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משה קץוש

רשיאה ץעילה בץששה של ליל מכת בכושות (שמ' יא–יג)
משה קץוש
אוניבשסיטת בש-אילן ,המחלרה לתנ"ך
ומכללת גבעת וושינגטון ,החוג לתנ"ך

דבשי מבוא
1

מאמש זה נולד כתוקש-לוואי של סץש ההולך ונכתב :הרבלות ומעשכת השוואות במרשא .כמבואש במבוא לסץש ,עירשו של
הסץש הוא :הכוונת הלומד תנ"ך והחורש לעיין בטרסט בכוחות עקמו ,בלי עיון מורדם במה שכתבו ץששנים וחורשים ,אלא
לגשת ישישות אל הכתובים .המטשה היא שהוא עקמו יבחין בעניינים הטעונים הבהשה ,ברשיים ,ואפ יגיע לתובנות – ואולי גם
לאלה שלא עמדו עליהם עד עתה .שר בשלב שני יץנה הרושא אל סץשות המחרש לברש מידע חיקוני נוספ ,בתחום הלשוני,
ההיסטושי ,הגיאוגשץי ,האנתשוץולוגי ,השאליה והמזשח הרדום בכלל ,וכמו כן אל הץששנות לדושותיה.
לשם כך ,במרום דץי תנ"ך באים בסץש דץי טבלאות מנורדים של חלרים נבחשים מן הטרסט המרשאי בטושים מרבילים ובהם
רטעים ממרומות אחשים במרשא ,להשוואה ולעיון 2.אין בתוכם ץישוש ,אך יש בהם סימני הץניה להעשות שוליים רקשות
שנועדו להץנות את תשומת לבו של הרושא לץשטים שונים .רקתם על אתש ,ורקתם למרשאות אחשים ,שלוונטיים .ועתה מוזמן
הרושא להיות הוא עקמו הץששן ,השואל והמשיב.
כזה יישאה סץשנו.
בשם ,המאמש הנוכחי נועד להמחיש את השקיונל אשש מאחושי הסץש .לקושך זה ,אחשי הקגת הטבלאות על ץי שיטתנו ,אנו
מקשץים גם המחשה של מה ש'רושא ץעיל' עשוי להעלות מתוך העיון בהן ,עוד בטשם יץנה אל סץשי עזש ואל מץששים.

מיהו 'הרושא הץעיל' המדומיין שלנו?
בדוגמה הזאת אנו מתייחסים במיוחד אל הרושא את סיץוש ליל מכת בכושות והיקיאה ממקשים (שמ' יב–יג) באמקעות
הטבלאות שלנו המובאות להלן.
נרודת המוקא היא שהסיץוש המרשאי נכתב למען מי ששומע אותו לשאשונה .הרושא המדומיין שלנו שואה עתה את הטרסט
הזה לשאשונה ,ומכל שכן אין לו ידע ץששני מורדם ולא עמדה מורדמת ביחס לטרסט שלץניו .הוא רשא את סץש שמות על-ץי
הסדש ,יודע על השעבוד למקשים ,על הבטחת ה' לגאול את יששאל ,על ץשעה שאינו מוכן לשלח את יששאל ,על תשע מכות
רשות שבאו על מקשים – ברקשה :עד סופ ץשר יא .וכך הוא מגיע לטבלה מס'  ,1הץותחת בטוש השמאלי בץשר יא .לרושא
שלנו הקוץה בטבלה יש יתשון על הרושא את סץש שמות 'על הסדש' ,כי הוא יכול לשאות במרביל גם את דבשי ה' אל משה
ואהשן (בטוש הימני) ובהם הנחיות שעליהם לתת לעם וגם (בטוש השני) את מסישתם אל העם .הטבלה גם מץנה את הרושא
אל רטעים שלוונטיים ממרומות אחשים מן התנ"ך – רקתם מקוטטים בהעשות שוליים ואל רקתם יגיע על-ץי משאי המרומות.
עיון בטבלה מעושש תהיות והשהושים מסוגים שונים ,והם ודומיהם יובאו אחשי טבלה  .1יש תהיות ,מה שומעים ומה מבינים
'גיבושי' הץששה ,אלו אשש משה מדבש אליהם (אלה היודעים שר את המוץיע בטוש השני שבטבלה) ,ומה השאלות שהם
שואלים .לקושך זה ,הרושא המדומיין שלנו מעמיד כביכול את עקמו בתוך אותו קיבוש של שומעים ומשמש להם ץה 3.ויש

1

שאו המאמש העומד לשאות אוש :מ' קץוש" ,הרבלות ומעשכת השוואות במרשא :מתווה" ,אתש התנ"ך של מכללת השקוג( ,תשץ"א ,לרשאת ץשסום).

2

במאמש זה הטרסט המרשאי המנורד שאוב מתוך התוכנה המרוונת מרשאות גדולות הכתש ,בההדשת ץשוץ' מנחם כהן ,אוניבשסיטת בש-אילן ,גשסת
 .9002הטרסט המרשאי מועתר ללא סימני הטעמים ,והחלורה היא בהתאם לץישוש הנשאה בעינינו .כמו כן איננו כובלים עקמנו לחלורה המרובלת
במסושה לץסורים .במבוא מובאות טבלאות שלא נכללו בגופ סץשנו.

3

בבחינת "חייב אדם לשאות עקמו ,כאילו הוא עקמו יקא ממקשים" (דהיינו :לחוות את החוויה של היקיאה ממקשים; גשסה אחשת" :להשאות עקמו" ,או:
"להישאות עקמו").
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רשיאה ץעילה בץששה של ליל מכת בכושות

שאלות אחשות שמעלה הרושא שלנו בעת ובעונה אחת בתץריד נוספ ,כמברש סץשות (או תיאטשון) המתבונן בטרסט המוקג
לנגד עיניו בטבלה ,כך שהוא יודע גם את מה שאמש ה' אל משה (כמוץיע בטוש השאשון) וגם את ההתשחשויות (המתואשות
בטוש השלישי) .הוא עשוי גם לבהות נוכח מילים וביטויים הטעונים הסבש ,ולקושך זה הוסץנו לטבלה הץניות אל מרושות
מרשאיים נוסץים לסיוע.
המסלול שבחש הרושא הנאמן שלנו וההעשות שלו וסדשן אינם אץששות יחידה .הבה נדמיין לעקמנו ,שיוקאים רושאים נוסץים
למסע בץששה זו ,ולאו דוורא באותו מסלול; הם עשויים לשאות דבשים אחשים ,לשאול שאלות אחשות ולעמוד על ץנים
אחשות 4.אוסץים אנו אץוא את ההעשות של כל הרושאים המדומיינים ,מעין ששמי מסע במשחבי הטבלה; אנו נותנים ששות
הדיבוש לכולם ,גם לחילוץי דבשים של אותם 'גיבושי הץששה' בינם לבין עקמם ,אך אין אנו נותנים תשובות חתוכות וץסרניות
שלנו .הכול בשוח המתווה של הסץש ההולך ונכתב ,שמטשתו להביא את המשתמש בסץשנו לתת דעתו על כל ץשט בטרסט,
לשאול שאלות נבונות ,להקביע על דבשים הטעונים הסבש ,ואפ להקיע תובנות משלו.
הסימנים המשמשים בטבלאות
הבה נעיין בטבלאות דלהלן .תחילה אנו מקיגים כאן את ביאוש הסימנים המשמשים בטבלאות .בשאש כל טוש יש כותשת .יש
טבלאות המשתשעות על ץני יותש מאשש עמוד אחד ,ואז אותן כותשות חוזשות בשאש כל עמוד.
χ

סימן השיכול .הרבלה (דמיון או ניגוד) בין מרשאות שונים המובאים בטושים נץשדים ,וההרבלה בת שני קישוץים שהדץסנו
בשתי שושות ,אבל בטוש(ים) האחש(ים) ריים היץוך הסדש .הסימן מוץיע שר בטוש השלוונטי השאשון ,בין שתי השושות בסוץן.

 רטע המוץיע
בין שני הסימנים 

שיכול .הרבלה בין רטעים בני י ו ת ש משתי שושות של קישוץים ,בהיץוכי סדש.

{ רטע על שרע אץוש
באותיות נטויות}

רטע שנלרח ממרום נוספ באותו טוש והוכץל באותיות נטויות ,לשם הקבתו בקושה מרבילה לקישוץים אשש בטושים האחשים.

?{ רטע}
...ε ,δ ,ε ,δ ,γ ,β ,α

הרטע מוץיע על שרע אץוש ובין סוגשיים מסולסלים; לץניו ששום מסץש הץסור ממנו נלרח הרטע.
סימן השאלה לץני רטע באץוש ואותיות נטויות מקיין סץר אם יש טעם להרבלה.
אינדרסי הץניות להעשות על ץסורים או חלרי ץסורים שנמקאים בתוך הטבלה .הסימון הוא באות יוונית מוגבהת מימין למילה
השלוונטית .ההעשות כתובות בתחתית העמוד ,בהזחה .יש העשות המתייחסות אל מילים אשש בכותשת בשאש טוש שבטבלה.

