בס"ד

The Millie Arbesfeld

Midreshet Yom Rishon
Sunday Morning Learning Program for Women
W W W.MIDRESHETYOMRISHON.ORG

The MekalelParshat Emor

This Week’s Program sponsored by Miriam Schechter,
Esther Joel and David Ribner and their families, in memory
of their mother, Phyllis Ribner, Pnina Bat Eliyahu, whose
Yaahrtzeit is shvi'i shel Pesach, Nissan 21.

Mrs. Nechama Price
May 4, 2008•כט' ניסן תשס"ח

2

ויקרא פרק כד
ָאל ַו ִיּנָּצוּ ַבּ ַמּ ֲחנֶה ֶבּן ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלית ו ְִאישׁ ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלי:
תוֹך ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֵצא ֶבּן ִא ָשּׁה י ְִשׂ ְר ֵא ִלית וְהוּא ֶבּן ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ְבּ ְ
)י( ַויּ ֵ
ְשׁם ִאמּוֹ ְשׁל ִֹמית ַבּת ִדּ ְב ִרי ְל ַמ ֵטּה ָדן:
)יא( ַו ִיּקֹּב ֶבּן ָה ִא ָשּׁה ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלית ֶאת ַה ֵשּׁם ַוי ְַק ֵלּל ַויּ ִָביאוּ אֹתוֹ ֶאל מ ֶֹשׁה ו ֵ
הוֹצא ֶאת ַה ְמ ַקלֵּל ֶאל ִמחוּץ
ִיחהוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ִל ְפרֹשׁ ָל ֶהם ַעל ִפּי ה') :יג( ַוי ְַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :יד( ֵ
)יב( ַוַיּנּ ֻ
ָאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר ִאישׁ
ְאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֵיהם ַעל רֹאשׁוֹ ְורָגְ מוּ אֹתוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה) :טו( ו ֶ
ַל ַמּ ֲחנֶה ו ְָס ְמכוּ ָכל ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֶאת ְיד ֶ
יוּמת רָגוֹם י ְִר ְגּמוּ בוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְזרָח ְבּנ ְָקבוֹ ֵשׁם
ָשׂא ֶח ְטאוֹ) :טז( ְונ ֵֹקב ֵשׁם ה' מוֹת ָ
ִאישׁ ִכּי י ְַק ֵלּל ֱאל ָֹהיו ְונ ָ
ָפשׁ) :יט( ְו ִאישׁ
ֶפשׁ ַתּ ַחת נ ֶ
ְשׁ ְלּ ֶמנָּה נ ֶ
ֶפשׁ ְבּ ֵה ָמה י ַ
וּמ ֵכּה נ ֶ
יוּמת) :יח( ַ
אָדם מוֹת ָ
ֶפשׁ ָ
ַכּה ָכּל נ ֶ
יוּמת) :יז( ְו ִאישׁ ִכּי י ֶ
ָ
ִתּן מוּם
ֲשׁר י ֵ
ֵע ֶשׂה לּוֹ) :כ( ֶשׁ ֶבר ַתּ ַחת ֶשׁ ֶבר ַעיִן ַתּ ַחת ַעיִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן ַכּא ֶ
ֲשׁר ָע ָשׂה ֵכּן י ָ
ֲמיתוֹ ַכּא ֶ
ִתּן מוּם ַבּע ִ
ִכּי י ֵ
יוּמת) :כב( ִמ ְשׁ ַפּט ֶא ָחד י ְִהיֶה ָל ֶכם ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְזרָח י ְִהיֶה
אָדם ָ
וּמ ֵכּה ָ
ְשׁ ְלּ ֶמנָּה ַ
וּמ ֵכּה ְב ֵה ָמה י ַ
ָתן בּוֹ) :כא( ַ
אָדם ֵכּן ִינּ ֶ
ָבּ ָ
אָבן
ַיּוֹציאוּ ֶאת ַה ְמ ַקלֵּל ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְִרגְּ מוּ אֹתוֹ ֶ
ָאל ו ִ
יכם) :כג( ַוי ְַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ִכּי ֲאנִי ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה:
ָאל ָעשׂוּ ַכּא ֶ
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
ְ
ספר ויקרא
א-ח :קרבנות
ט-י :חנוכת המשכן -טומאה וטהרה
יא -כשרות
יב -יולדת
יג-יד -צרעת
טו -זב ,שכבת זרע ,נדה ,זבה
טז -עבודת יום הכפורים
יז -אכילת בשר ודם
פרשת משפטים
ָשׂיא ְב ַע ְמּ ָך לֹא ָתאֹר:
)כב:כז( ֱאל ִֹהים לֹא ְת ַק ֵלּל ְונ ִ
ִיתם
)כב:כ( ְוגֵר לֹא תוֹנֶה ְולֹא ִת ְל ָח ֶצנּוּ ִכּי ג ִֵרים ֱהי ֶ
ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם:
ָפשׁ:
ֶפשׁ ַתּ ַחת נ ֶ
ָת ָתּה נ ֶ
)כא:כג( ְו ִאם אָסוֹן י ְִהיֶה ְונ ַ
)כא:כד( ַעיִן ַתּ ַחת ַעיִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן יָד ַתּ ַחת יָד ֶרגֶל
ַתּ ַחת ָרגֶל:
ֶפשׁ ַהגֵּר ִכּי
ְאַתּם י ְַד ְע ֶתּם ֶאת נ ֶ
)כג:ט( ְוגֵר לֹא ִת ְל ָחץ ו ֶ
ִיתם ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם:
ג ִֵרים ֱהי ֶ

