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חק לישראל – פרשת שמות יום ו'
שמות פרק ג'

ֹאמר אָ נֹכִ י ֱאלֹהֵ י אָ ִב ָ
יך אֱ לֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם אֱ לֹהֵ י יִ צְ חָ ק וֵאלֹהֵ י יַעֲ קֹב וַ יּ ְַס ּ ֵתר
)ו( וַ יּ ֶ
ָ
ֹאמר אָ נ ִֹכי ֱאלֹהֵ י אָ ִביך ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם
אל ִֹהים) :ו( וַ יּ ֶ
משה ּ ָפנָיו ִּכי י ֵָרא ֵמהַ ִּביט אֶ ל הָ ֱ
ֶׁ
ֱאלֹהֵ י יִ ְצחָ ק וֵאלֹהֵ י יַעֲ קֹב וַ ַיּ ְס ּ ֵתר ׁ ֶ
אֲמר אֲ נָא אֱלָ הָ א
משה ּ ָפנָיו ִּכי י ֵָרא מֵ הַ ִ ּביט אֶ ל הָ אֱ ל ִֹהים) :ו( וַ ַ
אֲרי ָד ִחיל ִמ ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ְּבצֵ ית
ֹשה ְלאַ ּפוֹ ִהי ֵ
ְדאָ בו ְּך אֱלָ הָ א ְדאַ ְב ָרהָ ם אֱלָ הָ א ְדיִ צְ חָ ק ֵו ֱאלָ הָ א ְדיַעֲ קֹב ו ְּכבֵ ִׁשנּ וּן מ ׁ ֶ
יְ קָ ָרא ַדיְ ָי:

יתי אֶ ת עֳ נִ י ַע ּ ִמי אֲ ׁ ֶשר ְּב ִמצְ ָריִ ם וְ אֶ ת צַ עֲ קָ ָתם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
הוָ ה ָראֹ ה ָר ִא ִ
ֹאמר יְ ֹ
)ז( וַ יּ ֶ
יתי אֶ ת עֳ נִ י ַע ּ ִמי ֲא ׁ ֶשר
הוָ ה ָראֹ ה ָר ִא ִ
ֹאמר יְ ֹ
שיו ִּכי י ַָד ְע ִּתי אֶ ת ַמ ְכאֹ בָ יו) :ז( וַ יּ ֶ
ִמ ּ ְפנֵי נֹגְ ָ ׂ
קֳד ַמי
אֲמר יְ ָי ִמגְ לָ א גְ ִלי ָ
שיו ִּכי י ַָד ְע ִּתי אֶ ת ַמ ְכאֹ בָ יו) :ז( וַ ַ
ְּב ִמצְ ָריִ ם וְ אֶ ת צַ עֲ קָ ָתם ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ְפנֵי נֹגְ ָ ׂ
קֳדם ַמ ְפ ְלחֵ יהוֹ ן אֲ ֵרי גְ לֵ י קֳ ָד ַמי יָת ּ ֵכיבֵ יהוֹ ן:
יע קֳ ָד ַמי ִמן ָ
יָת ִׁש ְעבּ וּד ַע ּ ִמי דִּ י ְב ִמצְ ָריִ ם וְ יָת ְקבֶ ְל ְּתהוֹ ן ְׁש ִמ ַ

)ח( וָ אֵ ֵרד ְלהַ ִּצילוֹ ִמיַּד ִמצְ ַריִ ם ּו ְלהַ עֲ לֹתוֹ ִמן הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹ בָ ה
ו ְּרחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש אֶ ל ְמקוֹ ם הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ חִ ִּתי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי
וְ הַ חִ ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי) :ח( וָ אֵ ֵרד ְלהַ ִּצילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּלהַ עֲ לֹתוֹ ִמן הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹ בָ ה
ו ְּרחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש אֶ ל ְמקוֹ ם הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ִח ִּתי וְ הָ ֱאמ ִֹרי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי וְ הַ ִח ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי:
ידא ְד ִמ ְצ ָראֵ י ו ְּלאַ ּ ָסקו ְּתהוֹ ן ִמן אַ ְר ָעא הַ ִהיא ְלאַ ְר ָעא ָטבָ א וּפַ ְתיָא ְלאַ ְר ָעא ָע ְב ָדא
יתי ְל ׁ ֵשזָבו ְּתהוֹ ן ִמ ָ
)ח( וְ ִא ְת ְּגלֵ ִ
חֲלָ ב ו ְּדבָ ׁש לַ אֲ ַתר ְּכנַעֲ נ ֵָעי וְ ִח ּ ָתאֵ י ֶואֱמוֹ ָראֵ י ו ְּפ ִרזָּאֵ י וְ ִח ָ ּואֵ י וִ יבוּסָ אֵ י:

יתי אֶ ת הַ ַּלחַ ץ אֲ ׁ ֶשר
ש ָראֵ ל ָּבאָ ה אֵ לָ י וְ גַ ם ָר ִא ִ
)ט( וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה צַ עֲ קַ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יתי אֶ ת הַ ַּלחַ ץ
ִמצְ ַריִ ם לֹחֲצִ ים אֹ ָתם) :ט( וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה צַ עֲ קַ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבאָ ה אֵ לָ י וְ גַ ם ָר ִא ִ
ֲשר ִמצְ ַריִ ם לֹחֲצִ ים אֹ ָתם:
א ֶׁ

קֳד ַמי יָת דּ וֹ חֲקָ א דִּ י
קֳד ָמי וְ אַ ף ְּגלֵ י ָ
)ט( ו ְּכ ַען הָ א ְקבֵ ילַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָעלַ ת ָ

ִמצְ ָראֵ י דָּ ח ֲִקין ְלהוֹ ן:
) י(

ש ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:
וְ ַע ּ ָתה ְלכָ ה וְ אֶ ְׁשלָ ֲח ָך אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וְ הוֹ צֵ א אֶ ת ַע ּ ִמי ְבנֵי יִ ְ ׂ

וְ ַע ּ ָתה ְלכָ ה וְ אֶ ְׁשלָ ֲח ָך אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וְ הוֹ צֵ א אֶ ת ַע ּ ִמי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:

)י(
יתא וַ אֲ ׁ ַש ְ ּל ִח ּנ ְָך
)י( ו ְּכ ַען ִא ָ

ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה וְ אַ ּ ֵפיק יָת ַע ּ ִמי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם:

משה אֶ ל הָ אֱ ל ִֹהים ִמי אָ נ ִֹכי ִּכי אֵ לֵ ְך אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וְ כִ י אוֹ צִ יא אֶ ת ְּבנֵי
ֹאמר ׁ ֶ
)יא( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל הָ אֱ ל ִֹהים ִמי אָ נ ִֹכי ִּכי אֵ לֵ ְך אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה וְ ִכי אוֹ צִ יא
ֹאמר ׁ ֶ
ש ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :יא( וַ יּ ֶ
יִ ְ ׂ
אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:

אֲרי אַ ּ ֵפיק יָת ְּבנֵי
אֲרי אֵ זֵיל ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה וַ ֵ
קֳדם יְ ָי ָמן אֲ נָא ֵ
ֹשה ָ
אֲמר מ ׁ ֶ
)יא( וַ ַ

יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם:

יך ְּבהוֹ צִ ָ
ֹאמר ִּכי אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך וְ זֶה ְ ּל ָך הָ אוֹ ת ִּכי אָ נ ִֹכי ְׁשלַ ְח ִּת ָ
יאֲך אֶ ת הָ ָעם
)יב( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִּכי אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך וְ זֶה ְ ּלךָ
ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ּ ַת ַע ְבדוּן אֶ ת הָ אֱ ל ִֹהים ַעל הָ הָ ר הַ ז ֶּה) :יב( וַ יּ ֶ
הָ אוֹ ת ִּכי אָ נ ִֹכי ְׁשלַ ְח ִּת ָ
יך ְ ּבהוֹ צִ יאֲ ָך אֶ ת הָ ָעם ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ּ ַת ַע ְבדוּן אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים ַעל הָ הָ ר הַ זֶּה:

קֳדם
אֲרי אֲ נָא ְׁשלַ ְח ּ ָת ְך ְּבאַ ּ ָפקו ָּת ְך יָת ַע ּ ָמא ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִּת ְפ ְלחוּן ָ
ימ ִרי ְבסַ ְעדָּ ְך וְ ֵדין לָ ְך אָ ָתא ֵ
אֲמר אֲ ֵרי יְ הֵ י מֵ ְ
)יב( וַ ַ
יְ ָי ַעל טו ָּרא הָ ֵדין:

ש ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ִּתי לָ הֶ ם
משה אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי בָ א אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֶׁ
ֹאמר
)יג( וַ יּ ֶ
ֹאמר
תיכֶ ם ְׁשלָ חַ נִ י אֲ לֵ יכֶ ם וְ אָ ְמר ּו ִלי ַמה ּ ְׁשמוֹ ָמה אֹ ַמר אֲלֵ הֶ ם) :יג( וַ יּ ֶ
אֱ לֹהֵ י אֲבוֹ ֵ
משה אֶ ל ָה ֱאל ִֹהים ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי בָ א אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ִּתי לָ הֶ ם ֱאלֹהֵ י ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם ְׁשלָ חַ נִ י
ֶׁ
קֳדם יְ ָי הָ א אֲ ָנא אָ ֵתי ְלוָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ֹשה ָ
אֲמר מ ׁ ֶ
אלֵ יכֶ ם וְ אָ ְמר ּו ִלי ַמה ּ ְׁשמוֹ ָמה אֹ ַמר אֲ לֵ הֶ ם) :יג( וַ ַ
ֲ
ימר ְלהוֹ ן:
יה ָמה אֵ ַ
ימר ְלהוֹ ן אֱלָ הָ א ְדאַ ְבהַ ְתכוֹ ן ׁ ַש ְ ּלחַ נִ י ְלוָ ְתכוֹ ן וְ י ְֵמרוּן ִלי ָמה ְׁש ֵמ ּ
וְ אֵ ַ

אמר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ֹאמר כּ ֹה תֹ ַ
אֲשר אֶ ְהיֶה וַ יּ ֶ
משה אֶ ְהיֶה ׁ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל ׁ ֶ
)יד( וַ יּ ֶ
אמר
משה אֶ ְהיֶה אֲ ׁ ֶשר אֶ ְהיֶה וַ יֹּאמֶ ר כּ ֹה תֹ ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל ׁ ֶ
אֶ ְהיֶה ְׁשלָ חַ נִ י אֲ לֵ יכֶ ם) :יד( וַ יּ ֶ
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ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ְהיֶה ְׁשלָ חַ נִ י אֲ לֵ יכֶ ם:

ימר ִל ְבנֵי
ֹשה אֶ ְהיֶה אֲ ׁ ֶשר אֶ ְהיֶה וַ אֲ ַמר ִּכ ְדנַן ּ ֵת ַ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)יד( וַ ַ

יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ְהיֶה ׁ ַש ְּלחַ ִּני ְלוָ ְתכוֹ ן:

אמר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י
משה כּ ֹה תֹ ַ
ֶׁ
ֹאמר עוֹ ד ֱאל ִֹהים אֶ ל
)טו( וַ יּ ֶ
ֹתיכֶ ם ֱאלֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם ֱאלֹהֵ י יִ צְ חָ ק וֵאלֹהֵ י יַעֲ קֹב ְׁשלָ חַ נִ י אֲלֵ יכֶ ם זֶה ּ ְׁש ִמי
אֲ ב ֵ
אמר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
משה כּ ֹה תֹ ַ
ֹאמר עוֹ ד ֱאל ִֹהים אֶ ל ׁ ֶ
ְלעֹלָ ם וְ זֶה זִ ְכ ִרי ְלדֹר דּ ֹר) :טו( וַ יּ ֶ
ֹתיכֶ ם אֱ לֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם אֱ לֹהֵ י יִ צְ חָ ק וֵאלֹהֵ י ַיעֲ קֹב ְׁשלָ חַ נִ י אֲ לֵ יכֶ ם זֶה ּ ְׁש ִמי
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ ב ֵ
ימר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יְ ָי אֱלָ הָ א ְדאַ ְבהַ ְתכוֹ ן
ֹשה ִּכ ְדנַן ּ ֵת ַ
אֲמר עוֹ ד יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ְלעֹלָ ם וְ זֶה זִ ְכ ִרי ְלדֹר דּ ֹר) :טו( וַ ַ
יה דְּ יַעֲ קֹב ׁ ַש ְ ּלחַ ִּני ְלוָ ְתכוֹ ן דֵּ ין ְׁש ִמי ְל ַע ָּלם וְ ֵדין דָּ ְכ ָרנִ י ְלכָ ל דָּ ר וְ ָדר:
יה דְּ יִ צְ חָ ק וֵאלָ הֵ ּ
יה דְּ אַ ְב ָרהָ ם אֱלָ הֵ ּ
אֱלָ הֵ ּ

ֹתיכֶ ם נִ ְראָ ה
ש ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵ
)טז( לֵ ְך וְ אָ סַ ְפ ּ ָת אֶ ת זִ ְקנֵי יִ ְ ׂ
אֵ לַ י ֱאלֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב לֵ אמֹר ּ ָפקֹד ּ ָפקַ ְד ִּתי אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת הֶ ָעשׂ וּי לָ כֶ ם
ֹתיכֶ ם נִ ְראָ ה אֵ לַ י
ְ ּב ִמצְ ָריִ ם) :טז( לֵ ְך וְ אָ סַ ְפ ּ ָת אֶ ת זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ ב ֵ

אלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ יַ עֲ קֹב לֵ אמֹר ּ ָפקֹד ּ ָפקַ ְד ִּתי אֶ ְתכֶ ם וְ אֶ ת הֶ ָעשׂ וּי לָ כֶ ם ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם) :טז( ִאזֵּיל
ֱ
ימר
ימר ְלהוֹ ן יְ ָי אֱלָ הָ א ְדאַ ְבהַ ְתכוֹ ן ִא ְתגְ לֵ י ִלי אֱלָ הָ א דְּ אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב ְל ֵמ ָ
וְ ִת ְכנוֹ ׁש יָת סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ
ִמ ְד ַּכר דְּ ִכי ְרנָא י ְָתכוֹ ן וְ יָת דְּ ִא ְתעֲ בַ ד ְלכוֹ ן ְּב ִמצְ ָריִ ם:

)יז( וָ אֹ ַמר אַ עֲ לֶ ה אֶ ְתכֶ ם ֵמעֳ נִ י ִמצְ ַריִ ם אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ִח ִּתי וְ הָ ֱאמ ִֹרי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי
וְ הַ חִ ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש) :יז( וָ אֹ ַמר אַ עֲ לֶ ה אֶ ְתכֶ ם ֵמעֳ נִ י ִמצְ ַריִ ם אֶ ל
אֲמ ִרית
אמ ִֹרי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי וְ הַ ִח ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי אֶ ל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ׁש) :יז( וַ ָ
אֶ ֶרץ הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ הַ ִח ִּתי וְ הָ ֱ
אַ ּ ֵסיק י ְָתכוֹ ן ִמ ּ ִׁש ְעבּ וּד ִמ ְצ ָראֵ י לַ אֲ ַרע ְּכנַעֲ נָאֵ י וְ ִח ּ ָתאֵ י ֶואֱמוֹ ָראֵ י ו ְּפ ִרזָּאֵ י וְ ִח ָ ּואֵ י וִ יב ּוסָ אֵ י ְלאַ ְר ָעא ָע ְב ָדא חֲלָ ב
ו ְּדבָ ׁש:

ש ָראֵ ל אֶ ל ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם וַ א ֲַמ ְר ּ ֶתם אֵ לָ יו
את אַ ּ ָתה וְ זִ ְקנֵי יִ ְ ׂ
)יח( וְ ׁ ָש ְמע ּו ְלקֹלֶ ָך וּבָ ָ
לשת י ִָמים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
הוָ ה ֱאלֹהֵ י הָ ִע ְב ִר ִּיים נִ ְק ָרה ָעלֵ ינ ּו וְ ַע ּ ָתה ֵנלֲכָ ה ּנָא דֶּ ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
יְ ֹ
את אַ ּ ָתה וְ זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל מֶ לֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם
אלֹהֵ ינ ּו) :יח( וְ ׁ ָש ְמע ּו ְלקֹלֶ ָך וּבָ ָ
וְ נִ זְ ְּבחָ ה לַ ידֹוָ ד ֱ

לשת י ִָמים
הוָ ה ֱאלֹהֵ י הָ ִע ְב ִר ִּיים נִ ְק ָרה ָעלֵ ינ ּו וְ ַע ּ ָתה נֵלֲכָ ה ּנָא דֶּ ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
וַ ֲא ַמ ְר ּ ֶתם אֵ לָ יו יְ ֹ
יתי אַ ְּת וְ סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְלוָ ת ַמ ְל ָּכא ְד ִמ ְצ ַריִ ם
ימ ָר ְך וְ ֵת ֵ
אלֹהֵ ינ ּו) :יח( וִ יקַ ְּבלוּן ְל ֵמ ְ
ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ נִ זְ ְ ּבחָ ה לַ ידֹוָ ד ֱ

קֳדם יְ ָי
יה יְ ָי אֱלָ הָ א ִדיהו ָּדאֵ י ִא ְת ְק ֵרי עֲ לָ נָא ו ְּכ ַען ֵנזֵיל ְּכ ַען ַמהֲ לַ ְך ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וּנְ ַד ַּבח ָ
ימרוּן לֵ ּ
וְ ֵת ְ
אֱלָ הָ ָנא:

חזָקָ ה) :יט( וַ ֲאנִ י
)יט( וַ אֲנִ י י ַָד ְע ִּתי ִּכי לֹא יִ ּ ֵתן אֶ ְתכֶ ם ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לַ הֲ ל ְֹך וְ לֹא ְּביָד ֲ
יָ ַד ְע ִּתי ִּכי לֹא יִ ּ ֵתן אֶ ְתכֶ ם מֶ לֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לַ הֲ ל ְֹך וְ לֹא ְ ּביָ ד ֲ
אֲרי לָ א יִ ְׁשבּ וֹ ק
חזָ קָ ה) :יט( ו ְּק ָד ַמי ְּגלֵ י ֵ
יה ּ ַת ִ ּקיף:
קֳדם דְּ חֵ ילֵ ּ
י ְָתכוֹ ן ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ַריִ ם ְל ֵמיזָל וְ לָ א ִמן ָ

שה ְּב ִק ְרבּ וֹ
ֲשר אֶ ְע ֶׂ
יתי אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ְּבכֹל נִ ְפ ְלאֹ ָתי א ׁ ֶ
)כ( וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֶ ת י ִָדי וְ ִה ּ ֵכ ִ
יתי אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּבכֹל נִ ְפ ְלאֹ ָתי ֲא ׁ ֶשר
ש ַּלח אֶ ְתכֶ ם) :כ( וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֶ ת יָ ִדי וְ ִה ּ ֵכ ִ
וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן יְ ׁ ַ
שה ְ ּב ִק ְרבּ וֹ וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ְתכֶ ם:
אֶ ְע ֶ ׂ

אֲש ַּלח ּפוֹ ן יָת ְמחַ ת ְּגבֻ ְר ִּתי וְ אֶ ְמחֵ י יָת ִמצְ ָראֵ י ְּבכֹל
)כ( וָ ׁ ַ