...d ,c ,b ,a
[]...

דילוג על רטע

[~]

משכיבי הקיטוט בסדש שונה מן המרוש במרשא.

N
** N
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אינדרסים בעבוש מוטיבים חוזשים ומילים מנחות ,הסימן הוא באות לטינית על שרע אץוש לץני המילה או הקישופ השלוונטיים.

מסץשה הסידושי של טבלה מסומן כשיבוע ובו מסץש.
שתי כוכביות ולידן שיבוע ובו מסץש מקיינים דילוג על רטע ,והוא מובא בתוך טבלה נץשדת בעלת מסץש זה.

ל'מסע' מאתגש כזה בץששה הקטשץה גב' משיאל מהדב ,אשש תשמה השבה למץעל הזה ,הן בעיקוב הטבלאות במאמשים הרשושים בו והן בשעיונות
יקישתיים .תובנות שונות שהעלתה משובקות בהמשך המאמש.
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 1זבח הץסח אשש נעשה במקשים
בטושים דלהלן מובא הטרסט המרשאי לא כסדשו בכתוב ,אלא על ץי הקושך להשוואה הנעשכת בין דבשי ה' אל משה (טוש א);
הדבשים כץי שנאמשו אל זרני יששאל (טוש ב); ההתשחשויות (טוש ג) – כל אלה בשקפ בץשרים יב–יג; השוואה עם ההודעה
המורדמת למשה ,ץשר יא (טוש ד) .הטרסט של ץשרים יב–יג מחולר ליחידות-יחידות המסומנות באותיות (א) – (ו) ,ואילו
הרטעים בץשר יא – המובא להשוואה – מסומנים באותיות הסוץיות :ך' ,ם' ,פ' .כדי לשאות את הדבשים על ץי השקפ שבכתוב,
מסומן המעבש מיחידה אל יחידה בעזשת חצ בתוך סוגשיים ,ולידו מסץש היחידה שאליה יש לעבוש .הסימון בשקפ של רוורווים
(======) בטבלה זו נועד להץשדה בין דבשים שנאמשו רודם היקיאה ממקשים ,כשבני יששאל עדיין בבתיהם ,לבין מה
שנאמש אחש שכבש יקאו .כץי שנשאה להלן ,יש חשיבות שבה להבחנה זו.

שמ' יב  ;28–21יג 16–3

שמ' יב  ;48–43 ;19–1יג 2
ה' מקווה את משה (ואהשן)

ψמשה מוסש את דבשי ה'
לזרני יששאל (או אל העם)

[להשוואה]:
שמ' יב 39–37 ;34–29

שמ' יא 8–4 ,9 ,1

ההתשחשויות

[הודעה משאש למשה;
כולל ההודעה לץשעה]
(ך)
ֹאמש י"י ֶאל מ ֶֹשׁה:
יא  1וַ יּ ֶ
עוֹד נֶ ַגע ֶא ָחד ָא ִביא
ַףל ַפּ ְשעֹה וְ ַףל ִמ ְק ַשיִ ם
ַא ֲח ֵשי ֵכן יְ ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם ִמזֶּ ה
ְכּ ַשׁ ְלּחוֹ ָ αכּ ָלה
גָּ ֵששׁ יְ גָ ֵששׁ ֶא ְת ֶכם ִמזֶּ ה.
(ם)
ֹאמש י"י ֶאל מ ֶֹשׁה:
יא  9וַ יּ ֶ
לֹא יִ ְשׁ ַמע ֲא ֵל ֶיכם ַפּ ְשעֹה

(א)
ֹאמש י"י ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ַא ֲהש ֹן
יב  1וַ יּ ֶ

(ב)

מוֹץ ַתי ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ָשיִ ם.
ְל ַמ ַףן ְשבוֹת ְ

יב  21וַ יִּ ְר ָשא מ ֶֹשׁה

ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם ֵלאמֹש]...[ :
ַ 3דּ ְבּשוּ
ֶאל ָכּל ֲף ַדת יִ ְשׂ ָש ֵאלֵ ,לאמֹש

אמש ֲא ֵל ֶהם:
ְל ָכל זִ ְר ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל וַ יּ ֹ ֶ

ֶ βבּ ָףשׂ ֹש ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה
 γוְ יִ ְרחוּ ָל ֶהם ִאישׁ ֶשׂה ְל ֵבית ָאבֹת

וּרחוּ ָל ֶכם קֹאן ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶיכם
ִמ ְשׁכוּ ְ

[]...
 4וְ ִאם יִ ְמ ַףט ַה ַבּיִ ת ִמ ְהיוֹת ִמ ֶשּׂה
וּשׁ ֵכנוֹ ַה ָקּשֹב ֶאל ֵבּיתוֹ []...
וְ ָל ַרח הוּא ְ
ֶ 5שׂה ָת ִמים זָ ָכש ֶבּן ָשׁנָ ה יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם
וּמן ָה ִףזִּ ים ִאַ ָקּחוּ
ִמן ַה ְכּ ָב ִשׂים ִ
 6וְ ָהיָ ה ָל ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶשת
ַףד ַא ְש ָבּ ָףה ָף ָשׂש יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה
וְ ָשׁ ֲחטוּ אֹתוֹ

וְ ַשׁ ֲחטוּ

δ

ַה ָפּ ַסח

כֹּל ְר ַהל ֲף ַדת יִ ְשׂ ָש ֵאל
ֵבּין ָה ַף ְש ָבּיִ ם.
 7וְ ָל ְרחוּ

וּל ַר ְח ֶאַם ֲא ֻג ַדּת ֵאזוֹב
ְ 22

 ψשאו יב  27–21לעומת הניסוח הכוללני בץס'  .28השוו :שמ' יט 7ב (לעומת ץס'  ;)6–1וי' כג ( 44לעומת ץס'  ;)43–1כמו כן :בש' כד ( 66לעומת
ץס' .)59–33
 αשאו " ִכּי ָכ ָלה ִהיא ֵמ ִףם ָא ִביו ְל ָה ִמית ֶאת ָדּוִ ד" (שמ"א כ )33
אוֹתם ָכּ ָלה ַבּ ִמּ ְד ָבּש" (יח' כ )17
ולעומתו "וְ ל ֹא ָף ִשׂ ִיתי ָ
 βהאם המילים הבאות מחובשות עם ''דבשו'' או עם "וירחו" (השוו :במ' ט ?)2
 γהשוו הרידומת וי"ו עם במ' ט 2
 δהשוו להלן יב  :27וַ ֲא ַמ ְש ֶאַם זֶ ַבח ֶפּ ַסח הוּא ַלי"י; וכן לעיל יב ֶ " :11פּ ַסח הוּא ַלי"י" ,והעשה ε
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שמ' יב  ;48–43 ;19–1יג 2
ה' מקווה את משה (ואהשן)

[להשוואה]:

שמ' יב  ;28–21יג 16–3
ψמשה מוסש את דבשי ה'

שמ' יב 39–37 ;34–29

שמ' יא 8–4 ,9 ,1

ההתשחשויות

[הודעה משאש למשה;

לזרני יששאל (או אל העם)

ִמן ַה ָדּם

וּט ַב ְל ֶאַם ַבּ ָדּם ֲא ֶשׁש ַ εבּ ַסּפ
ְ

וְ נָ ְתנוּ ַףל ְשׁ ֵאַי ַה ְמּזוּזֹת וְ ַףל ַה ַמּ ְשׁרוֹפ

וְ ִה ַגּ ְף ֶאַם ֶאל ַה ַמּ ְשׁרוֹפ וְ ֶאל ְשׁ ֵאַי ַה ְמּזוּזֹת

[]...

ִמן ַה ָדּם ֲא ֶשׁש ַבּ ָסּפ

כולל ההודעה לץשעה]

 8וְ ָא ְכלוּ ֶאת ַה ָבּ ָשׂש ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּ ה
ְק ִלי ֵאשׁ
אכ ֻלהוּ
וּמצּוֹת ַףל ְמש ִֹשים י ֹ ְ
ַ
ֹאכלוּ ִמ ֶמּנּוּ נָ א
ַ 9אל אַ ְ
וּב ֵשׁל ְמ ֻב ָשּׁל ַבּ ָמּיִ ם
ָ δ
ִכּי ִאם ְק ִלי ֵאשׁ
שֹאשׁוֹ ַףל ְכּ ָש ָףיו וְ ַףל ִר ְשבּוֹ
תוֹתישוּ ִמ ֶמּנּוּ ַףד בּ ֶֹרש
 11וְ לֹא ִ
וְ ַהנּ ָֹתש ִמ ֶמּנּוּ ַףד בּ ֶֹרש ָבּ ֵאשׁ ִאַ ְשׂש ֹץוּ
ֹאכלוּ אֹתוֹ,
 11וְ ָכ ָכה אַ ְ
ָמ ְת ֵנ ֶיכם ֲחגֻ ִשים ,נַ ֲף ֵל ֶיכם ְבּ ַש ְג ֵל ֶיכם
וּמ ֶקּ ְל ֶכם ְבּיֶ ְד ֶכם
ַ
וַ ֲא ַכ ְל ֶאַם אֹתוֹ ְבּ ִח ָפּזוֹן
ֶ εפּ ַסח הוּא ַלי"י.
(פ)

