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הרב ארי דוד קאהן

 .1שמות (פרשת בא) פרק י פסוק כא  -כג
ַל־א ֶרץ ִמצְ ריִם וְ ימש חשֶׁ ְך( :כב) וַיט מ ֶשה
(כא) וַיאמֶ ר ה' אֶ ל־משֶ ה נְ טה יָֽ ְדך עַל־הַ שמַ יִ ם ִויהִ י חשֶׁ ְך ע ֶ
ל־א ֶרץ ִמצְ ַר יִם ְשלשֶ ת י ִמים( :כג) לא־ראּו ִאיש אֶ ת־אחִ יו
ַיְהי חשֶׁ ְך־אֲ פֵלה בְ כ ֶ
אֶ ת־ידֹו עַל־הַ שמיִ ם ו ִ
מֹושבתם:
ל־בנֵ י יִ ְשר ֵאל היה אֹור ְב ְ
וְ לא־קמּו ִא יש ִמתַ חְ תיו ְשלשֶ ת י ִמים ולְ כ ְ
 .2שכל טוב (בובר) שמות (פרשת בא) פרק י פסוק כג
מֹושבתם .היינו גושן ,ופשטיה דקרא הוא .אבל רבותינו דורשין
ל־בנֵ י יִ ְשר ֵאל היה אֹור ְב ְ
ולְ כ ְ
במושבותם דמצרים שהיו ישראל נכנסין לבתי מצרים ונוטלין נכסיהן ואינם מרגישין ,ועליהם
מפורש בקבלה רגל י חסידיו ישמור ורשעים בחשך ידמו (ש"א ב ט):
 .3מדרש רבה שמות י':כ"ב
ּובִ ְשלשֶ ת יְמי אֲפלה נתַ ן הַ קדֹוש ברּוְך הּוא חן העם בְ עיני ִמצְ ַריִ ם וְ הִ ְש ִאילּום ,שֶ היה יִ ְשראל נִכְ נַס לְ תֹוְך
אֹומ ִרים אין לנּו לְ הַ ְש ִאיל לכֶם
ּושמלֹותִ ,אם היּו ְ
רֹואין בהֶ ן כְ לי כֶסֶ ף ּוכְ לי זהב ְ
בתיהֶ ן שֶ ל ִמצְ ִרים וְ היּו ִ
אֹומ ִרים ִאם היּו אּלּו רֹוצִ ים
אֹומ ִר ים להֶ ן הֲרי הּוא בְ מקֹום פְ לֹונִ י ,בְ אֹותּה שעה היּו הַ ִמצְ ִריִ ים ְ
היּו יִ ְשראל ְ
ישין ,שֶ הֲרי ראּו אֹותן כְ בר אַ חַ ר שֶ לא נגְ עּו חּוץ
לְ שַ קר בנּו היּו נֹוטְ לִ ין אֹותן בִ ימי הַ חשֶ ְך וְ לא היִ ינּו מַ ְרגִ ִ
ִמדַ עְ תנּו כְ מֹו כן לא ַי ֲחזִיקּו ,וְ היּו מַ ְש ִאילִ ין להֶ ן ,לְ קַ ים מַ ה שֶ ֶנאֱמַ ר :וְ אַ חֲרי כן יצְ אּו בִ ְרכש גדֹול (בראשית
מֹושבתם,
יִשראל היה אֹור וגו' ,בְּאֶׁ ֶׁרץ ּגשֶׁ ן לא נֶׁאֱ מַ ר אֶׁ לא ְב ְ
ט"ו:י"ד) ,הֲדא הּוא ִדכְ ִתיבּ :ולְ כל בְ ני ְ
הודי נִ כְ נַס היה אֹור נִ כְ נַס ומֵ ִאיר לֹו מַ ה שֶ בַ חבִ יֹות ּובַ תבֹות ּובַ מַ טְ מֹונִ יֹות.
שֶׁ כל מקֹום שֶׁ היה יְ ִ
 .4שמות (פרשת בשלח) פרק יג פסוק  -יח
י־יִשראל מ ֶא ֶרץ ִמצְ ריִ ם:
ֱלהים׀ אֶ ת־העם ֶד ֶרְך הַ ִמ ְדבר יַם־סּוף ַו ֲחמ ִֻשים עלּו בְ נ ְ
ַויַסב א ִ
 .5רש"י שמות (פרשת בשלח) פרק יג פסוק יח
ֲמּושים אֶ ּלא ְמזינִ ים; … דבר אַ חֵ ר ,חֲמ ִשים אֶ חד מח ֲִמשה יצְ אּו וְ אַ ְרבעה חֲלקִ ים מתּו
וחמשים  -אין ח ִ
בִ ְשלשֶ ת יְ מי אֲפלה (מכילתא):
 .6מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יב
והיה כי יאמרו אליכם בניכם בשורה רעה נתבשרו ישראל באותה שעה שסוף התורה עתידה להשתכח
ויש אומרים בשורה טובה נתבשרו ישראל באותה שעה שהן עתידים לראות בנים ובני בנים להם
שנאמר ויקוד העם וישתחוו וגו' למה השתחוו משום שנאמר וחמושים עלו בני ישראל אחד
מחמשה וי"א אחד מחמשים וי"א אחד מחמש מאות עלו ר' נהוראי אומר העבודה ולא אחד
מחמש מאות עלו שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך וגו' (יחזקאל טז ז) וכתיב ובני ישראל פרו
וישרצו (שמות א ז) שהיתה אשה אחת יולדת ששה בנים בכרס אחד ,ואתה אומר אחד מחמש מאות
עלו ,ואימתי מתו בשלשת ימי אפלה שנאמר לא ראו איש את אחיו שהיו קוברין מיתיהן והודו
ושבחו שלא ראו אויבים ושמחו במפלתם.