ּ ְפ ִר ְׁשוָ ִתי דִּ י אַ ְע ּ ֵבד ּ ֵבינֵיהוֹ ן וּבָ ַתר ּ ֵכן יְ ׁ ַש ַּלח י ְָתכוֹ ן:
)כא(

וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת חֵ ן הָ ָעם הַ ֶזּה ְּב ֵעינֵי ִמצְ ָריִ ם וְ הָ יָה ִּכי ֵתלֵ כוּן לֹא ֵת ְלכ ּו ֵריקָ ם:

)כא( וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת חֵ ן הָ ָעם הַ זֶּה ְ ּב ֵעינֵי ִמצְ ָריִ ם וְ הָ יָ ה ִּכי ֵתלֵ כוּן לֹא ֵת ְלכ ּו ֵריקָ ם:

)כא( וְ אֶ ּ ֵתן יָת

אֲרי ְתהָ כוּן לָ א ְתהָ כוּן ֵריקָ נִ ין:
ַע ּ ָמא הָ ֵדין ְל ַרח ֲִמין ְּב ֵעינֵי ִמצְ ָראֵ י וִ יהֵ י ֵ

ּש ָמלֹת וְ ַ ׂש ְמ ּ ֶתם
ית ּה ְּכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י זָהָ ב ו ְ ׂ
)כב( וְ ׁ ָשאֲ לָ ה ִא ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְׁשכֶ נְ ּ ָת ּה ו ִּמ ָּג ַרת ּ ֵב ָ
תם אֶ ת ִמצְ ָריִ ם) :כב( וְ ׁ ָשאֲלָ ה ִא ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְׁשכֶ נְ ּ ָת ּה ו ִּמ ָּג ַרת
ֹתיכֶ ם וְ נִ ַ ּצ ְל ּ ֶ
ַעל ְּבנֵיכֶ ם וְ ַעל ְּבנ ֵ
ֹתיכֶ ם וְ נִ ַ ּצ ְל ּ ֶתם אֶ ת ִמצְ ָריִ ם:
ש ְמ ּ ֶתם ַעל ְ ּבנֵיכֶ ם וְ ַעל ְ ּבנ ֵ
ית ּה ְּכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י זָהָ ב וּשְׂ ָמלֹת וְ ַ ׂ
ּ ֵב ָ
ית ּה ָמנִ ין דִּ ְכסַ ף ו ָּמנִ ין דִּ ְדהַ ב ו ְּלבו ִּׁשין ו ְּת ׁ ַשווּן ַעל ְּבנֵיכוֹ ן וְ ַעל
)כב( וְ ִת ְׁשאַ ל ִא ְּת ָתא ִמ ְׁשבַ ְב ּ ַת ּה ו ִּמ ְ ּק ִריבַ ת ּ ֵב ַ
ְּבנ ֵָתיכוֹ ן ו ְּתרוֹ ִקנּ וּן יָת ִמצְ ָריִ ם:
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חק לישראל – פרשת שמות יום ו'
ֹאמר ּו לֹא
ַאֲמינ ּו ִלי וְ לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ְּבק ִֹלי ִּכי י ְ
ֹאמר וְ הֵ ן לֹא י ִ
משה וַ יּ ֶ
ֶׁ
ד )א( וַ ּי ַַען
נִ ְראָ ה אֵ לֶ ָ
ֹאמר ּו
משה וַ יֹּאמֶ ר וְ הֵ ן לֹא יַ א ֲִמינ ּו ִלי וְ לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ְּבק ִֹלי ִּכי י ְ
יך יְ הֹוָ ה) :א( וַ י ַַּען ׁ ֶ

לֹא נִ ְראָ ה אֵ לֶ ָ
יך יְ הֹוָ ה:
ִא ְת ְּגלֵ י לָ ְך יְ ָי:

ֵימרוּן לָ א
אֲרי י ְ
אֲמר וְ הָ א לָ א יְ הֵ ְמנוּן ִלי וְ לָ א יְ קַ ְּבלוּן ִמ ִּני ֵ
ֹשה וַ ַ
אֲתיב מ ׁ ֶ
)א( וַ ֵ

ֹאמר אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה
ֹאמר ַמ ּ ֶטה) :ב( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה ַמזֶּה } ַמה זֶּה{ ְבי ֶָד ָך וַ יּ ֶ
)ב( וַ יּ ֶ
ָ
ְ
אֲמר חו ְּט ָרא:
ידך וַ ַ
יה יְ ָי ָמה ֵדין ִּב ָ
ֹאמר ַמ ּ ֶטה) :ב( וַ אֲ ַמר לֵ ּ
} ַמה זֶּה{ ְבי ֶָדך וַ יּ ֶ
)ג (

ַמזֶּה

משה ִמ ּ ָפנָיו:
ֶׁ
ֹאמר הַ ְׁש ִליכֵ ה ּו אַ ְרצָ ה וַ יּ ְַׁש ִלכֵ ה ּו אַ ְרצָ ה וַ יְ ִהי ְלנָחָ ׁש וַ ָיּנָס
וַ יּ ֶ

משה ִמ ּ ָפנָיו:
ֹאמר הַ ְׁש ִליכֵ ה ּו אַ ְרצָ ה וַ ַ ּי ְׁש ִלכֵ ה ּו אַ ְרצָ ה וַ יְ ִהי ְלנָחָ ׁש וַ ָּינָס ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

)ג(

יהי ְלאַ ְר ָעא
אֲמר ְר ִמ ִ
)ג( וַ ַ

ֹשה ִמן קֳ ָדמוֹ ִהי:
ו ְּר ָמ ִהי ְלאַ ְר ָעא וַ הֲוָ ה ְל ִח ּוֵי וַ עֲ ַרק מ ׁ ֶ

משה ְׁשלַ ח י ְָד ָך וֶ ֱאחֹז ִּבזְ נָבוֹ וַ ִּי ְׁשלַ ח יָדוֹ וַ ַיּ ֲחזֶק בּ וֹ וַ יְ ִהי
ֶׁ
הוָ ה אֶ ל
)ד( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
ָ
משה ְׁשלַ ח יָ ְדך וֶאֱ חֹז ִ ּבזְ נָבוֹ וַ ִּי ְׁשלַ ח ָידוֹ וַ ַּי ֲחזֶק בּ וֹ וַ יְ ִהי
הוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ְל ַמ ּ ֶטה ְ ּבכַ ּפוֹ ) :ד( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ

ְל ַמ ּ ֶטה ְּבכַ ּפוֹ :

יה וַ הֲ וָ ה ְלח ּו ְט ָרא
יה וְ אַ ְתקֵ ף ּ ֵב ּ
יה וְ אוֹ ׁ ֵשיט יְ ֵד ּ
ֹשה אוֹ ִׁשיט יְ ָד ְך וְ אֵ חוֹ ד ְּבזַנְ בֵ ּ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)ד( וַ ַ

יה:
יד ּ
ִּב ֵ

ַאֲמינ ּו ִּכי נִ ְראָ ה אֵ לֶ ָ
הוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ ב ָֹתם ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם ֱאלֹהֵ י יִ צְ חָ ק
יך יְ ֹ
)ה( ְל ַמ ַען י ִ
וֵאלֹהֵ י יַעֲ קֹב) :ה( ְל ַמ ַען יַ א ֲִמינ ּו ִּכי נִ ְראָ ה אֵ לֶ ָ
הוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ ב ָֹתם ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם אֱ לֹהֵ י
יך יְ ֹ
יִ צְ חָ ק וֵאלֹהֵ י יַעֲ קֹב:

יה
יה דְּ אַ ְב ָרהָ ם אֱלָ הֵ ּ
אֲרי ִא ְת ְּג ִלי לָ ְך יְ ָי אֱלָ הָ א ְדאַ ְבהַ ְתהוֹ ן אֱלָ הֵ ּ
)ה( ְּב ִדיל דִּ יהֵ ְמנוּן ֵ

יה דְּ יַעֲ קֹב:
דְּ יִ צְ חָ ק וֵאלָ הֵ ּ

הוָ ה לוֹ עוֹ ד הָ בֵ א נָא י ְָד ָך ְּבחֵ יקֶ ָך וַ יָּבֵ א יָדוֹ ְּבחֵ יקוֹ וַ יּוֹ צִ אָ ּה וְ ִה ּנֵה יָדוֹ
ֹאמר יְ ֹ
)ו( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ְמצ ַֹר ַעת ַּכ ּ ׁ ָ
הוָ ה לוֹ עוֹ ד הָ בֵ א נָא י ְָדך ְ ּבחֵ יקֶ ך וַ יָּבֵ א יָ דוֹ ְּבחֵ יקוֹ וַ יּוֹ צִ אָ ּה
ֹאמר יְ ֹ
שלֶ ג) :ו( וַ יּ ֶ
וְ ִה ּנֵה יָ דוֹ ְמצ ַֹר ַעת ַּכ ּ ׁ ָשלֶ ג:

יה וְ אַ ּ ְפקַ ּה
יה ְּב ִע ְט ּ ֵפ ּ
יה עוֹ ד אָ ֵעיל ְּכ ַען יְ ָד ְך ְּב ִע ְט ּ ָפ ְך וְ אָ ֵעיל יְ ֵד ּ
אֲמר יְ ָי לֵ ּ
)ו( וַ ַ

יה חַ וְ ָרא ְכ ַת ְל ּ ָגא:
וְ הָ א יְ ֵד ּ

ָשב יָדוֹ אֶ ל חֵ יקוֹ וַ יּוֹ צִ אָ ּה ֵמחֵ יקוֹ וְ ִה ּנֵה ׁ ָשבָ ה
ֹאמר הָ ׁ ֵשב י ְָד ָך אֶ ל חֵ יקֶ ָך וַ יּ ׁ ֶ
)ז( וַ יּ ֶ
ָשב יָ דוֹ אֶ ל חֵ יקוֹ וַ יּוֹ ִצאָ ּה ֵמחֵ יקוֹ וְ ִה ּנֵה ׁ ָשבָ ה
ֹאמר הָ ׁ ֵשב י ְָד ָך אֶ ל חֵ יקֶ ָך וַ יּ ׁ ֶ
שרוֹ ) :ז( וַ יּ ֶ
ִּכ ְב ָ ׂ
ִּכ ְב ָ ׂשרוֹ :

יה:
יה וְ הָ א ָתבַ ת הֲ וַ ת ְּכ ִבשְׂ ֵר ּ
יה וְ אַ ְפקַ ּה ֵמ ִע ְט ּ ֵפ ּ
יה ְל ִע ְט ּ ֵפ ּ
אֲמר אָ ֵתיב יְ ָד ְך ְל ִע ְט ּ ָפ ְך וַ אֲ ֵתיב יְ ֵד ּ
)ז( וַ ַ

אשוֹ ן וְ הֶ א ֱִמינ ּו ְלקֹל
ַאֲמינ ּו לָ ְך וְ לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ְלקֹל הָ אֹ ת הָ ִר ׁ
)ח( וְ הָ יָה ִאם לֹא י ִ
ְ
אשוֹ ן וְ הֶ א ֱִמינ ּו ְלקֹל
הָ אֹ ת הָ אַ חֲרוֹ ן) :ח( וְ הָ יָ ה ִאם לֹא ַי ֲא ִמינ ּו לָ ך וְ לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ְלקֹל הָ אֹ ת הָ ִר ׁ
הָ אֹ ת הָ אַ חֲרוֹ ן:

)ח( וִ יהֵ י ִאם לָ א יְ הֵ ְמנוּן לָ ְך וְ לָ א יְ קַ ְּבלוּן ְלקַ ל אָ ָתא קַ ְד ָמאָ ה וִ יהֵ ְמנוּן ְלקַ ל אָ ָתא בַ ְת ָראָ ה:

ַאֲמינ ּו ַּגם ִל ְׁשנֵי הָ אֹ תוֹ ת הָ אֵ ֶּלה וְ לֹא יִ ְׁש ְמעוּן ְלקֹלֶ ָך וְ לָ קַ ְח ּ ָת
)ט( וְ הָ יָה ִאם לֹא י ִ
ימי הַ יְ אֹ ר וְ ׁ ָשפַ ְכ ּ ָת הַ יּ ַָּב ׁ ָשה וְ הָ י ּו הַ ּ ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ִּת ַּקח ִמן הַ יְ אֹ ר וְ הָ י ּו ְל ָדם
ִמ ּ ֵמ ֵ
שת) :ט( וְ הָ יָה ִאם לֹא יַאֲ ִמינ ּו ּ ַגם ִל ְׁשנֵי הָ אֹ תוֹ ת הָ אֵ ּ ֶלה וְ לֹא יִ ְׁש ְמעוּן ְלקֹלֶ ָך וְ לָ קַ ְח ּ ָת
ַּביּ ַָּב ׁ ֶ
שת) :ט( וִ יהֵ י ִאם
ֲשר ִּת ַּקח ִמן הַ יְ אֹ ר וְ הָ י ּו ְל ָדם ַּב ַיּ ָּב ׁ ֶ
ִמ ּ ֵמימֵ י הַ יְ אֹ ר וְ ׁ ָשפַ ְכ ּ ָת הַ יּ ַָּב ׁ ָשה וְ הָ י ּו הַ ּ ַמיִ ם א ׁ ֶ
ְ
ַהֲרא וְ ֵת ׁשוֹ ד ְלי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא וִ יהוֹ ן ַמ ּיָא דִּ י
לָ א יְ הֵ ְמנוּן אַ ף ִל ְת ֵרין אָ ַת ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וְ לָ א יְ קַ ְּבלוּן ִמ ּנָך וְ ִת ּ ַסב ִמ ּ ַמ ּיָא ִד ְבנ ָ
ִת ּ ַסב ִמן נַהֲ ָרא וִ יהוֹ ן ִל ְד ָמא ְּבי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא:

יש דְּ בָ ִרים אָ נ ִֹכי ַּגם ִמ ְּתמוֹ ל ַּגם
הוָ ה ִּבי ֲא ֹדנָי לֹא ִא ׁ
משה אֶ ל יְ ֹ
ֶׁ
)י( וַ יֹּאמֶ ר
ָ
ָ
משה
ֹאמר ׁ ֶ
מאָ ז דַּ ּ ֶב ְרך אֶ ל ַע ְבדֶּ ך ִּכי כְ בַ ד ּ ֶפה ו ְּכבַ ד לָ ׁשוֹ ן אָ נ ִֹכי) :י( וַ יּ ֶ
ִמ ּ ִׁש ְל ׁשֹם ַּגם ֵ

יש דְּ בָ ִרים אָ נ ִֹכי ַּגם ִמ ְּתמוֹ ל ּ ַגם ִמ ּ ִׁש ְל ׁשֹם ַּגם ֵמאָ ז דַּ ּ ֶב ְר ָך אֶ ל ַע ְבדֶּ ָך
הוָ ה ִ ּבי ֲא ֹדנָי לֹא ִא ׁ
אֶ ל יְ ֹ
קֳדם יְ ָי ְּבבָ ע ּו יְ ָי לָ א גְ בַ ר דְּ ִמלּ וּל אֲ נָא אַ ף ִמ ְּת ַמ ִ ּלי אַ ף
ֹשה ָ
אֲמר מ ׁ ֶ
ִּכי ְכבַ ד ּ ֶפה ו ְּכבַ ד לָ ׁשוֹ ן אָ נ ִֹכי) :י( וַ ַ
ישן אֲ נָא:
אֲרי י ִ ַּקיר ַמ ְמלָ ל וְ ַע ּ ִמיק ִל ׁ ָ
ִמדְּ קָ מוֹ ִהי אַ ף ֵמ ִעדַּ ן דְּ ַמ ֶּל ְל ּ ָתא ִעם ַע ְבדָּ ְך ֵ

שם ּ ֶפה לָ אָ ָדם אוֹ ִמי יָשׂ וּם ִא ֵּלם אוֹ חֵ ֵר ׁש אוֹ פִ ּ ֵקחַ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו ִמי ָ ׂ
)יא( וַ יּ ֶ
שם ּ ֶפה לָ אָ ָדם אוֹ ִמי יָשׂ וּם ִא ּ ֵלם
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו ִמי ָ ׂ
אוֹ ִע ּוֵר הֲ לֹא אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה) :יא( וַ יּ ֶ
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חק לישראל – פרשת שמות יום ו'
אוֹ חֵ ֵר ׁש אוֹ ִפ ּ ֵקחַ אוֹ ִע ֵ ּור הֲ לֹא אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה:

יה ָמן ׁ ַשוִ י ּפו ָּמא לַ אֲ נ ׁ ָָשא אוֹ ָמן ׁ ַשוִ י
אֲמר יְ ָי לֵ ּ
)יא( וַ ַ

ירא הֲ לָ א אֲ נָא יְ ָי:
ִא ְל ָמא אוֹ חֵ ְר ׁ ָשא אוֹ ִפ ְקחָ א אוֹ ַע ִּו ָ

ית ָ
)יב( וְ ַע ּ ָתה לֵ ְך וְ אָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶה ִעם ּ ִפ ָ
יך א ׁ ֶ
יך וְ הוֹ ֵר ִ
ֲשר ְּת ַד ּ ֵבר) :יב( וְ ַע ּ ָתה לֵ ְך וְ אָ נ ִֹכי
ית ָ
אֶ ְהיֶה ִעם ּ ִפ ָ
ימ ִרי יְ הֵ א ִעם ּפו ָּמ ְך וְ אַ ּ ֵל ִפ ּנ ְָך דִּ י ְת ַמ ּ ֵליל:
ֲשר ְּת ַד ּ ֵבר) :יב( ו ְּכ ַען ֱאזֵיל וּמֵ ְ
יך א ׁ ֶ
יך וְ הוֹ ֵר ִ
ֹאמר ִּבי אֲ ֹ
)יג( וַ יּ ֶ
שלָ ח) :יג(
ֹאמר ִ ּבי אֲ ֹדנָי ְׁשלַ ח נָא ְ ּביַ ד ִּת ְׁ
דנָי ְׁשלַ ח נָא ְ ּביַד ִּת ְׁשלָ ח) :יג( וַ יּ ֶ
אֲמר ְּבבָ ע ּו יְ ָי ְׁשלַ ח ְּכ ַען ְּביַד ָמן ְדּ כָ ׁ ַשר דְּ ִת ְׁשלָ ח:
וַ ַ

ֹאמר ֲהלֹא אַ ֲהרֹן אָ ִח ָ
יך הַ ֵּלוִ י י ַָד ְע ִּתי ִּכי ַד ּ ֵבר יְ ַד ֵּבר
משה וַ יּ ֶ
הוָ ה ְּב ׁ ֶ
)יד( וַ ִּיחַ ר אַ ף יְ ֹ
ָ
ָ
משה
הוָ ה ְ ּב ׁ ֶ
ש ַמח ְ ּב ִלבּ וֹ ) :יד( וַ ִּיחַ ר אַ ף יְ ֹ
אתך וְ ָראֲ ך וְ ָ ׂ
הוּא וְ גַ ם ִה ּנֵה הוּא יֹצֵ א ִל ְק ָר ֶ