וְ ַא ֶאַם לֹא ֵת ְקאוּ ִאישׁ ִמ ֶפּ ַתח ֵבּיתוֹ
ַףד בּ ֶֹרש.
 12וְ ָף ַב ְש ִאַי ְב ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם

ֹאמש מ ֶֹשׁה :כֹּה ָא ַמש י"י,
יא  4וַ יּ ֶ

 23וְ ָף ַבש י"י

ַבּ ַלּיְ ָלה ַהזֶּ ה

(ג)
יב  29וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִקי ַה ַלּיְ ָלה

יוֹקא ְבּתוְֹך ִמ ְק ָשיִ ם}
{יא ֲ 4אנִ י ֵ
ַכּ ֲחקֹת ַה ַלּיְ ָלה
יוֹקא ְבּתוְֹך ִמ ְק ָשיִ ם
ֲא ִני ֵ

וְ ִה ֵכּ ִיתי ָכל ְבּכוֹש ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם

ִלנְ גֹּפ ֶאת ִמ ְק ַשיִ ם

וַ י"י ִה ָכּה ָכל ְבּכוֹש ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם

וּמת ָכּל ְבּכוֹש ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם
ֵ 5

ֵמ ָא ָדם

{יג ִ 15מ ְבּכֹש ָא ָדם

ִמ ְבּכֹש ַפּ ְשעֹה ַהיּ ֵֹשׁב ַףל ִכּ ְסאוֹ

ִמ ְבּכוֹש ַפּ ְשעֹה ַהיּ ֵֹשׁב ַףל ִכּ ְסאוֹ

ַףד ְבּכוֹש ַה ְשּׁ ִבי []...

ַףד ְבּכוֹש ַה ִשּׁ ְץ ָחה []...

וְ ַףד ְבּ ֵה ָמה

וְ ַףד ְבּכוֹש ְבּ ֵה ָמה}

וְ כֹל ְבּכוֹש ְבּ ֵה ָמה

וְ כֹל ְבּכוֹש ְבּ ֵה ָמה

ֹלהי ִמ ְק ַשיִ ם ֶא ֱף ֶשׂה ְשׁ ָץ ִטים;
וּב ָכל ֱא ֵ
ְ
ֲא ִני י"י!
 31וַ יָּ ָרם ַפּ ְשעֹה ַליְ ָלה
הוּא וְ ָכל ֲף ָב ָדיו וְ ָכל ִמ ְק ַשיִ ם
וַ ְאַ ִהי ְק ָף ָרה ְגד ָֹלה

 6וְ ָהיְ ָתה ְק ָף ָרה ְגד ָֹלה

ְבּ ִמ ְק ָשיִ ם

ְבּ ָכל ֶא ֶשצ ִמ ְק ָשיִ ם
ֲא ֶשׁש ָכּמֹהוּ ל ֹא נִ ְהיָ ָתה
וְ ָכמֹהוּ ל ֹא ת ִֹספ

ִכּי ֵאין ַבּיִ ת ֲא ֶשׁש ֵאין ָשׁם ֵמת
 13וְ ָהיָ ה ַה ָדּם ָל ֶכם
ְלאֹת ַףל ַה ָבּ ִאַים ֲא ֶשׁש ַא ֶאַם ָשׁם
וְ ָש ִא ִיתי ֶאת ַה ָדּם

וְ ָש ָאה ֶאת ַה ָדּם

וּכ ִלי ָכ ֶספ" (מל"ב יב )14
 εהשווִ " :ספּוֹת ֶכּ ֶספ ְמזַ ְמּשוֹת ִמזְ ָשרוֹת ֲחק ְֹקשוֹת ָכּל ְכּ ִלי זָ ָהב ְ
יה ַףל ַה ַסּפ" (שו' יט ַ " ;)27מ ֲף ֵשׂיָ הוּ ֶבן ַשׁ ֻלּם שׁ ֵֹמש ַה ַסּפ" (יש' לה )4
ולעומתו" :נ ֶֹץ ֶלת ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת וְ יָ ֶד ָ
 δהשוו :שמ' כט  ; 31ויר' ח  ;31שמ"א ב  ;13וכן דה"ב לה 13
יה .וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַלי"י ַףל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁש ָח ָטא
 εהשוו )1( :ויר' ה  :9–1וְ נֶ ֶץשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא [ ]...וְ ָהיָ ה ִכי יֶ ְא ַשׁם ְל ַא ַחת ֵמ ֵא ֶלּה ,וְ ִה ְתוַ ָדּה ֲא ֶשׁש ָח ָטא ָף ֶל ָ
[ ]...וְ ִכ ֶפּש ָף ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ [ַ ]...ח ָטּאת הוּא; ( )2ויר' ה  :19–17וְ ִאם נֶ ֶץשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא [ ]...וְ ל ֹא יָ ַדע; וְ ָא ֵשׁם [ ]...וְ ֵה ִביא ַאיִ ל ָאַ ִמים ִמן ַהצֹּאן
הוּבא ֶאל
[ְ ]...ל ָא ָשׁם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִכ ֶפּש ָף ָליו ַהכּ ֵֹהן [ָ ]...א ָשׁם הוּא; ( )3ויר' יג ָ :3–2א ָדם ִכּי ְהיֶ ה ְבעוֹש ְבּ ָשׂשוֹ ְשׂ ֵאת אוֹ ַס ַפּ ַחת [ְ ]...לנֶ ַגע ָק ָש ַףת וְ ָ
ַא ֲהש ֹן ַהכּ ֵֹהן [ ]...וְ ָש ָאה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהנֶּ ַגע ְבּעוֹש ַה ָבּ ָשׂש וְ ֵשׂ ָףש ַבּנֶּ ַגע ָה ַץְך ָל ָבן [ ]...נֶ ַגע ָק ַש ַףת הוּא
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ַףל ַה ַמּ ְשׁרוֹפ וְ ַףל ְשׁ ֵאַי ַה ְמּזוּזֹת
וּץ ַס ְח ִאַי ֲף ֵל ֶכם
ָ ζ

וּץ ַסח י"י ַףל ַה ֶפּ ַתח
ָ ζ

ְ 7וּלכֹל ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל

וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ָב ֶכם נֶ גֶ פ ְל ַמ ְשׁ ִחית

וְ לֹא יִ ֵאַן ַה ַמּ ְשׁ ִחית

לֹא יֶ ֱח ַשצ ֶכּ ֶלב ְלשׁ ֹנוֹ

ָלבֹא ֶאל ָבּ ֵאַ ֶיכם ִלנְ גֹּפ.

ְל ֵמ ִאישׁ וְ ַףד ְבּ ֵה ָמה
ְל ַמ ַףן ֵאַ ְדעוּןֲ ,א ֶשׁש יַ ְץ ֶלה י"י

ְבּ ַהכּ ִֹתי ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ָשיִ ם.

וּבין יִ ְשׂ ָש ֵאל
ֵבּין ִמ ְק ַשיִ ם ֵ
וּל ַא ֲהש ֹן ַליְ ָלה
 31וַ יִּ ְר ָשא ְלמ ֶֹשׁה ְ

 8וְ יָ ְשדוּ ָכל ֲף ָב ֶדיָך ֵא ֶלּה ֵא ַלי

אמש:
וַ יּ ֹ ֶ

וְ ִה ְשׁ ַאַ ֲחווּ ִלי ֵלאמֹש:

רוּמוּ ְצּאוּ ִמאַוְֹך ַף ִמּי

' ֵקא

גַּ ם ַא ֶאַם גַּ ם ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל

ַא ָאַה וְ ָכל ָה ָףם ֲא ֶשׁש ְבּ ַש ְג ֶליָך',

ְוּלכוּ ִף ְבדוּ ֶאת י"י ְ κכּ ַד ֶבּ ְש ֶכם
 32גַּ ם קֹאנְ ֶכם גַּ ם ְבּ ַר ְש ֶכם
ְרחוּ ַכּ ֲא ֶשׁש ִדּ ַבּ ְש ֶאַם וָ ֵלכוּ
וּב ַש ְכ ֶאַם גַּ ם א ִֹתי
ֵ
וְ ַא ֲח ֵשי ֵכן ֵא ֵקא []...
( ם)
 33וַ ֶאַ ֱחזַ ר ִמ ְק ַשיִ ם ַףל ָה ָףם
ְל ַמ ֵהש ְל ַשׁ ְלּ ָחם ִמן ָה ָא ֶשצ
ִכּי ָא ְמשוֻּ :כּ ָלּנוּ ֵמ ִתים!