 .7יחזקאל פרק כ פסוק ח
ת־שקּוצי עיניהֶ ם לא הִ ְשלִ יכּו וְ אֶ ת־גִ ּלּולי ִמצְ ַריִ ם לא עזבּו וא ַ֞ ַמר
ַוי ְַמרּו־בִ י וְ לא אבּו לִ ְשמ ַע א ַלי ִאיש אֶ ִ
לִ ְשפְך חֲמ ִ ִ֣תי ֲעלֵיהֶֶׁ֗ ם לְ כַלּ֤ ֹות אַ פִ י֙ בהֶֶׁ֔ ם ְבתֹוְך ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ריִ ם:
 .8רש"י יחזקאל פרק כ פסוק ח
וימרו בי  -הם הרשעים רובם של ישראל שמתו בשלשת ימי אפלה כמו שנאמר וחמושים עלו בני
ישראל וגו' (שמות יג) אחד מחמשים ויש אומרים אחד מחמש מאות:
 .9רש"י שמות (פרשת בא) פרק י פסוק כב
ויהי חשך אפלה שלשת ימים וגו'  -חשֶ ְך שֶ ל אפֶל ,שֶ ּלא ראּו ִאיש אֶ ת אחִ יו אֹותן ג' י ִמים .וְ עֹוד ְשלֹושֶ ת
י ִמים אֲח ִרים חשֶ ְך מכְ פל עַל זֶה ,שֶ ּלא קמּו ִאיש ִמתַ חְ תיו – יֹושב אין יכֹול ַלעֲמד ,וְ עֹומד אין יכֹול
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לישב; וְ למה הֵ ִביא ֲעלֵיהֶׁ ם חשֶׁ ְך? שֶׁ היו ְביִ ְשראֵ ל ְבאֹותֹו הַ דֹור ְרשעִ ים וְ לא היו רֹוצִ ים לצֵ את ,ומֵ תו
אמרו ,אַ ף הֵ ם לֹוקִ ים כמֹונו .וְ עֹוד,
ִב ְשלֹושֶׁ ת יְ מֵ י אֲ פֵלה ,כְ דֵ י שֶׁ לא יִ ְראו ִמצְ ִריִ ים ְבמַ פַלְ תם וְ י ְ
אֹומ ִרים אין בְ ידנּו כְ לּום ,אֹומר
שֶׁ ִחפְ שו יִ ְשראֵ ל וְ ראו אֶׁ ת כְ לֵיהֶׁ ם ּ ,וכְ שֶ יצְ אּו וְ היּו שֹואֲלִ ים מהֶ ן וְ היּו ְ
יתךּ ,ובְ מקֹום פְ לֹונִ י הּוא (שמות רבה):
יתיו בְ ב ְ
לֹו ,אֲנִ י ְר ִא ִ
 .10אמת ליעקב שמות (פרשת בא) פרק י (כב)
ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים .פירש"י וז"ל :ולמה הביא עליהם חשך שהיו בישראל באותו הדור
רשע ים ולא היו רוצים לצאת ומתו בשלשת ימי אפלה וכו' .הנה אף שבאמת כל בני הדור ההוא לא
היו נחשבים כצדיקים ,שהרי מצינו שטענו מלאכי השרת הללו עובדי עבודה זרה והללו עבודה זרה,
הרי שהמלאכים לא היו יכולים לראות שום הבדל בין ישראל למצרים ,וא"כ מדוע מתו דוקא
רשעים אלו ולא כל הרשעים .ונראה משום שאלו היו רוצים לעכב בידיהם של האחרים מלצאת,
דהם סברו שמכיון שקבלה בידם שישתעבדו ד' מאות שנה א"כ עדיין לא הגיע זמן הקץ ,ופחדו
שאם יצאו קודם הזמן אז יארע להם כמו שיארע לבני אפרים שיצאו קודם הזמן ,ולא האמינו לדברי
משה והזקנים שחישב ה' את הקץ בזכות האבות ,ולכן המיתן הקדוש ברוך הוא .אבל הכלל כולו,
אף שבעיני המלאכים היו בגדר עובדי עבודה זרה ,אבל רק הקדוש ברוך הוא יש לו את הראייה
למרחוק להבין שאומה זו שעכשיו הם עובדי עבודה זרה יהיו בעוד שבעה שבועות מוכנים
לעמוד בהר סיני ולומר "נעשה ונשמע"  ,ופנימיות כזו גם המלאכים אין מרגישים בה ,עד
שהוצרך הקדוש ברוך הוא להוכיח את זה למדת הדין על ידי מה שהראה להם ארונו של יוסף
[בראשית רבה פרשה פ"ז אות ח'] ,והיינו שהוכיח להם שאומה זו תוך תוכם ממקור אחר נחצב,
וביארתי זה היטב להלן בדברינו ריש פרשת בשלח [י"ג פי"ט] ,עיין שם.