ֹאמר הֲ לֹא אַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך הַ ּ ֵלוִ י י ַָד ְע ִּתי ִּכי ַד ּ ֵבר יְ ַד ּ ֵבר הוּא וְ גַ ם ִה ּנֵה הוּא יֹצֵ א ִל ְק ָראתֶ ָך וְ ָראֲ ָך
וַ יּ ֶ
ְ
ּ
וְ ָ ׂ
אֲרי ַמ ָּללָ א יְ ַמ ּ ֵלל הוּא
קֳד ַמי ֵ
ֹשה וַ אֲ ַמר הֲ לָ א אַ הֲ רֹן אָ חוּך לֵ וָ אֵ י ְגלֵ י ָ
ש ַמח ְ ּב ִלבּ וֹ ) :יד( ו ְּתקֵ יף רוּגְ ָזא ַדיְ ָי ְּבמ ׁ ֶ
יה:
וְ אַ ף הָ א הוּא נָפֵ ק ְלקַ דָּ מו ָּת ְך וְ ֶיחֱזִ ּנ ְָך וְ י ְֶחדֵּ י ְב ִל ּ ֵב ּ

)טו( וְ ִד ַּב ְר ּ ָת אֵ לָ יו וְ ַ ׂש ְמ ּ ָת אֶ ת הַ דְּ בָ ִרים ְּב ִפיו וְ אָ נ ִֹכי אֶ ְהיֶה ִעם ּ ִפ ָ
יך וְ ִעם ּ ִפיה ּו
ש ְמ ּ ָת אֶ ת ַהדְּ בָ ִרים ְ ּב ִפיו וְ אָ נ ִֹכי
ֲשר ּ ַתעֲ שׂ וּן) :טו( וְ ִד ַּב ְר ּ ָת אֵ לָ יו וְ ַ ׂ
יתי אֶ ְתכֶ ם אֵ ת א ׁ ֶ
וְ הוֹ ֵר ִ

אֶ ְהיֶה ִעם ּ ִפ ָ
יתי אֶ ְתכֶ ם אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ שׂ וּן:
יך וְ ִעם ּ ִפיה ּו וְ הוֹ ֵר ִ

יה וְ אַ ִ ּליף י ְָתכוֹ ן יָת דִּ י ַת ְע ְּבדוּן:
ימ ִרי יְ הֵ י ִעם ּפו ָּמ ְך וְ ִעם ּפו ֵּמ ּ
יה ו ֵּמ ְ
ְּבפו ֵּמ ּ

יה ו ְּת ׁ ַש ִּוי יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ָ ּיא
)טו( ו ְּת ַמ ּ ֵלל ִע ּ ֵמ ּ

)טז( וְ ִד ּ ֶבר הוּא ְל ָך אֶ ל הָ ָעם וְ הָ יָה הוּא יִ ְהיֶה ְ ּל ָך ְלפֶ ה וְ אַ ּ ָתה ִּת ְהיֶה לּ וֹ
לֵ אל ִֹהים) :טז( וְ ִד ּ ֶבר הוּא ְל ָך אֶ ל הָ ָעם וְ הָ ָיה הוּא יִ ְהיֶה ְ ּל ָך ְלפֶ ה וְ אַ ּ ָתה ִּת ְהיֶה לּ וֹ לֵ אל ִֹהים:
יה ְל ָרב:
ימ ֵּלל הוּא לָ ְך ְל ַע ּ ָמא וִ יהֵ י הוּא יְ הֵ י לָ ְך ִל ְמתֻ ְרגְ ָמן וְ אַ ְּת ְּתהֵ י לֵ ּ
)טז( וִ ַ

ֲשר ּ ַתעֲ ֶׂ
)יז( וְ אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ֶטה הַ זֶּה ִּת ַּקח ְּבי ֶָד ָך א ׁ ֶ
שה בּ וֹ אֶ ת הָ אֹ תֹ ת) :יז( וְ אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ֶטה הַ זֶּה
יה יָת אָ ַת ּיָא:
יד ְך דְּ ַת ְע ּ ֵבד ּ ֵב ּ
שה בּ וֹ אֶ ת הָ אֹ תֹ ת) :יז( וְ יָת חֻ ְט ָרא הָ ֵדין ִּת ּ ַסב ִּב ָ
ֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ִּת ַּקח ְ ּבי ֶָד ָך א ׁ ֶ

ֹאמר לוֹ אֵ לֲכָ ה ּנָא וְ אָ ׁשוּבָ ה אֶ ל אַ חַ י
ָשב אֶ ל י ֶֶתר ח ְֹתנוֹ וַ יּ ֶ
משה וַ ּי ׁ ָ
ֶׁ
)יח( וַ יֵּלֶ ְך
שלוֹ ם) :יח( וַ יֵּלֶ ְך
משה לֵ ְך ְל ׁ ָ
ֹאמר יִ ְתרוֹ ְל ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶשר ְּב ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ְראֶ ה הַ עוֹ ָדם חַ ִּיים וַ יּ ֶ
ָשב אֶ ל י ֶֶתר ח ְֹתנוֹ וַ יֹּאמֶ ר לוֹ אֵ לֲכָ ה ּנָא וְ אָ ׁשוּבָ ה אֶ ל אַ חַ י ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ אֶ ְראֶ ה
משה וַ ּי ׁ ָ
ֶׁ
ְ
יה אֵ יזֵיל
ֹשה וְ ָתב ְלוָ ת י ֶֶתר חֲמו ִּהי וַ אֲ ַמר לֵ ּ
שלוֹ ם) :יח( וַ אֲ זַל מ ׁ ֶ
משה לֵ ך ְל ׁ ָ
ֹאמר יִ ְתרוֹ ְל ׁ ֶ
הַ עוֹ ָדם חַ ִּיים וַ יּ ֶ
ֹשה ֱאזֵיל ִל ְׁשלָ ם:
ְּכ ַען וְ אֵ יתוּב ְלוָ ת אַ חַ י דִּ י ְב ִמצְ ַריִ ם וְ אֶ ֱחזֵי הַ ַעד ְּכ ַען קַ ּי ִָמין וַ אֲ ַמר יִ ְתרוֹ ְלמ ׁ ֶ

משה ְּב ִמ ְדיָן לֵ ְך ׁ ֻשב ִמצְ ָריִ ם ִּכי ֵמת ּו ָּכל הָ ֲאנ ִָׁשים
ֶׁ
הוָ ה אֶ ל
ֹאמר יְ ֹ
)יט( וַ יּ ֶ
ָ
ְ
הַ ְמבַ ְק ִׁשים אֶ ת נַפְ ׁ ֶ
משה ְ ּב ִמ ְדיָ ן לֵ ך ׁ ֻשב ִמצְ ָריִ ם ִּכי ֵמת ּו ָּכל
ֶׁ
הוָ ה אֶ ל
ֹאמר יְ ֹ
שך) :יט( וַ יּ ֶ
הָ אֲ נ ִָׁשים הַ ְמבַ ְק ִׁשים אֶ ת נ ְַפ ׁ ֶש ָך:

דִּ ְבעוֹ ְל ִמ ְק ְטלָ ְך:

אֲרי ִמית ּו ָּכל גּ ְֻב ַר ּיָא
ֹשה ְּב ִמ ְדיָן ֱאזֵיל ּתוּב ְל ִמצְ ָריִ ם ֵ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)יט( וַ ַ

ָשב אַ ְרצָ ה ִמצְ ָריִ ם
משה אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ אֶ ת ָּבנָיו וַ יּ ְַר ִּכבֵ ם ַעל הַ ֲחמֹר וַ יּ ׁ ָ
ֶׁ
)כ( וַ ִּי ַּקח
משה אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ אֶ ת ָּבנָיו וַ יּ ְַר ִּכבֵ ם ַעל
אלֹ ִהים ְּביָדוֹ ) :כ( וַ ִּי ַּקח ׁ ֶ
משה אֶ ת ַמ ּ ֵטה הָ ֱ
וַ ִּי ַּקח ׁ ֶ
יה וְ יָת
ֹשה יָת ִא ְּת ֵת ּ
אל ִֹהים ְ ּב ָידוֹ ) :כ( ו ְּדבַ ר מ ׁ ֶ
משה אֶ ת ַמ ּ ֵטה הָ ֱ
הַ ֲחמֹר וַ ָּי ׁ ָשב אַ ְרצָ ה ִמ ְצ ָריִ ם וַ ִּי ַּקח ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי
יה נִ ִּסין ִמן ָ
ֹשה יָת חו ְּט ָרא דְּ ִא ְתעֲ ִביד ּו בֵ ּ
ְּבנוֹ ִהי וְ אַ ְר ְּכ ִבנּ וּן ַעל ח ֲָמ ָרא וְ ָתב ְלאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם וּנְ ִסיב מ ׁ ֶ
יה:
יד ּ
ִּב ֵ

ֲשר
משה ְּבלֶ ְכ ְּת ָך לָ ׁשוּב ִמצְ ַריְ ָמה ְראֵ ה ָּכל הַ ּמ ְֹפ ִתים א ׁ ֶ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)כא( וַ יּ ֶ
ָ
יתם ִל ְפנֵי פַ ְרעֹה וַ אֲנִ י ֲאחַ זֵּק אֶ ת ִלבּ וֹ וְ לֹא יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת הָ ָעם:
ַ ׂש ְמ ִּתי ְבי ֶָדך וַ עֲ שִׂ ָ

ש ְמ ִּתי ְביָ ֶד ָך
משה ְ ּבלֶ ְכ ְּת ָך לָ ׁשוּב ִמצְ ַריְ ָמה ְראֵ ה ָּכל הַ ּמ ְֹפ ִתים ֲא ׁ ֶשר ַ ׂ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)כא( וַ יּ ֶ
ֹשה ִּב ְמהָ כָ ךְ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ש ַּלח אֶ ת הָ ָעם) :כא( וַ ַ
יתם ִל ְפנֵי פַ ְרעֹה וַ אֲ נִ י אֲחַ זֵּק אֶ ת ִלבּ וֹ וְ לֹא יְ ׁ ַ
וַ עֲ שִׂ ָ
יה וְ לָ א יְ ׁ ַש ַּלח יָת
יד ְך וְ ַת ְע ְּב ִדנּ וּן קֳ ָדם ּ ַפ ְרעֹה וַ אֲ נָא אַ ְתקֵ יף יָת ִל ּ ֵב ּ
יתי ִב ָ
ְל ִמ ּתוּב ְל ִמצְ ַריִ ם ֲחזֵי ָּכל מוֹ ְפ ַת ּיָא דְּ ׁ ַשוִ ִ
ַע ּ ָמא:
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ש ָראֵ ל) :כב( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה
)כב( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ְּבנִ י בְ כ ִֹרי יִ ְ ׂ
ימר ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה ִּכ ְדנַן אֲ ַמר יְ ָי ְּב ִרי בו ְּכ ִרי יִ שְׂ ָראֵ ל:
כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ְ ּבנִ י ְבכ ִֹרי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כב( וְ ֵת ַ

)כג( וָ אֹ ַמר אֵ לֶ ָ
יך ׁ ַש ַּלח אֶ ת ְּבנִ י וְ י ַַעבְ ֵדנִ י וַ ְּת ָמאֵ ן ְל ׁ ַש ְ ּלחוֹ ִה ּנֵה אָ נֹכִ י ה ֵֹרג אֶ ת ִּבנְ ָך
ְ ּבכ ֶֹר ָך) :כג( וָ אֹ ַמר אֵ לֶ ָ
יך ׁ ַש ַּלח אֶ ת ְ ּבנִ י וְ י ַַע ְב ֵדנִ י וַ ְּת ָמאֵ ן ְל ׁ ַש ְ ּלחוֹ ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ה ֵֹרג אֶ ת ִ ּבנְ ָך

ְּבכ ֶֹר ָך:

יה הָ א אֲ נָא קָ ִטיל יָת ְּב ָר ְך ְּבו ְּכ ָר ְך:
קֳד ַמי וְ ִאם סָ ִריב אַ ְּת ְל ׁ ַש ָּלחו ֵּת ּ
אֲמ ִרית לָ ְך ׁ ַש ַּלח יָת ְּב ִרי וְ יִ ְפלַ ח ָ
)כג( וַ ָ

ִ
)כד( וַ יְ ִהי בַ דֶּ ֶר ְך ַּב ּ ָמלוֹ ן וַ ִּי ְפ ְּג ׁ ֵשה ּו יְ הֹוָ ה וַ יְ בַ ּ ֵק ׁש
הֲמיתוֹ ) :כד( וַ יְ ִהי בַ דֶּ ֶר ְך ַּב ּ ָמלוֹ ן
יה:
יה ַמ ְלאֲ כָ א ַדיְ ָי ּו ְב ָעא ְל ִמ ְק ְטלֵ ּ
הֲמיתוֹ ) :כד( וַ הֲ וָ ה ְבאָ ְרחָ א ְּבבֵ ית ְמבָ ָתא וַ עֲ ַרע ּ ֵב ּ
וַ ִּי ְפ ְּג ׁ ֵשה ּו יְ הֹוָ ה וַ יְ בַ ּ ֵק ׁש ִ
ֹאמר ִּכי ח ֲַתן
)כה( וַ ִּת ַּקח צִ ּפ ָֹרה צֹר וַ ִּת ְכרֹת אֶ ת ָע ְרלַ ת ְּבנ ָּה וַ ּ ַת ַּגע ְל ַרגְ לָ יו וַ ּת ֶ
ֹאמר ִּכי
דָּ ִמים אַ ּ ָתה ִלי) :כה( וַ ִּת ַּקח צִ ּפ ָֹרה צֹר וַ ִּת ְכרֹת אֶ ת ָע ְרלַ ת ְּבנ ָּה וַ ּ ַת ּ ַגע ְל ַרגְ לָ יו וַ ּת ֶ

אֲרי
אֲמ ֶרת ֵ
קֳדמוֹ ִהי וַ ֶ
ֲתן דָּ ִמים אַ ּ ָתה ִלי) :כה( וּנְ סֵ יבַ ת צִ ּפוֹ ָרה ִטנ ָָרא וּגְ ז ַָרת יָת ָע ְרלַ ת ְּב ַר ּה ו ְּק ִריבַ ת לָ ָ
ח ַ
ִב ְד ָמא ִד ְמהֻ ְל ּ ָתא הָ ֵדין ִא ְתיְ הֵ ב חַ ְתנָא לָ נָא:

ֲתן דָּ ִמים לַ ּמ ּולֹת) :כו( וַ ִּי ֶרף ִמ ּ ֶמנּ ּו אָ ז אָ ְמ ָרה ח ֲַתן דָּ ִמים
)כו( וַ ִּי ֶרף ִמ ּ ֶמנּ ּו אָ ז אָ ְמ ָרה ח ַ
ֵיה ְּבכֵ ן אֲמֶ ֶרת ִאלּ וּלֵ י ְד ָמא ִד ְמהֻ ְל ּ ָתא הָ ֵדין ִא ְתחַ ּיַב חַ ְתנָא ְקטוֹ ל:
לַ ּמ ּולֹת) :כו( וְ נָח ִמ ּנ ּ

משה הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה וַ יֵּלֶ ְך וַ ִּיפְ ְּג ׁ ֵשה ּו ְּבהַ ר
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ֲהרֹן לֵ ְך ִל ְק ַראת
)כז( וַ יּ ֶ
הָ ֱאל ִֹהים וַ ִּי ּ ׁ ַ
משה הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה וַ יֵּלֶ ְך וַ ִּי ְפ ְּג ׁ ֵשה ּו
שק לוֹ ) :כז( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ הֲ רֹן לֵ ְך ִל ְק ַראת ׁ ֶ

יה ְּבטו ָּרא
ֹשה ְל ַמ ְד ְּב ָרא וַ אֲ זַל וְ ַע ְר ֵע ּ
שק לוֹ ) :כז( וַ אֲ ַמר יְ ָי ְלאַ הֲ רֹן ֱאזֵיל ְלקַ דָּ מוּת מ ׁ ֶ
ְּבהַ ר הָ ֱאל ִֹהים וַ ִּי ּ ׁ ַ
יה:
דְּ ִא ְתגְ לֵ י עֲ לוֹ ִהי יְ קָ ָרא ַדיְ ָי וּנְ ׁ ַשק לֵ ּ

משה ְלאַ הֲ רֹן אֵ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר ְׁשלָ חוֹ וְ אֵ ת ָּכל הָ אֹ תֹ ת אֲ ׁ ֶשר
ֶׁ
)כח( וַ יּ ַּגֵד
ֲשר צִ ָ ּוה ּו:
משה ְלאַ הֲ רֹן אֵ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר ְׁשלָ חוֹ וְ אֵ ת ָּכל הָ אֹ תֹ ת א ׁ ֶ
צִ ָ ּוה ּו) :כח( וַ יּ ַּגֵד ׁ ֶ
יה:
יה וְ יָת ָּכל אָ ַת ּיָא דִּ י פַ ְ ּק ֵד ּ
ֹשה ְלאַ הֲ רֹן יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא ַדיְ ָי דִּ י ׁ ַש ְ ּלחֵ ּ
)כח( וְ חַ ִּוי מ ׁ ֶ

משה וְ אַ ֲ
ֶׁ
)כט( וַ יֵּלֶ ְך
משה וְ אַ הֲ רֹן
ֶׁ
הרֹן וַ יַּאַ ְספ ּו אֶ ת ּ ָכל זִ ְקנֵי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כט( וַ יֵּלֶ ְך
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ו ְּכנ ָׁש ּו יָת ָּכל סָ בֵ י ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
וַ יַּאַ ְספ ּו אֶ ת ָּכל זִ ְקנֵי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כט( וַ אֲ זַל מ ׁ ֶ

משה וַ יּ ַַעשׂ הָ אֹ תֹ ת ְל ֵעינֵי
אֲשר דִּ ֶּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)ל( וַ יְ ַד ּ ֵבר אַ ֲהרֹן אֵ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים ׁ ֶ
משה וַ יּ ַַעשׂ ָהאֹ תֹ ת ְל ֵעינֵי
ֶׁ
הוָ ה אֶ ל
ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ ֹ
הָ ָעם) :ל( וַ יְ ַד ּ ֵבר אַ הֲ רֹן אֵ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים א ׁ ֶ
הָ ָעם:

)ל( ו ַּמ ִּליל אַ הֲ רֹן יָת ָּכל ּ ִפ ְת ָּג ַמ ּיָא דִּ י ַמ ִליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶֹשה וַ עֲ בַ ד אָ ַת ּיָא ְל ֵעינֵי ַע ּ ָמא:

ש ָראֵ ל וְ ִכי ָראָ ה אֶ ת ָענְ ָים
ַאֲמן הָ ָעם וַ ִּי ְׁש ְמע ּו ִּכי פָ קַ ד יְ הֹוָ ה אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
)לא( וַ יּ ֵ
וַ ִּי ְ ּקד ּו וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו) :לא( וַ יַּאֲ ֵמן הָ ָעם וַ ִּי ְׁש ְמע ּו ִּכי פָ קַ ד יְ הֹוָ ה אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִכי ָראָ ה אֶ ת
ָענְ יָם וַ ִּי ְ ּקד ּו וַ ִּי ְׁש ּ ַת ֲחו ּו:

קֳדמוֹ ִהי יָת
אֲרי גְ לֵ י ָ
אֲרי ְד ִכיר יְ ָי יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ֵ
ימן ַע ּ ָמא ו ְּׁש ָמע ּו ֵ
)לא( וְ הֵ ִ