ְאָס ְפ ָתּ ֶאת
אַר ֶצ ָך ו ַ
ְשׁשׁ ָשׁנִים ִתּ ְזרַע ֶאת ְ
)כג:י( ו ֵ

יח -עריות
ְשים
יט-כב  -קדשים תהיוָ ,קד ִ
כג -ימים טובים
כד  -נר תמיד ,לחם הפנים -מקלל ,משפטים
כה -שמיטה ,יובל
כו -ברית
כז  -ערך של איש ובהמה ,היקדש ,חרם ,מעשר
ויקרא כד
י-יד :ספור של מקלל
ָאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר ִאישׁ ִאישׁ ִכּי י ְַק ֵלּל
ְאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
)טו( ו ֶ
ָשׂא ֶח ְטאוֹ:
ֱאל ָֹהיו ְונ ָ
יוּמת רָגוֹם י ְִר ְגּמוּ בוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה
)טז( ְונ ֵֹקב ֵשׁם ה' מוֹת ָ
יוּמת:
ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְזרָח ְבּנ ְָקבוֹ ֵשׁם ָ
יוּמת:
אָדם מוֹת ָ
ֶפשׁ ָ
ַכּה ָכּל נ ֶ
)יז( ְו ִאישׁ ִכּי י ֶ
ָפשׁ:
ֶפשׁ ַתּ ַחת נ ֶ
ְשׁ ְלּ ֶמנָּה נ ֶ
ֶפשׁ ְבּ ֵה ָמה י ַ
וּמ ֵכּה נ ֶ
)יח( ַ
ֵע ֶשׂה
ֲשׁר ָע ָשׂה ֵכּן י ָ
ֲמיתוֹ ַכּא ֶ
ִתּן מוּם ַבּע ִ
)יט( ְו ִאישׁ ִכּי י ֵ
לּוֹ:
ֲשׁר
)כ( ֶשׁ ֶבר ַתּ ַחת ֶשׁ ֶבר ַעיִן ַתּ ַחת ַעיִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן ַכּא ֶ
אָדם ֵכּן ִינּ ֶ
ִתּן מוּם ָבּ ָ
יֵ
ָתן בּוֹ:
יוּמת:
אָדם ָ
וּמ ֵכּה ָ
ְשׁ ְלּ ֶמנָּה ַ
וּמ ֵכּה ְב ֵה ָמה י ַ
)כא( ַ
)כב( ִמ ְשׁ ַפּט ֶא ָחד י ְִהיֶה ָל ֶכם ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְזרָח י ְִהיֶה ִכּי ֲאנִי
ה' ֱאל ֵֹהי ֶכם:
ַיּוֹציאוּ ֶאת ַה ְמ ַק ֵלּל
ָאל ו ִ
)כג( ַוי ְַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ָאל ָעשׂוּ
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
אָבן ְ
ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְִר ְגּמוּ אֹתוֹ ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה:
ַכּא ֶ
ויקרא כה
)א( ַוי ְַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ַהר ִסינַי ֵלאמֹר:
ֲל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל
אָמ ְר ָתּ א ֵ
ָאל ְו ַ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ְשׁ ְב ָתה ָהאָרֶץ ַשׁ ָבּת ַלה':
ֲשׁר אֲנִ י נֹ ֵתן ָל ֶכם ו ָ
ָהאָרֶץ א ֶ
ְשׁשׁ ָשׁנִים ִתּ ְזמֹר ַכּ ְר ֶמ ָך
)ג( ֵשׁשׁ ָשׁנִים ִתּ ְזרַע ָשׂ ֶד ָך ו ֵ
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בוּאָתהּ:
ְתּ ָ
אָכלוּ ֶא ְביֹנֵי
ְט ְשׁ ָתּהּ ְו ְ
יעת ִתּ ְשׁ ְמ ֶטנָּה וּנ ַ
)כג:יא( ְו ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲשׂה ְל ַכ ְר ְמ ָך
ֹאכל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ֵכּן ַתּע ֶ
ַע ֶמּ ָך ְוי ְִתרָם תּ ַ
ֵית ָך:
ְלז ֶ
יעי
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יך ַ
ֲשׂ ָ
ֲשׂה ַמע ֶ
ָמים ַתּע ֶ
)כג:יב( ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֲמ ְת ָך
ָפשׁ ֶבּן א ָ
ֶך ְו ִינּ ֵ
שׁוֹר ָך ַו ֲחמֹר ָ
ָנוּח ְ
ִתּ ְשׁבֹּת ְל ַמ ַען י ַ
ְו ַהגֵּר:

בוּאָתהּ:
ְאָס ְפ ָתּ ֶאת ְתּ ָ
ו ַ

יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן י ְִהיֶה ָלאָרֶץ ַשׁ ָבּת
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
)ד ( ַ
ַלה' ָשׂ ְד ָך לֹא ִת ְזרָע ו ְַכ ְר ְמ ָך לֹא ִת ְזמֹר:

אבן עזרא פירוש הקצר שמות לד:א ולפי דעתי ,שבראשונים נכתבו עשרת הדברים כאשר הם
כתובים בפרשת וישמע ,ובשניים כאשר הם כתובים בפרשת ואתחנן .ושם אפרש:
שמות כ
דברים ה
יך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
את ָ
הוֹצ ִ
ֲשׁר ֵ
יך א ֶ
)ו( אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם
את ָ
הוֹצ ִ
ֲשׁר ֵ
יך א ֶ
)ב( אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲח ִרים ַעל ָפּנָי) :ז(
ֲב ִדים לֹא י ְִהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים א ֵ
ֲח ִרים ַעל ָפּנָי) :ג( ִמ ֵבּית ע ָ
ֲב ִדים לֹא י ְִהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים א ֵ
ִמ ֵבּית ע ָ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל ָכּל ְתּמוּנָה א ֶ
לֹא ַתע ֶ
ֲשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִם ִמ ַמּ ַעל
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל ְו ָכל ְתּמוּנָה א ֶ
לֹא ַתע ֶ
ֲשׁר ַבּ ַמּיִם ִמ ַתּ ַחת ָלאָרֶץ):ח( לֹא
ֲשׁר ָבּאָרֶץ ִמ ָתּ ַחת ַוא ֶ
ַוא ֶ
ֲשׁר ַבּ ַמּיִם ִמ ַתּ ַחת ָלאָרֶץ) :ד(
ֲשׁר ָבּאָרֶץ ִמ ָתּ ַחת ַוא ֶ
ַוא ֶ
יך ֵאל
יך ֵאל ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם ְולֹא ָת ָע ְב ֵדם ִכּי אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹה ָ
לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם ְולֹא ָת ָע ְב ֵדם ִכּי אָנ ִֹכי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ַקנָּא פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל ָבּנִים ו ְַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים
ַקנָּא פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבֹת ַעל ָבּנִים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים ְו ַעל ִר ֵבּ ִעים
וּלשׁ ְֹמרֵי
ֲבי ְ
ֲל ִפים ְלאֹה ַ
ְלשֹׂ ְנאָי) :ט( ְוע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַלא ָ
וּלשׁ ְֹמרֵי
ֲבי ְ
ֲל ִפים ְלאֹה ַ
ְלשֹׂ ְנאָי) :ה( ְוע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַלא ָ
וֹתי:
]מצותו[ ִמ ְצ ָ
וֹתי:
ִמ ְצ ָ
ַקּה ה'
יך ַל ָשּׁ ְוא ִכּי לֹא ְינ ֶ
ַקּה ה' )י( לֹא ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ַל ָשּׁ ְוא ִכּי לֹא ְינ ֶ
)ו( לֹא ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם ה' ֱאל ֶֹה ָ
ִשּׂא ֶאת ְשׁמוֹ ַל ָשּׁ ְוא:
ֲשׁר י ָ
ֵאת א ֶ
ִשּׂא ֶאת ְשׁמוֹ ַל ָשּׁ ְוא:
ֲשׁר י ָ
ֵאת א ֶ
ֲשׁר ִצ ְוּ ָך ה'
)יא( ָשׁמוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ ַכּא ֶ
ָמים
)ז( זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ) :ח( ֵשׁ ֶשׁת י ִ
יך:
ֱאל ֶֹה ָ
יעי ַשׁ ָבּת
אכ ֶתּ ָך) :ט( וְיוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ית ָכּל ְמ ַל ְ
ַתּ ֲעבֹד ו ְָע ִשׂ ָ
וּב ְנ ָך ִ
אַתּה ִ
אכה ָ
ֲשׂה ָכל ְמ ָל ָ
יך לֹא ַתע ֶ
ַליקֹ ָוק ֱאל ֶֹה ָ
אכ ֶתּ ָך) :יג( וְיוֹם
ית ָכּל ְמ ַל ְ
ָמים ַתּ ֲעבֹד ו ְָע ִשׂ ָ