ונצייר נא לעצמנו מה היתה הרגשתם של בני ישראל במשך ימי מכת חושך ,שהרי רואים הם
שישראל לוקין יותר מן המצרים ,שבמשך ג' ימים מתו יותר מב' מליונים גברים לבד מטף
וזקנים ונשים ,והלא לא ידעו טעם מכה זו ,ובודאי שהיו ישראל תמהין ואומרין מה זה עשה
ד' לנו .וזוהי נחמתנו במצב זה )ימי מלחמת העולם השניה( שאנו מתרעמין כביכול על הנהגת השי"ת בנוגע
לכלל ישראל ,אבל לפ"ז משמע שאנו קרובין לגאולה..
 .11שמות (פרשת וארא) פרק ח פסוק יז  -יח
(יז) ִכי ִאם־אינְך ְמשַ ּלחַ אֶ ת־ע ִַמי הִ נְ נִ י מַ ְשלִ יחַ בְ ך ּובַ ֲעב ֶדיך ּובְ ע ְַמך ּובְ ב ֶתיך אֶׁ ת־הֶׁ ע ֹ֑רב ּומלְ אּו בתי
ת־א ֶׁרץ ֶּ֗גשֶׁ ן א ֲֶשר עַ ִמי֙
ֵיתי בַ יֹום הַ הּוא אֶׁ ֶׁ ִ֣
ת־הִ֣ע ֶ֔רב וְ גַ ם האֲדמה אֲשֶ ר־הם עלֶ יה( :יח) וְ ִהפְ ל ִ
ִמצְ ַריִ ם אֶׁ ֶׁ
עמד ע ֶליה לְ ִבלְ ִתי הֱיֹות־שם ע ֹ֑רב לְ ַמעַן תדַ ע ִכי אֲנִ י ה' בְ ֶק ֶרב הא ֶרץ:
 .12שמות (פרשת וארא) פרק ט פסוק א  -ז
(א) וַיאמֶ ר ה' אֶ ל־משֶ ה בא אֶ ל־פ ְַרעה וְ ִדבַ ְרת אליו כה־א ַמר ה' אֱלהי העִ בְ ִרים שַ ּלַ ח אֶ ת־ע ִַמי וְ יַ עַבְ דנִ י:
סּוסים ַבחֲמ ִרים
עֹודך מַ חֲזִ יק בם( :ג) הִ נה יַד־ה' הֹויה בְ ִמקְ נְך א ֲֶשר בַ שדֶ ה בַ ִ
(ב) ִכי ִאם־מאן אַ תה לְ שַ ּלחַ וְ ְ
ובין ִמקְ נֵ ִ֣ה ִמצְ ֹ֑ריִ ם וְ לא ימות
בַ גְ מַ ּלִ ים בַ בקר ּובַ צאן ֶׁדבֶׁ ר כבד ְמאד( :ד) וְ ִהפְ ִ֣לה ֶ֔ה' בֵ ין ִמקְ נֵ ִ֣ה יִ ְשר ֶ֔ ֵאל ֵ
ִמכל־לִ ְבנֵ י יִ ְשר ֵאל דבר( :ה) וַישֶ ם ה' מֹועד לאמר מחר ַיע ֲֶשה ה' הַ דבר הַ זֶ ה בא ֶרץ( :ו) ַו ַיעַש ה' אֶ ת־
א־מת אֶׁ חד( :ז) וַיִ ְש ַ ִ֣לח פַ ְר ֶ֔עה
ומ ִמקְ נֵ ה ְבנֵ י־יִ ְשר ֵאל ל ֵ
הַ דבר הַ זֶה ִממחֳרת וַימת כל ִמקְ נֵ ִ֣ה ִמצְ ֹ֑ריִ ם ִ
א־מת ִמ ִמקְ נֵ ה יִ ְשר ֵאל עַ ד־אֶׁ ֹ֑חד וַיִכְ בַ ד לב פ ְַרעה וְ לא ִשּלַ ח אֶ ת־העם:
וְ ִה ֵֶ֗נה ל ֵ
 .13שמות (פרשת וארא) פרק ט פסוק כה  -כו
ל־א ֶרץ ִמצְ ַריִם את כל־א ֲֶשר בַ שדֶ ה מאדם וְ עַד־בְ המה וְ את כל־עשֶ ב הַ שדֶ ה הִ כה
(כה) ַו ַיְך הַ ב ָ֜רד בְ כ ֶ
הַ ברד וְ אֶ ת־כל־עץ הַ ש ֶדה ִשבר( :כו) ַרק ְב ֶׁ ִ֣א ֶׁרץ ֶּ֔גשֶׁ ן אֲ שֶׁ ר־שם ְבנֵ ִ֣י יִ ְשר ֵ ֹ֑אל לא היה ברד:
 .14שמות (פרשת בא) פרק י פסוק ג  -יט
אמרּו אליו כה־א ַמר ה' ֱאלהי העִ בְ ִרים עַד־מ ַתי מאַ נְ ת לענת ִמפני