ִׁש ְעבּ ו ְּדהוֹ ן ו ְּכ ָרע ּו ו ְּסגִ יד ּו:

ש ָראֵ ל
ֹאמר ּו אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ ְ ׂ
משה וְ אַ ֲהרֹן וַ יּ ְ
ה )א( וְ אַ חַ ר ָּבא ּו ׁ ֶ
ַׁ
עה כּ ֹה
ֹאמר ּו אֶ ל ּ ַפ ְר ֹ
משה וְ אַ הֲ רֹן וַ יּ ְ
ֶׁ
ש ַּלח אֶ ת ַע ּ ִמי וְ ָיחֹגּ ּו ִלי ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :א( וְ אַ חַ ר ָּבא ּו
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן וַ אֲ ָמר ּו
ש ַּלח אֶ ת ַע ּ ִמי וְ יָ חֹגּ ּו ִלי ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :א( וּבָ ַתר ּ ֵכן ַעלּ ּו מ ׁ ֶ
אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ַ
קֳד ַמי ְּב ַמ ְד ְּב ָרא:
ְלפַ ְרעֹה ִּכ ְדנַן אֲ ַמר יְ ָי אֱלָ הָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ַש ַּלח יָת ַע ּ ִמי וִ יחַ גּ וּן ָ

ֲשר אֶ ְׁש ַמע ְּבקֹלוֹ ְל ׁ ַש ַּלח אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא י ַָד ְע ִּתי
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ִמי יְ הֹוָ ה א ׁ ֶ
)ב( וַ יּ ֶ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ִמי יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר אֶ ְׁש ַמע ְ ּבקֹלוֹ
אֲש ֵּלחַ ) :ב( וַ יּ ֶ
ש ָראֵ ל לֹא ׁ ַ
אֶ ת יְ הֹוָ ה וְ גַ ם אֶ ת יִ ְ ׂ
אֲמר ּ ַפ ְרעֹה ְׁש ָמא ַדיְ ָי
ש ּ ֵלחַ ) :ב( וַ ַ
ְל ׁ ַש ַּלח אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא ָי ַד ְע ִּתי אֶ ת יְ הֹוָ ה וְ גַ ם אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא ֲא ׁ ַ
אֲש ַּלח:
יה ְל ׁ ַש ָּלחָ א יָת יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א ִא ְת ְּג ִלי ִלי ְׁש ָמא ַדיְ ָי וְ אַ ף יָת יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א ׁ ַ
לָ א ִא ְת ְּג ִלי ִלי דִּ י אֲ קַ ּ ֵבל ְל ֵמ ְמ ֵר ּ

לשת י ִָמים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
ֹאמר ּו אֱ לֹהֵ י הָ ִעבְ ִרים נִ ְק ָרא ָעלֵ ינ ּו נֵלֲכָ ה ּנָא דֶּ ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
)ג( וַ יּ ְ
ֹאמר ּו אֱ לֹהֵ י הָ ִע ְב ִרים
הוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ּ ֶפן יִ ְפ ּ ָגעֵ נ ּו ַּבדֶּ בֶ ר אוֹ בֶ חָ ֶרב) :ג( וַ יּ ְ
וְ נִ זְ ְּבחָ ה לַ י ֹ
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הוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו ּ ֶפן יִ ְפ ָּגעֵ נ ּו ַּבדֶּ בֶ ר
לשת ָי ִמים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ נִ זְ ְ ּבחָ ה לַ י ֹ
נִ ְק ָרא ָעלֵ ינ ּו נֵלֲ כָ ה ּנָא דֶּ ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי
אֲמר ּו אֱלָ הָ א ִדיהו ָּדאֵ י ִא ְת ְּג ִלי עֲ לָ נָא ֵנזֵיל ְּכ ַען ַמהֲ לַ ְך ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וּנְ ַד ַּבח ָ
אוֹ בֶ חָ ֶרב) :ג( וַ ָ
אֱלָ הָ נָא דִּ ְל ָמא יְ ַע ְר ִע ּ ָננָא ְּבמוֹ ָתא אוֹ ִב ְקטוֹ ל:

שיו
משה וְ אַ ֲהרֹן ּ ַת ְפ ִריע ּו אֶ ת הָ ָעם ִמ ּ ַמעֲ ָ ׂ
ֶׁ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם לָ ּ ָמה
)ד( וַ יּ ֶ
ְ
משה וְ אַ הֲ רֹן ּ ַת ְפ ִריע ּו אֶ ת הָ ָעם
ֶׁ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם ֶמלֶ ך ִמצְ ַריִ ם לָ ּ ָמה
ְלכ ּו ְל ִס ְבל ֵֹתיכֶ ם) :ד( וַ יּ ֶ
שיו ְלכ ּו ְל ִס ְבל ֵֹתיכֶ ם:
ִמ ּ ַמעֲ ָ ׂ

ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ְּתבַ ְּטלוּן יָת ַע ּ ָמא ֵמעוֹ בָ ֵדהוֹ ן
אֲמר ְלהוֹ ן ַמ ְל ָּכא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָמא מ ׁ ֶ
)ד( וַ ַ

אֱזִ יל ּו ְלפָ ְלחַ נְ כוֹ ן:

ֹאמר
תם אֹ ָתם ִמ ִּס ְבל ָֹתם) :ה( וַ יּ ֶ
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה הֵ ן ַר ִּבים ַע ּ ָתה ַעם הָ אָ ֶרץ וְ ִה ְׁש ַּב ּ ֶ
)ה( וַ יּ ֶ
יאין ְּכ ַען ַע ּ ָמא
אֲמר ּ ַפ ְרעֹה הָ א סַ ִּג ִ
תם אֹ ָתם ִמ ִּס ְבל ָֹתם) :ה( וַ ַ
ּ ַפ ְרעֹה הֵ ן ַר ִ ּבים ַע ּ ָתה ַעם הָ אָ ֶרץ וְ ִה ְׁש ַּב ּ ֶ
ְדאַ ְר ָעא ו ְּתבַ ְּטלוּן י ְָתהוֹ ן ִמ ּ ָפ ְלחָ נְ הוֹ ן:

שים ָּב ָעם וְ אֶ ת ׁש ְֹט ָריו לֵ אמֹר) :ו( וַ יְ צַ ו ּ ַפ ְרעֹה
)ו( וַ יְ צַ ו ּ ַפ ְרעֹה ַּביּוֹ ם הַ הוּא אֶ ת הַ נּ ֹגְ ִ ׂ
ַּביּוֹ ם הַ הוּא אֶ ת ַהנּ ֹגְ שִׂ ים ָּב ָעם וְ אֶ ת ׁש ְֹט ָריו לֵ אמֹר) :ו( וּפַ ִ ּקיד ּ ַפ ְרעֹה ְּביוֹ ָמא הַ הוּא יָת ִׁש ְלטוֹ נִ ין דְּ ַע ּ ָמא
ימר:
וְ יָת סָ ְרכוֹ ִהי ְלמֵ ָ

קש ׁש ּו
אספוּן לָ ֵתת ּ ֶתבֶ ן לָ ָעם ִל ְלבּ ֹן הַ ְ ּלבֵ נִ ים ִּכ ְתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשֹם הֵ ם י ְֵלכ ּו וְ ְׁ
)ז( לֹא תֹ ִ
קש ׁש ּו
אספוּן לָ ֵתת ּ ֶתבֶ ן לָ ָעם ִל ְלבּ ֹן הַ ְ ּלבֵ נִ ים ִּכ ְתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשֹם הֵ ם י ְֵלכ ּו וְ ְׁ
לָ הֶ ם ּ ֶתבֶ ן) :ז( לֹא תֹ ִ
לָ הֶ ם ּ ֶתבֶ ן:

יתן ִּת ְבנָא ְל ַע ָמא ְל ִמ ְר ֵמי ִל ְבנִ ין ְּכ ִמ ְּת ַמ ּ ֵלי ו ִּמדְּ קָ מוֹ ִהי ִאנּ וּן יְ הָ כוּן וִ יגַ ְּבבוּן ְלהוֹ ן
)ז( לָ א תוֹ ְספוּן ְל ִמ ּ ַ

ִּת ְבנָא:

ֹשים ְּתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשֹם ּ ָת ִ ׂשימ ּו עֲ לֵ יהֶ ם לֹא
ֲשר הֵ ם ע ִ ׂ
)ח( וְ אֶ ת ַמ ְתכּ ֹנֶת הַ ְ ּלבֵ נִ ים א ׁ ֶ
ִתגְ ְרע ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ִּכי נִ ְר ּ ִפים הֵ ם ַעל ּ ֵכן הֵ ם צֹעֲ ִקים לֵ אמֹר נ ְֵלכָ ה נִ זְ ְּבחָ ה לֵ אלֹהֵ ינ ּו:
כנֶת הַ ְ ּלבֵ נִ ים אֲ ׁ ֶשר הֵ ם עֹשִׂ ים ְּתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשֹם ּ ָתשִׂ ימ ּו עֲ לֵ יהֶ ם לֹא ִתגְ ְרע ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכי
)ח( וְ אֶ ת ַמ ְת ּ ֹ
נִ ְר ּ ִפים הֵ ם ַעל ּ ֵכן הֵ ם צֹעֲ ִקים לֵ אמֹר נ ְֵלכָ ה נִ זְ ְ ּבחָ ה לֵ אלֹהֵ ינ ּו) :ח( וְ יָת ְסכוֹ ם ְלבֵ ַניָּא דִּ י ִאנּ וּן ָע ְב ִדין
ימר ֵנזֵיל נְ ַד ַּבח
אֲרי בַ ְטלָ נִ ין ִאנּ וּן ַעל ּ ֵכן ִאנּ וּן צָ וְ ִחין ְל ֵמ ַ
ִמ ְּת ַמ ּ ֵלי ו ִּמדְּ קָ מוֹ ִהי ְּת ַמנּ וּן עֲ לֵ יהוֹ ן לָ א ִת ְמנְ עוּן ִמינֵיה ֵ
קֳדם אֱלָ הָ נָא:
ָ

שקֶ ר) :ט( ִּת ְכ ַּבד
)ט( ִּת ְכ ַּבד הָ עֲ ב ָֹדה ַעל הָ אֲ נ ִָׁשים וְ יַעֲ שׂ ּו בָ ּה וְ אַ ל יִ ְׁשע ּו ְּב ִד ְב ֵרי ׁ ָ
שקֶ ר) :ט( ִּת ּ ָתקַ ף ּ ָפ ְלחָ נָא ַעל גּ ְֻב ַר ּיָא וְ יִ ְת ַע ְּסקוּן
הָ עֲ ב ָֹדה ַעל הָ אֲ נ ִָׁשים וְ יַעֲ שׂ ּו בָ ּה וְ אַ ל יִ ְׁשע ּו ְ ּב ִד ְב ֵרי ׁ ָ
ַּב ּה וְ לָ א יִ ְת ַע ְּסקוּן ְּב ִפ ְת ּ ָג ִמין ְּבטֵ ִלין:

ֹתן
ֹאמר ּו אֶ ל הָ ָעם לֵ אמֹר כּ ֹה אָ ַמר ּ ַפ ְרעֹה אֵ ינ ִֶּני נ ֵ
)י( וַ יֵּצְ א ּו נֹגְ ֵׂשי הָ ָעם וְ ׁש ְֹט ָריו וַ יּ ְ
ֹאמר ּו אֶ ל הָ ָעם לֵ אמֹר כּ ֹה אָ ַמר ּ ַפ ְרעֹה אֵ ינ ִֶּני
שי הָ ָעם וְ ׁשֹ ְט ָריו וַ יּ ְ
תבֶ ן) :י( וַ יֵּצְ א ּו נֹגְ ֵ ׂ
לָ כֶ ם ּ ֶ
ֹתן לָ כֶ ם ּ ֶתבֶ ן:
נ ֵ

ימר ִּכ ְדנַן אֲ ַמר ּ ַפ ְרעֹה לֵ ית אֲ נָא יָהֵ ב
אֲמר ּו ְל ַע ּ ָמא ְלמֵ ָ
)י( וּנְ פָ ק ּו ִׁש ְלטוֹ נֵי ַע ּ ָמא וְ סָ ְרכוֹ ִהי וַ ָ

ְלכוֹ ן ִּת ְבנָא:

אֲשר ִּת ְמצָ א ּו ִּכי אֵ ין נִ גְ ָרע ֵמעֲ ב ַֹד ְתכֶ ם דָּ בָ ר:
)יא( אַ ּ ֶתם ְלכ ּו ְקח ּו לָ כֶ ם ּ ֶתבֶ ן ֵמ ׁ ֶ
ֲשר ִּת ְמצָ א ּו ִּכי אֵ ין נִ גְ ָרע ֵמעֲ ב ַֹד ְתכֶ ם דָּ בָ ר:
אַ ּ ֶתם ְלכ ּו ְקח ּו לָ כֶ ם ּ ֶתבֶ ן ֵמא ׁ ֶ

)יא(

)יא( אַ ּתוּן אֱזִ יל ּו ִסיב ּו

ְלכוֹ ן ִּת ְבנָא ֵמאֲ ַתר דְּ ַת ְׁש ְּכחוּן אֲ ֵרי לָ א יִ ִּת ְמנַע ִמ ּ ָפ ְלחָ נְ כוֹ ן ִמדָּ ַעם:

תבֶ ן) :יב( וַ יָּפֶ ץ הָ ָעם ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
קש ׁש קַ ׁש לַ ּ ֶ
)יב( וַ יָּפֶ ץ הָ ָעם ְּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ְל ׁ ֵ
תבֶ ן) :יב( וְ ִא ְת ַּבדַּ ר ַע ּ ָמא ְּבכָ ל אַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם ְלגַ ָּבבָ א גִ ילֵ י ְל ִת ְבנָא:
קש ׁש קַ ׁש לַ ּ ֶ
ְל ׁ ֵ
)יג(

אֲשר ִּב ְהיוֹ ת הַ ּ ֶתבֶ ן:
וְ הַ ּנֹגְ שִׂ ים אָ צִ ים לֵ אמֹר ַּכלּ ּו ַמעֲ ֵ ׂשיכֶ ם דְּ בַ ר יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ַּכ ׁ ֶ

תבֶ ן) :יג( וְ ִׁש ְלטוֹ ַניָּא
שיכֶ ם דְּ בַ ר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְהיוֹ ת הַ ּ ֶ
)יג( וְ הַ נּ ֹגְ שִׂ ים אָ צִ ים לֵ אמֹר ַּכלּ ּו ַמעֲ ֵ ׂ
יה ְּכ ָמא ַדהֲ וֵיתוּן ָע ְב ִדין ַּכד ִא ְתיְ הֵ ב ְלכוֹ ן ִּת ְבנָא:
ימר אַ ְׁש ִלימ ּו עוֹ בָ ֵדיכוֹ ן ּ ִפ ְת ּ ַגם יוֹ ם ְּביוֹ ֵמ ּ
ָדח ֲִקין ְל ֵמ ָ

שמ ּו עֲ לֵ הֶ ם נֹגְ ֵׂשי פַ ְרעֹה לֵ אמֹר ַמדּ ו ַּע לֹא
ֲשר ָ ׂ
)יד( וַ יֻּכּ ּו ׁש ְֹט ֵרי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
יתם חָ ְקכֶ ם ִל ְלבּ ֹן ִּכ ְתמוֹ ל ִׁש ְל ׁש ֹם ּ ַגם ְּתמוֹ ל ּ ַגם הַ יּוֹ ם) :יד( וַ יֻּכּ ּו ׁש ְֹט ֵרי ְ ּבנֵי
ִכ ִ ּל ֶ
שי פַ ְרעֹה לֵ אמֹר ַמדּ ו ַּע לֹא ִכ ִ ּליתֶ ם חָ ְקכֶ ם ִל ְלבּ ֹן ִּכ ְתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשֹם
שמ ּו עֲ לֵ הֶ ם נֹגְ ֵ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
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ימר ָמא ֵדין לָ א
ּ ַגם ְּתמוֹ ל ּ ַגם הַ יּוֹ ם) :יד( ו ְּלקוֹ סָ ְרכֵ י ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל דִּ י ַמ ִּניא ּו עֲ לֵ יהוֹ ן ִׁש ְלטוֹ נֵי פַ ְרעֹה ְל ֵמ ָ
אַ ְׁשלֶ ְמ ּתוּן ְּגז ֵָר ְתכוֹ ן ְל ִמ ְר ֵמי ) ִל ְבנִ ין( ְּכ ֵמ ִא ְת ַמ ּ ֵלי ו ִּמדְּ קָ מוֹ ִהי אַ ף ְּת ַמ ּ ֵלי אַ ף יוֹ ָמא ֵדין:

שה כֹה
ש ָראֵ ל וַ ִּיצְ עֲ ק ּו אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר לָ ּ ָמה ַתעֲ ֶ ׂ
)טו( וַ ָיּבֹא ּו ׁש ְֹט ֵרי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
לַ עֲ בָ ֶד ָ
שה כֹה לַ עֲ בָ ֶדיךָ:
יך) :טו( וַ ָּיבֹא ּו ׁש ְֹט ֵרי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּיצְ עֲ ק ּו אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה לֵ אמֹר לָ ּ ָמה ַתעֲ ֶ ׂ
ימר ְל ָמא ַת ְע ּ ֵבד ְּכ ֵדין ְל ַע ְב ָד ְ
יך:
קֳדם( ְלפַ ְרעֹה ְל ֵמ ָ
)טו( וַ אֲתוֹ סָ ְרכֵ י ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וּצְ וָ ח ּו ) ָ

יך ּו ְלבֵ נִ ים אֹ ְמ ִרים לָ נ ּו עֲ שׂ ּו וְ ִה ּנֵה עֲ בָ ֶד ָ
)טז( ּ ֶתבֶ ן אֵ ין נִ ּ ָתן לַ עֲ בָ ֶד ָ
יך מֻ ִּכים וְ חָ ָטאת
יך ו ְּלבֵ נִ ים אֹ ְמ ִרים לָ נ ּו עֲ שׂ ּו וְ ִה ּנֵה עֲ בָ ֶד ָ
מ ָך) :טז( ּ ֶתבֶ ן אֵ ין נִ ּ ָתן לַ עֲ בָ ֶד ָ
ַע ּ ֶ
יך מֻ ִּכים וְ חָ ָטאת ַע ּ ֶמ ָך:
יך ו ְּלבֵ ַנ ּיָא אָ ְמ ִרין לָ ָנא ִע ִביד ּו וְ הָ א ַע ְבדָּ ְ
)טז( ִּת ְבנָא לָ א ִמ ְתיְ הֵ ב ְל ַע ְבדָּ ְ
יך לָ קָ ן וְ חָ ָטן עֲ לֵ יהוֹ ן ַע ּ ָמ ְך:
)יז(

הוָ ה:
נִר ּ ִפים אַ ּ ֶתם נִ ְר ּ ִפים ַעל ּ ֵכן אַ ּ ֶתם אֹ ְמ ִרים נ ְֵלכָ ה נִ זְ ְּבחָ ה לַ י ֹ
ֹאמר ְ
וַ יּ ֶ

הוָ ה:
ֹאמר נִ ְר ּ ִפים אַ ּ ֶתם נִ ְר ּ ִפים ַעל ּ ֵכן אַ ּ ֶתם אֹ ְמ ִרים נ ְֵלכָ ה נִ זְ ְ ּבחָ ה לַ י ֹ
וַ יּ ֶ

