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חק לישראל – פרשת משפטים יום ו'
שמות פרק כב'
)טז( ִאם ָמאֵ ן יְ ָמאֵ ן אָ ִביהָ ְל ִת ּ ָת ּה לוֹ ּ ֶכסֶ ף יִ ְׁשקֹל ְּכמֹהַ ר הַ ְ ּבת ּולֹת) :טז( ִאם ָמאֵ ן
יה
יְ ָמאֵ ן אָ ִביהָ ְל ִת ּ ָת ּה לוֹ ּ ֶכסֶ ף יִ ְׁשקֹל ְּכמֹהַ ר הַ ְ ּבת ּולֹת) :טז( ִאם ִמצְ ָּבא לָ א יִ צְ ּ ֵבי אֲ בוּהָ א ְל ִמ ְּתנ ַּה לֵ ּ
הֲרי ְּבתֻ ְל ּ ָתא:
ַּכ ְס ּ ָפא יִ ְתקוֹ ל ְּכמוֹ ֵ

)יז( ְמכַ ּ ׁ ֵ
שפָ ה לֹא ְתחַ יֶּה) :יז( ְמכַ ּ ׁ ֵשפָ ה לֹא ְתחַ יֶּה:

)יז( חָ ָר ׁ ָשא לָ א ָתחֵ י:

)יח( ּ ָכל ׁש ֹכֵ ב ִעם ְּבהֵ ָמה מוֹ ת יו ָּמת) :יח( ָּכל ׁשֹכֵ ב ִעם ְ ּבהֵ ָמה מוֹ ת יו ָּמת:

)יח( ָּכל דְּ יִ ְׁשכּ וּב

ירא ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
ִעם ְּב ִע ָ

)יט( זֹבֵ חַ לָ ֱ
אל ִֹהים ָיח ֳָרם ִ ּב ְל ִּתי לַ יהֹוָ ה ְלבַ דּ וֹ ) :יט( זֹבֵ חַ לָ אֱ ל ִֹהים יָ ח ֳָרם ִ ּב ְל ִּתי לַ יהֹוָ ה
ְלבַ דּ וֹ ) :יט( דְּ ַד ַּבח ְל ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא יִ ְת ְקטֵ ל אֶ ָּלהֵ ן ִל ְׁש ָמא ַדיְ ָי ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי:
)כ( וְ גֵר לֹא תוֹ נֶה וְ לֹא ִת ְלחָ צֶ נּ ּו ִּכי ֵג ִרים הֱיִ ֶ
יתם ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :כ( וְ גֵר לֹא תוֹ נֶה
הוֵיתוּן
אֲרי ַד ּי ִָרין ֱ
יה ֵ
יתם ְ ּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :כ( וְ גִ יּוֹ ָרא לָ א תוֹ נוּן וְ לָ א ְת ִעיקוּן לֵ ּ
וְ לֹא ִת ְלחָ צֶ נּ ּו ִּכי ג ִֵרים הֱ יִ ֶ
ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:

)כא( ּ ָכל אַ ְל ָמנָה וְ יָתוֹ ם לֹא ְת ַע ּנוּן) :כא( ָּכל אַ ְל ָמנָה וְ ָיתוֹ ם לֹא ְת ַענּ וּן:

)כא( ָּכל אַ ְר ְמלָ א

וְ יִ ּ ָתם לָ א ְת ַענּ וּן:

שמ ַֹע אֶ ְׁש ַמע צַ עֲ קָ תוֹ ) :כב( ִאם
)כב( ִאם ַע ּנֵה ְת ַע ּנֶה אֹ תוֹ ִּכי ִאם צָ עֹק יִ צְ ַעק אֵ לַ י ׁ ָ
אֲרי ִאם
יה ֵ
ָת ּ
שמ ַֹע אֶ ְׁש ַמע צַ עֲ קָ תוֹ ) :כב( ִאם ַע ּנָאָ ה ְת ַע ּנֵי י ֵ
ַע ּנֵה ְת ַע ּנֶה אֹ תוֹ ִּכי ִאם צָ עֹק יִ צְ ַעק אֵ לַ י ׁ ָ
יה:
קֳד ַמי קַ ָּבלָ א אֱקַ ּ ֵבל ְק ִב ְל ּ ֵת ּ
ִמ ְקבַ ל יִ ְקבֵ ל ָ
)כג(

