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ר ה ֶהם’ )א( ַוְיַדבֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ י ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ  ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר:)ב( ַדבֵּ כִּ
בֵֹתיֶכם ן ָלֶכם:)ג( ַוֲעִשיֶתם ִאֶשה ַלה מוֹשְׁ ָדָבה עָֹלה אֹו ֶזַבח ְלַפלֵּא’ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ נְׁ אוֹ  ֶנֶדר אוֹ בִּ

ֹמֲעֵדיֶכם יֹחחַ  ַלֲעשֹות בְׁ ִמְנָחה ’ ִמן ַהָבָקר אֹו ִמן ַהֹצאן:)ד( ְוִהְקִריב ַהַמְקִריב ָקְרָבנֹו ַלה’ ַלה ֵריַח נִּ
ן ַלֶנֶסְך ֹסֶלת ִעָשרֹון ָבלּול ִבְרִבִעית ַהִהין ָשֶמן:)ה( ַייִּ ְרִביִעית ַהִהין ַתֲעֶשה ַעל ָהעָֹלה אֹו ַלָזַבח ַלֶכֶבש  וְׁ

ן ָהֶאָחד:)ו( אֹו ָלַאִיל ַתֲעֶשה ִמְנָחה ֹסֶלת ְשנֵּי ֶעְשרִֹנים ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְשִלִשית ַהִהין:)ז( ַייִּ ַלנֶֶסְך  וְׁ
יֹחחַ  ְשִלִשית ַהִהין ַתְקִריב ן ָבָקר עָֹלה אֹו ָזַבח ְלַפלֵּא נֶֶדר אֹו ְשָלִמים ח( ְוִכי ַתֲעֶשה בֶ ’:)ַלה ֵריַח נִּ

ן ט( ְוִהְקִריב ַעל ֶבן ַהָבָקר ִמְנָחה ֹסֶלת ְשֹלָשה ֶעְשרִֹנים ָבלּול ַבֶשֶמן ֲחִצי ַהִהין:)י(’:)ַלה ַייִּ ַתְקִריב  וְׁ
ה יֹחחַ  ַלנֶֶסְך ֲחִצי ַהִהין ִאשֵּ ָעֶשה לַ ’:)ַלה ֵריַח נִּ שֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַאִיל ָהֶאָחד אֹו ַלֶשה יא( ָכָכה יֵּ

ֶשה ַבְכָבִשים אֹו ָבִעִזים:)יב( ַכִמְסָפר ֲאֶשר ַתֲעשּו ָכָכה ַתֲעשּו ָלֶאָחד ְכִמְסָפָרם:)יג( ָכל ָהֶאְזָרח ַיעֲ 
ה ֶלה ְלַהְקִריב ִאשֵּ יֹחחַ  ָכָכה ֶאת אֵּ יֶכם יד( ְוִכי ָיגּור ִאְת ’:)ַלה ֵריַח נִּ ֶכם גֵּר אֹו ֲאֶשר ְבתֹוְכֶכם ְלֹדרֹתֵּ

ה יֹחחַ  ְוָעָשה ִאשֵּ ן ַיֲעֶשה:)טו( ַהָקָהל ֻחָקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלגֵּר ַהָגר ֻחַקת ’ ַלה ֵריַח נִּ ַכֲאֶשר ַתֲעשּו כֵּ
יֶכם ָכֶכם ַכגֵּר ִיְהֶיה ִלְפנֵּי ה ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלגֵּר ַהָגר טז( תֹוָרה ַאַחת ּוִמְשָפט ’:)עֹוָלם ְלֹדרֹתֵּ

 ִאְתֶכם: פ

ר ה ֶהם’ )יז( ַוְיַדבֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ י  ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר:)יח( ַדבֵּ בֲֹאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאנִּ בְׁ
ֶכם ָשָמה יא ֶאתְׁ ֶלֶחם ָהָאֶרץ :)יט( ְוָהָיה ַבֲאָכְלֶכםֵמבִּ ר מִּ ימּו תְׁ אִשית ’:)ַלה ּוָמהָתרִּ כ( רֵּ

ֶכם יֶכם ִתְתנּו ַלה ַחָלה ֲעִרֹסתֵּ אִשית ֲעִרֹסתֵּ רֵּ ן ָתִרימּו ֹאָתּה:)כא( מֵּ ’ ָתִרימּו ְתרּוָמה ִכְתרּוַמת ֹגֶרן כֵּ
יֶכם: ס  ְתרּוָמה ְלֹדרֹתֵּ