)יז(

)יז( וַ אֲ ַמר ַּב ְטלָ נִ ין אַ ּתוּן

קֳדם יְ ָי:
ַּב ְטלָ נִ ין ַעל ּ ֵכן אַ ּתוּן אָ ְמ ִרין ֵנזֵיל נְ ַד ַּבח ָ

ָתן לָ כֶ ם וְ תֹ כֶ ן ְלבֵ נִ ים ִּת ּ ֵתנ ּו) :יח( וְ ַע ּ ָתה ְלכ ּו ִע ְבד ּו
)יח( וְ ַע ּ ָתה ְלכ ּו ִעבְ ד ּו וְ ֶתבֶ ן לֹא יִ ּנ ֵ
ָתן לָ כֶ ם וְ תֹ כֶ ן ְלבֵ נִ ים ִּת ּ ֵ
וְ ֶתבֶ ן לֹא יִ ּנ ֵ
תנ ּו) :יח( ו ְּכ ַען אֱזִ יל ּו ְפלָ ח ּו וְ ִת ְבנָא לָ א יִ ְתיְ הֵ ב ְלכוֹ ן ו ְּסכוֹ ם ְלבֵ ַנ ּיָא
ִּת ְּתנוּן:

ש ָראֵ ל אֹ ָתם ְּב ָרע לֵ אמֹר לֹא ִתגְ ְרע ּו ִמ ִ ּל ְבנֵיכֶ ם דְּ בַ ר יוֹ ם
)יט( וַ ִּי ְרא ּו ׁש ְֹט ֵרי בְ נֵי יִ ְ ׂ
ְ ּביוֹ מוֹ ) :יט( וַ ִּי ְרא ּו ׁש ְֹט ֵרי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֹ ָתם ְ ּב ָרע לֵ אמֹר לֹא ִתגְ ְרע ּו ִמ ִ ּל ְבנֵיכֶ ם דְּ בַ ר יוֹ ם
ְּביוֹ מוֹ :
)כ(

יה:
ימר לָ א ִת ְמנְ עוּן ִמ ִ ּל ְבנֵיכוֹ ן ּ ִפ ְת ּ ַגם יוֹ ם ְּביוֹ ֵמ ּ
יש ְל ֵמ ָ
)יט( וַ חֲזוֹ סָ ְרכֵ י ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל י ְָתהוֹ ן ְּב ִב ׁ

אתם ֵמאֵ ת ּ ַפ ְרעֹה:
אתם ְּבצֵ ָ
משה וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן נִ ָ ּצ ִבים ִל ְק ָר ָ
ֶׁ
וַ ִּי ְפ ְּגע ּו אֶ ת

אתם ֵמאֵ ת ּ ַפ ְרעֹה:
אתם ְ ּבצֵ ָ
משה וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן נִ ָ ּצ ִבים ִל ְק ָר ָ
ֶׁ
וַ ִּי ְפ ְּגע ּו אֶ ת

)כ(

ֹשה וְ יָת
)כ( וַ עֲ ָרע ּו יָת מ ׁ ֶ

אַ הֲ רֹן קָ יְ ִמין ְלקַ דָּ מו ְּתהוֹ ן ְּב ִמ ּ ַפ ְקהוֹ ן ִמ ּק ֳָדם ּ ַפ ְרעֹה:

אֲשר ִה ְבאַ ְׁש ּ ֶתם אֶ ת ֵריחֵ נ ּו ְּב ֵעינֵי
ֹאמר ּו אֲלֵ הֶ ם י ֵֶרא יְ הֹוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם וְ יִ ְׁש ּפֹט ׁ ֶ
)כא( וַ יּ ְ
ֹאמר ּו אֲלֵ הֶ ם י ֵֶרא יְ הֹוָ ה
פַ ְרעֹה ו ְּב ֵעינֵי עֲ בָ ָדיו לָ ֶתת חֶ ֶרב ְ ּבי ָָדם ְלהָ ְרגֵנ ּו) :כא( וַ יּ ְ
עֲ לֵ יכֶ ם וְ יִ ְׁש ּפֹט אֲ ׁ ֶשר ִה ְבאַ ְׁש ּ ֶתם אֶ ת ֵריחֵ נ ּו ְ ּבעֵ ינֵי פַ ְרעֹה ו ְּב ֵעינֵי עֲ בָ ָדיו לָ ֶתת חֶ ֶרב ְּב ָי ָדם
ְלהָ ְרגֵנ ּו) :כא( וַ אֲ ָמר ּו ְלהוֹ ן יִ ְת ְּג ִלי יְ ָי עֲ לֵ יכוֹ ן וְ יִ ְת ּ ְפ ָרע ִדּ י אַ ְבאֶ ְׁש ּתוּן יָת ֵריחָ נָא ְּב ֵעינֵי פַ ְרעֹה ו ְּב ֵעינֵי ַע ְבדּ וֹ ִהי
ידיהוֹ ן ְלקַ ּ ָטלו ָּתנָא:
ְל ִמ ּ ַתן חַ ְר ָּבא ִּב ֵ

אמר אֲ ֹדנָי לָ ָמה ה ֲֵרע ָֹתה לָ ָעם הַ זֶּה לָ ּ ָמה זֶּה
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יֹּ ַ
ֶׁ
ָשב
)כב( וַ יּ ׁ ָ
ֹאמר ֲא ֹדנָי לָ ָמה הֲ ֵרע ָֹתה לָ ָעם ַהזֶּה לָ ּ ָמה זֶּה
משה אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ ּי ַ
ֶׁ
ְׁשלַ ְח ּ ָתנִ י) :כב( וַ ָּי ׁ ָשב
ְׁשלַ ְח ּ ָתנִ י:

אֲמר יְ ָי ְל ָמא אַ ְבאֵ ְׁש ּ ָתא ְל ַע ּ ָמא הָ ֵדין ּו ְל ָמא ְדנַן ְׁשלָ ְח ּ ָתנִ י:
קֳדם יְ ָי וַ ָ
ֹשה ָ
)כב( וְ ָתב מ ׁ ֶ

אתי אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ְל ַד ּ ֵבר ִּב ְׁש ֶמ ָך הֵ ַרע לָ ָעם הַ זֶּה וְ הַ ֵ ּצל לֹא ִה ַ ּצ ְל ּ ָת אֶ ת
)כג( ו ֵּמאָ ז ָּב ִ
אתי אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה ְל ַד ּ ֵבר ִּב ְׁש ֶמ ָך הֵ ַרע לָ ָעם הַ זֶּה וְ הַ ֵ ּצל לֹא ִה ַ ּצ ְל ּ ָת אֶ ת ַע ּ ֶמךָ:
מ ָך) :כג( ו ֵּמאָ ז ָּב ִ
ַע ּ ֶ
)כג( ו ֵּמ ִעדָּ ן ַע ִּלית ְלוָ ת ּ ַפ ְרעֹה ְל ַמ ָּללָ א ִב ְׁש ָמ ְך אַ ְבאֵ ׁש ְל ַע ּ ָמא הָ ֵדין וְ ׁ ֵשזָבָ א לָ א ׁ ֵשז ְַב ּ ָתא יָת ַע ּ ָמ ְך:

שה ְלפַ ְרעֹה ִּכי ְביָד חֲזָקָ ה
ֲשר אֶ עֱ ֶ ׂ
משה ַע ּ ָתה ִת ְראֶ ה א ׁ ֶ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ו )א( וַ יּ ֶ
ֲשר
משה ַע ּ ָתה ִת ְראֶ ה א ׁ ֶ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
שם ֵמאַ ְרצוֹ ) :א( וַ יּ ֶ
יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ם ו ְּביָד ֲחזָקָ ה יְ גָ רֲ ׁ ֵ
שה ְלפַ ְרעֹה ִּכי ְביָ ד חֲזָ קָ ה יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ם ו ְּביָד ֲחזָקָ ה יְ גָ ֲר ׁ ֵשם ֵמאַ ְרצוֹ :
אֶ עֱ ֶ ׂ

ֹשה ְּכ ַען ּ ֶת ֱחזֵי
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)א( וַ ַ

יה:
ידא ַת ִקיפָ א יְ ָת ֵר ִכנּ וּן ֵמאַ ְר ֵע ּ
ידא ַת ִּקיפָ א יְ ׁ ַש ְל ִחנוּן ו ִּב ָ
אֲרי ִב ָ
דִּ אֶ ְע ּ ֵבד ְלפַ ְרעֹה ֵ

רש"י
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חק לישראל – פרשת שמות יום ו'
)ז( כי ידעתי את מכאוביו  -כמו וידע
אלהים כלומר כי שמתי לב להתבונן ולדעת
את מכאוביו ולא העלמתי עיני ולא אאטום
את אזני מצעקתם:
)י( ועתה לכה ואשלחך וגו'  -וא"ת מה
תועיל והוצא את עמי יועילו דבריך ותוציאם
משם:
)יא( מי אנכי  -מה אני חשוב לדבר עם
המלכים :וכי אוציא את בני ישראל  -ואף
אם חשוב אני מה זכו ישראל שתעשה להם
נס ואוציאם ממצרים:
)יב( ויאמר כי אהיה עמך  -השיבו על
ראשון ראשון ועל אחרון אחרון שאמרת מי
אנכי כי אלך אל פרעה לא שלך היא כי אם
משלי כי אהיה עמך וזה המראה אשר ראית
בסנה לך האות כי אנכי שלחתיך ותצליח
בשליחותי וכדאי אני להציל כאשר ראית
הסנה עושה שליחותי ואיננו אוכל כך תלך
בשליחותי ואינך ניזוק .וששאלת מה זכות יש
לישראל שיצאו ממצרים דבר גדול יש לי על
הוצאה זו שהרי עתידים לקבל התורה על
ההר הזה לסוף ג' חדשים שיצאו ממצרים.
דבר אחר כי אהיה עמך וזה שתצליח
בשליחותך לך האות על הבטחה אחרת שאני
מבטיחך שכשתוציאם ממצרים תעבדון אותי
על ההר הזה שתקבלו התורה עליו והיא
הזכות העומדת לישראל .ודוגמת לשון זה
מצינו )ישעי' לז( וזה לך האות אכול השנה
ספיח וגו' ומפלת סנחריב תהיה לך לאות על
הבטחה אחרת שארצכם חריבה מפירות ואני
אברך הספיחים:
)יד( אהיה אשר אהיה  -אהיה עמם בצרה
זאת אשר אהיה עמם בשעבוד שאר מלכיות
)ברכות ט( אמר לפניו רבש"ע מה אני מזכיר
להם צרה אחרת דיים בצרה זו אמר לו יפה
אמרת כה תאמר וגו' )ש"ר( )לא שהשכיל
חלילה משה ביותר אלא שלא הבין דברי
השי"ת כי לא מחשבתו מחשבת הש"י שמאז
כך היתה דעתו באומרו ית' אהיה אשר אהיה
למשה לבדו הגיד ולא שיגיד לישראל וזהו יפה
אמרת שגם דעתי מתחילה כך היתה שלא
תגיד לבני ישראל כדברים האלה אלא כה

תאמר לבני ישראל אהיה פעם אחת וכן
משמע במס' ברכות ודו"ק(:
)טו( זה שמי לעלם  -חסר וי"ו לומר
העלימהו שלא יקרא ככתבו )ש"ר( :וזה זכרי
 למדו היאך נקרא וכן דוד הוא אומר ה'שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור:
)טז( את זקני ישראל  -מיוחדים לישיבה.
וא"ת זקנים סתם היאך אפשר לו לאסוף
זקנים של ס' רבוא:
)יח( ושמעו לקולך  -מאליהם מכיון שתאמר
להם לשון זה ישמעו לקולך שכבר סימן זה
מסור בידם מיעקב ומיוסף שבלשון זה הם
נגאלים יעקב אמר ואלהים פקוד יפקוד
אתכם יוסף אמר להם )בראשית נ( פקוד
יפקוד אלהים אתכם) :אלהי העבריים  -יו"ד
יתירה רמז לי' מכות ברש"י ישן( :נקרה עלינו
 לשון מקרה וכן )במדבר כג( ויקר אלהיםואנכי אקרה כה אהא נקרה מאתו הלום:
)יט( לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך  -אם
אין אני מראה לו ידי החזקה כלומר כל עוד
שאין אני מודיעו ידי החזקה לא יתן אתכם
להלוך :לא יתן  -לא ישבוק כמו )בראשית כ(
ע"כ לא נתתיך )שם לא( לא נתנו אלהים
להרע עמדי וכולן לשון נתינה הם .וי"מ ולא
ביד חזקה ולא בשביל שידו חזקה כי מאז
אשלח את ידי והכיתי את מצרים וגו'
ומתרגמינן אותו ולא מן קדם דחיליה תקיף.
משמו של רבי יעקב ברבי מנחם נאמר לי:
)כב( ומגרת ביתה  -מאותה שהיא גרה אתה
בבית :ונצלתם  -כתרגומו ותרוקנון .וכן
)שמות יב( וינצלו את מצרים )שמות לג(
ויתנצלו בני ישראל את עדים והנו"ן בו יסוד.
ומנחם חברו במחברת צד"י עם )בראשית לא(
ויצל אלהים את מקנה אביכם .אשר הציל
אלהים מאבינו .ולא יאמנו דבריו כי אם לא
היתה הנו"ן יסוד והיא נקודה בחיר"ק לא
תהא משמשת בלשון ופעלתם אלא בלשון
ונפעלתם כמו )דברי' כח( ונסחתם מן האדמה
ונתתם ביד אויב )ויקרא כו( ונגפתם לפני
אויביכם )יחזקאל כב( ונתכתם בתוכה
ואמרתם נצלנו לשון נפעלנו וכל נו"ן שהיא
באה בתיבה לפרקים ונופלת ממנה כנו"ן של
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נוגף נושא נותן נושך כשהיא מדברת לשון
ופעלתם תנקד בשו"א בחטף כגון )בראשית
מה( ונשאתם את אביכם )במדבר לב( ונתתם
להם את ארץ הגלעד ונמלתם את בשר
ערלתכם .לכן אני אומר שזאת הנקודה
בחיר"ק מן היסוד הוא ויסוד שם דבר נצול
והוא מן הלשונות הכבדים כמו דבור כפור
למוד כשידבר בלשון ופעלתם ינקד בחיר"ק
כמו )במדבר כ( ודברתם אל הסלע )יחזקאל
מה( וכפרתם את הבית )דברים יא( ולמדתם
אותם את בניכם:
)ב( מזה בידך  -לכך נכתב תיבה א' לדרוש
מזה שבידך אתה חייב ללקות שחשדת
בכשרים .ופשוטו כאדם שאומר לחבירו מודה
אתה שזו שלפניך אבן היא אומר לו הן אמר
לו הריני עושה אותה עץ:
)ג( ויהי לנחש  -רמז לו שסיפר לשון הרע על
ישראל )באומרו לא יאמינו לי( ותפש אומנתו
של נחש:
)ד( ויחזק בו  -לשון אחיזה הוא והרבה יש
במקרא) .בראשית יט( ויחזיקו האנשים בידו
)דברים כה( והחזיקה במבושיו) .שמואל יז(
והחזקתי בזקנו .כל לשון חזוק הדבוק לבי"ת
לשון אחיזה הוא:
)ו( מצרעת כשלג  -דרך צרעת להיות לבנה.
אם בהרת לבנה היא .אף באות זה רמז לו
שלשון הרע סיפר באומרו לא יאמינו לי
לפיכך הלקהו בצרעת כמו שלקתה מרים על
לשון הרע:
)ז( ויוציאה מחיקו והנה שבה וגו'  -מכאן
שמדה טובה ממהרת לבא ממדת פורעניות
שהרי בראשונה לא נאמר מחיקו )ש"ר(:
)ח( והאמינו לקול האות האחרון  -משתאמר
להם בשבילכם לקיתי על שספרתי עליכם
לשון הרע יאמינו לך שכבר למדו בכך
שהמזדווגין להרע להם לוקים בנגעים כגון
פרעה ואבימלך בשביל שרה:
)ט( ולקחת ממימי היאור  -רמז להם
שבמכה ראשונה נפרע מאלהותם )פי'
כשהקב"ה נפרע מן האומות נפרע מאלהותם
תחילה שהיו עובדים לנילוס המחיה אותם
והפכם לדם ברש"י ישן( :והיו המים וגו' -

והיו והיו שני פעמים .נראה בעיני אלו נא'
והיו המים אשר תקח מן היאור לדם ביבשת
שומע אני שבידו הם נהפכים לדם ואז
כשירדו לארץ יהיו בהוייתן אבל עכשיו
מלמדנו שלא יהיו דם עד שיהיו ביבשת:
)י( גם מתמול וגו'  -למדנו שכל שבעה ימים
היה הקב"ה מפתה את משה בסנה לילך
בשליחותו מתמול שלשום מאז דברך הרי
שלשה ושלשה גמין רבויין הם הרי ששה והוא
הי' עומד ביום הז' כשאמר לו זאת עוד שלח
נא ביד תשלח עד שחרה בו וקבל עליו )ש"ר(
וכל זה שלא הי' רוצה ליטול גדולה על אהרן
אחיו שהיה גדול הימנו ונביא היה שנאמר
)הלא אהרן אחיך הלוי וגו' ועוד נאמר לעלי
הכהן( )שמואל ב( הנגלה נגליתי אל בית אביך
בהיותם במצרים הוא אהרן .וכן )יחזקאל כ(
ואודע להם בארץ מצרים וגו' ואומר אליהם
איש שקוצי עיניו השליכו ואותה נבואה לאהרן
נאמרה :כבד פה  -בכבידות אני מדבר
ובלשון לע"ז בלב"ו )שטאממלער(:
)יא( מי שם פה וגו'  -מי למדך לדבר
כשהיית נדון לפני פרעה על המצרי :או מי
ישום אלם ) -תנחומא( מי עשה פרעה אלם
שלא נתאמץ במצות הריגתך ואת משרתיו
חרשים שלא שמעו בצוותו עליך )שבת קמ(
ולאספקלטורין ההורגים מי עשאם עורים
שלא ראו כשברחת מן הבימה ונמלטת :הלא
אנכי  -ששמי ה' עשיתי כל זאת:
)יג( ביד תשלח  -ביד מי שאתה רגיל לשלוח
והוא אהרן .ד"א ביד אחר שתרצה לשלוח
שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם
לעתיד יש לך שלוחים הרבה:
)יד( ויחר אף ) -זבחים קב( ר' יהושע בן
קרחה אומר כל חרון אף שבתורה נא' בו
רושם וזה לא נאמר בו רושם ולא מצינו שבא
עונש ע"י אותו חרון .אמר לו רבי יוסי אף
בזו נאמר בו רושם .הלא אהרן אחיך הלוי
שהי' עתיד להיות לוי ולא כהן והכהונה הייתי
אומר לצאת ממך מעתה לא יהי' כן אלא הוא
יהי' כהן ואתה הלוי שנאמר )דברי הימים כג(
ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט
הלוי :הנה הוא יוצא לקראתך  -כשתלך