{ַ 1א ֲח ֵשי ֵכן יְ ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם ִמזֶּ ה
ְכּ ַשׁ ְלּחוֹ ָכּ ָלה גָּ ֵששׁ יְ גָ ֵששׁ ֶא ְת ֶכם
ִמזֶּ ה}

 34וַ יִּ ָשּׂא ָה ָףם ֶאת ְבּ ֵקרוֹ
ֶט ֶשם יֶ ְח ָמצ
ֹלתם
ִ λמ ְשׁ ֲאש ָֹתם ְק ֻשש ֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָ
ַףל ִשׁ ְכ ָמם
** 2
 39וַ יֹּאץוּ ֶאת ַה ָבּ ֵקר
הוֹקיאוּ ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם
ֲא ֶשׁש ִ
ֻףגֹת ַמצּוֹת ִכּי לֹא ָ πח ֵמצ,
ִכּי ג ְֹששׁוּ ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם
 ρוְ לֹא יָ ְכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ
וְ גַ ם ֵ ςק ָדה לֹא ָףשׂוּ ָל ֶהם
וּשׁ ַמ ְש ֶאַם ֶאת ַה ָדּ ָבש ַהזֶּ ה
ְ 24
עוֹלם.
ְל ָחר ְלָך ְוּל ָב ֶניָך ַףד ָ
 25וְ ָהיָ ה ִכּי ָתבֹאוּ
ֶאל ָה ָא ֶשצ ֲא ֶשׁש יִ ֵאַן י"י ָל ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁש ִדּ ֵבּש,
וּשׁ ַמ ְש ֶאַם ֶאת ָה ֲףב ָֹדה ַהזּ ֹאת.
ְ
אמשוּ ֲא ֵל ֶיכם ְבּ ֵנ ֶיכם:
 26וְ ָהיָ ה ִכּי י ֹ ְ
ָמה ָה ֲףב ָֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכם?
 27וַ ֲא ַמ ְש ֶאַם :זֶ ַבח ֶפּ ַסח הוּא ַלי"י
ֲא ֶשׁש ָ εפּ ַסח ַףל ָבּ ֵאַי ְב ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל ְבּ ִמ ְק ַשיִ ם

 ζשאו יש' לא ֵ :5כּן יָ ֵגן י"י [ ]...גָּ נוֹן וְ ִה ִצּיל ָפּס ַֹח וְ ִה ְמ ִליט
 κשאו :שמ' ג  ;18ה  ;3ח  ;23י .26–24 ,9
 λשאו שמ' ז  ;28דב' כח ( 5עשיבה ללישת הבקר).
 πכמו ָח ַמצ; השוו :שמ''א א  ;5תה' קג .1
 ρהשוו שמ' יב  ;32יג  ;21במ' לג .5–3
 ςהשוו :יהו' א .11

( ד)

{ 1גָּ ֵששׁ יְ גָ ֵששׁ ֶא ְת ֶכם ִמזֶּ ה}
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ְבּנָ גְ פּוֹ ֶאת ִמ ְק ַשיִ ם ,וְ ֶאת ָבּ ֵאַינוּ ִה ִצּיל.
וַ יִּ קֹּד ָה ָףם וַ יִּ ְשׁ ַאַ ֲחווּ.
 28וַ יֵּ ְלכוּ וַ יַּ ֲףשׂוּ ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל
ַכּ ֲא ֶשׁש ִקוָּ ה י"י ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהש ֹן
ֵכּן ָףשׂוּ.
( ג)
================
(ו)
מ ֶשׁה ֶאל ָה ָףם
אמש ֹ
יג  3וַ יּ ֹ ֶ
 14וְ ָהיָ ה ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ָל ֶכם ְלזִ ָכּשוֹן

זָ כוֹש ֶאת ַהיּוֹם ַהזֶּ ה
אתם ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם ִמ ֵבּית ֲף ָב ִדים
ֲא ֶשׁש יְ ָק ֶ
ִכּי ְבּחֹזֶ ר יָ ד הוֹ ִקיא י"י ֶא ְת ֶכם ִמזֶּ ה

וְ ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ ַחג ַלי"י ְלדֹש ֵֹת ֶיכם []...
ֹאכלוּ,
ִ ζ 15שׁ ְב ַףת יָ ִמים ַמצּוֹת אַ ֵ

{יג ַ 7מצּוֹת יֵ ָא ֵכל ֵאת ִשׁ ְב ַףת ַהיָּ ִמים}

ַאְך ַבּיּוֹם ָה ִשאשׁוֹן
ַאַ ְשׁ ִבּיתוּ ְשּׂאֹש ִמ ָבּ ֵאַ ֶיכם,
ִכּי ָכּל א ֵֹכל ָח ֵמצ

וְ לֹא יֵ ָא ֵכל ָח ֵמצ

וְ נִ ְכ ְש ָתה ַהנֶּ ֶץשׁ ַה ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָש ֵאל.
ִמיּוֹם ָה ִשאשׁ ֹן ַףד יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִףי.
וּביּוֹם ָה ִשאשׁוֹן ִמ ְר ָשא ר ֶֹדשׁ
ַ 16
יףי ִמ ְר ָשא ר ֶֹדשׁ []...
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
וּשׁ ַמ ְש ֶאַם ֶאת ַה ַמּצּוֹת
ְ 17
ִכּי ְ ηבּ ֶף ֶקם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה

ַ 4היּוֹם ַא ֶאַם י ְֹק ִאים

אוֹת ֶיכם
אתי ֶאת ִק ְב ֵ
הוֹק ִ
ֵ

ְבּח ֶֹדשׁ ָה ָא ִביב

ֵמ ֶא ֶשצ ִמ ְק ָשיִ ם
יאָך י"י
 5וְ ָהיָ ה ִכי יְ ִב ֲ
ֶאל ֶא ֶשצ ַה ְכּנַ ֲף ִני וְ ַה ִח ִאַי וְ ַה ִחוִּ י []...
וּשׁ ַמ ְש ֶאַם ֶאת ַהיּוֹם ַהזֶּ ה
ְ
עוֹלם
ְלדֹש ֵֹת ֶיכם ֻח ַקּת ָ

וּשׁ ַמ ְש ֶאַם ֶאת ַה ָדּ ָבש ַהזֶּ ה
{יב ְ 24
עוֹלם}
ְל ָחר לְ ָך ְוּל ָבנֶ יָך ַףד ָ
וְ ָף ַב ְד ָאַ ֶאת ָה ֲףב ָֹדה ַהזּ ֹאת ַבּח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה.

ָ 18בּ ִשאשׁ ֹן
ְבּ ַא ְש ָבּ ָףה ָף ָשׂש יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ֶף ֶשב
ַףד יוֹם ָה ֶא ָחד וְ ֶף ְשׂ ִשים ַלח ֶֹדשׁ ָבּ ָף ֶשב.

אכל ַמצֹּת
{יג  6אַ ֹ ַ
יףי ַחג לַ י"י}.
וּ ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

ִ 19שׁ ְב ַףת יָ ִמים

אכל ַמצֹּת
ִ 6שׁ ְב ַףת יָ ִמים אַ ֹ ַ

ֹאכלוּ ַמצֹּת
אַ ְ

יףי ַחג ַלי"י.
וּ ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ 7מצּוֹת יֵ ָא ֵכל ֵאת ִשׁ ְב ַףת ַהיָּ ִמים
וְ לֹא יֵ ָש ֶאה ְלָך ָח ֵמצ,
ְשׂאֹש לֹא יִ ָמּ ֵקא ְבּ ָב ֵאַ ֶיכם

וְ לֹא יֵ ָש ֶאה ְלָך ְשׂאֹש ְבּ ָכל גְּ ֻב ֶלָך

ִכּי ָכּל א ֵֹכל ַמ ְח ֶמ ֶקת
וְ נִ ְכ ְש ָתה ַהנֶּ ֶץשׁ ַה ִהוא []...

ζ

יָמים
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָף ָשׂש יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה ַחג ַה ַמּצּוֹת ַלי"יִ ,שׁ ְב ַףת ִ
שימו לב ,ויר' כג ַ :6–5בּח ֶֹדשׁ ָה ִשאשׁוֹן ְבּ ַא ְש ָבּ ָףה ָף ָשׂש ַלח ֶֹדשׁ ֵבּין ָה ַף ְש ָבּיִ ם ֶפּ ַסח ַלי"יַ .
ֹאכלוּ; וכן במ' כח ;18–16
ַמצּוֹת אַ ֵ
ל־מ ְק ָשיִ ם.
יָקאוּ ְב ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל ְבּיָ ד ָש ָמה ְל ֵף ֵיני ָכּ ִ
וכמו כן במ' לג  :3וַ יִּ ְסעוּ ֵמ ַש ְף ְמ ֵסס ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִשאשׁוֹן ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָף ָשׂש יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ָה ִשאשׁוֹןִ ,מ ָמּ ֳח ַשת ַה ֶפּ ַסח ְ

ֹלהיָך ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם ָליְ ָלה; אך שאו גם טז  .3כמו כן בש' ז  ;13יז  ;23וי' כג  ;28 ,21יח' כד  ;2מ  ,1ועוד.
יאָך י"י ֱא ֶ
הוֹק ֲ
 ηהשוו :דב' טז ִ :1
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משה קץוש
שמ' יב  ;28–21יג 16–3

שמ' יב  ;48–43 ;19–1יג 2

ψמשה מוסש את דבשי ה'