וּב ֶתּ ָך )יב( ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֶיך) :י( ִכּי
ֲשׁר ִבּ ְשׁ ָער ָ
וּב ֶה ְמ ֶתּ ָך ְוג ְֵר ָך א ֶ
ֲמ ְת ָך ְ
ַע ְב ְדּ ָך ַוא ָ
אכה
ֲשׂה ָכל ְמ ָל ָ
יך לֹא ַתע ֶ
יעי ַשׁ ָבּת ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַה ְשּׁ ִב ִ
ְשׁוֹר ָך ַו ֲחמ ְֹר ָך ו ְָכל
ְאת ָהאָרֶץ ֶאת ַהיָּם
ָמים ָע ָשׂה ה' ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם ו ֶ
ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֲמ ֶת ָך ו ְ
וּב ֶתּ ָך ו ְַע ְב ְדּ ָך ַוא ָ
וּב ְנ ָך ִ
אַתּה ִ
ָ
ֲמ ְת ָך
ָנוּח ַע ְב ְדּ ָך ַוא ָ
ֶיך ְל ַמ ַען י ַ
ֲשׁר ִבּ ְשׁ ָער ָ
ַך ה' ֶאת ְבּ ֶה ְמ ֶתּ ָך ְוג ְֵר ָך א ֶ
יעי ַעל ֵכּן ֵבּר ְ
ֲשׁר ָבּם ַוָיּנַח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ְאת ָכּל א ֶ
וֶ
ֲך
ִית ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ַויּ ִֹצא ָ
ַר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהי ָ
מוֹך):יד( ְו ָזכ ְ
ָכּ ָ
יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַוי ְַק ְדּ ֵשׁהוּ:
וּב ְזר ַֹע נְטוּיָה ַעל ֵכּן ִצוּ ְָך ה'
ָקה ִ
יך ִמ ָשּׁם ְבּיָד ֲחז ָ
ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל
ָמ ָ
ֲרכוּן י ֶ
יך ְו ֶאת ִא ֶמּ ָך ְל ַמ ַען ַיא ִ
אָב ָ
)יא( ַכּ ֵבּד ֶאת ִ
יך ַלעֲשׂוֹת ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
יך נ ֵֹתן ָל ְך:
ֲשׁר ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲד ָמה א ֶ
ָהא ָ
ֱאל ֶֹה ָ
יך
ֲשׁר ִצוּ ְָך ה' ֱאל ֶֹה ָ
ְאת ִא ֶמּ ָך ַכּא ֶ
יך ו ֶ
אָב ָ
)טו( ַכּ ֵבּד ֶאת ִ
)יב( לֹא ִתּ ְר ָצח
ֲשׁר ה'
ָמה א ֶ
ִיטב ָל ְך ַעל ָהאֲד ָ
וּל ַמ ַען י ַ
יך ְ
ָמ ָ
ֲריכֻן י ֶ
ְל ַמ ַען ַיא ִ
לֹא ִתּ ְנאָף
יך נ ֵֹתן ָל ְך:
ֱאל ֶֹה ָ
לֹא ִתּ ְגנֹב
ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר:
)טז( לֹא ִתּ ְר ָצח
לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ֵע ָך
ֵע ָך ס לֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ר ֶ
)יג( לֹא ַת ְחמֹד ֵבּית ר ֶ
ְולֹא ִתּנְאָף
ֵע ָך:
ֲשׁר ְלר ֶ
ֲמתוֹ וְשׁוֹרוֹ ַו ֲחמֹרוֹ ְוכֹל א ֶ
ו ְַע ְבדּוֹ ַוא ָ
ְולֹא ִתּ ְגנֹב
ֲך ֵעד ָשׁ ְוא:
ְולֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ֵע ָך
ֵע ָך ס ְולֹא ִת ְתאַוֶּה ֵבּית ר ֶ
)יז( ְולֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ר ֶ
ֵע ָך:
ֲשׁר ְלר ֶ
ֲמתוֹ שׁוֹרוֹ ַו ֲחמֹרוֹ ְוכֹל א ֶ
ָשׂ ֵדהוּ ו ְַע ְבדּוֹ ַוא ָ
ָאל ָל ֱאמ ִֹרי) :ג( ַוָיּגָר מוֹאָב ִמ ְפּנֵי ָה ָעם ְמאֹד ִכּי רַב
ֲשׁר ָע ָשׂה י ְִשׂר ֵ
במדבר כב) :ב( ַויּ ְַרא ָבּ ָלק ֶבּן ִצפּוֹר ֵאת ָכּל א ֶ
ָאל:
ָקץ מוֹאָב ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
הוּא ַויּ ָ
ָאל רַב
ֹאמר ֶאל ַעמּוֹ ִהנֵּה ַעם ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
יוֹסף) :ט( ַויּ ֶ
ָדע ֶאת ֵ
ֲשׁר לֹא י ַ
ָקם ֶמ ֶל ְך ָח ָדשׁ ַעל ִמ ְצ ָריִם א ֶ
שמות א) :ח( ַויּ ָ
נוֹסף גַּם הוּא ַעל שֹׂ ְנ ֵאינוּ ְונ ְִל ַחם ָבּנוּ
ו ְָעצוּם ִמ ֶמּנּוּ) :י( ָה ָבה ִנ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ ֶפּן י ְִר ֶבּה ְו ָהיָה ִכּי ִת ְקרֶאנָה ִמ ְל ָח ָמה ְו ַ