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

טעון גניזה

10

חק לישראל – פרשת שמות יום ו'
למצרים :וראך ושמח בלבו  -לא כשאתה
סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה
לגדולה .ומשם זכה אהרן לעדי החשן הנתון
על הלב:
)טז( ודבר הוא לך  -בשבילך ידבר אל העם
וזה יוכיח על כל לך ולי ולו ולכם ולהם
הסמוכים לדבור שכולם לשון על הם :יהיה
לך לפה  -למליץ לפי שאתה כבד פה:
לאלהים  -לרב ולשר:
)יח( וישב אל יתר חותנו  -ליטול רשות שהרי
נשבע לו )שלא יזוז ממדין כי אם ברשותו(
)מכילתא( ושבעה שמות היו לו רעואל יתר
יתרו קני וכו':
)יט( כי מתו כל האנשים  -מי הם דתן
ואבירם חיים היו אלא שירדו מנכסיהם והעני
חשוב כמת )נדרים סד(:
)כ( על החמור  -חמור המיוחד הוא החמור
שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד
מלך המשיח להגלות עליו שנא' )זכריה ט(
עני ורוכב על חמור :וישב ארצה מצרים ויקח
משה את מטה וגו'  -אין מוקדם ומאוחר
מדוקדקים במקרא:
)כא( בלכתך לשוב מצרימה וגו'  -דע שעל
מנת כן תלך שתהא גבור בשליחותי לעשות כל
מופתי לפני פרעה ולא תירא ממנו :אשר
שמתי בידך  -לא על שלשה אותות האמורות
למעלה שהרי לא לפני פרעה צוה לעשותם
אלא לפני ישראל שיאמינו לו ולא מצינו
שעשאם לפניו אלא מופתים שאני עתיד לשום
בידך במצרים כמו )שמות ז( כי ידבר אליכם
פרעה וגו' ואל תתמה על אשר כתיב אשר
שמתי שכן משמעו כשתדבר עמו כבר שמתים
בידך:
)כב( ואמרת אל פרעה  -כשתשמע שלבו חזק
וימאן לשלוח אמור לו כן :בני בכרי  -לשון
גדולה כמו )תהילים פט( אף אני בכור אתנהו
זהו פשוטו .ומדרשו כאן חתם הקב"ה על
מכירת הבכורה שלקח יעקב מעשו:
)כג( ואומר אליך  -בשליחותו של מקום :שלח
את בני וגו' הנה אנכי הורג וגו'  -היא מכה
אחרונה ובה התרהו תחלה מפני שהיא קשה
וזה הוא שנאמר באיוב )איוב לו( הן אל ישגיב

בכחו לפיכך מי כמוהו מורה .בשר ודם
המבקש להנקם מחבירו מעלים את דבריו
שלא יבקש הצלה אבל הקב"ה ישגיב בכחו
ואין יכולת להמלט מידו כי אם בשובו אליו
לפיכך הוא מורהו ומתרה בו לשוב:
)כד( ויהי בדרך במלון  -עג משה :ויבקש
המיתו  -למשה לפי שלא מל את אליעזר בנו
ועל שנתרשל נענש עונש מיתה .תניא א"ר
יוסי ח"ו לא נתרשל אלא אמר אמול ואצא
לדרך סכנה היא לתינוק עד שלשה ימים
אמול ואשהה שלשה ימים הקב"ה צוני לך שוב
מצרים ומפני מה נענש מיתה לפי שנתעסק
במלון תחלה )במסכת נדרים דף לא( .והיה
המלאך נעשה כמין נחש ובולעו מראשו ועד
ירכיו וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום
הבינה צפורה שבשביל המילה הוא:
)כה( ותגע לרגליו  -השליכתו לפני רגליו של
משה :ותאמר  -על בנה :כי חתן דמים אתה
לי  -אתה היית גורם להיות החתן שלי נרצח
עליך הורג אישי אתה לי:
)כו( וירף  -המלאך ממנו .אז הבינה שעל
המילה בא להורגו :אמרה חתן דמים למולת
 חתני היה נרצח על דבר המילה )שינהרש"י בלשונו לעיל כתב אתה היית גורם.
דקשה לרש"י מה זה אז אמרה חתן דמים
והלא גם לעיל אמרה חתן דמים אלא
מתחילה סברה דזה וזה גורם חטא המילה
וחטא אחר אח"כ כשראתה וירף לגמרי אז
הבינה דעל דבר המילה לבד בא ובזה מתורץ
ג"כ השינוי לשון בתרגום אונקלוס בחתן
דמים ודו"ק כנ"ל( :למולת  -על דבר המולות
שם דבר הוא והלמ"ד משמשת בלשון על כמו
)שמות יד( ואמר פרעה לבני ישראל.
ואונקלוס תרגם דמים על דם המילה:
)א( ואחר באו משה ואהרן וגו'  -אבל
הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן
עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין לפי
שיראו ללכת )ש"ר( ובסיני נפרע להם ונגש
משה לבדו אל ה' והם לא יגשו החזירם
לאחוריהם:
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)ג( פן יפגענו  -פן יפגעך היו צריכים לומר
לו אלא שחלקו כבוד למלכות .פגיעה זו לשון
מקרה מות היא:
)ד( תפריעו את העם ממעשיו  -תבדילו
ותרחיקו אותם ממלאכתם ששומעין לכם
וסבורים לנוח מן המלאכה .וכן )משלי ד(
פרעהו אל תעבר בו רחקהו .וכן )שס א(
ותפרעו כל עצתי) .שמות לב( כי פרוע הוא
נרחק ונתעב :לכו לסבלותיכם  -לכו
למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם .אבל
מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על שבטו של
לוי ותדע לך שהרי משה ואהרן יוצאים ובאים
שלא ברשות:
)ה( הן רבים עתה עם הארץ  -שהעבודה
מוטלת עליהם ואתם משביתים אותם
מסבלותם הפסד גדול הוא זה:
)ו( הנגשים  -מצריים היו והשוטרים היו
ישראלים הנוגש ממונה על כמה שוטרים
והשוטר ממונה לרדות בעושי המלאכה:
)ז( תבן  -אשטובל"א היו גובלין אותו עם
בלע"ז
טיוול"ש
לבנים
הטיט:
)ציעגעלשטיינע( שעושים מטיט ומייבשין
אותן בחמה ויש ששורפין אותן בכבשן :כתמול
שלשום  -כאשר הייתם עושים עד הנה:
וקששו  -ולקטו:
)ח( ואת מתכנת הלבנים  -סכום חשבון
הלבנים שהיה כל אחד עושה ליום כשהיה
התבן נתן להם אותו סכום תשימו עליהם גם
עתה למען תכבד העבודה עליהם :כי נרפים
 מן העבודה הם לכך לבם פונה אל הבטלהוצועקים לאמר נלכה וגו' .מתכנת ותוכן
לבנים .ולו נתכנו עלילות .ואת הכסף
המתוכן .כולם לשון חשבון הם :נרפים -
המלאכה רפויה בידם ועזובה מהם והם
בלע"ז
רטריי"ש
ממנה
נרפים
)צוריקקגעצאגען(:
)ט( ואל ישעו בדברי שקר  -ואל יהגו וידברו
תמיד בדברי רוח לאמר נלכה נזבחה .ודומה
לו ואשעה בחקיך תמיד .למשל ולשנינה
מתרגמינן ולשועין ויספר ואשתעי וא"א לומר
ישעו לשון וישע ה' אל הבל וגו' ואל קין ואל
מנחתו לא שעה ולפרש אל ישעו אל יפנו

שא"כ הי' לו לכתוב ואל ישעו אל דברי שקר
או לדברי שקר כי כן גזרת כולם) .ישעי' יז(
ישעה האדם על עושהו )שם לא( ולא שעו על
קדוש ישראל )שם יז( ולא ישעה אל המזבחות
ולא מצאתי שמוש של ב' סמוכה לאחריהם
אבל אחר לשון דבור כמתעסק לדבר בדבר
נופל לשון שמוש בי"ת כגון )יחזקאל לג(
הנדברים בך )במדבר יב( ותדבר מרים ואהרן
במשה) .זכריה ד( המלאך הדובר בי) .דברים
יא( לדבר בם )תהלים קיט( ואדברה בעדותיך
אף כאן אל ישעו בדברי שקר אל יהיו נדברים
בדברי שוא והבאי:
)יא( אתם לכו קחו לכם תבן  -וצריכים אתם
לילך בזריזות כי אין נגרע דבר  -מכל סכום
לבנים שהייתם עושים ליום בהיות התבן ניתן
לכם מזומן מבית המלך:
)יב( לקשש קש לתבן  -לאסוף אסיפה ללקוט
לקט לצורך תבן הטיט .קש לשון לקוט על
שם שדבר המתפזר הוא וצריך לקוששו קרוי
קש בשאר מקומות:
)יג( אצים  -פא דוחקים :דבר יום ביומו -
חשבון של כל יום כלו ביומו כאשר עשיתם
בהיות התבן מוכן:
)יד( ויכו שוטרי בני ישראל  -השוטרים
ישראלים היו וחסים על חבריהם מלדחקם
וכשהיו משלימים הלבני' לנוגשי' שהם מצריים
והי' חסר מן הסכום היו מלקין אותם על
שלא דחקו את עושי המלאכה .לפיכך זכו
אותם שוטרי' להיות סנהדרין ונאצל מן הרוח
אשר על משה והושם עליהם שנאמר אספה
לי שבעי' איש מזקני ישראל מאותן שידעת
הטובה שעשו במצרים כי הם זקני העם
ושוטריו :ויכו שוטרי בני ישראל  -אשר שמו
נוגשי פרעה אותם לשוטרים עליהם לאמר
מדוע וגו' .למה ויכו שהיו אומרים להם
מדוע לא כליתם גם תמול גם היום חק
הקצוב עליכם ללבון כתמול השלישי שהוא
יום שלפני אתמול והוא הי' בהיות התבן נתן
להם:
)טז( ולבנים אומרים לנו עשו  -הנוגשים
אומרים עשו לנו לבנים כמנין הראשון:
וחטאת עמך  -אלו היה נקוד פת"ח הייתי
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אומר שהוא דבוק ודבר זה חטאת עמך הוא
עכשיו שהוא קמ"ץ שם דבר הוא וכך פירושו
ודבר זה מביא חטאת על עמך כאלו כתוב
וחטאת לעמך כמו כבאנה בית לחם שהוא
כמו לבית לחם וכן הרבה:
)יח( ותוכן לבנים  -חשבון הלבנים וכן
)מלכים יב( את הכסף המתוכן המנוי כמו
שאמר בענין )שם( ויצורו וימנו את הכסף:
)יט( ויראו שוטרי בני ישראל  -את חבריהם
הנרדים על ידם :ברע  -ראו אותם ברעה
וצרה המוצאת אותם בהכבידם העבודה
עליהם לאמר לא תגרעו וגו':
)כ( ויפגעו  -אנשים מישראל את משה ואת
אהרן וגו' .ורבותינו דרשו כל נצים ונצבים דתן
ואבירם היו שנאמר בהם יצאו נצבים:

נביא

)כב( למה הרעותה לעם הזה  -וא"ת מה
איכפת לך קובל אני על ששלחתני )ש"ר(:
)כג( הרע  -לשון הפעיל הוא הרבה רעה
עליהם .ותרגומו אבאיש:
)א( עתה תראה וגו' ) -סנהדרין קיא(
הרהרת על מדותי לא כאברהם שאמרתי לו
)בראשית כא( כי ביצחק יקרא לך זרע ואח"כ
אמרתי לו העלהו לעולה ולא הרהר אחר
מדותי לפיכך עתה תראה .העשוי לפרעה
תראה ולא העשוי למלכי ז' אומות כשאביאם
לארץ :כי ביד חזקה ישלחם  -מפני ידי
החזקה שתחזק עליו ישלחם :וביד חזקה
יגרשם מארצו  -על כרחם של ישראל יגרשם
ולא יספיקו לעשות להם צידה .וכן הוא אומר
ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם וגו':

– ירמיה א'

ֲשר ַּבעֲ נָתוֹ ת ְּבאֶ ֶרץ ִּבנְ י ִָמן) :ב( אֲ ׁ ֶשר
)א( דִּ ְב ֵרי יִ ְר ְמיָה ּו ּ ֶבן חִ ְל ִק ּיָה ּו ִמן הַ כּ ֹהֲנִ ים א ׁ ֶ
ְ
ש ֵרה ׁ ָשנָה
לש ֶע ְ ׂ
ֹאשיָּה ּו בֶ ן אָ מוֹ ן ֶמלֶ ך יְ הו ָּדה ִּב ְׁש ׁ
ימי י ִׁ
הָ יָה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו ִּב ֵ
ְ
ֹאשיָּה ּו ֶמלֶ ך יְ הו ָּדה ַעד ּתֹם ַע ְׁש ּ ֵתי ֶעשְׂ ֵרה
ימי יְ הוֹ י ִָקים ּ ֶבן י ִׁ
ְל ָמ ְלכוֹ ) :ג( וַ יְ ִהי ִּב ֵ
ְ
ישי) :ד(
ֹאשיָּה ּו ֶמלֶ ך יְ הו ָּדה ַעד ְּגלוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ ם ַּבח ֶֹד ׁש הַ ח ֲִמ ִׁ
ׁ ָש ָנה ְלצִ ְד ִקיָּה ּו בֶ ן י ִׁ
ָ
ָ
ָ
וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :ה( ְּבטֶ ֶרם אֶ ָ ּצ ְורך }אֶ ָ ּצ ְרך{ בַ ּ ֶבטֶ ן יְ ַד ְע ִּתיך ו ְּבטֶ ֶרם ּ ֵתצֵ א
יך נ ִָביא לַ גּ וֹ יִ ם נְ ַת ִּת ָ
ֵמ ֶרחֶ ם ִה ְקדַּ ְׁש ִּת ָ
הוִ ה ִה ּנֵה לֹא
יך) :ו( וָ אֹ ַמר אֲ הָ ּה ֲא ֶ ֹדנָי יֱ ֹ
ֹאמר נ ַַער אָ נ ִֹכי ִּכי ַעל ָּכל
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י אַ ל ּת ַ
י ַָד ְע ִּתי ַד ֵּבר ִּכי נ ַַער אָ נ ִֹכי) :ז( וַ יּ ֶ
ירא ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ִּכי ִא ְּתךָ
ָ
ֲשר אֲצַ ְּוך ְּת ַד ּ ֵבר) :ח( אַ ל ִּת ָ
אֲ ׁ ֶשר אֶ ְׁשלָ ח ֲָך ּ ֵתלֵ ְך וְ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י
אֲ נִ י ְלהַ ִּצלֶ ָך נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה) :ט( וַ ִּי ְׁשלַ ח יְ הֹוָ ה אֶ ת יָדוֹ וַ יּ ַַּגע ַעל ּ ִפי וַ יּ ֶ
יך) :י( ְראֵ ה ִה ְפקַ ְד ִּת ָ
ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי ְדבָ ַרי ְּב ִפ ָ
יך הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ַעל הַ גּ וֹ יִ ם וְ ַעל הַ ּ ַמ ְמלָ כוֹ ת
אֲביד וְ לַ ֲהרוֹ ס ִל ְבנוֹ ת וְ ִלנְ טוֹ ַע) :יא( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י
ִלנְ תוֹ ׁש וְ ִלנְ תוֹ ץ ו ְּלהַ ִ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י
לֵ אמֹר ָמה אַ ּ ָתה רֹאֶ ה יִ ְר ְמיָה ּו וָ אֹ ַמר ַמ ּ ֵקל ׁ ָשקֵ ד אֲנִ י רֹאֶ ה) :יב( וַ יּ ֶ
יט ְב ּ ָת ִל ְראוֹ ת ִּכי ׁשֹקֵ ד אֲנִ י ַעל דְּ בָ ִרי לַ עֲ שׂ תוֹ ) :יג( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י ׁ ֵשנִ ית
הֵ ַ
ֹאמר
לֵ אמֹר ָמה אַ ּ ָתה רֹאֶ ה וָ אֹ ַמר ִסיר נָפוּחַ אֲנִ י רֹאֶ ה וּפָ נָיו ִמ ּ ְפנֵי צָ פוֹ נָה) :יד( וַ יּ ֶ
יְ הֹוָ ה אֵ לָ י ִמ ָ ּצפוֹ ן ִּת ּ ָפ ַתח הָ ָר ָעה ַעל ָּכל י ְֹׁשבֵ י הָ אָ ֶרץ) :טו( ִּכי ִהנְ נִ י ק ֵֹרא ְלכָ ל
יש ִּכ ְסאוֹ ּ ֶפ ַתח ׁ ַשעֲ ֵרי
ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת ַמ ְמ ְלכוֹ ת צָ פוֹ נָה נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וּבָ א ּו וְ נ ְָתנ ּו ִא ׁ
יְ רו ׁ ָּשלַ ם וְ ַעל ָּכל חוֹ מ ֶֹתיהָ סָ ִביב וְ ַעל ָּכל ָע ֵרי יְ הו ָּדה) :טז( וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי
אֲשר עֲ זָבוּנִ י וַ יְ קַ ְּטר ּו לֵ אל ִֹהים אֲחֵ ִרים וַ ִּי ְׁש ּ ַתחֲו ּו ְל ַמעֲ ֵׂשי
אוֹ ָתם ַעל ָּכל ָר ָע ָתם ׁ ֶ
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יְ ֵדיהֶ ם) :יז( וְ אַ ּ ָתה ּ ֶת ְאזֹר ָמ ְתנ ָ
ֲשר אָ נ ִֹכי אֲצַ ֶ ּו ָּך
ֶיך וְ קַ ְמ ּ ָת וְ ִד ַּב ְר ּ ָת אֲלֵ יהֶ ם אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
אַ ל ּ ֵתחַ ת ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ּ ֶפן אֲ ִח ְּת ָך ִל ְפנֵיהֶ ם) :יח( וַ אֲנִ י ִה ּנֵה נְ ַת ִּת ָ
יך הַ יּוֹ ם ְל ִעיר ִמ ְבצָ ר
ש ֶריהָ ְלכֹהֲ נֶיהָ
ו ְּל ַע ּמוּד ַּב ְרזֶל ו ְּלחֹמוֹ ת נְ ֹח ׁ ֶשת ַעל ָּכל הָ אָ ֶרץ ְל ַמ ְלכֵ י יְ הו ָּדה ְל ָ ׂ
יך וְ לֹא יו ְּכל ּו לָ ְך ִּכי ִא ְּת ָך אֲנִ י נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ְלהַ ִּצילֶ ךָ:
נִלחֲמ ּו אֵ לֶ ָ
ו ְּל ַעם הָ אָ ֶרץ) :יט( וְ ְ
ְ
את ְבאָ זְ נֵי יְ רו ׁ ָּשלַ ם לֵ אמֹר כּ ֹה אָ ַמר
)א( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :ב( הָ לֹך וְ קָ ָר ָ
ְ
ְ
יְ הֹוָ ה זָכַ ְר ִּתי לָ ְך חֶ סֶ ד נְ עו ַּריִ ְך אַ הֲבַ ת ְּכל ּול ָֹתיִ ך לֶ ְכ ּ ֵתך אַ ח ֲַרי ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבאֶ ֶרץ לֹא
אשית ְּתבוּאָ תֹ ה ָּכל אֹ ְכלָ יו י ְֶא ׁ ָשמ ּו ָר ָעה ּ ָתבֹא
הוָ ה ֵר ִׁ
זְ רו ָּעה) :ג( ק ֶֹד ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל לַ י ֹ
אֲ לֵ יהֶ ם נְאֻ ם יְ הֹוָ ה:
האשכנזי מפטירי בישעיה כז'כח' )ראה נביא במש השבוע(

