
 בס"ד

 אדירים" –דף מראה מקומות ל"מים 

 מנחות נ"ג ע"א: (1
  באדירים מאדירים לאדירים ויפרע אדיר ואמר: יבא פתח
  "'ה במרום "אדיר דכתיב זה הקב"ה – אדיר יבא

  בם" חפצי כל "ואדירי שנאמר אלו ישראל – לאדירים ויפרע
  אדירים" במים כעופרת "צללו דכתיב אלו המצרים – מאדירים
 ים" משברי אדירים רבים מים "מקולות' שנא אלו מים – באדירים

 
 :ה', כ"השופטים  (2

 מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה.

ַאל ַמָיא ת"י: ָרא ִמָנּה שְׁ ָבא ַרִשיָעא ִסיסְׁ ִקיֵתיּה ַחלְׁ ִמַדע ַאשְׁ ֵלי ֲעלֹוִהי ַרֲעיֹונֹוִהי ִאית ִאם לְׁ ַפיְׁ  ִגָבַרָיא בְׁ
ִריַבת ַמן ָלֳקָדמֹוִהי קְׁ ִנין שְׁ גּובְׁ  דְׁ

לדעת אם לבו עליו שיבין בין טעם מים לטעם חלב, כן תרגם יונתן.  -פירש"י: "חלב נתנה" 
בספל ששותין בו מים, שהמים נקראו 'אדירים', שנאמר )שמות ט"ו י'( "במים  -"בספל אדירים" 
 אדירים", עכ"ל.

ד' דברים נקראו אדירים ואלו הן הקב"ה  -במים אדירים" פ' השירה פ' ז': "מכילתא  (3
שנא' )תהלים צ"ג ד'(: "אדיר במרום ה'", וישראל שנא' )שם ט"ז ג'(: "אדירי כל חפצי 
בם", ומצרים שנא' )יחזקאל ל"ב י"ח(: "אתה ובנות גוים והמה אדירים", המים נקראו 

, נגלה הקב"ה שהוא אדיר על אדירים שנ' )תהלים צ"ג ד'(: "מקולות מים רבים אדירים"
ישראל שנקראו אדירים להפרע מן המצרים שנקראו אדירים במים שנקראים אדירים 

 שנא': "צללו כעופרת במים אדירים"
 

ֽרּוֲחךָ֖ ִּכָּסָ֣מֹו ָיָ֑ם (4 ָּת בְׁ  ָנַשַ֥פְׁ
I      ים ַמִָ֖ים ַאִּדיִרֽ עֹוֶפֶֶ֔רת בְׁ לֲלּו֙ ַּכֽ  ָצֽ

II    צל֧לו כעופ֛רת במָ֖ים אדיֽרים 

III   צללַ֥ו כעופָ֖רת במַ֥ים אדיֽרים 

II    ותת֧ן גם־לאיש֛ה עמָ֖ה ויאֽכל 

III   ִוָּיֶ֔ה ֶּפַָ֖צע ַּתַָ֣חת ָּפַָ֑צע ִוָּיה֙ ַּתַָ֣חת ּכְׁ ֶגל: ּכְׁ ַעִַ֚ין ַּתַָ֣חת ַעִֶ֔ין ֵשָ֖ן ַּתַָ֣חת ֵשָ֑ן ָיַ֚ד ַּתַָ֣חת ָיֶ֔ד ֶרֶָ֖גל ַּתַַ֥חת ָרֽ
ה" )שם כ"א   כ"ה( -כ"דַחבּוָרָ֕ה ַּתַָ֖חת ַחבּוָרֽ

ֵנָ֣י ֵאָ֖ת שְׁ ה" )שמות י"ח ג'( וְׁ ִרָּיֽ ֶאֶָ֖רץ ָנכְׁ ֹשֶ֔ם ִּכָ֣י ָאַמֶ֔ר ֵּגָ֣ר ָהִיֶ֔יִתי בְׁ רְׁ ֶאָחד֙ ֵּגֽ  ָבֶנָ֑יָה ֲאֶשֶ֨ר ֵשֵ֤ם ָהֽ

כֵּ֤ו ִאָּתם֙ ַערְׁ בֹוִיֶ֔ם ּוֶמֶַ֥לְך ֶבַָ֖לע ִהוא־ֹצַָ֑ער ַוַּיֽ ָמה֙ ּוֶמֶָ֣לְך צְׁ ֹדֹ֜ם ּוֶמֶָ֣לְך ֲעֹמָרָ֗ה ּוֶמֵֶ֤לְך ַאדְׁ ֶלְך־סְׁ  ַוֵּיֵצֶ֨א ֶמֽ
ֵעֶָ֖מק ַהִּׂשִּדֽ  ָחָמֶ֔ה בְׁ  ים )בראשית י"ד ח'( ִמלְׁ

ך )דברים י"א י"ד( ָהֶרֽ ִיצְׁ ךָ֖ וְׁ שְׁ ִתיֹרֽ ָגֶנֶ֔ך וְׁ ָּתָ֣ דְׁ ַספְׁ ָאֽ קָֹ֑וש וְׁ ִעּתָֹ֖ו יֹוֶרָ֣ה ּוַמלְׁ ֶכ֛ם בְׁ צְׁ ר־ַארְׁ ַטֽ ַתִּת֧י מְׁ ָנֽ  וְׁ

 

I    ֲָדָ֕ש א הָֹוָ֑ה ִמּקְׁ ָּת יְׁ ך֛ ָּפַעָ֖לְׁ ּתְׁ ִשבְׁ ךֶ֔ ָמכֹ֧ון לְׁ תְׁ ֲחָלֽ ַהָ֣ר ַנֽ ִתָּטֵעֶ֨מֹו֙ בְׁ ִבֵאָ֗מֹו וְׁ יך ֹדָנָ֖י ּֽכֹונֲנַּ֥ו-ּתְׁ  ָיֶדֽ

הטעם עליו זקף גדול, להפרידו מתיבת השם של  –מקדש : רש"י
 אחריו, המקדש אשר כוננו ידיך י"י.