(ג) וַיבא מ ֶשה וְ אַ הֲרן אֶ ל־פ ְַרעה וַי ְ
שַ ּלַ ח ע ִַמי וְ ַיעַבְ דנִ י( :ד) ִכי ִאם־מאן אַ תה לְ שַ ּלחַ אֶ ת־ע ִַמי הִ נְ נִ י מ ִביא מחר אַ ְר ֶבה בִ גְ בלֶ ך( :ה) וְ כִ סה אֶ ת־
נִש ֶא ֶרת לכֶם ִמן־ הַ ברד וְ אכַל אֶ ת־כל־
עין הא ֶרץ וְ לא יוכַ ל לִ ְר ִ֣את אֶ ת־הא ֶרץ וְ אכַ ל׀ אֶ ת־יֶ תֶ ר הַ פְ לטה הַ ְ
ל־מצְ ַריִ ם אֲשֶ ר לא־ר ּ֤או אֲבתֶ יך
העץ הַ צמחַ לכֶ ם ִמן־הַ ש ֶדה( :ו) ּומלְ אּו בתֶ יך ּובת י כל־עֲבדֶ יך ּובת י כ ִ
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אמרּו עַבְ די פ ְַרעה
ַואֲבֹות אֲבתֶ יך ִמיֹום הֱיֹותם עַל־האֲדמה עַ ד הַ יֹום הַ זֶ ה ו ִַיפֶן וַיצא מ ִעם פ ְַרעה( :ז) וַי ְ
יהם ה ֲֶט ֶרם תֵ ֶ֔ ַדע ִכי א ְבדה
אליו עַד־מתַ י יִהְ ֶיה זֶ ה לנּו לְ מֹוקש שַ ּלַח אֶ ת־האֲנ ִשים וְ יַ עַבְ דּו אֶ ת־ה' אֱלה ֶ
ִמצְ ריִ ם( :ח) וַיּושַ ב אֶ ת־מ ֶשה וְ ֶאת־אַ הֲרן אֶ ל־ ַפ ְרעה וַיאמֶ ר אֲלהֶ ם לְ כּו עִ בְ דּו אֶ ת־ה' אֱלהיכֶ ם ִמי ו ִמי
הַ הלְ ִכים( :ט) וַיאמֶ ר משֶ ה בִ נְער ינּו ּובִ זְקנינּו נלְך בְ בנינּו ּובִ בְ נֹותנּו בְ צאננּו ּובִ בְ קרנּו נלְך ִכי חַ ג־ה' לנּו:
(י) וַיאמֶ ר ֲאלהֶ ם יְהִ י כן ה' עִ מ ֶכם ַכא ֲֶשר אֲשַ ּלַ ח אֶ ְתכֶ ם וְ ֶאת־טַ פְ כֶ ם ְראּו ִכי רעה נֶ ָֽגֶד פְ ניכֶ ם( :יא) לא
כן לְ כּו־נא הַ גְ ב ִרים וְ עִ בְ דּו אֶ ת־ה' ִכי אתּה אַ ֶתם ְמבַ קְ ִשים וַיְ גָֽ ֶרש אתם מאת פְ ני פ ְַרעה( :יב) וַיאמֶ ר ה'
ַל־א ֶרץ ִמצְ ריִם וְ יאכַל אֶ ת־כל־ עשֶ ב הא ֶרץ את כל־
ל־א ֶרץ ִמצְ ַריִ ם באַ ְרבֶ ה וְ יַ עַל ע ֶ
אֶ ל־משֶ ה נְ טה י ְדך ַע ֶ
ַל־א ֶרץ ִמצְ ַריִם וַ ֶ֗ה' נִ ַ ּ֤הג רוחַ ־ק ִדים֙ ב ֶ֔א ֶׁרץ כל־הַ יֹום
א ֲֶשר הִ ְש ִאיר הַ ברד( :יג) וַיט מ ֶשה אֶ ת־מַ טהּו ע ֶ
ל־א ֶרץ ִמצְ ַריִם
וח הַ ק ִֶ֔דים נשא אֶׁ ת־האַ ְר ֶׁבה( :יד) ַויַ ַעל האַ ְרבֶ ה ַעל כ ֶ
הַ הוא וְ כל־הַ ֹ֑ליְלה הַ ִ֣בקֶׁ ר ה ֶ֔יה וְ ר֙ ַ֙
וַינַח בְ כל גְ בּול ִמצְ ריִ ם כבד ְמאד לְ פניו לא־היה כן אַ ְרבֶ ה כמהּו וְ אַ חֲריו לא ִיהְ יֶה־כן( :טו) וַיְ ַַ֞כס אֶׁ ת־
הֹות יר הַ ברד וְ לא־
שְך הא ֶרץ וַיאכַל אֶ ת־כל־עשֶ ב הא ֶרץ וְ את כל־פְ ִרי העץ א ֲֶשר ִ
ֵעִ֣ין כל־הא ֶרץ וַתֶׁ ְח ַ ִ֣