ָשׂימוּ ָע ָליו ָשׂרֵי ִמ ִסּים ְל ַמ ַען ַענֹּתוֹ ְבּ ִס ְבל ָֹתם ַויּ ִֶבן ָערֵי ִמ ְס ְכּנוֹת ְל ַפ ְרעֹה ֶאת ִפּתֹם ְו ֶאת
ו ְָע ָלה ִמן ָהאָרֶץ) :יא( ַויּ ִ
ֲשׁר י ְַענּוּ אֹתוֹ ֵכּן י ְִר ֶבּה ְו ֵכן י ְִפרֹץ ַוָיּקֻצוּ ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָר ֵאל:
ַע ְמ ֵסס) :יב( ְו ַכא ֶ
רַ
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במדבר רבה ב:ד בלק בן צפור ,משנהרג סיחון המליכוהו תחתיו ”בעת ההוא“ שגרמה לו השעה.
אבן עזרא שמות א:ח ויקם מלך חדש -שלא היה מזרע המלוכה.
גמרא סוטה יא .א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי ,שלשה היו באותה עצה :בלעם ,ואיוב ,ויתרו ,בלעם שיעץ -
נהרג ,איוב ששתק  -נידון ביסורין ,יתרו שברח  -זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית.
ַתּ ֶל ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה
ֶך ו ֵ
ַתּט ָהאָתוֹן ִמן ַה ֶדּר ְ
לוּפה ְבּיָדוֹ ו ֵ
ְח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
ֶך ו ַ
אַך ה' נ ִָצּב ַבּ ֶדּר ְ
ַתּרֶא ָהאָתוֹן ֶאת ַמ ְל ְ
במדבר כב:כג  -ו ֵ
ֶך:
ַויּ ְַך ִבּ ְל ָעם ֶאת ָהאָתוֹן ְל ַהטּ ָֹתהּ ַה ָדּר ְ
לוּפה ְבּיָדוֹ ַוֵיּ ֶל ְך
ְח ְרבּוֹ ְשׁ ָ
ִשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְַרא ְו ִהנֵּה ִאישׁ ע ֵֹמד ְלנ ְֶגדּוֹ ו ַ
ְהוֹשׁ ַע ִבּ ִיריחוֹ ַויּ ָ
יהושע ה :יג ַ -וי ְִהי ִבּ ְהיוֹת י ֻ
אַתּה ִאם ְל ָצרֵינוּ:
ֲלנוּ ָ
ֹאמר לוֹ ה ָ
ְהוֹשׁ ַע ֵא ָליו ַויּ ֶ
י ֻ
ויקרא כד  -מקלל
במדבר טו  -מקשש עצים
תוֹך
ֵצא ֶבּן ִא ָשּׁה י ְִשׂ ְר ֵא ִלית ְוהוּא ֶבּן ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ְבּ ְ
)י( ַויּ ֵ
ָאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַויּ ְִמ ְצאוּ ִאישׁ ְמק ֵֹשׁשׁ
)לב( ַויּ ְִהיוּ ְבנֵי י ְִשׂר ֵ
ָאל ַו ִיּנָּצוּ ַבּ ַמּ ֲחנֶה ֶבּן ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלית ְו ִאישׁ
ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ֵע ִצים ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלי:
)לג( ַויּ ְַק ִריבוּ אֹתוֹ ַהמּ ְֹצ ִאים אֹתוֹ ְמק ֵֹשׁשׁ ֵע ִצים ֶאל
)יא( ַו ִיּקֹּב ֶבּן ָה ִא ָשּׁה ַהיּ ְִשׂ ְר ֵא ִלית ֶאת ַה ֵשּׁם ַוי ְַק ֵלּל
ְאל אַ ֲהרֹן ְו ֶאל ָכּל ָה ֵע ָדה:
מ ֶֹשׁה ו ֶ
ְשׁם ִאמּוֹ ְשׁל ִֹמית ַבּת ִדּ ְב ִרי
ַויּ ִָביאוּ אֹתוֹ ֶאל מ ֶֹשׁה ו ֵ
ְל ַמ ֵטּה ָדן:
ִיחהוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ִל ְפרֹשׁ ָל ֶהם ַעל ִפּי ה':
ֵע ֶשׂה לוֹ) :יב( ַוַיּנּ ֻ
)לד( ַוַיּנִּיחוּ אֹתוֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ִכּי לֹא פֹרַשׁ ַמה יּ ָ
הוֹצא ֶאת ַה ְמ ַק ֵלּל
יוּמת ָה ִאישׁ רָגוֹם אֹתוֹ )יג( ַוי ְַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :יד( ֵ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה מוֹת ַ
)לה( ַויּ ֶ
יהם ַעל
ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ו ְָס ְמכוּ ָכל ַהשּׁ ְֹמ ִעים ֶאת י ְֵד ֶ
ֲבנִים ָכּל ָה ֵע ָדה ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה:
ָבא ָ
ָאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר
ְאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
רֹאשׁוֹ ְורָגְ מוּ אֹתוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה) :טו( ו ֶ

