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J ]יֹום ־ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר־מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן־ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה ]ד[] שמות טז

ֶנה ַעל ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁש־ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ]ה[: לֹא־ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם

. :ִיְלְקטּו יֹום יֹום־ֲאֶׁשר .   ]טז[: ָלֶכם ְלָאְכָלה' ּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן הַו ]בטו[  .

ֵכן ְּבֵני ־ֲעשֹּוַוַּי ]יז[: ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו

ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִאיׁש  ]יח[: ִיְשָֹרֵאל ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט

מֶֹׁשה ַוּיֹוִתרּו ־ָׁשְמעּו ֶאל־אְולֹ ]כ[: ּבֶֹקר־יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד־ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל ]יט[: ָאְכלֹו ָלָקטּו־ְלִפי

ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְּכִפי  ]כא[: ּבֶֹקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם מֶֹׁשה־ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד

זקני  {   ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוָּיבֹאּוַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ]כב[: ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס

ּתֹאפּו ֵאפּו ־ָמָחר ֵאת ֲאֶׁשר' ַלה} ַׁשָּבת{  'ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה ]כג[: ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה}  ישראל

ַהּבֶֹקר ־ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעד ]כד[: ַהּבֶֹקר־ְלִמְׁשֶמֶרת ַעדָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם ־ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל־ְוֵאת ֲאֶׁשר

' ַׁשָּבת ַהּיֹום ַלה־ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ]כה[: ָהְיָתה ּבֹו־ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא

ֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיהֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּת ]כו[: ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה ְ ַוְיִהי ַּבּיֹום  ]כז[: ּבֹו־ל

: ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי־מֶֹׁשה ַעד־ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה ]כח[: ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאּו־ַהְּׁשִביִעי ָיְֽצאּו ִמן

ֵיֵצא ־ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל־ת ַעלָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּב' ה־ְראּו ִּכי ]כט[

ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ־ ֶאתַוִּיְקְראּו  ]לא[ :ַוִיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי ]ל[: ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

  : ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁשָלָבן ְוַטְעמֹו

ק ְ

  

E ]ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה ]י[: ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִשֹיָת ָּכל־ְמַלאְכֶּתָך ]ט[: ָזכֹור ֶאת־יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו ]ח[ ]שמות כ '

  :ָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָךֱא־לֶֹהיָך לֹא־ַתֲעֶשֹה ָכל־ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְת

  :ֲאָמְתָך ְוַהֵּגר־ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶשֹה ַמֲעֶשֹיָך ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן] יב[] שמות כג[

  

D ]ֵׁשֶׁשת ָיִמים  ]יג[ :לֶֹהיָךֱ־א' ְּדׁשֹו ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך היֹום ַהַּׁשָּבת ְלַק־ָׁשמֹור ֶאת ]יב[ ]דברים ה

ַתֲעֶשֹה ־לֶֹהיָך לֹאֱ־א' ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה] יד[ :ְמַלאְכֶּתָך־ַּתֲעבֹד ְוָעִשֹיָת ָּכל

ְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶה־ַוֲאָמֶתָך ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכל־ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך־ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך־ָכל

ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים  ]טו[ :ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוָך

לֶֹהיָך ־ֱא' ֵּכן ִצְּוָך ה־לֶֹהיָך ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ַעל־ֱא' ַוּיִֹצֲאָך ה

 :ֹום ַהַּׁשָּבתי־ַלֲעשֹֹות ֶאת

     

1 



Baruch J. Schwartz Sabbath Texts 9/05 

P ]לִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ־ַוְיַכל ֱא ]ב[: ְצָבָאם־ְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכלַו] א[ ]בראשית ב

יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ־לִֹהים ֶאת־ַוְיָבֶרְך ֱא ]ג[: ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָשֹה־ָעָשֹה ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל

  :לִֹהים ַלֲֽעשֹֹות־ָּבָרא ֱא־ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר־ָׁשַבת ִמָּכל

  

ַׁשְּבתַֹתי ־ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת־ ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל]יג[: מֶֹׁשה ֵּלאמֹר־ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה ]יב[ ]לאשמות [

ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ־ ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת]יד[: ְמַקִּדְׁשֶכם' יִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני הִּתְׁשמֹרּו ִּכי אֹות ִהוא ֵּב

 ֵׁשֶׁשת ָיִמים ]טו[: ָהעֶֹשֹה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה־ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל

ְוָׁשְמרּו ]טז[: ָהעֶֹשֹה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת־ָּכל' ֹה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון קֶֹדׁש ַלהֵיָעֶש

ל אֹות ִהוא ְלעָֹלם ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָֹרֵא] יז[: ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם־ַהַּׁשָּבת ַלֲעשֹֹות ֶאת־ִיְשָֹרֵאל ֶאת־ְבֵני

  : ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ֶאת' ָשֹה הֵׁשֶׁשת ָיִמים ָע־ִּכי

  

ַלֲעשֹת ' ִצָּוה ה־ִיְשָֹרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשרֲעַדת ְּבֵני ־ָּכל־ ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת]א[] להשמות [

ָהעֶֹשֹה בֹו ־ָּכל'  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶשֹה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה]ב[: םאָֹת

  :ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מְׁשבֵֹתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת־לֹא ]ג[: ְמָלאָכה יּוָמת

  

  :לֵֹהיֶכם־ ֱא'הַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ֲאִני ־ ְוֶאתִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ]ג[] ויקרא יט[

  :'הַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ־ֶאת ]ל[] ויקרא יט[

  

ְקְראּו ִּת־ֲאֶׁשר' ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ה־ ַּדֵּבר ֶאל]ב[: מֶֹׁשה ֵּלאמֹר־ֶאל'  ַוְיַדֵּבר ה]א[ ]ויקרא כג[

קֶֹדׁש ־ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶשֹה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמְקָרא ]ג[: אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי

  :ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם' ְמָלאָכה לֹא ַתֲעשֹּו ַׁשָּבת ִהוא ַלה־ָּכל

  

 ]ו[: יָת אָֹתּה ְׁשֵּתים ֶעְשֵֹרה ַחּלֹות ְׁשֵני ֶעְשֹרִֹנים ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת ְוָלַקְחָּת סֶֹלת ְוָאִפ]ה[ ]ויקרא כד[

ַהַּמֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזָּכה ־ ְוָנַתָּת ַעל]ז[: 'ְוַשְֹמָּת אֹוָתם ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר ִלְפֵני ה

ִיְשָֹרֵאל ְּבִרית ־ָּתִמיד ֵמֵאת ְּבֵני'  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ה]ח[: 'ה ִאֶּׁשה ַלהְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם ְלַאְזָּכָר

  :עֹוָלם

  

  :'הַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ־ֶאת ]ב[] ויקרא כו[

  

 ַוַּיְקִריבּו אֹתֹו ]לג [:ִּמְדָּבר ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבתִיְשָֹרֵאל ַּב־ַוִּיְהיּו ְבֵני ]לב []במדבר טו[

 ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַּבִּמְׁשָמר ִּכי לֹא פַֹרׁש ]לד[: ָהֵעָדה־ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל־מֶֹׁשה ְוֶאל־ַהּמְֹצִאים אֹתֹו ְמקֵׁשׁש ֵעִצים ֶאל

 ]לו[: ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה־מֶֹׁשה מֹות יּוַמת ָהִאיׁש ָרגֹום אֹתֹו ָבֲאָבִנים ָּכל־ֶאל' ר ה ַוּיֹאֶמ]לה[: ֵּיָעֶשֹה לֹו־ַמה

     :מֶֹׁשה־ֶאת' ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַוִּיְרְּגמּו אֹתֹו ָּבֲאָבִנים ַוָּימֹת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה־ָהֵעָדה ֶאל־ַוּיִֹציאּו אֹתֹו ָּכל

  

ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְשֹרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ־ְכָבִשֹים ְּבֵני־ָּבת ְׁשֵניּוְביֹום ַהַּׁש ]ט[ ]במדבר כח[

  :עַֹלת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה־ עַֹלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל]י [:ְוִנְסּכֹו
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