ל־א ֶרץ ִמצְ ריִ ם( :טז) וַיְמַ הר פ ְַרעה לִ קְ רא לְ מ ֶשה ּולְ אַ הֲרן וַיאמֶ ר
נֹותַ ר כל־יֶ ָֽ ֶרק בעץ ּובְ עשֶ ב הַ ש ֶדה בְ כ ֶ
אתי ַאְך הַ ַפעַם וְ הַ עְ ִתירּו לַה' אֱלהיכֶ ם וְ יסר מע ַלי ַרק
אתי לַה' אֱלהֵ יכֶׁ ם וְ לכֶׁ ם( :יז) וְ עַתה שא נא חַ ט ִ
חט ִ
אֶׁ ת־הַ מוֶׁת הַ זֶ ה( :יח) וַיצא מ ִעם פ ְַרעה ַויֶעְ ַתר אֶ ל־ה'( :יט) ַו ַיהֲפְך ּ֤ה' רוחַ ־ים֙ ח ִ֣זק ְמ ֶ֔אד וַיִ שא אֶ ת־
האַ ְרבֶ ה וַיִ ְתקעהּו ִ֣ימה ֹ֑סוף ּ֤לא נִ ְשאַ ר֙ אַ ְר ֶׁ ִ֣בה אֶׁ ֶ֔חד בְ כל גְ בּול ִמצְ ריִם:
 .15שמות (פרשת בא) פרק יא פסוק ד  -ז
כֹור ְב ֶׁ ִ֣א ֶׁרץ ִמצְ ַריִ ֒ם
ל־ב ֘
ומת כ ְ
(ד) וַיאמֶ ר משֶ ה כה א ַמר ה' ַכחֲצת הַ ַּליְ לה אֲנִ י יֹוצא בְ תֹוְך ִמצְ ריִ ם( :ה) ֵ ִ֣
ִמבְ כֹור פ ְַרעה הַ ישב עַל־כִ ְסאֹו ַעד בְ כֹור הַ ִשפְ חה א ֲֶשר אַ ַחר הרחיִם וְ כל בְ כֹור בְ המה( :ו) וְ היְ תה צְ עקה
ל־א ֶרץ ִמצְ ריִ ם א ֲֶשר כמהּו לא נִ הְ יתה וְ כמהּו לא ת ִסף( :ז) ולְ ִ֣כל׀ ְבנֵ ִ֣י יִ ְשר ֶ֗ ֵאל לא יֶ ח ֱַרץ־ ֶכלֶב
גְ דלה בְ כ ֶ
לְ שנֹו לְ מ ִאיש וְ עַד־בְ המה לְ מַ עַן ת ְדעּון אֲשֶ ר יַפְ לֶ ה ה' בין ִמצְ ַריִם ּובין יִ ְשראל:
 .16שמות (פרשת בא) פרק יב
ץ־מצְ ַריִ ם בַ ּלַ יְ לה הַ זֶה וְ הִ כ ִיתי כל־בְ כֹור בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם מאדם וְ עַד־בְ המה ּובְ כל־ אֱלהי
(יב) וְ עבַ ְר ִתי בְ ֶא ֶר ִ
יתי֙ אֶׁ ת־
שר אַ ֶׁ ִ֣תם ֶ֔שם וְ ר ִ ֙א ִ
ִמצְ ַריִ ם ֶאע ֱֶשה ְשפ ִטים אֲנִ י ה'( :יג) וְ היה הַ דם ל ֶָׁ֜כם לְ ֶ֗את ַעּ֤ל הַ ב ִתים֙ אֲ ֶׁ ִ֣
א־י ְה ֶׁיה בכֶׁ ם ֶׁ֙נגֶׁף֙ לְ מַ ְש ֶ֔ ִחית ְבהַ כ ִתי ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ריִ ם(…:כט) וַיְ ִהי׀ בַ ח ֲִצי הַ ַּליְ לה
הַ ֶ֔דם ופסַ ְח ִתי ֲעלֵכֶׁ ֹ֑ם וְ ל ִ
וַ ה' הִ כה כל־בְ כֹור בְ ֶא ֶרץ ִמ צְ ַריִ ם ִמבְ כר פ ְַרעה הַ ישב ַעל־כִ ְסאֹו ַעד בְ כֹור הַ ְשבִ י א ֲֶשר בְ בית הַ בֹור וְ כל
ל־מצְ ַריִם ו ְַת ִהי צְ עקה גְ דלה בְ ִמצְ ריִ ם ִכי־אין בַ יִ ת
בְ כֹור בְ המה( :ל) וַיקם פ ְַרעה ַליְ לה הּוא וְ כל־עֲבדיו וְ כ ִ
א ֲֶשר אין־ שם מת( :לא) וַיִ קְ רא לְ משֶ ה ּולְ אַ הֲרן ַליְ לה וַיאמֶ ר קּומּו צְ אּו ִמתֹוְך ע ִַמי גַם־אַ ֶתם גַם־בְ ני
