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חק לישראל – פרשת כי תשא יום א'
תורה -

שמות פרק ל'

משה ּ ֵלאמֹר:
ֶׁ
משה ֵּלאמֹר) :יא( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)יא( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

)יא( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

יש כּ ֹפֶ ר נַפְ ׁשוֹ לַ יהֹוָ ה
ש ָראֵ ל ִל ְפקֻ ֵדיהֶ ם וְ נ ְָתנ ּו ִא ׁ
ֹאש ְּבנֵי יִ ְ ׂ
)יב( ִּכי ִתשּׂ ָ א אֶ ת ר ׁ
ֹאש ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ִ ּב ְפקֹד אֹ ָתם וְ לֹא יִ ְהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף ִּב ְפקֹד אֹ ָתם) :יב( ִּכי ִתשּׂ ָ א אֶ ת ר ׁ
יש כּ ֹפֶ ר נ ְַפ ׁשוֹ לַ יהֹוָ ה ִ ּב ְפקֹד אֹ ָתם וְ לֹא יִ ְהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף ִ ּב ְפקֹד אֹ ָתם:
ִל ְפקֻ ֵדיהֶ ם וְ נ ְָתנ ּו ִא ׁ

)יב(

קֳדם יְ ָי ַּכד ִּת ְמנֵי י ְָתהוֹ ן וְ לָ א יְ הֵ י ְבהוֹ ן
יה ָ
אֲרי ְתקַ ּ ֵבל יָת חֻ ְׁש ַּבן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמנְ ָינֵיהוֹ ן וְ יִ ְּתנוּן ְּגבַ ר ּ ֻפ ְרקַ ן נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ֵ
מוֹ ָתא ַּכד ִּת ְמנֵי י ְָתהוֹ ן:

ש ִרים ּג ֵָרה
)יג( זֶה יִ ְּתנ ּו ָּכל הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפקֻ ִדים ַמחֲצִ ית הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ
שקֶ ל ְּתרו ָּמה לַ יהֹוָ ה) :יג( זֶה יִ ְּתנ ּו ָּכל הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפקֻ ִדים ַמחֲ צִ ית
הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ַמ ֲחצִ ית הַ ּ ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ְ ּב ׁ ֶשקֶ ל הַ קּ ֶֹד ׁש ֶעשְׂ ִרים ּג ֵָרה הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ַמחֲצִ ית הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ְּתרו ָ
ּמה לַ יהֹוָ ה) :יג( דֵּ ין יִ ְּתנוּן ָּכל
דְּ ָעבַ ר ַעל ִמנְ ָי ַנ ּיָא ּ ַפ ְלגּ וּת ִס ְל ָעא ְּב ִס ְל ֵעי קו ְּד ׁ ָשא ֶע ְס ִרין ָמ ִעין ִס ְל ָעא ּ ַפ ְלגּ וּת ִס ְל ָעא אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא קֳ ָדם יְ ָי:
תן ְּתרו ַּמת יְ הֹוָ ה) :יד( כּ ֹל
ש ִרים ׁ ָשנָה וָ ָמ ְעלָ ה יִ ּ ֵ
)יד( כּ ֹל הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפקֻ ִדים ִמ ֶּבן ֶע ְ ׂ
ּמת יְ הֹוָ ה) :יד( כּ ֹל דְּ ָעבַ ר ַעל ִמנְ ָי ַנ ּיָא ִמ ַּבר
הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפקֻ ִדים ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ָמ ְעלָ ה יִ ּ ֵתן ְּתרו ַ
קֳדם יְ ָי:
ֶע ְס ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא יִ ּ ֵתן אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ָ

)טו( הֶ ָע ִׁשיר לֹא י ְַר ּ ֶבה וְ הַ דַּ ל לֹא י ְַמ ִעיט ִמ ּ ַמחֲצִ ית הַ ּ ׁ ָשקֶ ל לָ ֵתת אֶ ת ְּתרו ַּמת
יְ הֹוָ ה ְלכַ ּ ֵפר ַעל נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם) :טו( הֶ ָע ִׁשיר לֹא יַ ְר ּ ֶבה וְ הַ דַּ ל לֹא ַי ְמ ִעיט ִמ ּ ַמ ֲחצִ ית הַ ּ ׁ ָשקֶ ל
לָ ֵתת אֶ ת ְּתרו ַּמת יְ הֹוָ ה ְלכַ ּ ֵפר ַעל נ ְַפ ׁשֹתֵ יכֶ ם:

)טו( דְּ ַע ִּתיר לָ א י ְַס ּגֵי ו ְּד ִמ ְס ּ ֵכן לָ א יַזְ ֵער ִמ ּ ַפ ְלגּ וּת ִס ְל ָעא

קֳדם יְ ָי ְלכַ ּ ָפ ָרא ַעל נ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן:
ְל ִמ ּ ַתן יָת אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ָ

ש ָראֵ ל וְ נ ַָת ּ ָת אֹ תוֹ ַעל עֲ ב ַֹדת אֹ הֶ ל
)טז( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת ּ ֶכסֶ ף הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים ֵמאֵ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ְלזִ ָּכרוֹ ן ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְלכַ ּ ֵפר ַעל נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם) :טז( וְ לָ קַ ְח ּ ָת
מוֹ ֵעד וְ הָ יָה ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
אֶ ת ּ ֶכסֶ ף הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים ֵמאֵ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ נ ַָת ּ ָת אֹ תוֹ ַעל עֲ ב ַֹדת אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ הָ ָיה ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
יה ַעל
ָת ּ
ְלזִ ָּכרוֹ ן ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְלכַ ּ ֵפר ַעל נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם) :טז( וְ ִת ּ ַסב יָת ְּכסַ ף ִּכ ּפו ַּריָּא ִמן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִת ּ ֵתן י ֵ
קֳדם יְ ָי ְלכַ ּ ָפ ָרא ַעל נ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן:
ּ ָפ ְלחַ ן ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וִ יהֵ י ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ָד ְכ ָרנָא ָ

