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  כ פרק שמות
 ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶ�ה לֹא ֱאלֶֹהיָ� ַליקָֹוק ַ�ָ"ת ַהְ ִביִעי ְוי�	) ט( :ְמַלאְכֶ�ָ� ָ�ל ְוָעִ�יָת ַ�ֲעבֹד ָיִמי	 ֵ�ֶ�ת) ח(

 ַהָ ַמִי	 ֶאת ְיקָֹוק ָעָ�ה ָיִמי	 ֵ�ֶ�ת ִ�י) י( :ִ"ְ�ָעֶריָ� ֲאֶ�ר ְוֵגְרָ� 'ְבֶהְמֶ�ָ� ַוֲאָמְתָ� ַעְבְ)ָ� 'ִבֶ�ָ� 'ִבְנָ� %ָ�ה
 ס: ַוְיַקְ)ֵ�ה' ַהַ ָ"ת י�	 ֶאת ְיקָֹוק ֵ"ַרְ� ֵ�. ַעל ַהְ ִביִעי ַ"-�	 ַוָ-ַנח ָ"	 ֲאֶ�ר ָ�ל ְוֶאת ַהָ-	 ֶאת ָה,ֶר+ ְוֶאת

 :ָלְ� נֵֹת. ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ָיֶמיָ� ַיֲאִרכ'. ְלַמַע. ִא0ֶָ� ְוֶאת ,ִביָ� ֶאת ַ�ֵ"ד) יא(
  

  י"רש
 יהא, שבת כשתבא 1 מלאכת	 כל ועשית) ח(

 אחר תהרהר שלא, עשויה מלאכת� כאלו בעיני�
 או. קטני	 אלו 1 ובת	 ובנ	 אתה) ט( :מלאכה
, ה	 מוזהרי	 כבר הרי אמרת, 	גדולי אלא אינו
 שביתת על גדולי	 להזהיר אלא בא לא אלא

 שבא קט.) א קכא שבת (ששנינו וזו, הקטני	
  :עלי� ששביתתו מפני, לו שומעי. אי. לכבות

 ם"רשב
 שפירשתי כמו 1 השבת יו� את י"י בר	 כ� על) י(

 השבת יו	 את י"י בר� אשר כ. על כי בבראשית
 צורכי כל' הק ברא כבר השבת יו	 עת שכשהגיע
. טוב מכל מבור� השבת ונמצא ומזונות	 הבריות
' הק ששבת כמו לעדות בו לשבות, ויקדשהו ולכ.
 :שבת כ� ואחר הכל את תחילה שברא

 בעמל שמלאכתו, לאד	 וחומר קל הימנו ללמד מנוחה בעצמו הכתיב כביכול 1 השביעי ביו� וינח) י(
 היה שלא במ. וקדשו, משנה לח	 בששי לכופלו במ. ברכו 1 שהוויקד, בר	 :בשבת נח שיהא, וביגיעה
 ה	 נוטריקו. תורה שדברי, יקצרו. לאו וא	, יאריכו. תכבד א	 1 ימי	 יאריכו� למע�) יא( :בו יורד

 :ה. לאו ומכלל לאו ה. מכלל נדרשי.
 

  יד פסוק לא פרק שמות
 ַהֶ;ֶפ� ְוִנְכְרָתה ְמָלאָכה ָב: ָהעֶֹ�ה ָ�ל ִ�י י'ָמת מ�ת ְלֶליָהְמַח ָלֶכ	 ִהוא קֶֹד� ִ�י ַהַ ָ"ת ֶאת 'ְ�ַמְרֶ�	
 : ַע0ֶיָה ִמֶ>ֶרב ַהִהוא

 
  כה פסוק טו פרק שמות
 ְיקָֹוק ַו-�ֵרה' ְיקָֹוק ֶאל ַוִ-ְצַעק

 ַוִ-ְמְ�ק' ַה0ִַי	 ֶאל ַוַ-ְ�ֵלְ� ֵע+
 'ִמְ�ָ=ט חֹק ל� ָ�	 ָ�	 ַה0ִָי	
 : ִנָ<ה' 	ְוָ�

 י "רש
 שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת לה	 נת. במרה 1 לו ש� ש�
 ערפ. קשי וראה, לע	 1 נסהו וש� :ודיני. אדומה ופרה שבת, בה	
 מי	 לנו שיהיה רחמי	 עלינו בקש, יפה בלשו. במשה נמלכו שלא

 :נתלוננו אלא, לשתות
 

  טז פרק שמות
 ֶלֶח	 ָלֶכ	 ַמְמִטיר ִניִהְנ מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו-ֹאֶמר) ד(

 ְלַמַע. ְ"י�מ� י�	 ְ)ַבר ְוָלְקט' ָהָע	 ְוָיָצא ַהָ ָמִי	 ִמ.
 ַהִ ִ י ַ"-�	 ְוָהָיה) ה( :לֹא ִא	 ְ"ת�ָרִתי ֲהֵיֵלְ� ֲאַנֶ<;'
 ִיְלְקט' ֲאֶ�ר ַעל ִמְ�ֶנה ְוָהָיה ָיִביא' ֲאֶ�ר ֵאת ְוֵהִכינ'
  ...ס: י�	 י�	
 ַה0ֲַחֶנה ֶאת ַוְ�ַכס ַהְ?ָלו ַוַ�ַעל ָבֶעֶרב ַוְיִהי) יג(