קַרכֶ ם קְ חּו ַכא ֲֶשר ִדבַ ְר ֶתם ולכּו ּוב ַרכְ ֶתם
יִשראל ּולְ כּו עִ בְ דּו אֶ ת־ה' כְ דַ בֶ ְרכֶ ם( :לב) גַם־צאנְ ֶכם גַם־בְ ְ
ְ
גַם־א ִתי( :לג) וַתֶ חֱזַ ק ִמצְ ַריִם ַעל־העם לְ מַ הר לְ שַ ּלְ חם ִמן־הא ֶרץ ִכי א ְמרו כֻלנו מֵ ִתים:
 .17שמות (פרשת בשלח) פרק יד פסוק כא  -לא
(כא) וַיט מ ֶשה אֶ ת־ידֹו עַל־הַ ים וַיֹולְֶך ה'׀ אֶ ת־הַ ים ְברוחַ ק ִ ּ֤דים עַזה כל־הַ ַּליְ לה וַישֶ ם אֶ ת־הַ ים לֶחרבה
ּומ ְשמאלם( :כג)
ימינם ִ
וַיִבקְ עּו הַ מיִ ם( :כב) וַיבאּו בְ ני־יִ ְשראל בְ תֹוְך הַ ים בַ יַבשה וְ הַ ַמיִ ם להֶ ם חֹומה ִמ ִ
ו ְַיִר ְדפּו ִמצְ ַריִ ם וַיבאּו אַ חֲריהֶ ם כל סּוס פ ְַרעה ִרכְ בֹו ּופרשיו אֶ ל־תֹוְך הַ ים( :כד) וַ ָֽיְהִ י בְ אַ ְשמ ֶרת הַ בקֶר
ַוי ְַשקף ה' אֶ ל־מַ חֲנה ִמצְ ַר יִ ם בְ עַמּוד אש וְ ענָֽן וַיהם את מַ חֲנה ִמצְ ריִם( :כה) וַיסַ ר את אפַ ן מַ ְרכְ בתיו
וַ ָֽיְ ַנהֲגהּו בִ כְ בדת וַיאמֶ ר ִמצְ ַריִ ם אנּוסה ִמפְ ני יִ ְשראל ִכי ה' נִ לְ חם ל ֶהם בְ ִמצְ ריִ ם( :כו) וַיאמֶ ר ה' אֶ ל־משֶ ה
ַל־רכְ בֹו וְ עַל־פרשיו( :כז) וַיט משֶ ה אֶ ת־ידֹו עַל־הַ ים
ַל־מצְ ַר יִ ם ע ִ
שבו הַ מַ יִם ע ִ
נְ טה אֶ ת־י ְדך עַל־הַ ים וְ י ֻ ּ֤
שבו
ּומצְ ַר יִם נ ִסים לִ קְ ראתֹו וַיְ נַער ה' אֶ ת־ ִמצְ ַריִ ם בְ תֹוְך הַ ים( :כח) וַי ֻ ִ֣
וַישב הַ ָ֜ים לִ פְ נֹות בקֶר לְ איתנֹו ִ
יהם בַ ים לא־נִ ְש ַאר ב ֶׁהם עַ ד־אֶׁ חד:
הַ ֶ֗ ַמיִ ם וַיְ כַסּו אֶ ת־ה ֶרכֶב וְ אֶ ת־הַ פר ִשים לְ כל חיל פ ְַרעה הַ ב ִא ים אַ חֲר ֶ
ּומ ְשמאלם( :ל) וַיֹושַ ע ה' בַ יֹום
ימינם ִ
יִשראל הלְ כּו בַ יַבשה בְ תֹוְך הַ ים וְ הַ ַמיִ ם להֶ ם חמה ִמ ִ
(כט) ּובְ ני ְ
ַל־שפַ ת הַ ים( :לא) ַו ַי ְרא יִ ְשראל אֶ ת־הַ יד
ת־מצְ ַריִם מת ע ְ
יִשראל אֶ ִ
ת־יִשראל ִמיַ ד ִמצְ ר יִם וַיַ ָֽ ְרא ְ
ְ
הַ הּוא אֶ
הַ גְ דלה אֲשֶ ר עשה ה' בְ ִמצְ ַר יִם ו ִַי ְיראּו העם אֶ ת־ה' וַ ָֽ ַיא ֲִמינּו ַבה' ּובְ מ ֶשה עַבְ דֹו:
 .18בראשית (פרשת מקץ) פרק מא פסוק ה  -יד
3

(ה) וַיִ ישן וַ ָֽ ַיחֲלם שנִ ית וְ הִ נה׀ ֶשבַ ע ִשבֳלִ ים עלֹות בְ קנֶ ה אֶ חד בְ ִריאֹות וְ טבֹות( :ו) וְ הִ נה ֶשבַ ע ִשבֳלִ ים