נְשיכֶ ם אַ ְל ָמנוֹ ת ו ְּבנֵיכֶ ם יְ תֹ ִמים:
וְ חָ ָרה אַ ּ ִפי וְ הָ ַרגְ ִּתי אֶ ְתכֶ ם ּ ֶבחָ ֶרב וְ הָ י ּו ׁ ֵ

וְ חָ ָרה אַ ּ ִפי וְ הָ ַרגְ ִּתי אֶ ְתכֶ ם ּ ֶבחָ ֶרב וְ הָ י ּו נְ ׁ ֵשיכֶ ם אַ ְל ָמנוֹ ת ו ְּבנֵיכֶ ם יְ תֹ ִמים:

)כג(

)כג( וְ יִ ְתקֵ ף רוּגְ זִ י וְ אֶ ְקטוֹ ל

י ְָתכוֹ ן ְּבחַ ְר ָּבא וִ יהֶ וְ יָן נְ ׁ ֵשיכוֹ ן אַ ְר ְמ ִלין ו ְּבנֵיכוֹ ן י ְַת ִמין:

נשה לֹא ְת ִ ׂשימוּן
)כד( ִאם ּ ֶכסֶ ף ּ ַת ְלוֶה אֶ ת ַע ּ ִמי אֶ ת הֶ ָענִ י ִע ּ ָמ ְך לֹא ִת ְהיֶה לוֹ ְּכ ׁ ֶ
נשה לֹא ְתשִׂ ימוּן
ֶש ְך) :כד( ִאם ּ ֶכסֶ ף ּ ַת ְלוֶה אֶ ת ַע ּ ִמי אֶ ת הֶ ָענִ י ִע ּ ָמ ְך לֹא ִת ְהיֶה לוֹ ְּכ ׁ ֶ
ָעלָ יו נ ׁ ֶ

ֶש ְך:
ָעלָ יו נ ׁ ֶ

יה ְּכ ַר ְׁשיָא לָ א ְת ׁ ַשוּוֹ ן עֲ לוֹ ִהי ִחבּ ּו ְליָא:
)כד( ִאם ַּכ ְס ּ ָפא ּתוֹ זֵף ְּב ַע ּ ִמי ְל ַענְ יָא דִּ י ִע ּ ָמ ְך לָ א ְתהֵ י לֵ ּ

מ ׁש ְּת ִׁשיבֶ ּנ ּו לוֹ ) :כה( ִאם חָ בֹל ּ ַת ְחבּ ֹל
ש ְל ַמת ֵר ֶע ָך ַעד בּ ֹא הַ ּ ׁ ֶש ֶ
)כה( ִאם חָ בֹל ּ ַת ְחבּ ֹל ַ ׂ
ְ
מ ׁש ְּת ִׁשיבֶ נּ ּו לוֹ ) :כה( ִאם ַמ ְׁשכּ וֹ נָא ִת ּ ַסב ְּכסו ָּתא ְדחַ ְב ָרך ַעד ֵמ ַעל ִׁש ְמ ׁ ָשא
ש ְל ַמת ֵרעֶ ָך ַעד בּ ֹא הַ ּ ׁ ֶש ֶ
ַׂ
יה:
ֵיה לֵ ּ
יב ּנ ּ
ְּת ִת ִ

)כו( ִּכי ִהוא ְכסוּתֹ ה ְלבַ דָּ ּה ִהוא שִׂ ְמלָ תוֹ ְלעֹרוֹ ַּב ּ ֶמה יִ ְׁש ָּכב וְ הָ יָה ִּכי יִ צְ ַעק אֵ לַ י
ש ַמ ְע ִּתי ִּכי חַ נּ וּן אָ נִ י) :כו( ִּכי ִהוא ְכסוּתֹ ה ְלבַ דָּ ּה ִהוא שִׂ ְמלָ תוֹ ְלעֹרוֹ ַּב ּ ֶמה יִ ְׁש ָּכב וְ הָ יָ ה
וְ ׁ ָ
ִּכי יִ צְ ַעק אֵ לַ י וְ ׁ ָ
יה ְּב ָמה
יה ְל ַמ ְׁש ּ ֵכ ּ
יה ִּב ְלחוֹ ַד ּה ִהיא תוֹ ְתבֵ ּ
אֲרי ִהיא ְכסו ֵּת ּ
ש ַמ ְע ִּתי ִּכי חַ נּ וּן אָ נִ י) :כו( ֵ
יה אֲ ֵרי חַ ּ ָננָא אֲ נָא:
קֳד ַמי ֶואֱקַ ּ ֵבל ְק ִב ְל ּ ֵת ּ
אֲרי יִ ְקבֵ ל ָ
יִ ְׁשכּ וּב וִ יהֵ י ֵ