רש"י
)יב( כי תשא  -לשון קבלה כתרגומו
כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם
אל תמנם לגלגולת אלא יתנו כל אחד מחצית
השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינם :ולא
יהיה בהם נגף  -שהמנין שולט בו עין הרע
והדבר בא עליהם כמו שמצינו בימי דוד:
)יג( זה יתנו ) -שמ"ר( הראה לו כמין מטבע
של אש ומשקלה מחצית השקל ואומר לו כזה
יתנו :העובר על הפקודים  -דרך המונין
מעבירין את הנמנין זה אחר זה וכן )ויקרא
כז( כל אשר יעבור תחת השבט וכן )ירמיה
לג( תעבורנה הצאן ע"י מונה :מחצית השקל
בשקל הקודש  -במשקל השקל שקצבתי לך

לשקול בו שקלי הקדש כגון שקלים האמורין
בפרשת ערכין ושדה אחוזה :עשרים גרה
השקל  -עכשיו פירש לך כמה הוא :גרה -
לשון מעה וכן )בשמואל ב'( יבא להשתחוות לו
לאגורת כסף וככר לחם :עשרים גרה השקל
 שהשקל השלם ד' זוזים והזוז מתחלתו חמשמעות אלא באו והוסיפו עליו שתות והעלוהו
לשש מעה כסף ומחצית השקל הזה שאמרתי
לך יתנו תרומה לה':
)יד( מבן עשרים שנה ומעלה  -למדך כאן
שאין פחות מבן עשרים יוצא לצבא ונמנה
בכלל אנשים:
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום א'
)טו( לכפר על נפשתיכם  -שלא תנגפו ע"י
מנין .ד"א לכפר על נפשותיכם לפי שרמז
להם כאן ג' תרומות שנכתב כאן תרומת ה'
ג"פ אחת תרומת אדנים שמנאן כשהתחילו
בנדבת המשכן ונתנו כל אחד ואחד מחצית
השקל ועלה למאת הככר שנא' )שמות לח(
וכסף פקודי העדה מאת ככר ומהם נעשו
האדנים שנאמר ויהי מאת ככר הכסף וגו'
והשנית אף היא ע"י מנין שמנאן משהוקם
המשכן הוא המנין האמור בתחלת חומש
הפקודים )במדבר א( בא' לחדש השני בשנה
השנית ונתנו כל אחד מחצית השקל והן לקנות
מהן קרבנות צבור של כל שנה ושנה והושוו
בהם עניים ועשירים ועל אותה תרומה נאמר
לכפר על נפשותיכם שהקרבנות לכפרה הם
באים והשלישית היא תרומת המשכן כמו
שנא' )שמות לה( כל מרים תרומת כסף
ונחשת ולא היתה יד כולם שוה בה אלא איש
איש מה שנדבו לבו:
)טז( ונתת אתו על עבודת אהל מועד -
למדת שנצטווה למנותם בתחלת נדבת המשכן
אחר מעשה העגל מפני שנכנס בהם מגפה
כמ"ש )שמות לב( ויגוף ה' את העם .משל
לצאן החביבה על בעליה שנפל בה דבר
ומשפסק אמר לו לרועה בבקשה ממך מנה
את צאני ודע כמה נותרו בהם להודיע שהיא
חביבה עליו וא"א לומר שהמנין הזה הוא
האמור בחומש הפקודים שהרי נאמר בו

נביא

)במדבר א( באחד לחודש השני והמשכן הוקם
באחד לחודש הראשון שנאמר )שמות מ( ביום
החודש הראשון בא' לחדש תקים וגו' ומהמנין
הזה נעשו האדנים משקלים שלו שנאמר
)שמות לח( ויהי מאת ככר הכסף לצקת וגו'.
הא למדת ששתים היו אחת בתחלת נדבתן
אחר יום הכפורים בשנה ראשונה ואחת בשנה
שנייה באייר משהוקם המשכן .וא"ת וכי
אפשר שבשניהם היו ישראל שוים ו' מאות
אלף וג' אלפים וה' מאות ונ' שהרי בכסף
פקודי העדה נאמר כן ובחומש הפקודים אף
בו נאמר כן )במדבר א( ויהיו כל הפקודים
שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות
וחמשים והלא בשתי שנים היו וא"א שלא היו
בשעת מנין הראשון בני י"ט שנה שלא נמנו
ובשניה נעשו בני כ' .תשובה לדבר אצל שנות
אנשים בשנה אחת נמנו אבל למנין יציאת
מצרים היו שתי שנים לפי שליציאת מצרים
מונין מניסן כמו ששנינו במסכת ראש השנה
ונבנה המשכן בראשונה והוקם בשניה
שנתחדשה שנה באחד בניסן אבל שנות
האנשים מנויין למנין שנות עולם המתחילין
מתשרי נמצאו שני המנינים בשנה אחת המנין
הראשון היה בתשרי לאחר יום הכפורים
שנתרצה המקום לישראל לסלוח להם ונצטוו
על המשכן והשני באחד באייר :על עבודת
אהל מועד  -הן אדנים שנעשו בו:

– מלכים א' פרק יח' כ'-כה'

יאים אֶ ל הַ ר הַ ַּכ ְר ֶמל:
וַ ִּי ְׁשלַ ח אַ ְחאָ ב ְּבכָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְקבּ ֹץ אֶ ת הַ ְּנ ִב ִ

)כ(
ושלח אחאב בכל בני ישראל וכנש ית נביי שקרא לטור כרמלא:

)כ(

ֹאמר ַעד ָמ ַתי אַ ּ ֶתם ּפ ְֹס ִחים ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ְּס ִע ּ ִפים
)כא( וַ ִּי ַּג ׁש אֵ ִליָּה ּו אֶ ל ָּכל הָ ָעם וַ יּ ֶ
ִאם יְ הֹוָ ה הָ ֱאל ִֹהים ְלכ ּו אַ ח ֲָריו וְ ִאם הַ ַּב ַעל ְלכ ּו אַ ח ֲָריו וְ לֹא ָענ ּו הָ ָעם אֹ תוֹ
דָּ בָ ר) :כא( וקריב אליהו לות כל עמא ואמר עד אימתי אתון פליגין לתרין פלגון הלא יי אלהים פלחו
קדמוהי בלחודוהי ולמא אתון טען בתר בעלא דלית ביה צרוך ולא אתיבו עמא יתיה פתגם:

ּנְביאֵ י הַ ַּב ַעל
ֹאמר אֵ ִל ּיָה ּו אֶ ל הָ ָעם אֲנִ י נוֹ ַת ְר ִּתי נ ִָביא לַ יהֹוָ ה ְלבַ דִּ י ו ִ
)כב( וַ יּ ֶ
יש) :כב( ואמר אליהו לעמא אנא אשתארית נביא קדם יי בלחודי ונביי
אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ִא ׁ
בעלא ארבע מאה וחמשין גברא:
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ָשימ ּו ַעל
)כג( וְ יִ ְּתנ ּו לָ נ ּו ְׁשנַיִ ם ּ ָפ ִרים וְ יִ ְבחֲר ּו לָ הֶ ם הַ ּ ָפר הָ אֶ חָ ד וִ ינ ְַּתחֻ ה ּו וְ י ִ ׂ
ָשימ ּו וַ אֲ נִי אֶ עֱ ֶ ׂשה אֶ ת הַ ּ ָפר הָ אֶ חָ ד וְ נ ַָת ִּתי ַעל הָ ֵעצִ ים וְ אֵ ׁש
הָ ֵעצִ ים וְ אֵ ׁש לֹא י ִ ׂ
שים) :כג( ויתיהבון לנא תרין תורין ויבחרון להון תורא חד ויהדמוניה וישוון על אעיא ואשתא
לֹא אָ ִ ׂ
לא ישוון על אעיא ואשתא לא ישוון ואנא אעביר ית תורא חד ואתן על אעיא ואשתא לא אשוי:

אֲשר יַעֲ נֶה
אתם ְּב ׁ ֵשם אֱ לֹהֵ יכֶ ם וַ אֲ נִ י אֶ ְק ָרא ְב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וְ הָ יָה הָ ֱאל ִֹהים ׁ ֶ
)כד( ו ְּק ָר ֶ
ֹאמר ּו טוֹ ב הַ דָּ בָ ר) :כד( ותקרון בשום טעותכון ולא
בָ אֵ ׁש הוּא הָ אֱ ל ִֹהים וַ יּ ַַען ָּכל הָ ָעם וַ יּ ְ
תתענון מן קדם דלית ביה צרוך ברם אנא אצלי בשמא דיי וישלח מימריה ויחות אשתא ארי יי הוא
אלהים ואתיב כל עמא ואמרו תקין פתגמא:

אשֹנָה ִּכי
ֹאמר אֵ ִל ּיָה ּו ִלנְ ִביאֵ י הַ ַּב ַעל ַּבחֲר ּו לָ כֶ ם הַ ּ ָפר הָ אֶ חָ ד וַ עֲ שׂ ּו ִר ׁ
)כה( וַ יּ ֶ
אַ ּ ֶתם הָ ַר ִּבים וְ ִק ְרא ּו ְּב ׁ ֵשם ֱאלֹהֵ יכֶ ם וְ אֵ ׁש לֹא ָת ִ ׂ
שימ ּו) :כה( ואמר אליהו לנביי בעלא
בחרו לכון תורא חד ועבידו קדמיתא ארי אתון סגיאין וקרו בשום טעותכון ואשתא לא תשוון:

רש"י
)כא( שתי הסעפים  -שתי המחשבות,
שאינכם מבינים להכריע מי האלהים .ואם

כתובים

הבעל  -האלהים ,לכו אחריו .ולא ענו העם
אותו דבר  -שלא היו יודעין להבחין:

 -משלי פרק יח' כ'-כד' פרק יט' א'

יש ִּת ְ ׂש ַּבע ִּב ְטנוֹ ְּתבוּאַ ת ְ ׂשפָ ָתיו יִ שְׂ ָּבע:
ִמ ּ ְפ ִרי ִפי ִא ׁ

)כ(
כריסיה ומן עללתא דשפותיה נסבע:

)כא( ָמוֶת וְ חַ ִּיים ְּביַד לָ ׁשוֹ ן וְ אֹ הֲבֶ יהָ יֹאכַ ל ּ ִפ ְרי ָּה:

)כ( מן פרי פומיה דגברא תסבע

)כא( מותא וחיי בידא דלישנא ודרחם ליה

ניכול מן פרוי:

ָמצָ א ִא ּ ׁ ָשה ָמצָ א טוֹ ב וַ יָּפֶ ק ָרצוֹ ן ֵמיְ הֹוָ ה:

) כב(
רעותיה מן אלהא:

)כג( ּ ַתחֲנוּנִ ים יְ ַד ּ ֶבר ָר ׁש וְ ָע ִׁשיר יַעֲ נֶה ַעזּוֹ ת:
יש ֵר ִעים ְל ִה ְתרוֹ ֵע ַע וְ י ֵׁש אֹ הֵ ב דָּ בֵ ק ֵמאָ ח:
)כד( ִא ׁ

)כב( דמשכח אתתא טבאתא משכח ומקבל

)כג( תחנוני נמלל מסכנא ועתירא נמלל עשינתא:
)כד( אית חברי דמתחברין ואית רחמא דבק

מן אח:

טוֹ ב ָר ׁש הוֹ לֵ ְך ְּבתֻ ּמוֹ ֵמ ִע ּ ֵק ׁש שְׂ פָ ָתיו וְ הוּא ְכ ִסיל:

)א (
מן הוא דמעקמן ארחתיה והוא סכל:

)א( טב מסכינא דמהלך בתמימותא

רש"י
)כא( ואהביה יאכל פריה  -אוהב את לשונו
ומרגיל לתורה אוכל שכרה בעה"ז:
)כב( מצא אשה מצא טוב  -מצא תורה,
וכמשמעו אשה טובה .ויפק רצון  -ויוציא ,זה
פשוטו ,ד"א אדם שמצא אשה ומצא טוב ויפק
רצונו אותו האיש מוציא רצון מהקב"ה ,רבי
יוסף קרא:

)כג( תחנונים ידבר רש  -דרך זה בכך ודרך
זה בכך למדך דרך ארץ שאע"פ שעשיר יענה
עזות הרש ידבר תחנונים וכן הענין הרב
לתלמיד:
)כד( איש רעים להתרועע  -אדם שקונה לו
רעים עוד יבוא יום שיצטרך להם ויקרבהו
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום א'
ואם תאמר מה בכך יש אוהב דבק מאח

משנה

שיקרבהו יותר מקרוביו ואחיו:

 -דמאי פרק ד'

שרוֹ ת ,וְ ׁ ָשכַ ח ְל ַע ּ ְשׂ ָרן ,וְ ׁשוֹ אֲלוֹ
ֶאֱמן ַעל הַ ּ ַמ ַע ְ ׂ
)א( הַ לּ וֹ קֵ חַ ּ ֵפרוֹ ת ִמ ּ ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ נ ָ
בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,יֹאכַ ל ַעל ּ ִפיו .חָ ׁ ֵשכָ ה מוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבת ,לֹא יֹאכַ ל ַעד ׁ ֶש ְּי ַעשּׂ ֵ ר .לֹא ְמצָ אוֹ ,
אָ ַמר לוֹ אַ חֵ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ֶנא ֱָמן ַעל הַ ּ ַמ ַע ְ ׂשרוֹ תְ ,מעֻ שּׂ ָ ִרין הֵ ן ,אוֹ כֵ ל ַעל ּ ִפיו .חָ ׁ ֵשכָ ה
מוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבת ,לֹא יֹאכַ ל ַעד ׁ ֶש ְּי ַעשּׂ ֵ רְּ .תרו ַּמת ַמעֲ ֵׂשר ֶשל דְּ ַמאי ׁ ֶשחָ זְ ָרה
ִל ְמקוֹ ָמ ּהַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְׁשזו ִּרי אוֹ ֵמר ,אַ ף ַּבחֹל ׁשוֹ אֲ לוֹ וְ אוֹ ְכלוֹ ַעל ּ ִפיו:
רע"ב ) -א( הלוקח פירות  -בשבת יאכל
על פיו  -דאימת שבת עליו ,שמתיראים
לעבור עבירה ולשקר בשבת יותר מבחול:
תרומת מעשר של דמאי  -להכי נקט תרומת
מעשר דעמי הארץ נחשדו עליה דסברי אינה
במיתה כל זמן שלא הופרש מעשר ראשון,

אבל תרומה גדולה לא נחשדו עליה ,ותרומת
מעשר הויא אחד ממאה ,וכשחזרה למקומה
לפחות ממאה ,חזרה ומדמעת :שואלו ואוכלו
על פיו  -דמאחר שנקרא לה שם תרומה
אימת דמוע על עם הארץ ,וירא לשקר.
והלכה כרבי שמעון שזורי:

שרוֹ ת ,אוֹ כֵ ל
אֲמינוֹ ַעל הַ ּ ַמ ַע ְ ׂ
)ב( הַ ּ ַמדִּ יר אֶ ת חֲבֵ רוֹ ׁ ֶש ּיֹאכַ ל אֶ צְ לוֹ  ,וְ הוּא אֵ ינוֹ ַמ ִ
שרוֹ ת ,ו ִּב ְלבַ ד
אֲמינוֹ ַעל הַ ּ ַמ ַע ְ ׂ
אשוֹ נָה ,וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמ ִ
ִע ּמוֹ ַּב ּ ׁ ַש ָּבת הָ ִר ׁ
ֹאמר לוֹ ְמעֻ שּׂ ָ ִרין הֵ ן .ו ְּב ׁ ַש ָּבת ְׁשנִ יָּה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּנ ַָדר ִמ ּ ֶמנּ ּו הֲ ָניָה ,לֹא
ׁ ֶשיּ ַ
יֹאכַ ל ַעד ׁ ֶש ְּי ַעשּׂ ֵ ר:
רע"ב ) -ב( המדיר את חבירו שיאכל עמו
 דאמר ליה קונם מה שאתה נהנה לי אםאין אתה סועד אצלי :שבת הראשונה  -של

סעודת נשואין לבחור שנשא בתולה ,התירו לו
לאכול עמו ,משום איבה:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,אֵ ין אָ ָדם צָ ִר ְ
שר ָענִ י ׁ ֶשל דְּ ַמאי.
יך ִל ְקרוֹ ת ׁ ֵשם ְל ַמ ְע ַ ׂ
אֱל ֶ
)ג( ַר ִּבי ִ
ְ
יש:
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,קוֹ ֵרא ׁ ֵשם וְ אֵ ין צָ ִריך ְלהַ פְ ִר ׁ

רע"ב ) -ג( אין צריך לקרות שם למעשר
עני של דמאי  -דלא נחשדו עמי הארץ על
מעשר עני ,שהם יודעים שפירות הטבולים
למעשר עני הם במיתה ומפרישים אותו,
ולוקחים אותו לעצמן :וחכמים אומרים  -אף

