֲ ֶמ ֶרת לָ ּה ַּבת ּ ַפ ְרעֹה אֵ יזִ ִ
לָ ּה ַּבת ּפַ ְרעֹה לֵ ִכי וַ ּ ֵ
יה ְ ּד ַר ְביָא:
עוּלֶ ְמ ּ ָתא ו ְּק ַרת יָת ִא ּ ֵמ ּ

הו ִלי וַ אֲנִ י אֶ ּ ֵתן אֶ ת
יל ִ
ֹאמר לָ הּ ַּבת ּ ַפ ְרעֹה הֵ ִ
)ט( וַ ּת ֶ
יכי אֶ ת הַ יֶּלֶ ד הַ זֶּה וְ הֵ ינִ ִק ּ
יכי אֶ ת הַ יֶּלֶ ד הַ זֶּה
יל ִ
ֹאמר לָ ּה ַּבת ּפַ ְרעֹה הֵ ִ
הו) :ט( וַ ּת ֶ
שְׂ כָ ֵר ְך וַ ִּת ּקַ ח הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ יֶּלֶ ד וַ ְּתנִ יקֵ ּ

ילי
אֲמ ֶרת לָ ּה ַּבת ּ ַפ ְרעֹה אוֹ ִב ִ
הו) :ט( וַ ֶ
הו ִלי וַ אֲ נִ י אֶ ּתֵ ן אֶ ת שְׂ כָ ֵר ְך וַ ִּת ּקַ ח הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ יֶּלֶ ד וַ ְּתנִ יקֵ ּ
וְ הֵ ינִ ִק ּ
יה:
יהי ִלי וַ אֲ נָא אֶ ּ ֵתן יָת אַ גְ ָר ְך וּנְ סֵ יבַ ת ִא ְּת ָתא יָת ַר ְביָא וְ אוֹ נִ ְק ּ ֵת ּ
יָת ַר ְביָא הָ ֵדין וְ אוֹ נְ ִק ִ

ֹאמר
משה וַ ּת ֶ
ֶׁ
הו ְלבַ ת ּ ַפ ְרעֹה וַ יְ ִהי לָ ּה ְלבֵ ן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ
)י( וַ יִ ּגְ ַ ּדל הַ יֶּלֶ ד וַ ְּת ִבאֵ ּ
הו ְלבַ ת ּפַ ְרעֹה וַ יְ ִהי לָ ּה ְלבֵ ן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ
ִּכי ִמן הַ ּ ַמיִ ם ְמ ִׁש ִ
הו) :י( וַ יִ ּגְ ַ ּדל הַ ּיֶלֶ ד וַ ְּת ִבאֵ ּ
ית ּ
הו:
ֹאמר ִּכי ִמן הַ ּ ַמיִ ם ְמ ִׁש ִ
משה וַ ּת ֶ
ֶׁ
ית ּ

יה
יה ְלבַ ת ּ ַפ ְרעֹה וַ הֲוָ ה לָ ּה ְלבָ ר ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ
ית ּ
)י( ו ְּרבָ א ַר ְביָא וְ אַ יְ ִת ֵ

יה:
ֹשה וַ אֲ ֶמ ֶרת אֲ ֵרי ִמן ַמ ּיָא ְׁשחַ ְל ּ ֵת ּ
מ ֶׁ

יש
משה וַ יֵּצֵ א אֶ ל אֶ חָ יו וַ יּ ְַרא ְּב ִס ְבל ָֹתם וַ יּ ְַרא ִא ׁ
ֶׁ
)יא( וַ יְ ִהי ַּב ּי ִָמים הָ הֵ ם וַ יִ ּגְ ַ ּדל
משה וַ ּיֵצֵ א אֶ ל אֶ חָ יו וַ יּ ְַרא
מאֶ חָ יו) :יא( וַ יְ ִהי ַּביָ ּ ִמים הָ הֵ ם וַ יִ ּגְ ַ ּדל ׁ ֶ
יש ִע ְב ִרי ֵ
ִמצְ ִרי ַמ ּ ֶכה ִא ׁ
ֹשה וּנְ פַ ק ְלוָ ת
מאֶ חָ יו) :יא( וַ הֲוָ ה ְּביוֹ ַמ ּיָא הָ ִא ּנוּן ו ְּרבָ א מ ׁ ֶ
יש ִע ְב ִרי ֵ
יש ִמצְ ִרי ַמ ּ ֶכה ִא ׁ
ְּב ִס ְבל ָֹתם וַ יּ ְַרא ִא ׁ
אֲ חוֹ ִהי וַ ֲחזָא ְּבפָ ְלחַ נְ הוֹ ן וַ ֲחזָא גְּ בַ ר ִמ ְצ ִרי ָמחֵ י ִלגְ בַ ר יְ הו ִּדי ֵמאָ חוֹ ִהי:

ֵהו ַּבחוֹ ל) :יב( וַ יִ ּפֶ ן כּ ֹה
)יב( וַ יִ ּפֶ ן כּ ֹה וָ כֹה וַ יּ ְַרא ִּכי אֵ ין ִא ׁ
יש וַ יּ ְַך אֶ ת הַ ּ ִמצְ ִרי וַ יִ ּ ְט ְמנ ּ
אֲרי לֵ ית
ֵהו ַּבחוֹ ל) :יב( וְ ִא ְת ּ ְפנֵי ְלכָ א ו ְּלכָ א וַ ֲחזָא ֵ
וָ ֹכה וַ יַ ּ ְרא ִּכי אֵ ין ִא ׁ
יש וַ יַ ּ ְך אֶ ת הַ ּ ִמצְ ִרי וַ יִ ּ ְט ְמנ ּ
יה ְּבחָ לָ א:
ּגַ ְב ָרא ו ְּמחָ א יָת ִמצְ ָראָ ה וְ ַט ּ ְמ ֵר ּ

ֹאמר לָ ָר ׁ ָשע לָ ּ ָמה ַת ּ ֶכה
)יג( וַ יֵּצֵ א ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ׁ ֵשנִ י וְ ִה ּנֵה ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים ִע ְב ִרים נִ ִּצים וַ יּ ֶ
ֹאמר לָ ָר ׁ ָשע לָ ּ ָמה ַת ּ ֶכה ֵר ֶעךָ:
ֵר ֶע ָך) :יג( וַ יֵּצֵ א ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ׁ ֵשנִ י וְ ִה ּנֵה ְׁשנֵי ֲאנ ִָׁשים ִע ְב ִרים נִ ִּצים וַ יּ ֶ
)יג( וּנְ פַ ק ְּביוֹ ָמא ִתנְ ָינָא וְ הָ א ְּת ֵרין ּג ְֻב ִרין יְ הו ָּד ִאין נָצָ ן וַ אֲ ַמר ְלחַ יָּבָ א ְל ָמא אַ ְּת ָמחֵ י ְלחַ ְב ָר ְך:

ֲשר הָ ַרגְ ּ ָת
ינו הַ ְלהָ ְרגֵנִ י אַ ּ ָתה אֹ ֵמר ַּכא ׁ ֶ
יש ַ ׂ
ש ְמ ָך ְל ִא ׁ
ֹאמר ִמי ָ ׂ
)יד( וַ יּ ֶ
שר וְ ׁשֹפֵ ט ָעלֵ ּ
ָ
שר
יש ַ ׂ
ש ְמך ְל ִא ׁ
ֹאמר ִמי ָ ׂ
ֹאמר אָ כֵ ן נוֹ ַדע הַ ָ ּדבָ ר) :יד( וַ יּ ֶ
משה וַ יּ ַ
ֶׁ
ירא
אֶ ת הַ ּ ִמצְ ִרי וַ יִ ּ ָ
ֹאמר אָ כֵ ן נוֹ ַדע
משה וַ יּ ַ
ירא ׁ ֶ
ינו הַ ְלהָ ְרגֵנִ י אַ ּ ָתה אֹ מֵ ר ַּכ ֲא ׁ ֶשר הָ ַרגְ ּ ָת אֶ ת הַ ּ ִמצְ ִרי וַ יִ ּ ָ
וְ ׁשֹפֵ ט ָעלֵ ּ
ְ
ֹשה
אֲמר ָמן ׁ ַשוְ יָך ִלגְ בַ ר ַרב וְ ַד ּיָן עֲ לָ נָא הַ ְל ִמ ְק ְט ִלי אַ ְּת אָ ַמר ְּכ ָמא ִד ְק ַט ְל ּ ָתא יָת ִמצְ ָראָ ה ו ְּד ִחיל מ ׁ ֶ
הַ ָ ּדבָ ר) :יד( וַ ַ
אֲמר ְּבקו ְּׁש ָטא ִא ְתיְ ַדע ּ ִפ ְת ּגָ ָמא:
וַ ַ
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משה ִמ ּ ְפנֵי
משה וַ יִ ּ ְב ַרח ׁ ֶ
ֶׁ
)טו( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ּ ַפ ְרעֹה אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה וַ יְ בַ ּקֵ ׁש לַ הֲ רֹג אֶ ת
ֵשב ַעל הַ ְ ּבאֵ ר) :טו( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ּפַ ְרעֹה אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה וַ יְ בַ ּקֵ ׁש
ֵשב ְּבאֶ ֶרץ ִמ ְדיָן וַ יּ ׁ ֶ
פַ ְרעֹה וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב ַעל הַ ְּבאֵ ר) :טו( ו ְּׁש ַמע ּ ַפ ְרעֹה
ֵשב ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְדיָ ן וַ ּי ׁ ֶ
משה ִמ ּ ְפנֵי פַ ְרעֹה וַ יּ ׁ ֶ
משה וַ יִ ּ ְב ַרח ׁ ֶ
לַ הֲ רֹג אֶ ת ׁ ֶ
ירא:
יתיב ַעל ּ ֵב ָ
יתיב ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמ ְדיָן וִ ֵ
קֳדם ּ ַפ ְרעֹה וִ ֵ
ֹשה ִמן ָ
ֹשה וַ עֲ ַרק מ ׁ ֶ
יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמא הָ ֵדין ו ְּב ָעא ְל ִמ ְק ַטל יָת מ ׁ ֶ

וַת ַמ ֶּלאנָה אֶ ת הָ ְרהָ ִטים ְלהַ ְׁשקוֹ ת
ול ֹכהֵ ן ִמ ְדיָן ׁ ֶשבַ ע ָּבנוֹ ת וַ ּ ָת ֹבאנָה וַ ִּת ְדלֶ נָה ְּ
)טז( ּ ְ
ול ֹכהֵ ן ִמ ְדיָן ׁ ֶשבַ ע ָּבנוֹ ת וַ ּ ָת ֹב אנָה וַ ִּת ְדלֶ נָה וַ ְּת ַמ ּלֶ אנָה אֶ ת הָ ְרהָ ִטים
צאן אֲ ִביהֶ ן) :טז( ּ ְ
ֹ
ְלהַ ְׁשקוֹ ת צֹאן אֲ ִביהֶ ן:

)טז( ו ְּל ַר ָּבא ְד ִמ ְדיָן ְׁשבַ ע ְּבנָן וְ אָ ָתאָ ה ו ְּדלָ אָ ה ו ְּמלָ אָ ה יָת ְרהָ ַט ּיָא ְלאַ ְׁשקָ אָ ה ָענָא

ַדאֲ בוּהֶ ן:

או הָ ר ִֹעים
משה וַ ּיוֹ ִׁש ָען וַ יּ ְׁ
ֹאו הָ ר ִֹעים וַ יְ גָ רֲ ׁש ּום וַ יָּקָ ם ׁ ֶ
ַש ְק אֶ ת צֹאנָם) :יז( וַ יָ ּ ֹב ּ
)יז( וַ ָ ּיב ּ
ֹשה ו ְּפ ָר ִק ּנוּן וְ אַ ְׁשקֵ י יָת
משה וַ ּיוֹ ִׁש ָען וַ יַ ּ ְׁש ְק אֶ ת צֹאנָם) :יז( וַ אֲתוֹ ָר ַע ּיָא ו ְּט ָרדוּנוּן וְ קָ ם מ ׁ ֶ
וַ יְ גָ ֲר ׁש ּום וַ יָ ּקָ ם ׁ ֶ
ַענְ הֵ ן:

דוע ִמהַ ְר ּ ֶתן בּ ֹא הַ ּיוֹ ם) :יח( וַ ּ ָת ֹב אנָה אֶ ל
ֹאמר ַמ ּ ּ ַ
עואֵ ל אֲ ִביהֶ ן וַ יּ ֶ
)יח( וַ ּ ָתבֹאנָה אֶ ל ְר ּ
יתין
דוע ִמהַ ְר ּתֶ ן בּ ֹא הַ ּיוֹ ם) :יח( וַ א ֲָתאָ ה ְלוָ ת ְרעוּאֵ ל אֲ בוּהֶ ן וַ אֲ ַמר ָמה ֵדין אוֹ ִח ִ
ֹאמר ַמ ּ ּ ַ
עואֵ ל אֲ ִביהֶ ן וַ יּ ֶ
ְר ּ
יתי יוֹ ָמא ֵדין:
ְל ֵמ ֵ

נו וַ יּ ְַׁש ְק אֶ ת
ֹאמ ְרןָ ִא ׁ
)יט( וַ ּת ַ
נו ִמיַּד הָ ר ִֹעים וְ גַ ם ָ ּדלֹה ָדלָ ה לָ ּ
יש ִמצְ ִרי ִה ִּצילָ ּ
נו וַ יַ ּ ְׁש ְק אֶ ת ַה ּצֹאן:
ֹאמ ְרןָ ִא ׁ
צֹאן) :יט( וַ ּת ַ
הַ ּ
נו ִמ ַיּד הָ ר ִֹעים וְ גַ ם ָ ּדלֹה ָדלָ ה לָ ּ
יש ִמ ְצ ִרי ִה ִּצילָ ּ
אֲמ ָרא ּגַ ְב ָרא ִמ ְצ ָראָ ה ׁ ֵשזְ בָ נָא ִמ ּיַד ָר ַע ּיָא וְ אַ ף ִמ ְדלָ א ְדלָ א לָ נָא וְ אַ ְׁשקֵ י יָת ָענָא:
)יט( וַ ָ
)כ(

יש ִק ְראֶ ן לוֹ וְ יֹאכַ ל לָ חֶ ם:
זַב ּ ֶתן אֶ ת הָ ִא ׁ
ֹאמר אֶ ל ְּב ֹנ ָתיו וְ אַ ּיוֹ לָ ּ ָמה זֶּה עֲ ְ
וַ יּ ֶ

יש ִק ְראֶ ן לוֹ וְ יֹאכַ ל לָ חֶ ם:
ֹאמר אֶ ל ְ ּב ֹנ ָתיו וְ אַ ּיוֹ לָ ּ ָמה זֶּה עֲ ז ְַב ּתֶ ן אֶ ת הָ ִא ׁ
וַ יּ ֶ

)כ(

יה וְ אָ ן
אֲמר ִל ְבנ ֵָת ּ
)כ( וַ ַ

יה וְ יֵכוּל לַ ְח ָמא:
הוּא ְל ָמה ְדנַן ְׁשבַ ְק ִּתין יָת ּגַ ְב ָרא ְק ַרן לֵ ּ

משה
משה) :כא( וַ ּיוֹ אֶ ל ׁ ֶ
יש וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ת צִ ּפ ָֹרה ִב ּתוֹ ְל ׁ ֶ
משה לָ ׁ ֶשבֶ ת אֶ ת הָ ִא ׁ
)כא( וַ ּיוֹ אֶ ל ׁ ֶ
יתב ִעם ּגַ ְב ָרא וִ יהַ ב יָת צִ ּפ ָֹרה
ֹשה ְל ִמ ַ
משה) :כא( וּצְ ִבי מ ׁ ֶ
יש וַ יִ ּ ּתֵ ן אֶ ת צִ ּפ ָֹרה ִב ּתוֹ ְל ׁ ֶ
לָ ׁ ֶשבֶ ת אֶ ת הָ ִא ׁ
ֹשה:
יה ְלמ ׁ ֶ
ְב ַר ּ ֵת ּ

יתי ְ ּבאֶ ֶרץ נ ְָכ ִריָּה) :כב( וַ ּ ֵתלֶ ד
)כב( וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ּגֵ ְר ׁשֹם ִּכי אָ ַמר ּגֵ ר הָ יִ ִ
גֵר ׁשֹם
יה ּ ְ
ידת ַּבר ו ְּק ָרא יָת ְׁש ֵמ ּ
יתי ְּבאֶ ֶרץ נ ְָכ ִר ָיּה) :כב( וִ ילֵ ַ
ּ ֵבן וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ּג ְֵר ׁשֹם ִּכי אָ ַמר ּגֵר הָ יִ ִ
ֵיתי ְּבאַ ַרע נו ְּכ ָראָ ה:
אֲרי אָ ַמר ַ ּד ּיָר הֲ ו ִ
ֵ