משנה

 -פרה פרק ג'

ישין כּ ֹהֵ ן הַ שּׂ וֹ ֵרף אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה ִמ ּ ֵביתוֹ
)א( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ק ֶֹדם ִלשְׂ ֵרפַ ת הַ ּ ָפ ָרה ַמ ְפ ִר ִׁ
ירה ,צָ פוֹ נָה ִמזְ ָרחָ ה ,וּבֵ ית אֶ בֶ ן הָ יְ ָתה נִ ְק ֵראת ,ו ַּמ ִּזין
לַ ִ ּל ְׁש ָּכה ׁ ֶש ַעל ּ ְפנֵי הַ ִּב ָ
ָעלָ יו ָּכל ִׁש ְב ַעת הַ יּ ִָמים ִמ ָּכל חַ ּ ָטאוֹ ת ׁ ֶשהי ּו ׁ ָשםַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,לֹא הָ י ּו ַמ ִּזין
יעי ִּב ְלבָ דַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ְסגַ ן הַ כּ ֹהֲנִ ים אוֹ ֵמרַ ,על הַ כּ ֹהֵ ן
ישי וּבַ ּ ְׁש ִב ִ
ָעלָ יו אֶ ָּלא בַ ּ ְׁש ִל ִׁ
הַ שּׂ וֹ ֵרף אֶ ת הַ ּ ָפ ָרהַ ,מ ִּזין ָּכל ִׁש ְב ַעת הַ יּ ִָמים .וְ ַעל ׁ ֶשל יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים ,לֹא הָ י ּו
יעי ִּב ְלבָ ד:
ישי וּבַ ּ ְׁש ִב ִ
ַמ ִּזין ָעלָ יו אֶ ָּלא בַ ּ ְׁש ִל ִׁ
רע"ב ) -א( שבעת ימים כו' מפרישין כהן
השורף את הפרה  -דכתיב בפרשת מילואים
)ויקרא ה( כאשר עשה ביום הזה צוה ה'
לעשות לכפר עליכם ,ודרשו רבותינו ,לעשות
זה מעשה פרה ,לכפר עליכם זה מעשה יום
הכפורים ,שהכהן השורף את הפרה וכהן גדול
העובד ביום הכפורים טעון פרישה שבעה
כמו שהיו טעונים אהרן ובניו בשבעת ימי
המילואים דכתיב )שם( ומפתח אוהל מועד
לא תצאו שבעת ימים .והיו מפרישין אותו
מאשתו שמא יבוא על אשתו תמצא נדה
והבועל נדה טמא שבעת ימים ולא יוכל
לשרוף הפרה :הבירה  -אית דאמרי מקום
היה בהר הבית ובירה שמו .ואית דאמרי כל
המקדש קרוי בירה כמו שנאמר אל הבירה
וגו' )דה"א כט( :צפונה מזרחה  -טעמא
דמפרישים הכהן השורף את הפרה ללשכה
שהיא צפונית מזרחית ,כיון דחטאת היא

וחטאת טעונה צפון תקינו ליה רבנן בצפונה
מזרחה כי היכי דלהוי לה הכירא :ובית אבן
היתה נקראת  -לפי שכל מעשיה היו בכלי
גללים כלי אבנים כלי אדמה שאינן מקבלין
טומאה ובהם בלבד היה משתמש כל שבעת
ימי הפרישה משום דטבול יום כשר בפרה
והיו מטמאין הכהן השורף את הפרה
ומטבילין אותו מיד להוציא מלבן שלצדוקים
שאומריםבמעורבי שמש היתה נעשית ,תקינו
לה רבנן מעלות יתירות כדי שלא יזלזלו בה:
כל שבעת הימים  -של ימי הפרישה :מכל
חטאות שהיו שם  -מכל הפרות שנעשו
מימות משה רבינו ועד אותו זמן ,שמכל פרה
ופרה היו נותנין קצת למשמרת .ויום ראשון
מזין עליו מאפר פרה אחת ויום שני מאחרת
ויום שלישי מאחרת :בשלישי ובשביעי -
לפרישתו .ובין תנא קמא ובין ר' יוסי תרווייהו
סבירא להו טבילה בזמנה מצוה וקא מפלגי
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בהזאה אי מקשינן לה לטבילה אי לא ,תנא
קמא מקיש הזאה לטבילה והזאה בזמנה
מצוה ,וכל יומא משלשת ימים הראשונים
איכא לספוקי שמא היום יום שלישי
לטומאתו ,והשלשה אחרונים כל יומא
מספקינן שמא שביעי .ורביעי לא בעי הזאה,
דלאו בשלישי איכא לספוקי ולא בשביעי
איכא לספוקי שאין הזאה בשביעי עולה
משום הזאת שביעי עד שיזה בשלישי שלפניו.

וכל שבעה לאו דוקא ,דכל כרחך הא קיימא
לן הזאה שבות ואין דוחה את השבת ור' יוסי
לא מקיש הזאה לטבילה והזאה בזמנה לאו
מצוה ,הלכך לא בעי הזאה אלא שלישי
ושביעי בלבד .ור' חנינא סגן הכהנים נמי כר'
יוסי סבירא ליה דהזאה בזמנה אינה מצוה,
והכהן השורף את הפרה מעלה בעלמא הוא,
כי היכי דלא לזלזלו בה מפני שהיא נעשית
בטבול יום:

)ב( חֲצֵ רוֹ ת הָ י ּו ִבירו ׁ ָּשלַ יִ ם ְּבנוּיוֹ ת ַעל ַּג ּ ֵבי סֶ לַ ע וְ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ם חָ לוּלִ ,מ ּ ְפנֵי קֶ בֶ ר
יאים נ ִָׁשים עֻ ָּברוֹ ת וְ יוֹ ְלדוֹ ת ׁ ָשם ו ְּמגַ דְּ לוֹ ת ׁ ָשם אֶ ת ְּבנֵיהֶ ן.
הַ ְּתהוֹ ם .ו ְּמ ִב ִ
יאים ְׁשוָ ִרים וְ ַעל ַּג ּ ֵביהֶ ן דְּ לָ תוֹ ת ,וְ ִתינוֹ קוֹ ת יוֹ ְׁש ִבין ַעל ַּג ּ ֵביהֶ ן וְ כוֹ סוֹ ת ׁ ֶשל
ו ְּמ ִב ִ
אֶ בֶ ן ְּבי ָָדםִ .ה ִּגיע ּו לַ ּ ִׁשלוֹ חַ  ,י ְָרד ּו ו ִּמ ְלאוּם ,וְ ָעל ּו וְ י ְָׁשב ּו ַעל ַּג ּ ֵביהֶ ןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ְמקוֹ מוֹ הָ יָה ְמ ׁ ַש ְל ׁ ֵשל ו ְּמ ַמ ֵּלא:
רע"ב ) -ב( בניות על גבי הסלע  -צור
החלמיש שניכר שהיה שם מתחילת ברייתו של
עולם .ואע"פ כן החמירו לעשות תחתיו חלל,
מפני קבר התהום ,שמא יש תחתיו קבר ואין
לו למת אוהל חלל טפח ,וטומאה שהי
ארצוצה בוקעת ועולה ,לפיכך היו בונים אותו
על גבי כיפין ,שאפילו יש קבר תחתיהן החלל
מפסיק .וכל לשון טומאת התהום שבגמרא,
לשון ספק ומכוסה הוא ,כתהום הזה שאינו
גלוי :ומביאים נשים מעוברות ויולדות שם -
כל אלו מעלות יתירות עשו בה כי היכי דלא
לזלזולי בה מפני שהיו עושים אותה בטבול
יום :ומגדלות שם את בניהן  -עד שיהיו בן
שמונה ]שנים[ ולא יותר שלא יראו קרי:
ומביאים שוורים  -שכריסן רחבה כדי שלא

יהיו רגליו של תינוק היושב עליהן מאהילות
על הארץ מפני קבר התהום :ועל גביהן
דלתות  -ועוד זאת מעלה יתירה כדי שלא
יהיו רגליו של תינוק מאהילות על הארץ:
וכוסות של אבן בידם  -שכל מעשה הפרה
בכלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאין
מקבלין טומאה :ירדו  -תינוקות הללו לתוך
נהר שילוח :ומלאום  -ממנו מים לקדש מי
חטאת שמזין על השורף את הפרה כל שבעה.
ובתוך הנהר ליכא לספוקי לקבר התהום ,דלא
עבידי דקברי בנהרות :ר' יוסי אומר  -מעל
גבי השוורים היו משלשלים חבל וממלאים
מים ולא היו יורדים לתוך השילוח .ואין
הלכה כר' יוסי:

)ג( ָּבא ּו ְלהַ ר הַ ַּביִ ת ,וְ י ָָרד ּו .הַ ר הַ ַּביִ ת וְ הָ עֲ זָרוֹ ת ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ם חָ לוּלִ ,מ ּ ְפנֵי קֶ בֶ ר
יאין זָכָ ר ׁ ֶשל ְרחֵ ִלים
הַ ְּתהוֹ ם .ו ְּבפֶ ַתח הָ עֲ ז ָָרה הָ יָה ְמתֻ ָּקן קָ לָ ל ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת ,ו ְּמ ִב ִ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל חֶ בֶ ל ,וְ זוֹ ְרקוֹ
וְ קוֹ ְׁש ִרים חֶ בֶ ל ּ ֵבין קַ ְרנָיו ,וְ קוֹ ְׁש ִרים ַמ ֵּקל ו ְּמסַ ּ ֵב ְך ְּבר ׁ
ְלתוֹ ְך הַ ָּקלָ ל ,ו ַּמ ּ ֶכה אֶ ת הַ זָּכָ ר וְ נִ ְר ּ ָתע לַ אֲ חוֹ ָריו ,וְ נוֹ טֵ ל ו ְּמקַ דֵּ ׁשְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיּ ֵָראֶ ה
ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ םַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ל ִּת ְּתנ ּו ָמקוֹ ם לַ ְּצדוֹ ִקים ִל ְרדּ וֹ ת ,אֶ ָּלא הוּא
נוֹ טֵ ל ו ְּמקַ דֵּ ׁש:
רע"ב ) -ג( באו להר הבית  -התינוקות
שעל גבי השוורים עם הכוסות מלאים מים:
בפתח העזרה  -של נשים הסמוכה לחיל:
היה מתוקן קלל של חטאת  -כלי שמונח בו
אפר חטאת מכל פרה שהיו שורפים כדכתיב

)במדבר יט( והיתה לעדת בני ישראל
למשמרת :קלל  -כד קטן תרגום וכדה על
שכמה )בראשית כד( וקולתה על כתפה:
וזורקו לתוך הקלל  -ומתוך כך כשהיה הזכר
נרתע לאחוריו והיה המקל יוצא מן הקלל
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קולט מן האפר עמו ונשפך על גבי השוורים
והתינוק נוטלו ואינו צריך להוציא ידו לחוץ.
ובתוספתא משמע שלא הוצרכו לעשות כן
אלא כשעלו מן הגולה שהיו כולם טמאין ואין
יכולים ליגע שאם היו נוגעים באפר הפרה
היו מטמאין אותו .ומה שהיו זורקים המקל
לתוך הקלל ולא בדרך הנחה ,שלא יטמא
האפר בהיסט משום ספק זיבה :אל תתנו
מקום לצדוקים לרדות  -למשול בנו בדברי

שחוק והיתול ,דסבר ר' יוסי כשעלו בני
הגולה היו בהם טהורים שטיהרום באפר
הפרה שהורידו עמהם לבבל והעלו ממנו
עמם ,ולא נטמאו משום ארץ העמים דלא
גזרו טומאה על ארץ העמים אלא לאחר
שעלו מן הגולה ,לפיכך היה אפשר שאיש
טהור יהיה נוטל את אפר הפרה ולא הוצרכו
לזכר של רחלים .והלכה כר' יוסי:

)ד( לֹא הָ י ּו עוֹ שִׂ ין לֹא חַ ּ ָטאת ַעל ַּג ּ ֵבי חַ ּ ָטאת ,וְ לֹא ִתינוֹ ק ַעל ַּג ּ ֵבי חֲבֵ רוֹ ,
יליַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
יכין הָ י ּו הַ ִּתינוֹ קוֹ ת ְלהַ זּוֹ ת ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
וּצְ ִר ִ
יכין ְלהַ זּוֹ ת:
לֹא הָ י ּו צְ ִר ִ
רע"ב ) -ד( לא היו עושים חטאת על גבי
חטאת  -אם טיהרו עצמן לפרת חטאת אחת
ואירעה פסול ,לא יעשו אחרת על גבי זו.
אלא צריכה שימור כבתחילה :ולא תינוק על
גבי תינוק  -שאם היו שני תינוקות אחד
נשמר לפרת חטאת ואחד נשמר סתם אגב זה
התינוק אבל לא לצורך פרת חטאת ,לא
מתכשר האי אגב האי :צריכים היו תינוקות

להזות  -ואע"ג שנשמרו כל השמירות הללו,
חיישינן דילמא אייתי עורב כזית מן המת
ושדא עלייהו .וכל הני מעלות יתירות נינהו:
לא היו צריכים להזות  -דלטומאת מת לא
חיישינן .אבל טבילה היו צריכים לכולי
עלמא ,שמא נטמאו בשרן והלכה כרבי
עקיבא:

לשִ ,מ ּ ְׁש ּ ַתיִ ם ,ו ֵּמאַ חַ ת.
)ה( לֹא ָמצְ א ּו ִמ ּ ׁ ֶשבַ ע ,עוֹ ִ ׂשין ִמ ּ ׁ ֵש ׁשֵ ,מחָ ֵמ ׁשֵ ,מאַ ְר ַּבעִ ,מ ּ ׁ ָש ׁ
שה ֶעזְ ָרא ,וְ חָ ֵמ ׁשֵ ,מ ֶעזְ ָרא
משה ,וְ הַ ּ ְׁשנִ יָּה ָע ָ ׂ
ֶׁ
שה
אשוֹ נָה ָע ָ ׂ
שאָ ם ,הָ ִר ׁ
ו ִּמי עֲ ָ ׂ
ְ
וְ אֵ ילֵ ְך ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֶ ׁ ,שבַ ע ֵמ ֶעזְ ָרא וְ אֵ ילֵ ך .ו ִּמי עֲ ָ ׂשאָ ן,
ִׁש ְמעוֹ ן הַ ַ ּצדִּ יק וְ יוֹ חָ נָן כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ָעשׂ ּו ְׁש ּ ַתיִ ם ְׁש ּ ַתיִ ם ,אֶ ְליְ הוֹ ֵעינַי ּ ֶבן הַ קּ וּף
וַ ֲחנ ְַמאֵ ל הַ ּ ִמצְ ִרי וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ּ ֶבן ּ ִפיאָ ִבי ָעשׂ ּו אַ חַ ת אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ה( לא מצאו משבע  -משום
דאמרן דמכל חטאות שהיו שם מזין עליו,
משום הכי קאמר דאם לא מצאו משבע ,מזין
אפילו מאחת :וחמש מעזרא ואילך  -ר'
מאיר לא מני הארבע שעשו שמעון הצדיק

ויוחנן כהן גדול אלא לשתים ,משום דסבירא
ליה שעל ידי פסול שאירע בראשונה נעשית
השניה :וחכמים אומרים שבע מעזרא ואילך
 -דסבירא להו שכולן כשרות היו:

)ו( וְ כֶ בֶ ׁש הָ י ּו עוֹ ִ ׂשים ֵמהַ ר הַ ַּביִ ת ְלהַ ר הַ ּ ִמ ְׁשחָ הִּ ,כ ּ ִפין ַעל ַּג ּ ֵבי ִכ ּ ִפין ,וְ כִ ּ ָפה ְּכנֶגֶד
הָ אֹ טֶ םִ ,מ ּ ְפנֵי קֶ בֶ ר הַ ְּתהוֹ םֶ ׁ ,שבּ וֹ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ׁשוֹ ֵרף אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה ,וּפָ ָרה וְ כָ ל ְמסַ עֲ ֶדיהָ
יוֹ צְ ִאין ְלהַ ר הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה:
רע"ב ) -ו( וכיפה כנגד האוטם  -רגלי
הכיפה שהכיפה נשענת עליהם נקראין אוטם.
ואין רגלי הכיפה העליונה כנגד רגלי
התחתונה אלא כנגד הכיפה עצמה ,דכנגד
אוטם העליונה עומד חלל התחתונה :מפני

קבר התהום  -שלא תהיה שם טומאה רצוצה
שהיא בוקעת ועולה :ופרה וכל מסעדיה -
סומכיה ועוזריה .לשון ה' יסעדנו על ערש
דוי )תהלים מא( ואע"ג דפרה אינה מקבלת
טומאה מחיים מעלה יתירה עשו בה:
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ֹאמר ּו,
יאין ִע ּ ָמ ּה ְׁשחוֹ ָרהׁ ,שלּ ֹא י ְ
)ז( לֹא הָ יְ ָתה פָ ָרה רוֹ צָ ה לָ צֵ את ,אֵ ין מוֹ צִ ִ
ֹאמר ּוְׁ ,ש ּ ַתיִ ם ׁ ָשחָ ט ּוַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,לֹא
ְׁשחוֹ ָרה ׁ ָשחָ ט ּו .וְ לֹא א ֲֻד ּ ָמהֶ ׁ ,שלּ ֹא י ְ
ִמ ּ ׁשוּם זֶה ,אֶ ָּלא ִמ ּ ׁשוּם ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר יט( ,וְ הוֹ צִ יא אֹ ָת ּהְ ,לבַ דָּ ּה .וְ זִ ְקנֵי
ימים ְּב ַרגְ לֵ יהֶ ם ְלהַ ר הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה ,וּבֵ ית ְטבִ ילָ ה הָ יָה ׁ ָשם.
ש ָראֵ ל הָ י ּו ַמ ְקדִּ ִ
יִ ְ ׂ
ו ְּמ ַט ּ ְמ ִאים הָ י ּו אֶ ת הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ׁשוֹ ֵרף אֶ ת הַ ּ ָפ ָרהִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ְּצדוֹ ִקים ׁשלּ ֹא יִ ְהי ּו
אוֹ ְמ ִרים ִּב ְמעוֹ ָרבֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש הָ יְ ָתה נַעֲ ֵ ׂשית:
רע"ב ) -ז( ולא אדומה  -לא היו מוציאין
פרה אדומה אחרת עמה בכבש :שלא יאמרו
שתים שחטו  -ורחמנא אמר ושחט אותה,
ולא אותה ואת חברתה :ובית הטבילה היה
שם  -ואותו בית הטבילה נמי חלול היה על
גבי כיפין מפני קבר התהום .ואף מקום
מערכתה וגיתה השנויין לקמן ,בכך היה
מיטמא ,דבגדי אוכלי קודש מדרס לפרת

חטאת .והרמב"ם פירש ,שהיו מטמאין אותו
בשרץ או בשאר טומאות שמטמאים טומאת
ערב :במעורבי שמש היתה נעשית  -שהיו
דורשים ואסף איש טהור ,אין טהור אלא
שהעריב שמשו ,וכן הוא אומר )ויקרא כב(
ובא השמש וטהר וחכמים קבלו דטהור
האמור בפרשת חטאת ,טהור למעשר קאמר,
דהיינו טבול יום:

ישי כֹהֵ ן ָּגדוֹ לְ ,טבוֹ ל אֶ חָ ת .י ַָרד וְ ָטבַ ל
)ח( סָ ְמכ ּו יְ ֵדיהֶ ם ָעלָ יו וְ אָ ְמר ּו לוֹ ִ ,א ִׁ
וְ ָעלָ ה וְ נִ ְס ּ ַת ּ ָפג .וְ ֵעצִ ים הָ י ּו ְמסֻ דָּ ִרים ׁ ָשם ,עֲ צֵ י א ֲָרזִ ים וָ אֳ ָרנִ ים וּבְ רוֹ ִׁשים וַ עֲ צֵ י
ית ּה
ְתאֵ נָה חֲלָ קָ ה .וְ עוֹ ִ ׂשין אוֹ ָת ּה ְּכ ִמין ִמגְ דָּ ל ,ו ְּמפַ ְּת ִחין ָּב ּה חַ לּ וֹ נוֹ ת ,וַ חֲזִ ָ
ַמעֲ ָרבָ ה:
רע"ב ) -ח( אישי כהן גדול  -לפי שפעמים
נעשית על ידי כהן גדול .אבל בכל כהן היא
כשרה בין בכהן גדול בין בסגן בין בהדיוט:
ונסתפג  -ונתקנח :עצים  -לעשות מהן
מערכה לשריפה מסודרים שם :וארנים -
לשון נטע אורן וגשם יגדל האמור בישעיה
)מד יד( ומין ארז הוא וכן ברושים .וכל הנך
עצים דקחשיב עדיפי משאר עצים לצורך

שריפתה :כמין מגדל  -רחבה מלמטה וצרה
מלמעלה :ופותחין בהן חלונות  -להכניס
בהן האש להבעיר העצים :וחזיתה מערבה -
פני המערכה ומראיתה והוא המקום
שמאחיזין בו את האור היה פונה לצד מערב
דהיינו כלפי המקדש ,שהמקדש היה למערבו
של הר הזיתים:

ֹאש ּה ַּבדָּ רוֹ ם וּפָ נֶיהָ
ּנְתנוּהָ ַעל ַּגב הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה ,ר ׁ ָ
)ט( ְּכפָ תוּהָ ְּבחֶ בֶ ל ׁ ֶשל ֶמגֶ ג ו ָ
שמֹאלוֹ ַ .ר ִּבי
ימינוֹ וְ ִק ּ ֵבל ִּב ְ ׂ
לַ ּ ַמעֲ ָרב .הַ כּ ֹהֵ ן עוֹ ֵמד ַּב ּ ִמזְ ָרח וּפָ נָיו לַ ּ ַמעֲ ָרבָ ׁ ,שחַ ט ִּב ִ
ימינוֹ ָ .טבַ ל וְ ִהזָּה
שמֹאלוֹ  ,ו ַּמזֶּה ִּב ִ
ימינוֹ הָ יָה ְמקַ ּ ֵבל ,וְ נוֹ ֵתן ִל ְ ׂ
יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רִּ ,ב ִ
ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ְּכנֶגֶ ד ּ ֵבית ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשיםַ .על ָּכל הַ ָּזיָהְ ,ט ִבילָ הָּ .ג ַמר ִמ ְ ּלהַ זּוֹ ת,
ִק ּנַח אֶ ת יָדוֹ ְּבגוּפָ ּה ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה .י ַָרד וְ ִה ִּצית אֶ ת הָ אֵ ׁש ַּבא ֲִליתוֹ תַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א
אוֹ ֵמרַּ ,בח ֲִריּוֹ ת:
רע"ב ) -ט( בחבל של מגג  -חבל עשוי
ממין של גמי ,כדי שיהיו כל מעשיה בדבר
שאינו מקבל טומאה :ופניה למערב  -לצד
המקדש :ר' יהודה אומר בימינו היה מקבל
 כשאר קבלת הדם של קדשים שאם קבלבשמאל פסול .ואין הלכה כר' יהודה ,שכיון
שאין דמה נזרק על גבי המזבח אינה כשאר

קדשים לענין זה :ומזה בימינו  -דכתיב
)במד' יט( ולקח אלעזר הכהן מד מה
באצבעו .הרגילה שבאצבעות ,כלומר אצבע
היד הימנית שאדם ממשמש בה תמיד :כנגד
בית קודש הקדשים  -כדכתיב )במדבר יט(
והזה אל נוכח פני אוהל מועד :על כל הזיה
טבילה  -על כל הזיה שהיה מזה היה טובל
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אצבעו בדם ,דשיירי הדם שבאצבע פסולין
להזייה  -כדי שישרף הדם עמה ,כדכתיב
)שם( ושרף את הפרה את עורה ואת בשרה
ואת דמה .ובין הזאה להזאה מקנח אצבעו
בשפת מהזרק ולא בגופה של פרה ,משום

נימין הנדבקין באצבעו דגנאי לעשות בהן
הזייה :אליתות  -עצים קטנים שמלהיבין
בהם עצי המערכה .אליתות ,לשון אליה כמו
זנבות האודים )ישעיה ז( :בחריות  -זמורות
של דקל .ואין הלכה כר' עקיבא:

)י( נִבְ ְק ָעה ,וְ ָע ַמד חוּץ ִמ ִּג ּ ָת ּה ,נ ַָטל עֵ ץ אֶ ֶרז וְ אֵ זוֹ ב ו ְּׁשנִ י תוֹ לָ ַעת .אָ ַמר לָ הֶ ן ,עֵ ץ
אֶ ֶרז זֶהֵ ,עץ אֶ ֶרז זֶה .אֵ זוֹ ב זֶה ,אֵ זוֹ ב זֶהְׁ .שנִ י תוֹ לַ ַעת זֶהְׁ ,שנִ י תוֹ לַ ַעת זֶה.
לש ּ ְפ ָע ִמים ַעל
לש ּ ְפ ָע ִמים ַעל ָּכל דָּ בָ ר וְ ָדבָ ר .וְ הֵ ם אוֹ ְמ ִרים לוֹ  ,הֵ ין וָ הֵ יןָ ׁ ,ש ׁ
ׁ ָש ׁ
ָּכל דָּ בָ ר וְ ָדבָ ר:
רע"ב ) -י( נבקעה  -הפרה מחמת האור.
אבל אם לא נבקעה לא ,דכתיב )במדבר יט(
אל תוך שריפת ,לא קודם שיוצת האור ברובה,
ולא אחר שתיעשה אפר והוא הדין אם קרעה
בסכין אחר שיוצת האור ברובה :ועמד -
הכהן :חוץ מגיתה  -גומא שהיתה בקרקע
כמין גת עשויה לשריפת הפרה ,וכשהיה
משליך עץ ארז ואזוב ושני תולעת צריך

שיעמוד חוץ לאותה גומא :עץ ארז  -אגודה
שיש בה עץ ארז ואזוב כרוכים עם שני
תולעת :עץ ארז זה  -לפי שיש מינים הרבה
שדומין לארז ואינן כשרין ,לכך צריך להודיע
שזהו שצוותה עליו תורה .וכן באזוב .וכן בשני
תולעת .ואזוב הוא שקורין לו בערבי צעת"ר.
ושני תולעת הוא צמר צבוע בצבע הנקרא
בערבי כרמ"ז ובלע"ז קרמז"י:

רע"ב ) -יא( כרכן  -לעץ ארז ואזוב
בשיירי לשון של צמר שהוא צבוע בשני
תולעת שהיתה ארוכה ,ובמה שהיה עודף
ממנה על עץ הארז ואזוב היה כורך שלשתן
יחד ,כדי שיהא להן כובד יפלו לתוך שריפת
הפרה ולא תקלוט השלהבת את הלשון .ואם
לא כרכן והשליך כל אחד בפני עצמו ,כשרה:
ובכברות של אבן  -אבנים המנוקבים נקבים
דקים ככברה .ואין הלכה כר' ישמעאל:
שחור שיש בו אפר  -פחם שאם יכתשו אותו
יעשה אפר :כותשין אותו  -ואם לא יחזור

כמו אפר ,מניחין אותו  -ואם לא יחזור כמו
אפר ,מניחין אותו :בין כך ובין כך  -בין
שיחזור אפר בין שלא יחזור אפר :חולקין
אותו לשלשה חלקים  -לאחר שכברו את כל
האפר בין אפר הפרה בין אפר עצים שנשרפו
עמה ,חולקין את האפר לשלשה חלקים :אחד
ניתן בחיל  -למשמרת ,כדכתיב והיתה לעדת
בני ישראל למשמרת :ואחד ניתן בהר המשחה
 ובה היו הכהנים מקדשין :ואחד היהמתחלק לכל המשמרות  -וממנו היו מזין כל
ישראל:

)יא( ְּכ ָרכָ ן ִּב ְׁשי ֵָרי הַ ָּל ׁשוֹ ן וְ ִה ְׁש ִל ְ
ש ְרפָ ה ,חוֹ ְב ִטין אוֹ ָת ּה
יך ְלתוֹ ְך שְׂ ֵרפָ ָת ּה .נִ ְ ׂ
ְּב ַמ ְקלוֹ ת ,וְ כוֹ ְב ִרין אוֹ ָת ּה ִּב ְכבָ רוֹ תַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ מֵ רְּ ,ב ַמ ָּקבוֹ ת ׁ ֶשל אֶ בֶ ן
שיתָ ׁ .שחוֹ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ אֵ פֶ ר ,כּ וֹ ְת ִׁשין אוֹ תוֹ  .וְ ׁ ֶשאֵ ין
ו ִּב ְכבָ רוֹ ת ׁ ֶשל אֶ בֶ ן הָ יְ ָתה נַעֲ ֵׂ
ְ
ְ
לשה
יחין אוֹ תוֹ  .הָ ֶעצֶ םֵ ּ ,בין ָּכך וּבֵ ין ָּכך הָ יָה נִ ְכ ּ ָת ׁש .וְ חוֹ ְל ִקים אוֹ תוֹ ִל ְׁש ׁ ָ
בּ וֹ ַ ,מ ִּנ ִ
נִתן ַּבחֵ יל וְ אֶ חָ ד נִ ּ ָתן ְּבהַ ר הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה ,וְ אֶ חָ ד הָ יָה ִמ ְתחַ ֵּלק ְלכָ ל
חֲלָ ִקים ,אֶ חָ ד ּ ָ
הַ ּ ִמ ְׁש ָמרוֹ ת:

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

טעון גניזה

18

חק לישראל – פרשת שמות יום ו'
גמרא

 -נדה דף טו' ע"ב

אמר רב שמואל משמיה דרבי יוחנן אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי
וסתה ובא עליה אמר ליה רב שמואל בר ייבא לרבי אבא אמר רבי יוחנן
אפילו ילדה דבזיזא למטבל אמר ליה אטו ודאי ראתה מי אמר רבי יוחנן
אימר דאמר רבי יוחנן ספק ראתה ספק לא ראתה ואם תמצא לומר ראתה
אימא טבלה אבל ודאי ראתה מי יימר דטבלה הוה ליה ספק וודאי ואין
ספק מוציא מידי ודאי:
רש"י על הגמרא
מחשב ימי וסתה  -אם שהה בדרך שבעה
ימים אחר וסתה דעכשיו עומדת בימים
שיכולה להטהר אפילו הגיע וסתה אמרינן
טבלה ואין צריך לשואלה :דבזיזא  -בושה
היא לטבול עד שיפייסנה :ודאי ראתה מי
א"ר יוחנן  -שלא יהא צריך לשואלה ואפילו

זוהר

היא זקנה :אימר טבלה  -וכיון דטעמא דר'
יוחנן משום ספיקא הוא לא שנא ילדה לא
שנא זקנה :הוי ספק  -להיתר :ודאי -
לאיסור :ואין ספק מוציא  -את הדבר מידי
ודאי שלו:

– בשלח דף מ"ז ע"ב

ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ,הַ אי ַמאן דְּ אַ ְׁש ִלים ְּתלַ ת ְסעו ָּד ֵתי ְּב ׁ ַש ָּב ָתא ,קָ לָ א נ ִָפיק
תא ח ֲָדא ,לָ קֳ בֵ ל )ויקרא
יה) ,ישעיה נח( אָ ז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל יְ ָי' ,דָּ א ְסעו ָּד ָ
ו ַּמ ְכ ְרזָא ָעלֵ ּ
ָ
ישין .וְ ִה ְר ַּכבְ ִּתיך ַעל ָּבמֳ ֵתי אָ ֶרץ ,דָּ א ְסעו ָּד ָתא
ישא דְּ כָ ל קַ דִּ ִׁ
רפ"ח ע"ב( ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
ָ
ָ
ישין .וְ הַ אֲ כַ ְל ִּתיך ַנחֲלַ ת יַעֲ קֹב אָ ִביך ,דָּ א
ִּתנְ יָינָא ,לָ קֳבֵ ל חַ ְקלָ א דְּ ַת ּפו ִּחין קַ דִּ ִׁ
הוּא ְׁש ִלימ ּו דְּ ִא ְׁש ְּת ִלים ִּבזְ ֵעיר אַ ּ ִפין:
יה ,וּבָ ֵעי ְל ִא ְת ַענְ ָּגא ְּבכֻ ְ ּלה ּו ְסעו ָּד ֵתי,
וּלֳ קָ ְבלַ יְ יה ּו ָּב ֵעי ְלאַ ְׁש ְל ָמא ְסעו ָּד ֵת ּ
ימ ָתא .ו ְּבגִ ין ַּכךְ,
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
חדי ְּבכָ ל חַ ד וְ חַ ד ִמ ּנַיְ יה ּוִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ ִאיה ּו ְמהֵ ָ
ו ְּל ֵמ ֵ
יה ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ לָ א
ׁ ַש ְּב ָתא ִא ְתי ָָּקרִ ,מ ָּכל ְׁשאַ ר זִ ְמנִ ין וְ חַ ִּגיןִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ כ ָֹּלא ּ ֵב ּ
ִא ְׁש ְּתכַ ח הָ ִכי ְּבכֻ ְ ּלה ּו זִ ְמנֵי וְ חַ ּ ֵגי .אָ ַמר ַר ִּבי ִחיָּיאְּ ,בגִ ין ָּכ ְךִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ ִא ְׁש ְּתכַ ח
יעי.
יהִ ,א ְיד ַּכר ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין .דִּ ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( וַ יְ כַ ל ֱאל ִֹהים ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
כּ ֹ ָּלא ּ ֵב ּ
ְ
יעי:
ֱלהים אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי .וַ יְ בָ ֶרך א ִ
וַ ִּי ְׁשבּ וֹ ת ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
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הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ה
)יא( מותר להדליק לכתחלה בשאר שמנים כגון שמן צנון ושומשמין ולפת וכל כיוצא
בהן אין אסור אלא אלו שמנו חכמים בלבד:
)יב( לא יתן אדם כלי מנוקב מלא שמן על פי הנר בשביל שיהא מנטף ולא ימלא קערה
שמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה לתוכה בשביל שתהא שואבת גזירה שמא יקח
מן השמן שבכלי שהרי לא נמאס בנר ואסור ליהנות בשבת מן השמן שהודלק בו
ואפילו כבתה הנר ואפילו נטף מן הנר מפני שהוא מוקצה מחמת איסור ואם חיבר
הכלי שיש בו השמן אל הנר בסיד ובחרסית וכיוצא בהן מותר:

מוסר -

מספר חרדים דף ע''ב ע''ב

ֲשבוֹ ת לָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה אֶ ָּלא
אכ ּתוֹ ְּכלוֹ ַמר ְ ּבלֹא רוֹ ב ַמח ׁ ָ
יש ָמ ִהיר ִ ּב ְמלַ ְ
ית ִא ׁ
ְּכ ִתיב )משלי כ''ב( חָ ִּז ָ
ְ
ְ
ְמקַ צֵ ר וְ עוֹ לֶ ה ו ַּמשּׂ ָ אוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם י ִַּניחַ ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּא וְ הוּא יִ שּׂ ָ א ַמשּׂ ָ אוֹ יִ ְת ָּב ָרך וְ הַ יְ ינ ּו
)תהלים נ''ה( הַ ְׁשלֵ ְך ַעל ה' יְ הָ ְב ָך יְ הָ ְב ָך ִמיעוּט וְ לֹא יְ הָ בוֹ אֶ ָּלא ִתשּׂ ָ א יְ הָ בוֹ וְ הוּא ִּכ ְביָכוֹ ל
ימי ָד ֶר ְך ׁ ֶשאֵ ינָם ַמ ְר ִּבים ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְּב ִענְ ָיינֵי ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם
יְ כַ ְל ְּכלֶ ָך וְ הַ יְ ינ ּו )שם קי''ט( אַ ְׁש ֵרי ְת ִמ ֵ
ֵאתי ְל ִפי ׁ ֶש ּתוֹ ָר ְת ָך
שנ ִ
ִּב ּטוּל ּתוֹ ָרה וְ הַ יְ ינ ּו ִד ְמסַ יֵּים הַ הוֹ ְל ִכים ְ ּבתוֹ ַרת ה' וְ ַהיְ ינ ּו )שם( סֵ עֲ ִפים ָ ׂ
אתי ִמ ְת ַּב ּ ֵטל ִמ ּתוֹ ָר ְתךָ
ֲשבוֹ ת ְדהַ יְ ינ ּו סֵ עֲ ִפים נִ ְמצֵ ִ
ֲאהָ ְב ִּתי וְ ִאם אֶ ְת ַמ ּ ׁ ֵש ְך ְ ּב ִה ְרהו ִּרים ו ַּמח ׁ ָ
ׁ ֶשאָ הָ ְב ִּתיְּ .כ ִתיב )שם( ָמה אָ הַ ְב ִּתי תוֹ ָרתֶ ָך ָּכל הַ יּוֹ ם ִהיא שִׂ יחָ ִתי ְל ִפי ׁ ֶש ָהאָ ָדם אוֹ הֵ ב ְמאֹ ד
ִל ְׁשמוֹ ַע ִחדּ ו ִּׁשים ו ְּדבָ ִרים ְ ּבטֵ ִלים וְ זֶה ּ ְפגַ ם הָ אָ ָדם ִׁש ַּבח דָּ וִ ד ַעצְ מוֹ ִּכי ַר ָּבה אַ הֲ בָ תוֹ ְ ּבתוֹ ָרתוֹ
ּשי הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה.
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ ִהיא שִׂ יחָ תוֹ ו ְּב ִחדּ ו ִּׁשים ׁ ֶש ָּל ּה ִהיא ִמ ְת ַענֵג ו ֵּמשִׂ יחַ לֹא ְבשִׂ יחוֹ ת וְ ִחדו ׁ ֵ
קד ׁש וְ אַ ְׁש ֵרי חֶ ְלקוֹ :
וְ ַעל יְ ֵדי כֵ ן יִ כּ וֹ נ ּו ַמ ְח ְׁשבוֹ ָתיו אֲ ׁ ֶשר ז ְַרעוֹ בוֹ ְל ִמינֵה ּו וְ יִ זְ ּ ֶכה ְלז ֶַרע ֶ
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