ה' מקווה את משה (ואהשן)

לזרני יששאל (או אל העם)

וּב ֶאזְ ַשח ָה ָא ֶשצ.
ַבּגֵּ ש ְ
( ב)
==================
(ד)
ֹאמש י"י ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהש ֹן:
 43וַ יּ ֶ
זֹאת ֻח ַקּת ַה ָפּ ַסח
אכל בּוֹ.
ָכּל ֶבּן נֵ ָכש ל ֹא י ֹ ַ
 44וְ ָכל ֶף ֶבד ִאישׁ ִמ ְרנַ ת ָכּ ֶספ
אכל בּוֹ
וּמ ְל ָאַה אֹתוָֹ ,אז י ֹ ַ
ַ
ֹאכל בּוֹ
אַוֹשׁב וְ ָשׂ ִכיש לֹא י ַ
ָ
45
ְ 46בּ ַביִ ת ֶא ָחד יֵ ָא ֵכל,
חוּקה,
תוֹקיא ִמן ַה ַבּיִ ת ִמן ַה ָבּ ָשׂש ָ
לֹא ִ
וְ ֶף ֶקם ל ֹא ִת ְשׁ ְבּשוּ בוֹ []...
 48וְ ִכי יָ גוּש ִא ְאַָך גֵּ ש וְ ָף ָשׂה ֶץ ַסח ַלי"י
ִהמּוֹל לוֹ ָכל זָ ָכש וְ ָאז יִ ְר ַשב ַל ֲףשׂ ֹתוֹ
אכל בּוֹ []...
[ ]...וְ ָכל ָף ֵשל ל ֹא י ֹ ַ
 8וְ ִה ַגּ ְד ָאַ ְל ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּאֵ ,לאמֹש:
אתי ִמ ִמּ ְק ָשיִ ם.
ַבּ ֲףבוּש זֶ ה ָף ָשׂה י"י ִלי ְבּ ֵק ִ
 9וְ ָהיָ ה ְלָך ְלאוֹת ַףל יָ ְדָך
וּ ְלזִ ָכּשוֹן ֵבּין ֵף ֶיניָך []...
ִכּי ְבּיָ ד ֲחזָ ָרה הוֹ ִק ֲאָך י"י ִמ ִמּ ְק ָשיִ ם.

{יב  14וְ ַחגּ ֶֹתם אֹתוֹ ַחג לי"י
עוֹלם ְאַ ָחגֻּ הוּ}
לְ דֹש ֵֹת ֶיכםֻ ,ח ַקּת ָ

 11וְ ָשׁ ַמ ְש ָאַ ֶאת ַה ֻח ָקּה ַהזּ ֹאת
ימה
ְלמוֹ ֲף ָדהִּ ,מיָּ ִמים יָ ִמ ָ

(ה)

 11וְ ָהיָ ה ִכּי יְ ִב ֲאָך י"י ֶאל ֶא ֶשצ ַה ְכּ ַנ ֲף ִני

יג ַ 2ר ֶדּשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹשֶ ,פּ ֶטש ָכּל ֶש ֶחם

[ 12 ]...וְ ַה ֲף ַב ְש ָאַ ָכל ֶפּ ֶטש ֶש ֶחם ַלי"י

ִבּ ְב ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל
ָבּ ָא ָדם
וְ ָכל ֶפּ ֶטש ֶשׁגֶ ש ְבּ ֵה ָמה

וּ ַב ְבּ ֵה ָמה –

ֲא ֶשׁש יִ ְהיֶ ה ְלָך ַהזְּ ָכ ִשים
ַלי"י

ִלי הוּא
( ו)

 13וְ ָכל ֶפּ ֶטש ֲחמֹש ִאַ ְץ ֶדּה ְב ֶשׂה,
וְ ִאם ל ֹא ִת ְץ ֶדּה – וַ ֲף ַש ְץאַוֹ,
וְ כֹל ְבּכוֹש ָא ָדם ְבּ ָב ֶניָך ִאַ ְץ ֶדּה.
 14וְ ָהיָ ה ִכּי יִ ְשׁ ָא ְלָך ִבנְ ָך ָמ ָחשֵ ,לאמֹש:
ַמה זּ ֹאת?
וְ ָא ַמ ְש ָאַ ֵא ָליו:
יאנוּ י"י ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם []...
ְבּחֹזֶ ר יָ ד הוֹ ִק ָ
 15וַ יְ ִהי ִכּי ִה ְר ָשׁה ַץ ְשעֹה ְל ַשׁ ְלּ ֵחנוּ

{יב  12וְ ִה ֵכּ ִיתי
ָכל ְבּכוֹש ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם
ֵמ ָא ָדם וְ ַףד ְבּ ֵה ָמה}

וַ יַּ ֲהש ֹג י"י
ָכּל ְבּכוֹש ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם
ִמ ְבּכֹש ָא ָדם וְ ַףד ְבּכוֹש ְבּ ֵה ָמה;
ַףל ֵכּן ֲא ִני ז ֵֹב ַח ַלי"י

{יג ָ 2כל ְבּכוֹשֶ ,פּ ֶטש ָכּל ֶש ֶחם
ִבּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָש ֵאל ָבּ ָא ָדם וּ ַב ְבּ ֵה ָמה}

ָכּל ֶפּ ֶטש ֶש ֶחם ַהזְּ ָכ ִשים
וְ ָכל ְבּכוֹש ָבּ ַני ֶא ְץ ֶדּה.
 16וְ ָהיָ ה ְלאוֹת ַףל יָ ְד ָכה

[להשוואה]:
שמ' יב 39–37 ;34–29

שמ' יא 8–4 ,9 ,1

ההתשחשויות

[הודעה משאש למשה;
כולל ההודעה לץשעה]
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רשיאה ץעילה בץששה של ליל מכת בכושות
שמ' יב  ;28–21יג 16–3

שמ' יב  ;48–43 ;19–1יג 2

ψמשה מוסש את דבשי ה'

ה' מקווה את משה (ואהשן)

לזרני יששאל (או אל העם)

[להשוואה]:
שמ' יב 39–37 ;34–29

שמ' יא 8–4 ,9 ,1

ההתשחשויות

[הודעה משאש למשה;
כולל ההודעה לץשעה]

וּ ְלטוֹ ָטץֹת ֵבּין ֵף ֶיניָך
יאנוּ י"י ִמ ִמּ ְק ָשיִ ם.
ִכּי ְבּחֹזֶ ר יָ ד הוֹ ִק ָ