חו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן
)כג( וַ יְ ִהי בַ יּ ִָמים הָ ַר ִּבים הָ הֵ ם וַ יּ ָָמת ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם וַ יֵּאָ נְ ּ
ב ָדה) :כג( וַ יְ ִהי בַ יּ ִָמים הָ ַר ִ ּבים
קו וַ ּ ַת ַעל ׁ ַשוְ ָע ָתם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ִמן הָ עֲ ֹ
הָ עֲ ֹב ָדה וַ יִ ּזְ ָע ּ

קו וַ ּ ַת ַעל ׁ ַשוְ ָע ָתם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים
חו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן הָ עֲ ֹב ָדה וַ יִ ּזְ ָע ּ
הָ הֵ ם וַ יּ ָָמת ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם וַ ּיֵאָ נְ ּ
ִמן הָ עֲ ב ָֹדה) :כג( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ַמיָּא סַ גִּ יאַ ּיָא הָ ִא ּנוּן ו ִּמית ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ַריִ ם וְ ִא ְתנָח ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן ּ ָפ ְלחָ נָא ַ ּדהֲ וָ ה
קֳדם יְ ָי ִמן ּ ָפ ְלחָ נָא:
ְק ׁ ֵשי עֲ לֵ יהוֹ ן וּזְ ִעיק ּו ו ְּסלֵ יקַ ת ְקבֶ ְל ְּתהוֹ ן לָ ָ

)כד( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ֱאל ִֹהים אֶ ת נַאֲ קָ ָתם וַ יִ ּזְ כּ ֹר ֱאל ִֹהים אֶ ת ְּב ִריתוֹ אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת
יִ צְ חָ ק וְ אֶ ת יַעֲ קֹב) :כד( וַ יִ ּ ְׁש ַמע אֱ ל ִֹהים אֶ ת ַנאֲקָ ָתם וַ יִ ּזְ ּכֹר ֱאל ִֹהים אֶ ת ְ ּב ִריתוֹ אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם
אֶ ת יִ צְ חָ ק וְ אֶ ת יַעֲ קֹב:

יה ְ ּד ִעם אַ ְב ָרהָ ם ְ ּד ִעם יִ צְ חָ ק ו ְּד ִעם
ָמ ּ
יע קֳ ָדם יְ ָי ְקבֶ ְל ְּתהוֹ ן ו ְּד ִכיר יְ ָי יָת קַ ּי ֵ
)כד( ו ְּׁש ִמ ַ

יַעֲ קֹב:

)כה( וַ יּ ְַרא אֱ ל ִֹהים אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ֵַדע אֱ ל ִֹהים) :כה( וַ יּ ְַרא ֱאל ִֹהים אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
יה ְל ִמ ְפ ַר ְקהוֹ ן יְ ָי:
ימ ֵר ּ
קֳדם יְ ָי ִׁש ְעבּ ו ָּדא ִד ְבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל וַ אֲ ַמר ְּב ֵמ ְ
וַ יּ ֵַדע אֱ ל ִֹהים) :כה( וּגְ ִלי ָ

ומשה הָ יָה ר ֶֹעה אֶ ת צֹאן יִ ְתרוֹ ח ְֹתנוֹ כּ ֹהֵ ן ִמ ְדיָן וַ יִ ּנְ הַ ג אֶ ת הַ ּצֹאן אַ חַ ר
)א ( ּ ׁ ֶ
ומשה הָ ָיה רֹעֶ ה אֶ ת צֹאן יִ ְתרוֹ ח ְֹתנוֹ כּ ֹהֵ ן
אל ִֹהים ח ֵֹרבָ ה) :א( ּ ׁ ֶ
הַ ּ ִמ ְד ָּבר וַ ָיּבֹא אֶ ל הַ ר הָ ֱ
ִמ ְדיָן וַ יִ ּנְ הַ ג אֶ ת הַ ּצֹאן אַ חַ ר הַ ּ ִמ ְד ָּבר וַ יָ ּבֹא אֶ ל הַ ר הָ ֱאל ִֹהים ח ֵֹרבָ ה:

ֹשה הֲ וָ ה ָר ֵעי יָת ָענָא
)א( ּומ ׁ ֶ
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חק לישראל – פרשת שמות ליל שישי
ְ ּדיִ ְתרוֹ חֲמוֹ ִהי ַר ָּבא ְד ִמ ְדיָן ו ְּדבַ ר יָת ָענָא ְלבָ ַתר ְׁשפַ ר ַרעֲ יָא ְל ַמ ְד ְּב ָרא וְ אָ ָתא ְלטו ָּרא ְ ּד ִא ְתגְּ ִלי ַעלוֹ ִהי יְ קָ ָרא ַדיְ ָי
ְלחוֹ ֵרב:

הוָ ה אֵ לָ יו ְּבלַ ַּבת אֵ ׁש ִמ ּתוֹ ְך הַ ְּסנֶה וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה הַ ְּסנֶה בּ ֵֹער
)ב( וַ יּ ֵָרא ַמ ְלאַ ְך יְ ֹ
הוָ ה אֵ לָ יו ְ ּבלַ ַּבת אֵ ׁש ִמ ּתוֹ ְך הַ ְּסנֶה וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה
ֶנו אֻ ּ ָכל) :ב( וַ יּ ֵָרא ַמ ְלאַ ְך יְ ֹ
ָּבאֵ ׁש וְ הַ ְּסנֶה אֵ ינ ּ ּ

יה ְּב ׁ ַש ְלהוֹ ִבית אֶ ּ ׁ ָש ָתא ִמ ּגוֹ אַ ּ ָסנָא וַ ֲחזָא
ֶנו אֻ ָּכל) :ב( וְ ִא ְתגְּ ִלי ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי לֵ ּ
הַ ְּסנֶה בּ ֵֹער ָּבאֵ ׁש וְ הַ ְּסנֶה אֵ ינ ּ ּ
וְ הָ א אַ ּ ָסנָא ָּב ֵער ְּבאֶ ּ ׁ ָש ָתא וְ אַ ּ ָסנָא לֵ יתוֹ ִהי ִמ ְתאָ ִכיל:

דוע לֹא יִ ְב ַער
משה אָ סֻ ָרה ּנָא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת הַ ּ ַמ ְראֶ ה הַ ּגָ דֹל הַ זֶּה ַמ ּ ּ ַ
ֶׁ
ֹאמר
)ג( וַ יּ ֶ
דוע לֹא יִ ְב ַער הַ ְּסנֶה:
משה אָ סֻ ָרה ּנָא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת הַ ּ ַמ ְראֶ ה הַ ּגָ דֹל הַ זֶּה ַמ ּ ּ ַ
ֹאמר ׁ ֶ
הַ ְּסנֶה) :ג( וַ יּ ֶ
ֹשה ִא ְת ּ ְפנֵי ְכ ַען וְ אֶ ֱחזֵי יָת חֶ זְ וָ נָא ַר ָּבא הָ ֵדין ָמא ֵדין לָ א ִמ ּתוֹ קַ ד אַ ּ ָסנָא:
אֲמר מ ׁ ֶ
)ג( וַ ַ

משה
ֶׁ
ֹאמר
הוָ ה ִּכי סָ ר ִל ְראוֹ ת וַ יִ ּ ְק ָרא אֵ לָ יו ֱאל ִֹהים ִמ ּתוֹ ְך הַ ְּסנֶה וַ יּ ֶ
)ד( וַ ּי ְַרא יְ ֹ
ְ
ֹאמר
הוָ ה ִּכי ָסר ִל ְראוֹ ת וַ יִ ּ ְק ָרא אֵ לָ יו ֱאל ִֹהים ִמ ּתוֹ ך הַ ְּסנֶה וַ יּ ֶ
ֹאמר ִה ּנֵנִ י) :ד( וַ ּי ְַרא יְ ֹ
משה וַ יּ ֶ
ֶׁ
ֹאמר ִהּנֵנִ י:
משה וַ יּ ֶ
משה ׁ ֶ
ֶׁ