יוּמת רָגוֹם
ָשׂא ֶח ְטאוֹ) :טז( ְונ ֵֹקב ֵשׁם ה' מוֹת ָ
ִאישׁ ִאישׁ ִכּי י ְַקלֵּל ֱאל ָֹהיו ְונ ָ
י ְִר ְגּמוּ בוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְזרָח ְבּנ ְָקבוֹ ֵשׁם ָ
ֶפשׁ
יוּמת) :יז( ו ְִאישׁ ִכּי יַכֶּה ָכּל נ ֶ
ָפשׁ) :יט( ו ְִאישׁ
ֶפשׁ ַתּ ַחת נ ֶ
ְשׁ ְלּ ֶמנָּה נ ֶ
ֶפשׁ ְבּ ֵה ָמה י ַ
וּמ ֵכּה נ ֶ
יוּמת) :יח( ַ
אָדם מוֹת ָ
ָ
ֲשׁר ָע ָשׂה ֵכּן י ָ
ֲמיתוֹ ַכּא ֶ
ִכּי י ִֵתּן מוּם ַבּע ִ
ֵע ֶשׂה לּוֹ) :כ( ֶשׁ ֶבר ַתּ ַחת ֶשׁ ֶבר ַעיִן ַתּ ַחת
וּמ ֵכּה ְב ֵה ָמה
ָתן בּוֹ) :כא( ַ
אָדם ֵכּן ִינּ ֶ
ִתּן מוּם ָבּ ָ
ֲשׁר י ֵ
ַעיִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן ַכּא ֶ
יוּמת) :כב( ִמ ְשׁ ַפּט ֶא ָחד י ְִהיֶה ָלכֶם ַכּגֵּר ָכּ ֶא ְזרָח י ְִהיֶה ִכּי
אָדם ָ
וּמכֵּה ָ
ְשׁ ְלּ ֶמנָּה ַ
יַ
יכם:
ֲאנִי ה' ֱאל ֵֹה ֶ