ָשיא ְב ַע ּ ְמ ָך לֹא ָתאֹ ר) :כז( ֱאל ִֹהים לֹא ְתקַ ֵּלל וְ נָשִׂ יא ְב ַע ּ ְמ ָך
)כז( ֱאל ִֹהים לֹא ְתקַ ֵּלל וְ נ ִ ׂ
ְ
לֹא ָתאֹ ר) :כז( דַּ ָ ּינָא לָ א ְת ִקיל וְ ַר ָּבא ְב ַע ּ ָמך לָ א ְתלוּט:
ָ
ָ
ָ
)כח( ְמלֵ אָ ְת ָך וְ ִד ְמעֲ ָך לֹא ְתאַ חֵ ר ְ ּבכוֹ ר ָּבנֶיך ִּת ּ ֶתן ִלי) :כח( ְמלֵ אָ ְתך וְ ִד ְמעֲ ך לֹא ְתאַ חֵ ר
ְּבכוֹ ר ָּבנ ָ
תן ִלי) :כח( ִּבכּ ו ָּר ְך וְ ִד ְמ ָע ְך לָ א ְתאַ חֵ ר בּ ו ְּכ ָרא ִד ְבנ ְָך ּ ַת ְפ ֵר ׁש קֳ ָד ָמי:
ֶיך ִּת ּ ֶ
)כט(

ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶׂשה ְל ׁש ְֹר ָך ְלצֹאנ ֶָך ִׁש ְב ַעת י ִָמים יִ ְהיֶה ִעם ִא ּמוֹ ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ִּת ְּתנוֹ

שה ְל ׁש ְֹר ָך ְלצֹאנ ֶָך ִׁש ְב ַעת י ִָמים יִ ְהיֶה ִעם ִא ּמוֹ ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ִּת ְּתנוֹ ִלי:
ִלי) :כט( ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ֵיה קֳ ָד ָמי:
יה ְּביוֹ ָמא ְת ִמינָאָ ה ִּת ְפ ְר ִׁש ּנ ּ
ּ ֵכן ּ ַת ְע ּ ֵבד ְלתוֹ ָר ְך ְל ָענ ְָך ִׁש ְב ָעא יוֹ ִמין יְ הֵ י ִעם ִא ּ ֵמ ּ

)כט(

שר ַּבשּׂ ָ ֶדה ְט ֵרפָ ה לֹא תֹ אכֵ ל ּו לַ ּ ֶכלֶ ב ּ ַת ְׁש ִלכוּן אֹ תוֹ :
)ל( וְ אַ נְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיוּן ִלי וּבָ ָ ׂ
)ל( וְ אַ נְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיוּן ִלי וּבָ ָ ׂשר ַּבשּׂ ָ ֶדה ְט ֵרפָ ה לֹא תֹ אכֵ ל ּו לַ ּ ֶכלֶ ב ּ ַת ְׁש ִלכוּן אֹ תוֹ :