יהן( :ז) ו ִַתבְ ַלעְ נה הַ ִשב ֳִלים הַ דַ קֹות את ֶשבַ ע ַה ִשבֳלִ ים הַ בְ ִריאֹות
ּושדּופת ק ִ ֹ֑דים צ ְמחֹות אַ חֲר ֶ
דַ קֹות ְ
ַיִש ַלח וַיִ קְ רא אֶ ת־כל־חַ ְרטמי ִמצְ ַריִ ם
ַיְהי בַ בקֶר ו ִַתפעֶם רּוחֹו ו ְ
וְ הַ ְמלאֹות וַיִ ַיקץ פ ְַרעה וְ הִ נה חֲלֹום( :ח) ו ִ
וְ אֶ ת־כל־חֲכ ֶמיה וַיְ סַ פר פ ְַרעה להֶ ם אֶ ת־חֲלמֹו וְ אין־פֹותר אֹותם לְ פ ְַרעה( :ט) וַיְדַ בר ַשר הַ מַ ְשקִ ים אֶ ת־
פ ְַרעה לאמר אֶ ת־חֲטאַ י אֲנִ י מַ ז ְִכיר הַ יֹום( :י) פ ְַרעה ק ַצף עַל־עֲבדיו וַיִ תן א ִתי בְ ִמ ְשמַ ר בית ַשר הַ טַ בחִ ים
א ִתי וְ את ַשר הא ִפים( :יא) וַנַ חַ לְ מה חֲלֹום בְ לַ יְ לה אֶ חד אֲנִ י והּוא ִאיש כְ פִ ְתרֹון חֲלמֹו חל ְמנּו( :יב) וְ שם
ַיְהי
ִאתנּו נַ עַר עִ בְ ִרי ֶעבֶ ד לְ ַשר הַ טַ בחִ ים וַנְ סַ ֶפר־לֹו וַיִ פְ תר־לנּו אֶ ת־חֲלמתינּו ִאיש ַכחֲלמֹו פתר( :יג) ו ִ
ַיִשלַ ח פ ְַרעה וַיִ קְ רא אֶ ת־יֹוסף ו ִַיְריצהּו ִמן־
ַכא ֲֶשר פתַ ר־לנּו כן היה א ִתי ה ִשיב עַל־כַנִ י וְ אתֹו תלה( :יד) ו ְ
הַ בֹור וַיְ ַגּלַח וַיְ חַ ּלף ִש ְמלת יו וַיבא אֶ ל־פ ְַרעה:
 .19רש"י בראשית (פרשת מקץ) פרק מא פסוק ו
ושדופת -הלייא"ש בְ ַלעַזְ ,שקִ יפן קִ דּום ,חֲבּוטֹות ,לְ שֹון מַ ְשקֹוף הֶ חבּוט ת ִמיד עַל יְדי הַ דֶ לֶת הַ מַ כה
קֹורין בי"סא בְ ַלעַז[ :רוח יבשה]:
עליו :קדים  -רּוחַ ִמזְרחִ ית ,שֶ ִ
 .20רש"י שמות (פרשת בשלח) פרק יד פסוק כא
ְברוחַ ק ִ ּ֤דים עַזה֙  -ברוח קדים שהיא עזה שברוחות ,היא הרוח שהקב"ה נפרע בה מן הרשעים,
שנאמר (ירמי' יח יז) ברוח קדים אפיצם( ,הושע יג טו) יבא קדים רוח ה'( ,יחזקאל כז כו) רוח הקדים
שברך בלב ימים( ,ישעי' כז ח) הגה ברוחו הקשה ביום קדים:
.21ויקרא (פרשת בחקותי) פרק כו פסוק לו
יהם וְ ר ַדף אתם קֹול ע ֶׁ ִ֣לה נִ ֶ֔דף וְ נסּו ְמנסַ ת־ ֶח ֶרב
אתי מ ֶרְך בִ לְ בבם בְ אַ ְרצת איְ ב ֶ
נִשא ִרים ב ֶכם וְ הב ִ
וְ הַ ְ
וְ נפְ לּו וְ אין רדף:
.22רש"י ויקרא (פרשת בחקותי) פרק כו פסוק לו
קַשקש ּומֹוצִ יא קֹול ,וְ כן תַ ְרגּומֹו קַ ל טַ ְרפא ְדשקִ יף,
ּומ ְ
ע ֶׁ ִ֣לה נִ ֶ֔דף  -שֶ הרּוחַ דֹוחֲפֹו ּומַ כהּו עַל עלֶה אַ חר ְ
לְ שֹון חֲבטהְ " ,שדּופֹות ק ִדים" (בראשית מ"א) — ְשקִ יפן קִ דּום ,לְ שֹון מַ ְשקֹוףְ ,מקֹום חֲבטַ ת הַ דֶ לֶת,