על פי כן קורא לו שם שהרי אינו מפסיד
כלום בזה דאין צריך להפריש וליתן לעני,
משום דעני הוה בזה מוציא מחבירו ,והמוציא
מחבירו עליו הראיה:

שר ָענִ י ׁ ֶשל וַ דַּ אי ,לֹא
שר ׁ ֶשל דְּ ַמאי ו ְּל ַמ ְע ַ ׂ
)ד( ִמי ׁ ֶש ָּק ָרא ׁ ֵשם ִל ְתרו ַּמת ַמעֲ ֵ ׂ
יִ ְּטלֵ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .וְ ִאם הָ יָה כֹהֵ ן אוֹ ָענִ י ְלמו ִּדים לֶ ֱאכֹל אֶ צְ לוֹ  ,יָבוֹ א ּו וְ יֹאכֵ ל ּו,
יעם:
ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶשיּוֹ ִד ֵ
רע"ב ) -ד( מי שקרא שם לתרומת מעשר
של דמאי  -שאמר תרומת מעשר שאני חייב
להפריש מכרי זה יהא מונח בצפונו או
בדרומו ולא הפרישה .ותרומת מעשר של
דמאי דנקט לפי שהישראל קורא לה שם
ונותנה לכהן ולוקח המעשר לעצמו ,אבל

תרומת מעשר של ודאי אין הישראל קורא לה
שם ,אלא הוא נותן מעשר ללוי ,והלוי מפריש
תרומת מעשר ונותנה לכהן :לא יטלם  -כדי
ליתנם לכהן או לעני שבחצר ושבמבוי ,שאסור
ליתן מתנות לכהן ולעני בשבת ,אבל בלמודים
לאכול אצלו ,כלומר הרגילין לאכול על שלחנו
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום א'
שרי ,ובלבד שיודיעם שהם של תרומת מעשר,
או של מעשר עני ,שאם אינו מודיעם והם
סבורים שמשלו הוא מאכילם ,הוה ליה

כמאכיל אורחיו תרומות ומעשרות שהוא
אסור:

שרוֹ ת ,קַ ח ִלי ִמ ּ ִמי ׁ ֶשהוּא ֶנא ֱָמן ו ִּמ ּ ִמי
ֶאֱמן ַעל הַ ּ ַמ ַע ְ ׂ
)ה( הָ אוֹ ֵמר ְל ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ נ ָ
ְ
ֶאֱמן .הָ לַ ך ִל ַּקח ִמ ּ ֶמנּ ּו ,וְ אָ ַמר
יש ּ ְפלוֹ נִ י ,הֲ ֵרי זֶה נ ָ
ׁ ֶשהוּא ְמ ַעשּׂ ֵ ר ,אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמןֵ .מ ִא ׁ
אתיו וְ לָ קַ ְח ִּתי לָ ְך ֵמאַ חֵ ר ׁ ֶשהוּא ֶנא ֱָמן ,אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמן:
לוֹ לֹא ְמצָ ִ
רע"ב ) -ה( אינו נאמן  -דאפילו ימצא
שלקח ממי שאינו נאמן מצי לאשתמוטי ולומר
בעיני היה נאמן אבל כי אמר ליה מאיש

פלוני לא מצי לאשתמוטי דהא אינו רשאי
ליקח מאחר:

ֶאֱמןִ .מי כָ אן ְמ ַעשּׂ ֵ ר.
)ו( הַ ִּנ ְכנָס לָ ִעיר וְ אֵ ינוֹ ַמ ִּכיר אָ ָדם ׁ ָשם ,אָ ַמרִ ,מי כָ אן נ ָ
ְ
ֶאֱמן .הָ לַ ך ִל ַּקח
ֶאֱמן ,הֲ ֵרי זֶה נ ָ
יש ּ ְפלוֹ נִ י נ ָ
אָ ַמר לוֹ אֶ חָ ד ,אֲנִ י ,אֵ ינִ י ֶנא ֱָמןִ .א ׁ
ָ
ָשן .אָ ַמר לוֹ ִ ,מי ׁ ֶש ּ ְׁשלָ חֲך אֶ צְ ִלי ,אַ ף ַעל ּ ִפי
ִמ ּ ֶמנּ ּו ,אָ ַמר לוֹ ִ ,מי כָ אן מוֹ כֵ ר י ׁ ָ
ׁ ֶשהֵ ן ְּכגוֹ ְמ ִלין זֶה אֶ ת זֶה ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ֶנא ֱָמנִ ין:
רע"ב ) -ו( איש פלוני נאמן הרי זה נאמן -
אף על גב דלא היה ראוי להאמינו כיון שהוא
עצמו חשוד קולא היא שהקילו באכסנאי
משום חיי נפש .ודוקא כשאין מכיר אדם שם,
אבל אם מכיר אדם שם ,לא יטול אלא מן
המומחה :מי כאן מוכר ישן  -שירא שמא

יאכילוהו חדש קודם שיקרב העומר ,ורוב
עמי הארץ אין חשודים על החדש והוי
כדמאי ,דרוב עמי הארץ מעשרים הן ,הלכך
לא החמירו עליהן כל כך דנימא שהם גומלים
חסד זה לזה ,תעיד אתה עלי ואני אעיד
עליך:

ָשןֶ ׁ ,ש ִ ּלי אֵ ינוֹ
)ז( הַ חַ ּ ָמ ִרים ׁ ֶש ִּנ ְכנְ ס ּו לָ ִעיר ,אָ ַמר אֶ חָ דֶ ׁ ,ש ִ ּלי חָ ָד ׁש וְ ׁ ֶשל חֲבֵ ִרי י ׁ ָ
ֶאֱמנִ ין:
ְמתֻ ָּקן וְ ׁ ֶשל חֲבֵ ִרי ְמתֻ ָּקן ,אֵ ינָן ֶנא ֱָמנִ יןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ ר ,נ ָ
רע"ב ) -ז( החמרים  -המביאים תבואה
ממקום הזול למקום היוקר :אין נאמנים -
דודאי גומלים זה את זה ,ומשבח של חבירו
בעיר זו ,כדי שישבח חבירו את שלו בעיר
אחרת :ר' יהודה אומר נאמנים  -הואיל