ֹשה וַ אֲ ַמר
ֹשה מ ׁ ֶ
יה יְ ָי ִמ ּגוֹ אַ ּ ָסנָא וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ
אֲרי ִא ְת ּ ְפנֵי ְל ֶמ ֱחזֵי ו ְּק ָרא לֵ ּ
)ד( וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ

הָ א אֲ נָא:

יך ֵמ ַעל ַרגְ לֶ ָ
)ה( וַ יֹּאמֶ ר אַ ל ִּת ְק ַרב ֲהלֹם ׁ ַשל נְ ָעלֶ ָ
יך ִּכי הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה עוֹ ֵמד
יך מֵ ַעל ַרגְ לֶ ָ
ֹאמר אַ ל ִּת ְק ַרב הֲ לֹם ׁ ַשל נְ ָעלֶ ָ
יך ִּכי הַ ּ ָמקוֹ ם
הוא) :ה( וַ יּ ֶ
ָעלָ יו אַ ְד ַמת ק ֶֹד ׁש ּ
הוא:
א ֶׁ
ֲשר אַ ּ ָתה עוֹ ֵמד ָעלָ יו אַ ְד ַמת ק ֶֹד ׁש ּ

אֲרי
אֲמר לָ א ִת ְק ַרב הַ ְלכָ א ְׁש ִרי סֵ ינ ְָך ֵמ ַעל ִרגְ לָ ְך ֵ
)ה( וַ ַ

יש הוּא:
אַ ְת ָרא ְ ּדאַ ְּת קָ ִאים ַעלּ וֹ ִהי אָ ַתר קַ ִ ּד ׁ

רש"י
)ה( לרחץ על היאור  -סרס המקרא ופרשהו
ותרד בת פרעה על היאור לרחוץ בו :על יד
היאור  -אצל היאור כמו )שמואל יד( ראו
חלקת יואב על ידי והוא לשון יד ממש שיד
האדם סמוכה לו .ור"ד )סוטה שם( הולכת
לשון מיתה כמו הנה אנכי הולך למות
)בראשית כה( הולכות למות לפי שמיחו בה.
והכתוב מסייען כי למה לנו לכתוב ונערותיה
הולכות :את אמתה  -את שפחתה .ורבותינו
דרשו לשון יד .אבל לפי דקדוק לשון הקודש
היה לו להנקד אמתה מ"ם דגושה .והם דרשו
את אמתה את ידה שנשתרבבה אמתה אמות
הרבה )סוטה שם(:
)ו( ותפתח ותראהו  -את מי ראתה הילד זהו
פשוטו ומדרשו שראתה עמו שכינה )ש"ר
סוטה שם( :והנה נער בכה  -קולו כנער:
)ז( מן העבריות  -מלמד שהחזירתו על
מצריות הרבה לינק ולא ינק לפי שהיה עתיד
לדבר עם השכינה )ש"ר סוטה שם(:
)ח( ותלך העלמה  -הלכה בזריזות ועלמות
כעלם:

)ט( היליכי  -נתנבאה ולא ידעה מה נתנבאה
הי שליכי )ש"ר סוטה שם(:
)י( משיתהו  -כתרגומו שחלתיה והוא לשון
הוצאה בלשון ארמי כמשחל ביניתא מחלבא.
ובלשון עברי משיתהו לשון הסירותיו כמו
)יהושע א( לא ימוש .לא משו .כך חברו מנחם
ואני אומר שאינו ממחברת מש וימוש אלא
מגזרת משה ולשון הוצאה הוא וכן )שמואל
כב( ימשני ממים רבים .שאילו היה ממחברת
מש לא יתכן לומר משיתהו אלא המישותיהו
כאשר יאמר מן קם הקימותי ומן שב השיבותי
ומן בא הביאותי או משתיהו כמו )זכריה ג(
ומשתי את עון הארץ .אבל משיתי אינו אלא
מגזרת תיבה שפעל שלה מיוסד בה"א בסוף
התיבה .כגון משה בנה עשה צוה פנה כשיבא
לו' בהם פעלתי תבא היו"ד במקום ה"א כמו
עשיתי בניתי פניתי צויתי:
)יא( ויגדל משה  -והלא כבר כתיב ויגדל
הילד אמר רבי יהודה בר"א הראשון לקומה
והשני לגדולה שמינהו פרעה על ביתו :וירא
בסבלותם ) -ב"ר( נתן עיניו ולבו להיות מיצר
עליהם :איש מצרי ) -ש"ר( נוגש היה ממונה
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חק לישראל – פרשת שמות ליל שישי
על שוטרי ישראל והיה מעמידם מקרות
הגבר למלאכתם :מכה איש עברי  -מלקהו
ורודהו ובעלה של שלומית בת דברי היה ונתן
עיניו בה ובלילה העמידו והוציאו מביתו והוא
חזר ונכנס לבית ובא על אשתו כסבורה שהוא
בעלה וחזר האיש לביתו והרגיש בדבר
וכשראה אותו מצרי שהרגיש בדבר היה מכהו
ורודהו כל היום:
)יב( ויפן כה וכה  -ראה מה עשה לו בבית
ומה עשה לו בשדה .ולפי פשוטו כמשמעו:
וירא כי אין איש  -שאין איש עתיד לצאת
ממנו שיתגייר:
)יג( שני אנשים עברים  -דתן ואבירם הם
שהותירו מן המן :נצים  -מריבים :למה תכה
 אע"פ שלא הכהו נקרא רשע בהרמת יד:רעך  -רשע כמותך:
)יד( מי שמך לאיש  -והרי עודך נער:
הלהרגני אתה אומר  -מכאן אנו למדים
שהרגו בשם המפורש :ויירא משה  -כפשוטו.
ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים
דלטורין אמר מעתה שמא אינם ראויין
להגאל :אכן נודע הדבר  -כמשמעו ומדרשו
נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו
ישראל מכל ע' אומות להיות נרדים בעבודת
פרך אבל רואה אני שהם ראויים לכך:
)טו( וישמע פרעה  -הם הלשינו עליו:
ויבקש להרוג את משה  -מסרו לקוסטינר
להרגו ולא שלטה בו החרב הוא שאמר משה
ויצילני מחרב פרעה :וישב בארץ מדין -
נתעכב שם כמו וישב יעקב :וישב על הבאר
 למד מיעקב שנזדווג לו זווגו על הבאר:)טז( ולכהן מדין  -רב שבהן ופירש לו מע"א
ונידוהו מאצלם :את הרהטים  -את בריכות
מרוצות המים העשויות בארץ:

)יז( ויגרשום  -מפני הנידוי:
)כ( למה זה עזבתן  -הכיר בו שהוא מזרעו
של יעקב שהמים עולים לקראתו :ויאכל לחם
 שמא ישא אחת מכם כד"א כי אם הלחםאשר הוא אוכל:
)כא( ויואל  -כתרגומו) .ס"א כמשמעו(
ודומה לו )שופטים יט( הואל נא ולין .ולו
הואלנו .הואלתי לדבר .ומדרשו לשון אלה
נשבע לו שלא יזוז ממדין כי אם ברשותו:
)כג( ויהי בימים הרבים ההם  -שהיה משה
גר במדין וימת מלך מצרים והוצרכו ישראל
לתשועה ומשה היה רועה וגו' ובאת תשועה
על ידו ולכך נסמכו פרשיות הללו) .בר"י(:
וימת מלך מצרים ) -ש"ר( נצטרע והיה
שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם:
)כד( נאקתם  -צעקתם .וכן )איוב כד( מעיר
מתים ינאקו :את בריתו את אברהם  -עם
אברהם:
)כה( וידע אלהים  -נתן עליהם לב ולא
העלים עיניו:
)א( אחר המדבר  -להתרחק מן הגזל שלא
ירעו בשדות אחרים :אל הר האלהים  -על
שם העתיד:
)ב( בלבת אש  -בשלהבת אש לבו של אש כמו
לב השמים) .שמואל יח( בלב האלה ואל
תתמה על התי"ו שיש לנו כיוצא בו )יחזקאל
טז( מה אמולה לבתך :מתוך הסנה  -ולא
אילן אחר משום עמו אנכי בצרה :אכל -
נאכל כמו לא עבד בה .אשר לקח משם:
)ג( אסורה נא  -אסורה מכאן להתקרב שם:
)ה( של  -שלוף והוצא .כמו )דברים יט( ונשל
הברזל כי ישל זיתך :אדמת קודש הוא  -נב
המקום:
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