  ...:ַל0ֲַחֶנה ָסִביב ַהַ@ל ִ�ְכַבת ָהְיָתה 'ַב"ֶֹקר
 ַעד ִמ0ֶ;' ֲאָנִ�י	 ַו-�ִתר' מֶֹ�ה ֶאל ָ�ְמע' ְולֹא) כ(

 :מֶֹ�ה ֲעֵלֶה	 ַוִ-ְקצBֹ ַוִ-ְב%� ��ָלִעי	 ַוָ-רA	 "ֶֹקר
 ְוַח	 ,ְכל� ְ�ִפי ִאי� ַ""ֶֹקר ַ""ֶֹקר אֹת� ַוִ-ְלְקט') כא(

 ֶלֶח	 ָלְקט' ַהִ ִ י ַ"-�	 ַוְיִהי) כב( :ְוָנָמס ַהֶ ֶמ�
 ָהֵעָדה ְנִ�יֵאי ָ�ל ַוָ-בֹא' ָלֶאָחד ָהעֶֹמר ְ�ֵני ִמְ�ֶנה
 ִ)ֶ"ר ֶ�רֲא ה'א ֲאֵלֶה	 ַו-ֹאֶמר) כג( :ְלמֶֹ�ה ַוַ-Cִיד'
  ֲאֶ�ר ֵאת ָמָחר ַליקָֹוק קֶֹד� ַ�ַ"ת ַ�ָ"ת�. ְיקָֹוק

  י"רש
 ילקטו יו	 אכילת צור� 1 ביומו יו� דבר) ד(

 אנסנו למע� :מחר לצור� היו	 ילקטו ולא, ביומו
, בו התלויות מצות ישמרו א	 1 בתורתי היל	
) ה( :ללקוט בשבת יצאו ולא ממנו יותירו שלא
 שהיו על 1 משנה :ולמחרת ליו	 1 משנה והיה

. השבוע ימות שאר של יו	 יו	 ללקוט רגילי	
 שיביאו לאחר, משנה והיה יביאו אשר אני ואומר
 יו	 וימודו ילקטו אשר על במדידה משנה ימצאו
, משנה לח	 לקטו) כב פסוק להל. (וזהו יו	

 פסוק להל. (וזהו. משנה לח	 נמצא היה בלקיטתו
, יומי	 לח	 הששי ביו	 לכ	 נות. הוא כ. על) כט
 למלאות בבית] שפע [."פוישו ברכה לכ	 נות.

 :יומי	 ללח	 פעמי	 העומר

 ַעד אֹת� ַוַ-ִ;יח') כד( :ַה"ֶֹקר ַעד ְלִמְ�ֶמֶרת ָלֶכ	 ַהִ;יח' ָהעֵֹדB ָ�ל ְוֵאת ַ"ֵ ל' ְ�ַבְ ל' ֲאֶ�ר ְוֵאת ֵאפ' �ֹאפ'
 ַה-�	 ַ�ָ"ת ִ�י ַה-�	 ִאְכלAה' מֶֹ�ה ַו-ֹאֶמר) כה( :"� ָהְיָתה לֹא ְוִר0ָה ִהְבִאי� ְולֹא מֶֹ�ה הִצָ' ַ�ֲאֶ�ר ַה"ֶֹקר
ה' לֹא ַה-�	 ַליקָֹוק Aֵ�ֶ�ת) כו( :ַ"ָ?ֶדה ִתְמָצא 	ה' ָיִמי Aִ�ְלְקט 	�ִיְהֶיה לֹא ַ�ָ"ת ַהְ ִביִעי 'ַב- �ַוְיִהי) כז( :" 

 :ָמָצא' ְולֹא ִלְלקֹט ָהָע	 ִמ. ָיְצא' ַהְ ִביִעי -�	ַ"
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  ב פרק בראשית
 ַ"-�	 ַוִ-ְ�"ֹת ָעָ�ה ֲאֶ�ר ְמַלאְכ�� ַהְ ִביִעי ַ"-�	 ֱאלִֹהי	 ַוְיַכל) ב( :ְצָב,	 ְוָכל ְוָה,ֶר+ ַהָ ַמִי	 ַוְיכFA') א(

 ִמָ�ל ָ�ַבת ב� ִ�י אֹת� ַוְיַקֵ)� ַהְ ִביִעי י�	 ֶאת ֱאלִֹהי	 ַוְיָבֶרְ�) ג( :ָעָ�ה ֲאֶ�ר ְמַלאְכ�� ִמָ�ל ַהְ ִביִעי
 :ַלֲע��ת ֱאלִֹהי	 ָ"ָרא ֲאֶ�ר ְמַלאְכ��

  

 י"רש
 מחול להוסיB צרי� ורגעיו עתיו יודע שאינו וד	 בשר אומר שמעו. רבי 1 השביעי ביו� אלהי� ויכל) ב(

 מה אחר דבר. ביו	 בו כלה כאלו ונראה השערה כחוט בו נכנס ורגעיו עתיו שיודע ה"הקב, הקודש על
 במ. ברכו 1 ויקדש ויבר	) ג( :המלאכה ונגמרה כלתה, מנוחה באת שבת באת, מנוחה, חסר העול	 היה
 כלל מ. בו ירד שלא במ. וקדשו, משנה לח	 ובששי לגלגלת עומר לה	 יורד היה השבת ימות שכל

 כפל בשבת לעשות ראויה שהיתה המלאכה 1 לעשות אלהי� ברא אשר :העתיד ש	 על כתוב אוהמקר
 ):י יא (רבה בבראשית שמפורש כמו, בששי ועשאה
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