גמרא

ורוב עמי הארץ מעשרים הם ,בדמאי הקילו
משום חייהן של בני העיר ,שיהיו מוכרי
תבואה ופירות רגילין לבא שם ,ואין הלכה
כרבי יהודה:

 -ברכות דף יד' ע"ב

אמר עולא כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר
בעצמו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כאילו הקריב עולה בלא
מנחה וזבח בלא נסכים :ואמר רבי יוחנן הרוצה שיקבל עליו עול מלכות
שמים שלמה יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל וזו
היא מלכות שמים שלמה אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנפנה
ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב
כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן דכתיב ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את
מזבחך ה' אמר ליה רבא לא סבר לה מר כאילו טבל דכתיב ארחץ ]בנקיון[
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום א'
ולא כתב ארחיץ ]כפי[ אמר ליה רבינא לרבא חזי מר האי צורבא מרבנן
דאתא ממערבא ואמר מי שאין לו מים לרחוץ ידיו מקנח ידיו בעפר
ובצרור ובקסמית אמר ליה שפיר קאמר מי כתיב ארחץ במים בנקיון כתיב
כל מידי דמנקי דהא רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא
והני מילי לקריאת שמע אבל לתפלה מהדר ועד כמה עד פרסה והני מילי
לקמיה אבל לאחוריה אפילו מיל אינו חוזר ]ומינה[ מיל הוא דאינו חוזר
הא פחות ממיל חוזר:
רש"י על הגמרא
כאלו מעיד עדות שקר בעצמו  -לישנא
מעליא :כאילו הקריב עולה בלא מנחה -
שחייבו הכתוב להקריב עמה שנאמר )במדבר
כ"ח( ,ועשירית האיפה וגו' ,אף הקורא ואינו
מקיים אינו גומר את המצוה :נסכים  -הוא
היין המתנסך על גבי המזבח אחר העולה
והזבח ,כדכתיב ונסכיהם חצי ההין וגו'
)במדבר כ"ח( ,והוא הדין דמצי למימר כאילו
הקריב עולה בלא מנחה ונסכים דהא עולה

זוהר

נמי טעונה נסכים ,אלא לישנא דקרא נקט
עולה ומנחה זבח ונסכים :יפנה  -לנקביו:
דכתיב ארחץ בנקיון  -משמע ארחץ כל הגוף
ולא כתיב ארחיץ כפי לדרשה אתא ,לומר
שמעלה עליו שכר רחיצת כפיו כאלו טבל כל
גופו :קסמית  -קיסם :לקריאת שמע -
בעידנא דקריאת שמע ,שזמנה קבוע ,פן
יעבור הזמן ,אבל לתפלה דכל היום זמנה
הוא צריך למהדר אמיא:

– כי תשא דף קפח' ע"א

יעה
ֱמת ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד וְ ַעד אַ ְר ִּג ָ
יד ְך )ס"א רבי חייא( וְ אָ ַמר) ,משלי יב( ְ ׂשפַ ת א ֶ
ּ ָפ ַתח ִא ָ
ְל ׁשוֹ ן ׁ ָשקֶ רָ ּ .תא ֲחזֵיִ ,אלּ ּו ָּכל ְּבנֵי ָע ְל ָמא הֲווֹ ּ ַפ ְל ִחין ְל ִׁש ְק ָרא ,הֲוָ ה הָ ִכי ,אֲ בָ ל
יעא ְק ׁשוֹ ט
הַ אי נְ הוֹ ָרא וְ זִ הֲ ָרא דְּ נ ִָהיר ,וַ דַּ אי ְק ׁשוֹ ט ִאיה ּו .כּ ְֹכבֵ י רו ָּמא דִּ ְר ִק ָ
ִאינּ וּןִ .אי ְּב ִט ּ ְפ ׁש ּו וְ חֶ ְסרוֹ נָא דְּ ַד ְע ּ ָתא דִּ ְלהוֹ ןִ ,אינּ וּן אַ ְמ ֵרי וְ קָ ָראן ְלה ּו אֱלָ הָ א ,לָ א
ָּב ֵעי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְל ׁ ֵשיצָ אָ ה עוֹ בָ דוֹ י ֵמ ָע ְל ָמא .אֲבָ ל ְלזִ ְמנָא דְּ אָ ֵתי לָ א
יִ ְׁש ּ ֵתצוּן כּ ֹכָ בַ יָא וּנְ הוֹ ִרין דְּ ָע ְל ָמא .אֲבָ ל ַמאן יִ ְׁש ְּתצֵ יִ .אינּ וּן דְּ פַ ְלח ּו לוֹ ן:
ֱמת.
ש ָראֵ ל ,דְּ ִאי ּנוּן ְ ׂשפַ ת א ֶ
ֱמת ִּתכּ וֹ ן לָ ַעדִ ,א ֵּלין יִ ְ ׂ
שפַ ת א ֶ
ו ְּק ָרא דָּ א הָ ִכי הוּאׂ ְ .
ימי יְ ָי
אֱמת ,ו ְּמסַ יְ ֵ
ֱמת ,וְ ָרזָא דֶּ ֶ
)דברים ו( יְ ָי אֱלהֵ ינ ּו יְ ָי אֶ חָ ד .וְ כ ָֹּלא ִאיה ּו א ֶ
ֱמת ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד:
שפַ ת א ֶ
ֱמת .וְ ָדא ִאיה ּו ְ ׂ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם א ֶ
יעה .אֶ ָּלאַ ,עד ַּכ ָמה יְ הֵ א ִקיו ָּמא
יהַ ,מאי אַ ְר ִּג ָ
יעה ,וְ ַעד ֶרגַ ע ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
וְ ַעד אַ ְר ִּג ָ
ֵיתי ,וִ יּהֵ א ִלי נַיְ יחָ א ִמ ּפו ְּלחָ נָא קַ ְׁשיָא דְּ ָעלוֹ י.
דִּ ְלהוֹ ן ְּב ָע ְל ָמאַ ,עד זִ ְמנָא דְּ י ֵ
יעה ,יִ ְׁש ְּתצֵ י ְל ׁשוֹ ן ׁ ָשקֶ רִ ,אינּ וּן דְּ קָ ָראן אֱלָ הָ אְ ,ל ַמאן דְּ לָ או הוּא
ו ְּבזִ ְמנָא דְּ אַ ְר ִּג ָ
אֱמתְּ ,כ ִתיב ְּבה ּו) ,ישעיה מג( ַעם ז ּו יָצַ ְר ִּתי
אֱלָ הָ א .אֲבָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל דְּ ִאינּ וּן שְׂ פַ ת ֶ
ִלי ְּת ִה ָּל ִתי יְ סַ ּ ֵפר ּו:
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אֲמר
אַ ְד ַּכ ְרנָא ח ֲָדא זִ ְמנָא דַּ הֲ וֵ ינָא אָ זִ יל ַּבהֲ ֵדי ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרָ ּ ,פגַ ע ּ ֵביהּ הֶ גְ מוֹ נָאַ ,
אֲמר
ַ
יה י ַָד ְענָא.
אֲמר לֵ ּ
ַ
נְת י ְַד ַעת ֵמאוֹ ַריְ ָתא דִּ יְ הו ָּדאֵ י.
יה ְל ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,אַ ְּ
לֵ ּ
יתכוֹ ן ְק ׁשוֹ ט ,וַ ֲאנָן
ימנו ָּתא דִּ ְלכוֹ ן ְק ׁשוֹ ט ,וְ אוֹ ַריְ ְ
יה ,לֵ ית אַ ּתוּן אַ ְמ ִרין דִּ ְמהֵ ְ
לֵ ּ
ֱמת ִּתכּ וֹ ן
יתא דִּ ילָ ן ּ ׁ ֶשקֶ ר .וְ הָ א ְּכ ִתיב ְ ׂשפַ ת א ֶ
ימנו ָּתא דִּ ילָ ן ׁ ֶשקֶ ר ,וְ אוֹ ַריְ ָ
דִּ ְמהֵ ְ
ימין ְּב ַמ ְלכ ּו ָתא ,וְ לָ א
יעה ְל ׁשוֹ ן ׁ ָשקֶ רֲ .אנָן ִמיּוֹ ִמין דְּ ָע ְל ָמא ,קַ יְ ִ
לָ ַעד וְ ַעד אַ ְר ִּג ָ
אַ ְעדִּ י ִמינָן ְל ָע ְל ִמין ,דָּ ָרא ָּב ַתר דָּ ָראִּ ,תכּ וֹ ן לָ ַעד וַ דַּ אי .וְ אַ ּתוּן ,זְ ֵעיר הֲוָ ה ְלכ ּו
יעה ְל ׁשוֹ ן
ַמ ְלכו ָּתא ,ו ִּמיַּד אַ ְעדֵּ י ִמ ְּנכוֹ ן ,ו ְּק ָרא ִא ְתקָ יָּים ְּבכ ּו דִּ ְכ ִּתיב וְ ַעד אַ ְר ִּג ָ
ׁ ָשקֶ ר:
ְ
יתאִּ .ת ּ ַפח רוּחֵ יהּ )דף קפ"ח ע"ב(
נְת חַ ִּכים ְּבאוֹ ַריְ ָ
ֲמינָא ָּבך דְּ אַ ְּ
יה ,ח ֵ
אֲמר לֵ ּ
ַ
אמ ָרן ,אֲ בָ ל
ֱמת כּ וֹ נַנְ ּ ָת לָ ַעד ,הֲוָ ה ִּכ ְדקַ ְ
דְּ הַ הוּא ַּג ְב ָראִ .אלּ ּו אָ ַמר ְק ָרא ,שְׂ פַ ת א ֶ
ֱמת דְּ ִתכּ וֹ ןַ ,מה דְּ לָ או הָ ִכי הַ ְׁש ּ ָתא,
שפַ ת א ֶ
לָ א ְּכ ִתיב אֶ ָּלא ִּתכּ וֹ ן ,זְ ִמינָא ְ ׂ
ֱמת ְׁש ִכיבָ א ְל ַע ְפ ָרא ,וּבְ הַ הוּא זִ ְמנָא
ּשפַ ת א ֶ
ימא ,ו ְ ׂ
דְּ הַ ְׁש ּ ָתא שְׂ פַ ת ׁ ֶשקֶ ר ַּקיְ ָ
ֱמת ִּתכּ וֹ ן לָ ַעד וְ גוֹ ':
שפַ ת א ֶ
יה ,ו ִּמגּ וֹ אֶ ֶרץ ִּתצְ ַמחְּ ,כ ֵדין ְ ׂ
ֱמת יְ קוּם ַעל ִקיו ֵּמ ּ
דֶּ א ֶ
יתא דִּ ְק ׁשוֹ ט י ְָר ִתין.
יה הַ הוּא הֶ גְ מוֹ ןַ ,ז ָּכאָ ה אַ נְ ְּת .וְ זַ ָּכאָ ה ַע ּ ָמא דְּ אוֹ ַריְ ָ
אֲמר לֵ ּ
ַ
ָּב ַתר יוֹ ִמין ְׁש ַמ ְענָא דְּ ִא ְת ְּגיַיר .אָ זְ ל ּוָ ,מט ּו חַ ד ּ ֵבי חֲקָ ל ,וְ צַ לּ ּו צְ לוֹ ֵתהוֹ ןֵ ּ .כיוָ ן
דְּ צַ לּ ּו צְ לוֹ ֵתהוֹ ן ,אָ ְמר ּו ִמ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה נִ ְתחַ ּ ֵבר ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,וְ נֵזִ יל וְ נִ ְת ַע ּ ֵסק
יתא:
ְּבאוֹ ַריְ ָ