ֶלה ֲאֶשר ִדֶבר ה ת ָכל ַהִמְצֹות ָהאֵּ ת ָכל ֲאֶשר ִצָּוה ה’ )כב( ְוִכי ִתְשגּו ְוֹלא ַתֲעשּו אֵּ ’ ֶאל ֹמֶשה:)כג( אֵּ
יֶכם:)כד( ְוָהָיה’ ֲאלֵּיֶכם ְבַיד ֹמֶשה ִמן ַהּיֹום ֲאֶשר ִצָּוה ה ָתה  ָוָהְלָאה ְלֹדרֹתֵּ ם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעשְׁ אִּ

ָגָגה שְׁ יַח ִניֹחַח ַלה לִּ ָדה ַפר ֶבן ָבָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלרֵּ ְוִנְסכֹו ַכִמְשָפט ּוְשִעיר ִעִזים  ּוִמְנָחתוֹ ’ ְוָעשּו ָכל ָהעֵּ
ל ן ַעל ָכל ֲעַדת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ וא ֶאָחד ְלַחָטת:)כה( ְוִכֶפר ַהֹכהֵּ ָגָגה הִּ י שְׁ ַלח ָלֶהם כִּ סְׁ נִּ ִביאּו ֶאת  וְׁ ם הֵּ ְוהֵּ

ָכל ֲעדַ  ַעל ִשְגָגָתם:)כו(’ ְוַחָטאָתם ִלְפנֵּי ה’ ָקְרָבנָם ִאֶשה ַלה ַלח לְׁ סְׁ נִּ ַלֵגר ַהָגר וְׁ ָרֵאל וְׁ שְׁ ֵני יִּ ת בְׁ
ָגָגה שְׁ ָכל ָהָעם בִּ י לְׁ תוָֹכם כִּ  : סבְׁ

ן ַעל ַהנֶֶפש  ז ַבת ְשנָָתּה ְלַחָטאת:)כח( ְוִכֶפר ַהֹכהֵּ )כז( ְוִאם נֶֶפש ַאַחת ֶתֱחָטא ִבְשָגָגה ְוִהְקִריָבה עֵּ
ר ’ ַהשֶֹגֶגת ְבֶחְטָאה ִבְשָגָגה ִלְפנֵּי ה ל ְוַלגֵּר ַהָגר ְבתֹוָכם ְלַכפֵּ ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו:)כט( ָהֶאְזָרח ִבְבנֵּי ִיְשָראֵּ

’ ה תֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֶֹשה ִבְשָגָגה:)ל( ְוַהנֶֶפש ֲאֶשר ַתֲעֶשה ְבָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהגֵּר ֶאת
ף ְוִנְכְרָתה ַהנֶֶפש ַהִהוא ִמ  ת ’ ֶקֶרב ַעָמּה:)לא( ִכי ְדַבר ההּוא ְמַגדֵּ ת ִתָכרֵּ ַפר ִהָכרֵּ ָבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו הֵּ

 ַהנֶֶפש ַהִהוא ֲעֹונָה ָבּה: פ

 

 ספורנו במדבר פרק טו    .2

הנה עד העגל היה הקרבן ריח ניחוח בזולת מנחה  ד( לעשות ריח ניחוח... והקריב המקריב. -)ג 
וכענין וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו  ונסכים כענין בהבל ובנח ובאברהם

ובחטאם בעגל הצריך מנחה ונסכים לעולת  זבחים שלמים לה' פרים )שמות כד, ה( לא זולת זה
 :ונסכים להכשיר גם קרבן יחידומאז שחטאו במרגלים הצריך מנחה  התמיד שהיא קרבן צבור

 

 ספורנו במדבר פרק טו    .3

אחר חטא המרגלים הצריך גם החלה למען יהיו ראויים שתחול ברכה  )כ( חלה תרימו תרומה.
)יחזקאל מד, ל( וכן  בבתיהם כאמרו וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך

)ולך ולבנך תעשי באחרונה( כי כה אמר  אליהו עשי לי משם עגה קטנה בראשונה והוצאת לי
 א יז, יג(: -ה'... כד הקמח לא תכלה )מלכים 

 

 ספורנו במדבר פרק טו    .4

)כב( וכי תשגו. כבר התבאר בקבלה שבשגגת עבודה זרה הכתוב מדבר וזה כי מאחר שנגזר 
 לארצם: עליהם להפיל זרעם בגויים )תהלים קו, כו( לא היה נמנע שישגו בעבודה זרה בשובם



 

 במדבר פרק יג    .5

נָה ִהוא ִאם ָרָזה ִאם ַאִין ְוִהְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם ִמְפִרי ָהָאֶרץ  ֲהֵיש ָבּה ֵעץ )כ( ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ
י ֲענִָבים:)כא( ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמִמְדַבר ִצן ַעד ְרֹחב ְלבֹא ֲחָמת:)כב( ַוּיַ  י ִבכּורֵּ ֲעלּו ְוַהָּיִמים ְימֵּ