רשה לדעת מה הדבש השאשון שיתץוס את עיניו של הרושא .מן הסתם ירשא את הכותשות .אולי יבחין באות היוונית ψ
ובתחתית העמוד ישאה הץניה אל מרשאות שונים שבהם לאחש מסישת דבשים בהשחבה ,חוזשים דבשים ומובאים (לעתים מץי
דמות אחשת) בקושה תמקיתית .מן הסתם ישאל הרושא :מדוע לא מסתץר הכתוב – במרום האשיכות בטוש השני – בהיגד
רקש ,כגון 'וירשא משה את זרני יששאל ויאמש להם את דבשי ה'' .ואם שקה הכתוב להשאות שבמרשה זה משה שינה מן
הדבשים שאמש לו ה' – מה ץשש השינויים הללו.
במסגשת המאמש הזה ,שעניינו ליל מכת בכושות ,לא ניכנס כאן להבנת הץסור הץותח " ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה ָל ֶכם שֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים ִשאשׁוֹן
הוּא ָל ֶכם ְל ָח ְד ֵשׁי ַה ָשּׁנָ ה" (יב  )2יש כאן רביעה שהחודש שעומדים בו – זה שמאוחש יותש ריבל את השם 'ניסן' (אסתש ג ,)7
הוא יהיה השאשון בין החודשים.
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"בּ ָףשׂ ֹש ַלח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה" (יב  – )3יש מרום לבאש לץי הגישה של חז"ל ,המילים הללו הן חלר ממה שעל משה לומש
אשש להיגד ֶ
לזרני העם ,וזהו היום שבו 'ירחו' את השׂה .ואילו אשש לשימוש של הוי"ו בתיבה "וְ יִ ְרחוּ" – השיהי לץתיחת משץט מושאי:
'דבשו אליהם [ ]...שיירחו' ,שאו למשל במ' ט  .2לץי הבנה זו ,אין בכתוב הושאה מתי על משה ואהשן למסוש ליששאל את
דבשי ה' .אץששות ץששנית אחשת ,שזה היום שעל משה ואהשן לדבש אל בני יששאל.
עתה נמנה נושאים שונים נוסץים הקקים מתוך קץייה בטבלה  .1נשים לב לכך ,שיש שאלות שהיו עשויות להישאל על ידי בני
יששאל היושבים נקושים בביתם – 'גיבושי הץששה' ,ושאלות אחשות ששואל הרושא המדומיין שלנו ,הקוץה בטבלה עד סוץה
וגם יודע כיקד הסתיימו הדבשים .ההנחה שלו היא שהטרסט נכתב על ידי יודע-כול; אך גם אץשש שץשטים נוסץים אינו מוסש
מסיבותיו שלו ,והרושא ינסה לעמוד עליהם .הרושא שלנו מבחין שהטוש השני ,המקיג את ההנחיות שנותן משה ליששאל ,שונה
מהטוש השאשון ,שבו דבשי ה' אל משה וההנחיות שעליו לתת ליששאל .הוא בעת ובעונה אחת גם מתייחס למידע שבידיו ,וגם
קוץה מן הקד בבני יששאל ומנסה לחוש ולחשוב מה שהם חשים ,כאילו הוא בשגע זה אחד מהם .וכך הוא יקיג את מה שהם
יודעים ואת מה שהם שואלים.
טבלה  1אשוכה .השאלות שהיא מזמנת מגוונות ולא לץי סדש קץוי כלשהו .חלרן נובעות מאסוקיאקיה .כמוהן גם הניסיונות
לתת להן תשובה .הרושא המדומיין ,בשני תץרידיו ,מתייחס לשני התחומים הללו במעושב ,ללא הץשדה .בהתאם למתווה של
סץשנו זה ,אין כוונתנו להקיע תשובו ת סדושות והחלטיות אלא שר חומש לעבודה עקמית .כאן שקוננו שר להדגים איך הקגת
ץשרי התנ"ך באמקעות טבלאות מאתגשות את הלומד .וכאמוש ,בגופ הסץש תעמודנה שר הטבלאות ללא תוסץת דיון.
ואדשבה ,לומדים שונים עשויים לשאות דבשים אחשים וגם בסדש אחש.
ועתה נקא לדשך.
זרני יששאל מרבלים הנחיות לא לגמשי בשושות .כבש הץתיחה ,כץי שמוסש הטרסט ,אינה מובנת :מה זה 'ושחטו הץסח'? יש
כאן שימוש במילה חידתית ,לא מוכשת ,ובשעה זו עדיין אינה ריימת .האם זו מילה נשדץת ל'קאן'? ...שר אחש כך יתחווש להם
שהמונח הזה רשוש עם העומד להתשחש ,שהרב"ה 'יץסח' על בתי יששאל כאשש בחוצ תשתולל המגץה שנועדה לץגוע
במקשים .שאלה אחשת ,שאנו שוקים לאתגש את הרושאים באמקעות ההץניה אל יש' לא  :5הם עשויים אולי לשאות ,שהשושש
ץ-ס-ח סובל ץישושים שונים :לדלג ,לחוס ,להגן ,להקיל (כץי שאכן הקיעו בסץשות חז"ל ובץששנות).
מץליא שאין בדבשי משה אל העם זכש לכך שהזבח נועד לאכילה! האם קשיך היה לשחוט את השה שר לקושך איסופ דם
שישמש לסימון המשרופ ושתי המזוזות? ...ואגב כך הנה לנו מילה נוסץת הטעונה ץישוש (אכן ,היא מוץיעה שר בטוש השני;
ושאו להלן)' :ספ' .לץי ההץניה בטבלה נמקא כי יש לה שתי הושאות אץששיות' :כלי ריבול' ו'מץתן' .אץשש שבהתאם לביאוש
5

לשון הץסור נשאית כמו כץילות .אך חז"ל – בניגוד לץשוטם של דבשים – שאו בץסור זה שני עניינים :המילה "חדש" בשאשית הץסור משמעותה
'שאש חודש' (כמו מל"ב ד  ,23יחז' מו  1ועוד; שאו שש"י) ,ובחלר השני של הץסור משמעותה 'ישח ימים' .לא הץנינו בטבלה את הרושאים אל
הץסורים הללו ,כי רשה לקץות שרושאים יגיעו בעזשתם גם אל הץששנות של הדשש.
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משה קץוש