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)יח( שנים שהיו ישנים בטלית אחת כל אחד מהן אסור לקרות אף על פי שיכסה מתחת
לבו עד שתהא טלית מפסקת ביניהן עד שלא יגע בשר זה בבשר זה ממתניו ולמטה
ואם היה ישן עם אשתו או בניו ובני ביתו הקטנים הרי גופן כגופו ואינו מרגיש מהן
לפיכך אע"פ שבשרו נוגע בהם מחזיר פניו וחוצץ מתחת לבו וקורא:
)יט( עד אימתי הם קטנים לענין זה עד שיהא הזכר בן שתים עשרה שנה ויום אחד
והנקבה בת אחת עשרה שנה ויום אחד והוא שיהא תבניתם כתבנית גדולים שדים נכונו
ושערך צמח ואחר כך לא יקרא עד שתפסיק טלית ביניהן אבל אם עדיין לא היו שדים
נכונו ושערך צמח קורא עמהן בקירוב בשר ואינו צריך הפסק עד שיהיה הזכר בן י"ג
שנה ויום אחד והנקבה בת שתים עשרה שנה ויום אחד:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

שִׂ נְ אָ ה ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך חוֹ טֵ א לַ חֲבֵ ירוֹ ְלהָ ַרע לוֹ ְ ּבכָ ל ִמינֵי ָר ָעה וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה
שִׂ נְ אַ ת ַה ְ ּב ִריּוֹ ת מוֹ צִ יא אֶ ת הָ אָ ָדם ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ הוּא שׂ וֹ נֵא ְּכבַ יָּכוֹ ל ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ַעל
ׁ ֶש ָּב ָרא אוֹ תוֹ וְ ִה ּנֵה כֻ ָּלנ ּו בָ נִ ים לַ ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו וְ שׂ וֹ נֵא אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ ַיעֲ קֹב ׁ ֶש ָ ּיצָ א ֵמהֶ ם זֶה.
וְ ִה ּנֵה ָּכל הַ ְּנ ׁ ָשמוֹ ת נֶאֶ חָ זוֹ ת ְּבהַ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ֵר ְך וְ צוֹ ֶר ְך ּ ָגבוֹ ַּה ֵמהֶ ם אֲ ׁ ֶשר ָּבהֶ ם יִ ְת ּ ָפאֵ ר וְ אֵ ְ
יך
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יקים וַ חֲכָ ִמים ְּגדוֹ ִלים וְ לֹא
ִּתשְׂ נָאֵ ה ּו .וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ַּביִ ת ׁ ֵשנִ י הָ י ּו בוֹ צַ דִּ ִ
ֶנח ֱַרב אֶ ָּלא ַּבעֲ וֹ ן שִׂ נְ אַ ת ִח ּנָם וְ לֹא נִ ְתא ֲֵר ְך הַ ּ ֵקץ וְ לֹא נֶעֱ לָ ם אֶ ָּלא ְל ִס ַּבת שִׂ נְ אַ ת ִח ּנָם וְ לֹא עוֹ ד
אֶ ָּלא ׁ ֶש ְׁשאָ ר הָ עֲ בֵ ירוֹ ת אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר עֲ לֵ יהֶ ן אֶ ָּלא ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשעוֹ בֵ ר עֲ לֵ יהֶ ן אֲ בָ ל שִׂ נְ אַ ת ִח ּנָם ְ ּבלֵ ב
שה )שם( וְ אָ הַ ְב ָת
ִהיא ָת ִמיד ו ְּבכָ ל ֶרגַ ע עוֹ בֵ ר ַעל )ויקרא י''ט( לֹא ִתשְׂ נָא וגו' ו ִּב ּ ֵטל ִמצְ וַ ת עֲ ֵ ׂ
ְל ֵרעֲ ָך ָּכמוֹ ְך וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ׁ ֶש ַעל ִמצְ וָ ה ז ּו אָ ְמר ּו ׁ ֶשזֶּה ְּכלַ ל ּ ָגדוֹ ל ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּ ֻכ ָּלם ְּתלוּיִ ם
ֹשה ְלכָ ל ַמעֲ לוֹ ָתיו אֶ ָּלא ׁ ֶשהָ ָיה אוֹ הֵ ב ְליִ שְׂ ָראֵ ל ו ִּמצְ ָט ֵער ְ ּבצָ ָר ָתם ְּכמוֹ
ָּבה וְ לֹא זָכָ ה מ ׁ ֶ
תם וְ ַעל ּ ָפסוּק )שם ל''ב(
ׁ ֶשאָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ַעל ּ ָפסוּק )שמות ב'( וַ יּ ְַרא ְ ּב ִס ְבלוֹ ָ
אתם וְ ִאם אַ יִ ן ֵמחֵ נִ י נָא וְ גו' וְ לָ כֵ ן הָ יָ ה ׁ ָשקוּל ְּככָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
שא חַ ּ ָט ָ
וְ ַע ּ ָתה ִאם ִּת ָ ׂ
ֹשה ַע ּמוֹ :
)ישעי' ס''ג( וַ ִּיזְ כּ וֹ ר יְ ֵמי עוֹ לָ ם מ ׁ ֶ

ð"òì

äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,ä÷éãö ïá ïúðåé ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá äëìî
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