)ל( ֶו ֱאנ ִָׁשין

יה:
ָת ּ
יכלוּן ְלכַ ְל ָּבא ִּת ְרמוּן י ֵ
יש ִמן חֵ יוָ א חַ ּיָא לָ א ֵת ְ
קֳד ָמי ו ְּב ַ ׂשר ְּת ִל ׁ
ישין ְּתהוֹ ן ָ
קַ דִּ ִׁ
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ו'
שע ִל ְהיֹת ֵעד חָ ָמס) :א( לֹא ִתשּׂ ָ א
כג )א( לֹא ִתשּׂ ָ א ׁ ֵש ַמע ׁ ָשוְ א אַ ל ּ ָת ׁ ֶשת י ְָד ָך ִעם ָר ׁ ָ
שע ִל ְהיֹת ֵעד חָ ָמס) :א( לָ א ְתקַ ּ ֵבל ְׁש ַמע דִּ ְׁש ָקר לָ א ְת ׁ ַש ִּוי יְ ָד ְך ִעם
ׁ ֵש ַמע ׁ ָשוְ א אַ ל ּ ָת ׁ ֶשת יָ ְד ָך ִעם ָר ׁ ָ
יה סָ ִהיד ְׁשקָ ר:
חַ ּיָבָ א ְל ֵמ ֱהוֵי לֵ ּ

)ב( לֹא ִת ְהיֶה אַ ֲח ֵרי ַר ִּבים ְל ָרעֹת וְ לֹא ַתעֲ נֶה ַעל ִרב ִלנְ טֹת אַ ח ֲֵרי ַר ִּבים ְלהַ ּטֹת:
)ב( לֹא ִת ְהיֶה אַ ח ֲֵרי ַר ִּבים ְל ָרעֹת וְ לֹא ַתעֲ נֶה ַעל ִרב ִלנְ טֹת אַ ח ֲֵרי ַר ִּבים ְלהַ ּטֹת:
יאין ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא וְ לָ א ִת ִּת ְמנַע ִמ ְ ּלאַ ָּלפָ א ָמה ִד ְב ֵעינ ְָך ַעל דִּ ינָא ָּב ַתר סַ ִּגיאֵ י ְׁשלַ ם דִּ ינָא:
ָּב ַתר סַ ִּג ִ

)ב( לָ א ְתהֵ י

)ג( וְ ָדל לֹא ֶ
ֵיה:
ת ְהדַּ ר ְ ּב ִריבוֹ ) :ג( וְ ַעל ִמ ְס ּ ֵכינָא לָ א ְת ַרחֵ ם ְּב ִדינ ּ
ת ְהדַּ ר ְּב ִריבוֹ ) :ג( וְ ָדל לֹא ֶ
ָ
שב ְּת ִׁשיבֶ נּ ּו לוֹ ) :ד( ִּכי ִת ְפ ּ ַגע ׁשוֹ ר אֹ יִ ְבךָ
)ד( ִּכי ִת ְפ ַּגע ׁשוֹ ר אֹ יִ בְ ך אוֹ ֲחמֹרוֹ ּת ֶֹעה הָ ׁ ֵ
ְ
יה:
ֵיה לֵ ּ
יב ּנ ּ
יה דְּ ָט ֵעי אָ ָתבָ א ְּת ִת ִ
אֲרי ִת ְפ ּ ַגע ּתוֹ ָרא ְדסָ נְ אָ ך אוֹ ח ֲָמ ֵר ּ
שב ְּת ִׁשיבֶ נּ ּו לוֹ ) :ד( ֵ
אוֹ ֲחמֹרוֹ ּת ֶֹעה הָ ׁ ֵ
)ה (

ִּכי ִת ְראֶ ה חֲמוֹ ר שׂ נ ָ
ַאֲך רֹבֵ ץ ּ ַתחַ ת ַמשּׂ ָ אוֹ וְ חָ ַד ְל ּ ָת ֵמעֲ זֹב לוֹ ָעזֹב ּ ַתעֲ זֹב ִע ּמוֹ :

)ה( ִּכי ִת ְראֶ ה ֲחמוֹ ר שׂ ַנ ֲא ָך רֹבֵ ץ ּ ַתחַ ת ַמשּׂ ָ אוֹ וְ חָ ַד ְל ּ ָת ֵמעֲ זֹב לוֹ ָעזֹב ּ ַתעֲ זֹב ִע ּמוֹ :

אֲרי ֶת ֱחזֵי
)ה( ֵ
יה ִמ ְׁש ַּבק ִּת ְׁשבּ וֹ ק ָמה ִד ְב ִל ָּב ְך עֲ לוֹ ִהי ו ְּתפָ ֵרק ִע ּ ֵמה:
ֵיה וְ ִת ְּת ְמנַע ִמ ְל ִמ ְׁש ַּבק לֵ ּ
יע ְּתחוֹ ת טוֹ עֲ נ ּ
ח ֲָמ ָרא ְדסָ נְ אָ ְך ְר ִב ַ