וְ כן תַ ְרגּומֹו שֶ ל "חַ בּורה" (שמות כ"א) — מַ ְשקֹופי:
.23רש"י דברים (פרשת ראה) פרק יד פסוק כב
לא תבשל גדי וגו'… עשר תעשר  -מה עִ נְ יַן זֶה אצֶ ל זֶה? אמַ ר להֶ ם הַ קב"ה לְ יִ ְשראל :אַ ל ִתגְ ְרמּו לִ י
לְ בַ של גְ דיִ ים שֶ ל ְתבּואה עַד שֶ הן בִ ְמעי ִאמֹותיהֶ ן ,שֶ ִאם אין אַ תֶ ם ְמע ְַש ִרים מַ ע ְַשרֹות כראּוי כְ שֶ הּוא
ּושדפה לִ פְ ני קמה" ,וְ כן לְ עִ נְ יַן
סמּוְך לְ הִ ְתבַ של אֲנִ י מֹוצִ יא רּוחַ ק ִדים וְ הִ יא ְמשַ דַ פְ תן ,שֶ ֶנאֱמַ ר (מלכים ב י"ט) " ְ
כּורים:
בִ ִ
 .24רש"י שמות (פרשת משפטים) פרק כא פסוק כה
חבורה  -הִ יא מַ כה שֶ הַ דם נִ צְ רר בּה וְ אינֹו יֹוצא ,אֶ ּלא שֶ מַ א ֲִדים הַ בשר כְ נֶגְ דֹוּ ,ולְ שֹון חַ בּורה טק"א
בְ ַלעַז ,כְ מֹו וְ נמר חֲבַ ְרברתיו (ירמיהו י"ג) ,וְ תַ ְרגּומֹו מַ ְשקֹופֵ י ,לְ שֹון חֲבטה ,בטדו"רא בְ ַלעַז ,וְ כן ְשדּופֹות
ק ִדים (בראשית מ"א)ְ ,שקִ יפן קִ דּום – חֲבּוטֹות ברוחַ  ,וְ כן ַעל הַ מַ ְשקֹוף ,עַל שם שֶ הַ דֶ לֶת נֹוקש עליו:
.25ישעיהו פרק כז פסוק ו  -יג
יִשראל ּומלְ אּו פְ ני־תבל ְתנּובה( :ז) הַ כְ מַ כַ ת מַ כהּו הִ כהּו ִאם־כְ ֶה ֶרג
(ו) הַ ב ִאים י ְַשרש יַ עֲקב י ִציץ ּופ ַרח ְ
יבנה הגה בְ רּוחֹו הַ קשה ְביֹום ק ִדים( :ט) לכן בְ זאת יְ כפַ ר עֲֹון־
אסאה בְ שַ לְ חּה ְת ִר ֶ
הֲרגיו הרג( :ח) בְ סַ ְ
ַיעֲקב וְ ֶזה כל־פְ ִרי ה ִסר חַ טאתֹו בְ שּומֹו׀ כל־אַ בְ ני ִמזְבחַ כְ אַ בְ ני־גִ ר ְמנפצֹות לא־יקמּו אֲש ִר ים וְ חַ מנִ ים:
(י) ִכי ִעיר בְ צּורה בדד נ ֶוה ְמשּלח וְ ֶנעֱזב כ ִַמ ְדבר שם יִ ְרעֶ ה עגֶל וְ שם ְיִרבץ וְ כִ ּלה ְסעִ פֶ יה( :יא) בִ יבש
א־יְרח ֲֶמנּו עשהּו וְ יצְ רֹו לא
קְ צִ ירּה ִתשבַ ְרנה נ ִשים באֹות ְמ ִאירֹות אֹותּה ִכי לא עַם־בִ ינֹות הּוא ַעל־כן ל ַ
יְ חנֶ נּו :ס (יב) וְ היה בַ יֹום הַ הּוא יַחְ בט ה' ִמ ִשבלֶׁת הַ נהר עַ ד־נַ ִ֣חַ ל ִמצְ ֹ֑ריִ ם וְ אַ ֶתם ְתלקְ טּו לְ אַ ַחד אֶ חד בְ ני
יִשראל :ס (יג) וְ היה׀ בַ יֹום הַ הּוא יִ תקַע בְ שֹופר גדֹול ּובאּו האבְ ִדים בְ ֶא ֶרץ אַ שּור וְ הַ נִד ִחים ְב ֶׁ ִ֣א ֶׁרץ
ְ
ִמצְ ֹ֑ריִ ם וְ הִ ְשתַ חֲוּו לַה' בְ ַהר הַ קדֶ ש בִ ירּושל ִִָֽם:
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