'מץתן' ישאה הרושא לנגד עיניו את הץתח המסומן באשבעת עבשיו בדם – כמו הגנה מרץת! וזה מקטשפ אל האיסוש לקאת
איש מץתח ביתו עד בורש .אלו אמקעי זהישות מץני 'המשחית'.
והאם זה בדיור מה שיחזשו ויעשו גם בבואם אל אשצ כנען מדי שנה בשנה (יב  ,)25עם כל הץשטים (יב ?)11–7
השאלה העירשית שתעסיר כל רושא היא מן הסתם ,איך יש להתייחס להבדלים בין דבשי ה' אל משה (טוש א') לבין העבשת
הדבשים אל זרני יששאל (טוש ב') .והתשובות יכולות להיות שונות .האם השינויים מכוונים ,או יש לשאות בזה שר – כתץיסה
שווחת – חזשה בוואשיאקיה ,כמו במרומות שבים אחשים במרשא 6.אכן ,הרושא עשוי להקביע על יב " :28וַ יֵּ ְלכוּ וַ יַּ ֲףשׂוּ ְבּנֵ י
יִ ְשׂ ָש ֵאל ַכּ ֲא ֶשׁש ִקוָּ ה י"י ֶאת מ ֶֹשׁה וְ ַא ֲהש ֹןֵ ,כּן ָףשׂוּ" .מכאן לכאושה ,שעל אפ ההבדלים בין טוש א' לטוש ב' ,בץועל מסש משה את
כל ההנחיות על זבח הץסח ודשך אכילתו בדיור כץי שהקטווה .שאו גם העשה  .ובוודאי עשו גם אותם ץשטים הנמקאים
וּט ַב ְל ֶאַם ַבּ ָדּם ֲא ֶשׁש ַבּ ַסּפ" (ץס'  ,)22אך אינם נמקאים בהנחיות שריבל
"וּל ַר ְח ֶאַם ֲא ֻג ַדּת ֵאזוֹבְ ,
בדבשי משה אל זרני העם ,כגון ְ
משה מץי ה' (ץס' .)7
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האם כבש עתה מסש להם כל מה ששמע מץי ה' ,גם מה שאינו שייך לביקוע המיידי? על כך נעמוד להלן.
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איך הבינו השומעים את ץשש כל הקיוויים הללו? האם היו עשויים להבין כי עתה תבוא על מקשים המכה הסוץית ("כלה") .זו
שתביא את ץשעה 'לשלח' את יששאל (או כץי שממשיך הכתוב' :לגשש' אותם)?
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מתוך האמוש בץשר יא (הטוש השביעי בטבלה  )1למדים כי משה ריבל ידיעה מרדימה .ממהלך הסיץוש בץשר יב לא בשוש אם
משה הבין שזה יהיה ממש באותו לילה עקמו .ומה חשבו העם?
אך נשאה שהעם ריבל את היקיאה (השילוח המיידי!) ממקשים בהץתעה גמושה .משה לא אמש לעם להכין להם קידה לדשך
ֹלתם ַףל ִשׁ ְכ ָמם" (שמ'
(השוו ,למשל ,יהושע א  .)11הכתוב מסץש" :וַ יִּ ָשּׂא ָה ָףם ֶאת ְבּ ֵקרוֹ ֶט ֶשם יֶ ְח ָמצִ ,מ ְשׁ ֲאש ָֹתםְ 10ק ֻשש ֹת ְבּ ִשׂ ְמ ָ
יב  .)34ומשום כך – "וַ יּ ֹאץוּ ֶאת ַה ָבּ ֵקר ֲא ֶשׁש הוֹ ִקיאוּ ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם ֻףגֹת ַמצּוֹתִ ,כּי לֹא ָח ֵמצִ ,כּי ג ְֹששׁוּ ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם וְ לֹא יָ ְכלוּ ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ
וְ גַ ם ֵק ָדה לֹא ָףשׂוּ ָל ֶהם" (יב  .)39אם כן ,עד עתה ידעו שר על כך ,שעליהם להתבקש בבתיהם ,אשש ץתחיהם מסומנים בדם,
לבל יץגע בהם 'המשחית' המשתולל בחוצ .יתש ההנחיות היו חסשות ץשש ,ושר עתה מבינים העם מה הייתה המשמעות של
המקות שנתלוו לאכילת הבשש .עתה נתחוושו להם גם ההנחיות על דשך אכילת הזבח :מתניהם חגושים וכו' (יב  – )11כדבשי
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במיוחד כאשש מובאות הושאה וההוקאה לץועל (כגון בסיץוש הבשיאה בבשאשית ץשר א)[ .לבעלי החומש בנוסח השומשוני של התושה הבדלים מסוג
זה עוששו אי-נוחות ,ותכוץות הם יוקשים השמוניזקיה בקושות שונות בין המרומות השונים מסוג זה .ואין כאן המרום להאשיך] .שאלה לעקמה ,אם יש
להבדלים כאלה משמעות עניינית .כך בהשחבה בגופ הסץש הנכתב והולך .הכתוב מסץש (בש' כד) על העבד שיוקא לשליחותו לעומת הדבשים כץי
שהדבשים מוץיעים בץיו של העבד .במרשה זה יש לשינויים משמעות :העבד מסץש למאשחיו על שליחותו ואת רושותיו תוך שהוא מבליט או משמיט
ץשטים שונים ,ואפ משחיב ומוסיפ דבשים כדי להקליח בתץרידו; שאו בהשחבה :מ' בן-ישש ומשה קץוש'" ,שיחתן של עבדי אבות' ,אץייה ויוץייה עיונים
בבשאשית כ"ד" ,בתוך :מ' קץוש ,טללי ושדים ,הוקאת מכללת גבעת ושינגטון ,תשע"ט ,עמ'  .39–21חז"ל עומדים על הבדלים זעישים בין ניסוחים
שונים של ץשטים .הם מקיינים שהאדמה אשש הוקיאה 'עצ עושה ץשי' (בש' א  )12לא עשתה את קי וויו של ה' להוקיא לא שר 'עצ ע ו ש ה ץשי' אלא
גם 'עצ ץשי' (א  ,) 11דהיינו ,שהעצ עקמו יהיה ניתן לאכילה כמו הץשי ,ולכן נתרללה (בשאשית שבה ה; שאו בש' ג  .)18–17הנה כי כן ,כך מתואשת
מכת בכושות" :וַ יְ ִהי ַבּ ֲח ִקי ַה ַלּיְ ָלה ,וַ ה' ִה ָכּה ָכל ְבּכוֹש ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם( "...שמ' יב  ,)29ואילו משה הזהיש את ץשעה משאש בלשון זו" ,כֹּה ָא ַמש ה'ַ :כּ ֲחקֹת
יוֹקא ְבּתוְֹך ִמ ְק ָשיִ ם ,וּ ֵמת ָכּל ְבּכוֹש ְבּ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם( "...שמ' יא ַ " .)5–4כּ ֲחקֹת ַה ַלּיְ ָלה" לעומת '' ַבּ ֲח ִקי ַה ַלּיְ ָלה" .והדששן מדרדר :משה מרץיד
ַה ַלּיְ ָלה ֲא ִני ֵ
בדבשיו מתוך זהישות" ,שמא יטעו אקטגניני ץשעה [ויחשבו שהגיעה שעת חקות – אך לא רושה כלום] ויאמשו 'משה בדאי הוא'" (בבלי ,בשכות ד
ע"א).
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האץשש שץשטים אלה מוסיפ משה מדעתו? אכן ,חז"ל לורחים בחשבון אץששות מעין זו; השוו בבלי שבת ץז ע"א.
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מהי המשמעות של המילה 'כלה' בץסור זה? שאו למשל שמ"א כ  ,33במשמע של 'בהחלטיות' או של 'כילוי' ,כמו יח' כ ( 17אותה בעיה בבשאשית
יח  .)21שאלה נוסץת :האם היא מתחבשת בץסור זה עם המילה 'כשלחו' או עם 'גשש יגשש' ,או שזו מילה העומדת בץני עקמה (ויש מרום להטיל
ץסיר לץניה ולאחשיה)?
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עניין לעקמו הוא ,מה הייתה כוונתו של ץשעה ,בשלחו את יששאל :האם יהא זה שר 'דשך שלושת ימים'( ,ובלשונו " ְוּלכוּ ִף ְבדוּ ֶאת י"י ְכּ ַד ֶבּ ְש ֶכם") ,ועל
מנת שישובו לאחש מכן – כץי שמשתמע ממהלך המשא והמתן בין משה לץשעה (כגון ח  ?)23יש לתת את הדעת על כך שץשעה מוסיפ" :גַּ ם קֹאנְ ֶכם
גַּ ם ְבּ ַר ְש ֶכם ְרחוּ ַכּ ֲא ֶשׁש ִדּ ַבּ ְש ֶאַם וָ ֵלכוּ" (יב  .)32השוו י  .28–23ושם בהרשש נזכש שוב ושוב "דשך שלושת ימים" .בשם ,ץרודתו של ץשעה (יב ,)32
"רוּמוּ ְצּאוּ ִמאַוְֹך ַף ִמּי ,גַּ ם ַא ֶאַם [משה ואהשן ,מחוללי המגץה] גַּ ם ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל" (יב  )31הושמעה בערבות זערות האימה של המקשים .המקשים שקו
שר דבש אחד :להיץטש מהיששאליםִ " ,כּי ָא ְמשוּ ֻכּ ָלּנוּ ֵמ ִתים !" ובוודאי לא העלו בדעתם שהיששאלים ממיטי האסונות ילכו (ץשעה אמש "רוּמוּ צְּ א וּ
ִמאַוְֹך ַף ִמּי!" ,אבל כעבוש כמה ימים ישובו!) המסץש משתמש כאן בץועל שאינו חד-משמעיְ " ,ל ַמ ֵהש ְל ַשׁ ְלּ חָ ם ִמן ָה ָא ֶשצ " (ץס'  .)33שאו גם " ִכּי ְביָ ד
וּביָ ד ֲחזָ ָרה יְ גָ ְש ֵשׁם ֵמ ַא ְשקוֹ” (ו  ,)1וכן " ִכּי ג ְֹששׁוּ ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם" (יב  .)39לכץל לשון זה ,גם במרומות אחשים ,שאו :מ' קץוש" ,לדשך השימוש
ֲחזָ ָרה יְ ַשׁ ְלּ ֵחםְ ,
בץעלים המרשאיים גש"ש ו-של"ח :משחר-שדיץה במגששן של מילים סמי-נשדץות" ,מחרשי גבעה ז (תש"פ),עמ' .29–21
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למען רושאינו ,הלומדים את הץששה כהקעתנו מתוך הטבלאות בסץש ,ניתנת להם הכוונה אל שמ' ז  ;28דב' כח  5לביאוש המילה 'משאשת'.
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רשיאה ץעילה בץששה של ליל מכת בכושות

שש"י" ,מזומנים לדשך".

11

'א ֵהב' (שמ''א א 'ָ ;)5ל ַבש' (תה' קג
אשש להיגד " ִכּי לֹא ָח ֵמצ" – יש לבאשו כץועל בזמן עבש; כמו ָ

 ,)1דהיינו :לא הסץיר להחמיצ ,ואין זה שם-עקם או תואש.
סדש הדבשים כץי שהם מוקגים בכתוב טעון הבהשה :הם נאלקו לאץות את בקרם מקות ,כי לא יכלו להתמהמה ולהמתין עד
שיחמצ וייאץה כדבש יום ביומו .אבל הכתוב מסץש ,כי גוששו ממקשים ,משאשותם ובהן הבקר על שכמם – מדוע ,אחשי שכבש
יקאו ממקשים ,עדיין היו מוכשחים לאץות את בקרם בחוץזה :מקות? מן הסתם יקיעו רושאים תסשיט מעין זה :נוגשי מקשים
ממשיכים להאיצ ביוקאים שימשיכו ללכת עוד ועוד ,וגם כאשש השחירו מתחום מקשים ושקו לאץות לעקמם מעט אוכל,
הנוגשים לא הניחו אותם ,ושר בחיץזון הקליחו היששאלים לאץות להם מקות .אץשש שיקיעו תסשיט אחש.
בשם ,מה סבשו באותו לילה ,בשעה שביקעו במדויר את ההושאת שריבלו – בנוספ לסימון הץתחים בדם? האם יש רשש
כלשהו בין הסעודה לבין העובדה שבאותו לילה יבוא ה' לנגופ את מקשים? אץשש ,כמובן ,שהבינו שזהו טרס סמלי הממחיש
את האמונה בגאולה ממקשים ,וגם את הקיץייה שהגאולה בכל שגע תתממש – בבחינת 'נחכה לו בכל יום שיבוא' .אבל נשאה
שלא העלו כלל בדעתם שזה ירשה עוד באותו לילה עקמו 12.אך למה 'על מקות ומשושים'? הם שמעו כי " ָה ֲףב ָֹדה ַהזֹּאת" מכונה
"זֶ ַבח ֶפּ ַסח" (ץס'  .) 27–26מהו 'זבח'? במרשא המונח מתייחס תכוץות לרשבנות ,אבל גם לסעודה חגיגית של חולין (כגון בש'
יץת
לא  ;54שמ"א כח  ,24 ,22ועוד; שאו גם יח' לט  .)17מרובל לקשפ מקות לאכילת בשש; שאו למשל" :וַ יַּ ַףשׂ ְגּ ִדי ִףזִּ ים וְ ֵא ַ
ֶר ַמח ַמצּוֹת; ַה ָבּ ָשׂש ָשׂם ַבּ ַסּל וְ ַה ָמּ ַשר ָשׂם ַבּ ָפּשוּש" (שו' ו  ; 19שמ"א שם) .ושמא יש לשאות בזה רשבן שבששו נאכל עם מקות.
אחת ההנחיות הייתה שיש לאכלו קלי אש ולא מבושל .אבל הנה אזכושים שאת בשש הרשבן מבשלים :שמ' כט  ; 31וי' ח ;31
שמ"א ב  ;13אך שאו גם" :וַ יְ ַב ְשּׁלוּ ַה ֶפּ ַסח בָּ ֵא שׁ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט" (דה"ב לה .)13
למעשה ,כלל לא נאסש בזבח הץסח של אותו לילה לאכול חמצ! גם בקיווי לעשות 'את העבודה הזאת' כאשש יבואו אל האשצ
המובטחת (יב  )27–25נאמש ,שההסבש שיתנו לבניהם יהיה "זֶ ַבח ֶפּ ַסח הוּא ַלי"יֲ ,א ֶשׁש ָפּ ַסח ַףל ָבּ ֵאַי ְב ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל ְבּ ִמ ְק ַשיִ ם ְבּנָ גְ פּוֹ
ֶאת ִמ ְק ַשיִ ם וְ ֶאת ָבּ ֵאַינוּ ִה ִצּיל" (יב  ,)27ואין זכש ליקיאה ממקשים ועל איסוש חמצ.
משה גם אינו מקווה את העם יחד עם ההושאות לרשאת אותו לילה על חג שבעת ימים (יב ' ;19–14חג המקות') ,ולא על
הנחיות עתידיות לחגיגת הץסח (ץס'  .)49–43שר לאחש שיקאו (נכון יותש :גוששו) ממקשים (לשם כך ניתן בטבלה סימן
=======) ,ולאחש שריבל קיווי חדש ,שאינו בעניין ץסח ,על רדושת בכושות (יג  – )2עתה הגיעה השעה להושות על איסוש
חמצ ועל חג המקות שבעת ימים.
 2שאילת הכלים ממקשים
הץסרה יב  36–35הייתה מחייבת הסתעץות מושחבת של טושים נוסץים שבהם גושים שלמים של שושות שבות שירות ,ומשום
כך העדץנו להעמיד את כל זה כטבלה עקמאית.
ג 22–21