ַשי ְוַתְלַמי יְ  י ָהֲענָק ְוֶחְברֹון ֶשַבע ָשִנים ִנְבְנָתה ִלְפנֵּי ֹצַען ַבנֶֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָשם ֲאִחיַמן שֵּ ִלידֵּ
ים ִמְצָרִים:)כג( ַוָּיבֹאּו ַעד נַַחל ֶאְשֹכל ַוִּיְכְרתּו ִמָשם ְזמֹוָרה ְוֶאְשכֹול ֶאָחד ַוִּיָשֻאהּו ַבמֹוט ִבְשנִָים ֲעָנבִּ

ִנים:  ּוִמן ָהִרֹמִנים ּוִמן ַהְתאֵּ

 

 דבר פרשת שלח פרק יג פסוק כרשב"ם במ    .6

 להודיע לישראל שימצאוה זבת חלב ודבש כמו שהבטיחם הק': -)כ( השמנה היא וגו' 

 כאנשים גבורים לקחת ולא תגורו מפני איש: -והתחזקתם ]וגו'[ 

 :זה מגיד הכת' מפני אשכול של ענבים שנטלו -והימים ימי בכורי ענבים 

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד א

ַמת - ישעיהו פרק לג פסוק ו -אמר ריש לקיש: מאי דכתיב שּועֹת ָחכְׁ ֶתיָך ֹחֶסן יְׁ ָהָיה ֱאמּוַנת עִּ וְׁ
ַאת ה[ ָוָדַעת רְׁ יא אוָֹצרוֹ’ יִּ זה סדר  -זה סדר מועד, חסן  -זה סדר זרעים, עתיך  -אמונת  -וגו'  ]הִּ

זה סדר טהרות. ואפילו הכי  -זה סדר קדשים, ודעת  -זה סדר נזיקין, חכמת  -נשים, ישועות 
+ישעיהו לג+ יראת ה' היא אוצרו. אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת 

קת בפריה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עס
לא. משל לאדם שאמר  -אין, אי לא  -דבר מתוך דבר? ואפילו הכי: אי יראת ה' היא אוצרו 

לשלוחו: העלה לי כור חיטין לעלייה. הלך והעלה לו. אמר לו: עירבת לי בהן קב חומטון? אמר 
 לו: לאו. אמר לו: מוטב אם לא העליתה.

 

      ש"י מסכת שבת דף לא עמוד א ר    .7

 שעל אמונת האדם סומך להפריש מעשרותיו כראוי. -סדר זרעים 

 

 תוספות שבת דף לא עמוד א    .8

 מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורע -אמונת זה סדר זרעים  

 

 מדרש תהלים )בובר( מזמור יט    .9

 חיי העולם וזורע.עדות ה' נאמנה. זה סדר זרעים, שהוא מאמין ב

 

 הקדמת המחבר -ספר שב שמעתתא  .11

הגם שיש בני אדם שמוכרחין לעשות איזה מסחר צריך המו"מ להיות באמונה, וזה הוא תחלת 
דינו של אדם, כמ"ש פרק ב' דשבת, אמר רב בשעה שמכניסין את האדם לדין אומרים לו נשאת 
ונתת באמונה. והיינו על פי מה דאיתא שם, והיה אמונת עתיך חוסן כו' אמונת זה סדר 

בשם הירושלמי, שמאמין בחי עולמים וזורע, והיינו שאינו כעוסקים  וכתבו התוספות זרעים.
במשא ומתן ואומרים כחי ועוצם ידי כו', כי אם זורע משליך זרעותיו ישדד אדמתו ויכסם שם 

, יאבדו יפסדו וירקבו, עד ירחם ד' עליו יוריד טללים ישיב הרוח ברנה יקצור וישא אלומותיו
כן ראוי היות כל מו"מ באמונה, היינו שיאמין שמה שהוא ומש"ה זרעים נקרא אמונה. וכמו 

קונה או מוכר לוה או מלוה, הוא כמשליך זרועתיו בתוך הארץ וע"י חסד הבורא יושלם חפצו, 
 וזה פירוש נשאת ונתת באמונה.