)לו( ַויּ ִֹציאוּ אֹתוֹ ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְִר ְגּמוּ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה:
ֲבנִים ַוָיּמֹת ַכּא ֶ
אֹתוֹ ָבּא ָ

ַיּוֹציאוּ ֶאת ַה ְמ ַק ֵלּל
ָאל ו ִ
)כג( ַוי ְַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי י ְִשׂר ֵ
ָאל ָעשׂוּ
וּבנֵי י ְִשׂר ֵ
אָבן ְ
ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְִר ְגּמוּ אֹתוֹ ֶ
ֲשׁר ִצוָּה ה' ֶאת מ ֶֹשׁה:
ַכּא ֶ

כלי יקר במדבר כ:ח
וענין חטא ההכאה הוא ,כי מצינו לחז“ל )שמות רבה כא יט( בקריעת ים סוף כתיב )שמות יד טז( ואתה הרם
את מטך ונטה את ידך .והרמה זו לשון סילוק ותרומה ,לומר הרם את מטך וסלקהו ונטה את ידך ולא במטך
לפי שהיו מרננים אחר המטה ואמרו שכל הניסים שעשה משה במטהו הכל היה דרך איזה כישוף שהיה לו
במטה זה לפי שאנו רואין שאין כוחו כי אם במטה זה ,לכך נאמר הרם את מטך כדי להוציא מלבם .ולכן
נאמר )שמות יד לא( וירא ישראל את היד הגדולה ,רצה לומר שראו שנס זה נעשה ביד ולא במטה ,לפיכך
ויאמינו בה‘ ובמשה עבדו ,מכלל דעד עתה היו בנים לא אמון בם כי לא האמינו בה‘ ובנבואת משה עבדו
לפי שהיה להם מקום לתלות הניסים במטה.
והנה בעת הזאת זה ימים רבים לישראל שנקרע הים ,ודור זה לא ידעו אם עשה משה הנס ההוא בידו או
במטהו ,וסברו כשם שכל הניסים נעשה במצרים במטה כך קריעת ים סוף ,ועל ידי שהכה צור במטהו חזר
והביא את ישראל בחסרון האמונה שחזרו ואמרו שלא ה‘ פעל כל זאת אלא במטה שלו יש איזה צד כישוף.
רבינו חננאל בפירוש הרמב“ן כ:ח
והקרוב מן הדברים שנאמרו בזה ,והוא טוב לדחות השואל ,הם דברי רבינו חננאל שכתב כי החטא הוא
אמרם )פסוק י( המן הסלע הזה נוציא לכם מים ,וראוי שיאמרו יוציא ה' לכם מים ,כדרך שאמרו )שמות טז
ח( בתת ה' לכם בערב בשר לאכול וגו' ,וכן בכל הנסים יודיעום כי ה' יעשה עמהם להפליא ,ואולי חשבו
העם כי משה ואהרן בחכמתם הוציאו להם מים מן הסלע הזה ,וזהו לא קדשתם אותי )דברים לב נא(.
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