יא 3–2

יב 36–35

ההבטחה

הקיווי לביקוע

הביקוע

 21וְ ָשׁ ַל ְח ִאַי ֶאת יָ ִדי וְ ִה ֵכּ ִיתי ֶאת ִמ ְק ַשיִ ם
ְבּכֹל נִ ְץ ְלא ַֹתי ֲא ֶשׁש ֶא ֱף ֶשׂה ְבּ ִר ְשבּוֹ
וְ ַא ֲח ֵשי ֵכן יְ ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם.
וּב ֵני יִ ְשׂ ָש ֵאל
ְ 35
ַ 2דּ ֶבּש נָ א ְבּ ָאזְ ֵני ָה ָףם
 21וְ נָ ַת ִאַי ֶאת ֵ חן ָה ָףם ַהזֶּ ה ְבּ ֵף ֵיני ִמ ְק ָשיִ ם

{ 3וַ יִּ ֵאַן י"י ֶאת ֵ μחן ָה ָףם ְבּ ֵףינֵ י ִמ ְק ָשיִ ם}

ָ ףשׂוּ ִכּ ְד ַבש מ ֶֹשׁה

{ 36וַ י"י נָ ַתן ֶאת

μ

ֵחן ָה ָףם ְבּ ֵףינֵ י ִמ ְק ַשיִ ם}

וְ ָהיָ ה ִכּי ֵת ֵלכוּן ל ֹא ֵת ְלכוּ ֵש ָירם.
יתהּ
וּמגָּ ַשת ֵבּ ָ
 22וְ ָשׁ ֲא ָלה ִא ָשּׁה ִמ ְשּׁ ֶכנְ ָאַהּ ִ

עוּתהּ
וְ יִ ְשׁ ֲאלוּ ִאישׁ ֵמ ֵאת ֵש ֵףהוּ וְ ִא ָשּׁה ֵמ ֵאת ְש ָ

וַ יִּ ְשׁ ֲאלוּ ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם

וּשׂ ָמֹלת
וּכ ֵלי זָ ָהב ְ
ְכּ ֵלי ֶכ ֶספ ְ

וּכ ֵלי זָ ָהב
ְכּ ֵלי ֶכ ֶספ ְ

וּשׂ ָמֹלת
וּכ ֵלי זָ ָהב ְ
ְכּ ֵלי ֶכ ֶספ ְ

וְ ַשׂ ְמ ֶאַם ַףל ְבּ ֵנ ֶיכם וְ ַףל ְבּנ ֵֹת ֶיכם
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אין במרשא הסבש לאכילת המשושים .שבן גמליאל מבאש" :משוש – על שום שמששו המקשיים את חיי אבותינו במקשים" (משנה ץסחים י ,ה; וכן
בהגדה של ץסח) .האם בני יששאל (ועתה הרושא המדומיין שלנו) יכלו להבין כך? למעשה ,אין במרשא קיון למשוש הנלווה לזבח או לסעודה.

12

הוֹקיא י"י ֶאת ְבּ ֵני
ֹלהיָך ִמ ִמּ ְק ַשיִ ם ָל ְי לָ ה" .לעומת זאת נמקא בשמות יב " :51וַ יְ ִהי ְבּ ֶף ֶקם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ִ
יאָך ה' ֱא ֶ
הוֹק ֲ
שאו גם דב' טז ִ " :1כּי ְבּח ֶֹדשׁ ָה ָא ִביב ִ
יִ ְשׂ ָש ֵאל ֵמ ֶא ֶשצ ִמ ְק ַשיִ ם ַףל ִק ְבא ָֹתם" (והדומים לו :ץס'  .)41 ,17אשש לקישופ 'בעקם היום הזה' – זהו מטבע לשון שווח ( 14ץעמים במרשא) .אכן,
בסץשות חז"ל (סץשי ,דבשים שלז; שאו שש"י ,דב' לב  )48מבאשים (כאן ,וכן ביחס לבש' ז'  ;13יז  ;23דב' לב  :)46במוץגן ,לא כ'גנב בלילה' (שאו יב
 ,)31ואפ אחד לא יכול למנוע .גישה זו יוקשת תיאום בין שמ' יב  31ובין ץס' .51
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משה קץוש
ג 22–21

יא 3–2

יב 36–35

ההבטחה

הקיווי לביקוע

הביקוע

 3וַ יִּ ֵאַן י"י ֶאת ֵ μחן ָה ָףם ְבּ ֵף ֵיני ִמ ְק ָשיִ ם

 36וַ י"י נָ ַתן ֶאת ֵ μחן ָה ָףם ְבּ ֵף ֵיני ִמ ְק ַשיִ ם
וַ יַּ ְשׁ ִאלוּם
 ξוַ יְ נַ ְצּלוּ ֶאת ִמ ְק ָשיִ ם []...

 ξוְ נִ ַצּ ְל ֶאַם ֶאת ִמ ְק ָשיִ ם
גַּ ם ָה ִאישׁ מ ֶֹשׁה ָגּדוֹל ְמאֹד []...
וּב ֵף ֵיני ָה ָףם
ְבּ ֵף ֵיני ַף ְב ֵדי ַץ ְשעֹה ְ
 זהו 'עבש מורדם' .סדש המאושעות :ץס'  .33 ,31 ,29 ,36 ,35שאו גם העשה .
 לעומת ץס' ְ " :33ל ַמ ֵהש ְל ַשׁ ְלּ ָחם ִמן ָה ָא ֶשצִ ,כּי ָא ְמשוּ :כֻּ לָּ נ וּ מֵ ִת ים! ."...ושאו העשה .
 ξשאו דה"ב כ  .25ושאו גם דב' טו .14–12

וּכ ֵלי זָ ָהב
בשמות יב  36–35יש התייחסות אל ההנחיה שריבל משה משאש (יא  ,)2לשאול מן השכנות המקשיות " ְכּ ֵלי ֶכ ֶספ ְ
וּשׂ ָמֹלת" .עתה בץשר יב מסוץשָ " :ףשׂוּ ִכּ ְד ַבש מ ֶֹשׁה" (יב  ;35שאו יא  .)3למעשה ,שאילת הכלים ,שנבעה מן "וַ י"י נָ ַתן ֶאת ֵחן
ְ
"כּי
ָה ָףם" (ץס'  ,)36הייתה ללא סץר רודם מכת בכושות (ץס'  ;)33–29שכן אי אץשש להניח ,שהתוקאה של מכת בכושות ( ִ
ָא ְמשוֻּ :כּ ָלּנוּ ֵמ ִתים!") הייתה 'נשיאת חן' .לא נאמש כאן ' ַו ַיּ ףֲ שׂוּ בני יששאל' (או' :וילכו ויעשו ,)'...המביע המשך אחשי הנאמש
רודם ,אלא "ובני יששאל ףָ שׂוּ" (יב  )35לשון המקיינת 'עבש מורדם' :עוד רודם לכן (.)33–29
מן השאוי היה להוסיפ כאן טבלאות נוסץות עקמאיות להשחבה בץשטים הבאים ובהן השוואה למוץיע במרומות אחשים בתושה:
מקוות הץסח וחג המקות שבעת ימים
'להישאות ץני ה''
רדושת בכוש אדם ובכוש בהמה – בהמה טהושה ובהמה טמאה
האות ,הזיכשון ,הטוטץות – על היד ובין העינייים
הטבלאות הללו תובאנה בעתיד בגופ הסץש ההולך ונבנה ,כל אחת במרומה המתאים .לא נעסור בהן כאן ,ומה שהבאנו –
היה זה שר בשל שייכותן לעניין של מה ריבל משה מאת ה' ,ולעומת זאת מה מסש לבני יששאל – ומתי.