 

 רש"י ברכות דף לה/ב .11



ן אינו אלא וסיפא דקרא ולחם לבב אנוש יסעד, משמע אבל יי -והכתיב ויין ישמח לבב אנוש 
 משמח, ומשני לאו כדקאמרת, אלא לחם יסעד ולא ישמח, אבל יין סועד ומשמח

 

 צל"ח על ברכות דף לו/א .12

דמשנתינו לא חשבה לחוץ אלא מה שקובע ברכה פרטית לעצמו שמזכירין אותו בברכה, כמו יין 
 שאומרים הגפן ופת שאומרים בברכה לחם

 

 ספר בניהו בן יהוידע על סנהדרין דף ע/א .13

ועוד נ"ל טעם של י"ג ווי"ן שהם מספר לחם לרמוז שיש בו דבר דוגמת הלחם שקובע ברכה 
 .דענבים נעשו יין כמו החיטים שנעשו לחם ,ומשתני למעליותא לעצמו

 

 פתיחה שניה -ספר דעת ותבונה למוהרי"ח  .14

יבקש שיצוה זה לשר המשקים, ואם ישאל לחם יאמר אלא שיצוה אל הסוכן, וכן אם ישאל יין 
 לשר האופים

 

 בראשית פרק מ .15

 )ב( ַוִּיְקֹצף ַפְרעֹה ַעל ְשנֵּי ָסִריָסיו ַעל ַשר ַהַמְשִקים ְוַעל ַשר ָהאֹוִפים:...

ף ַוּיֹאֶמר לֹו ַבֲחלֹוִמי ְוִהנֵּה־גֶ  ר ַשר־ַהַמְשִקים ֶאת־ֲחֹלמֹו ְליֹוסֵּ ֶפן ְלָפנָי:)י( ּוַבֶגֶפן ְשֹלָשה ָשִריִגם )ט( ַוְיַספֵּ
ְוִהוא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָצּה ִהְבִשילּו ַאְשְכֹלֶתיָה ֲענִָבים:)יא( ְוכֹוס ַפְרעֹה ְבָיִדי ָוֶאַקח ֶאת־ָהֲענִָבים 

ן ֶאת־ַהכֹוס ַעל־ַכף ַפְרעֹה:)יב( ַוּיֹ ף ֶזה ִפְתרֹנֹו ְשֹלֶשת ָוֶאְשַחט ֹאָתם ֶאל־כֹוס ַפְרעֹה ָוֶאתֵּ אֶמר לֹו יֹוסֵּ
ם:  ַהָשִרִגים ְשֹלֶשת ָיִמים הֵּ

 

 בראשית פרק מא .16

ר ַשר ַהַמְשִקים ֶאת־ַפְרעֹה לֵּאֹמר ֶאת־ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִכיר ַהּיֹום:  )ט( ַוְיַדבֵּ

 

 פרק י פסוק יט -דברים טובים על קהלת  -פירוש האלשיך ז"ל  .17

או יאמר הנה לשחוק ושמחה אין עושין מן הדין אלא לחם אך לא יין, כי יין לא נברא כי אם 
לנחם אבלים. וזהו ישמח חיים הם האבלים הנשארים חיים. ולכן על הבלתי עושים כי אם 

 גבורים לשתות יין הכסף יענה כאמור:

 

 

 

 פרשת לך -ספר ישמח ישראל   .18

)שילהי חגיגה( ר"י ור"ל דאמרי תרוייהו בזמן שהבהמ"ק קיים ואולי יתבאר עפ"י מאמר חז"ל 
מזבח מכפר על אדם עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו, ופירש"י ז"ל בהכנסת אורחים, ואמרו 

שבשעה שהוציא  חז"ל )יומא ע"א.( הרוצה לנסך יין ע"ג המזבח ימלא גרונם של ת"ח יין, נמצא
 ע"ג המזבח , הי' ממש מקריב קרבנותלחם ויין לאאע"ה

 

 אות יט -ספר מחשבות חרוץ  .19

וזה כל התעוררות עמלק שהוא ראשית גוים בהתחלה וראשית הכניסה דרע. ושם ברפידים רפו 
מובא בספר דבש  ידיהם מהתורה וניתן להם בארה של מרים שאמרו ז"ל )מכילתא יתרו א'(

ה לחם שמלאכי השרת אוכלין לפי דהיו טועמין בו טעם יין וכל מיני משקין. אבל כמו שהמן הי
. וטעם יין שבו הוא מהיין המשומר בענביו והוא סוד כך הבאר משקה שמלאכי השרת שותין

טעמי תורה שאין מגלין לאומות העולם. דהתורה נמשלה לכל מיני משקין מים ויין דבש וחלב. 
ידים היה כדי  וכל נפילה וירידה דישראל הוא לצורך עליה יותר גדולה כידוע. וכן אותו ריפוי



שיזכו על ידי זה לבארה של מרים. וזהו הרפואה שקדמה למכה דעל ידי זה נצחו אחר כך 
 לעמלק להחליש כוחו שנתעורר על ידי הריפוי ידים:

 