)ו( לֹא ַת ּ ֶטה ִמ ְׁש ּ ַפט אֶ ְביֹנְ ָך ְ ּב ִריבוֹ ) :ו( לֹא ַת ּ ֶטה ִמ ְׁש ּ ַפט אֶ ְביֹנְ ָך ְ ּב ִריבוֹ :
ֵיה:
ִמ ְס ּ ֵכינ ְָך ְּב ִדינ ּ

)ו( לָ א ַתצְ לֵ י דִּ ין

שע) :ז( ִמדְּ בַ ר ׁ ֶשקֶ ר
)ז( ִמדְּ בַ ר ׁ ֶשקֶ ר ִּת ְרחָ ק וְ נ ִָקי וְ צַ דִּ יק אַ ל ּ ַת ֲהרֹג ִּכי לֹא אַ צְ דִּ יק ָר ׁ ָ
ִּת ְרחָ ק וְ נ ִָקי וְ צַ דִּ יק אַ ל ּ ַתהֲ רֹג ִּכי לֹא אַ צְ דִּ יק ָר ׁ ָשע:

)ז( ִמ ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא ְד ִׁש ְק ָרא ֱהוֵי ָר ִחיק וְ ִדזְ כֵ י וְ ִדי נְ פַ ק

אֲרי לָ א ֱאז ּ ֵַכי חַ ּיָבָ א:
)דְּ כֵ י( ִמן דִּ ינָא לָ א ִת ְקטוֹ ל ֵ

)ח( וְ ׁשֹחַ ד לֹא ִת ָּקח ִּכי הַ ּ ׁשֹחַ ד יְ ַע ֵ ּור ּ ִפ ְק ִחים וִ יסַ ֵּלף דִּ ְב ֵרי צַ דִּ ִ
יקים) :ח( וְ ׁשֹחַ ד לֹא
יקים:
ִת ָּקח ִּכי הַ ּ ׁשֹחַ ד יְ ַע ֵ ּור ּ ִפ ְק ִחים וִ יסַ ּ ֵלף דִּ ְב ֵרי צַ דִּ ִ

חֲדא ְמ ַע ּוֵר ֵעינֵי
אֲרי ׁשוֹ ָ
)ח( וְ ׁשוֹ ח ֲָדא לָ א ְתקַ ּ ֵבל ֵ

ימין ו ְּמקַ ְלקֵ ל ּ ִפ ְת ּ ָג ִמין ְּת ִריצִ ין:
חַ ִּכ ִ
)ט (

יתם ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
וְ גֵ ר לֹא ִת ְלחָ ץ וְ אַ ּ ֶתם יְ ַד ְע ּ ֶתם אֶ ת נֶפֶ ׁש הַ ּגֵר ִּכי ג ִֵרים הֱיִ ֶ

)ט( וְ גֵר לֹא ִת ְלחָ ץ וְ אַ ּ ֶתם יְ ַד ְע ּ ֶתם אֶ ת נֶפֶ ׁש הַ ּגֵר ִּכי ג ִֵרים הֱיִ יתֶ ם ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:

)ט( וְ גִ יּוֹ ָרא לָ א

אֲרי ַד ּי ִָרין הֲ וֵיתוּן ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:
ְת ִעיקוּן וְ אַ ּתוּן יְ ַד ְע ּתוּן יָת נ ְַפ ׁ ָשא ְדגִ יּוֹ ָרא ֵ

שנִ ים ִּתזְ ַרע אֶ ת אַ ְרצֶ ָך וְ אָ סַ ְפ ּ ָת אֶ ת ְּתבוּאָ ָת ּה) :י( וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ִּתזְ ַרע אֶ ת
)י( וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָ
ְ
אַ ְרצֶ ָך וְ אָ סַ ְפ ּ ָת אֶ ת ְּתבוּאָ ָת ּה) :י( וְ ִׁשית ְׁשנִ ין ִּתזְ ַרע יָת אַ ְר ָעך וְ ִת ְכנוֹ ׁש יָת עֲ לַ ְל ּ ַת ּה:

יעת ִּת ְׁש ְמטֶ ּנָה וּנְ ַט ְׁש ּ ָת ּה וְ אָ ְכל ּו אֶ ְב ֹינֵי ַע ּ ֶמ ָך וְ יִ ְת ָרם ּתֹאכַ ל חַ יַּת הַ שּׂ ָ ֶדה
)יא( וְ הַ ּ ְׁש ִב ִ
ָ
ָ
ָ
יעת ִּת ְׁש ְמטֶ ּנָה וּנְ ַט ְׁש ּ ָת ּה וְ אָ ְכל ּו אֶ ְב ֹינֵי ַע ּ ֶמך וְ יִ ְת ָרם
ֵיתך) :יא( וְ הַ ּ ְׁש ִב ִ
ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ְלכַ ְר ְמך ְלז ֶ
ֵית ָך:
שה ְלכַ ְר ְמ ָך ְלז ֶ
ּתֹאכַ ל חַ ַּית הַ שּׂ ָ ֶדה ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ֵית ְך:
ו ְּׁשאָ ְרהוֹ ן ּ ֵתיכוּל חֵ יוַ ת ָּב ָרא ּ ֵכן ּ ַת ְע ּ ֵבד ְלכַ ְר ָמ ְך ְלז ָ

ֵיכלוּן ִמ ְס ְּכנֵי ַע ּ ָמ ְך
יע ָתא ּ ַת ְׁש ְמ ִט ּנ ַּה וְ ַת ְר ְט ִׁש ּנ ַּה וְ י ְ
)יא( ו ְּׁש ִב ֵ

שה ַמעֲ ֶ ׂש ָ
יעי ִּת ְׁשבּ ֹת ְל ַמ ַען יָנוּחַ ׁשוֹ ְר ָך וַ ֲחמ ֶֹר ָך
יך וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
)יב( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ש ָ
יעי ִּת ְׁשבּ ֹת ְל ַמ ַען
יך וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
שה ַמעֲ ֶ ׂ
אֲמ ְת ָך וְ הַ ּגֵר) :יב( ׁ ֵש ׁ ֶשת ָי ִמים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
וְ יִ ּנָפֵ ׁש ּ ֶבן ָ
ֲמ ְת ָך וְ הַ ּגֵר:
יָ נוּחַ ׁשוֹ ְר ָך וַ ֲחמ ֶֹר ָך וְ יִ ּנָפֵ ׁש ּ ֶבן א ָ

ְּב ִדיל ִדּ ינוּחַ ּתוֹ ָר ְך וַ ח ֲָמ ָר ְך וְ יִ ְׁשקוֹ ט ַּבר אַ ְמ ָת ְך וְ גִ יּוֹ ָרא:

יעאָ ה ּ ָתנוּחַ
)יב( ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ּ ַת ְע ּ ֵבד עוֹ בָ ָד ְך ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ

)יג( ו ְּבכֹל אֲ ׁ ֶשר אָ ַמ ְר ִּתי אֲ לֵ יכֶ ם ִּת ּ ׁ ָש ֵמר ּו וְ ׁ ֵשם אֱ ל ִֹהים אֲחֵ ִרים לֹא ַתזְ ִּכיר ּו לֹא
יִ ּ ׁ ָש ַמע ַעל ּ ִפ ָ
יך) :יג( ו ְּבכֹל אֲ ׁ ֶשר אָ ַמ ְר ִּתי אֲ לֵ יכֶ ם ִּת ּ ׁ ָשמֵ ר ּו וְ ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים ֲאחֵ ִרים לֹא ַתזְ ִּכיר ּו

לֹא יִ ּ ׁ ָש ַמע ַעל ּ ִפ ָ
יך:

)יג( ו ְּבכֹל דִּ י אֲ ָמ ִרית ְלכוֹ ן ִּת ְס ּ ַת ּ ְמרוּן וְ ׁשוּם ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא לָ א ִת ְד ְּכרוּן לָ א יִ ְׁש ְּת ַמע ַעל

ּפו ְּמכוֹ ן:

לש ְרגָ ִלים ּ ָתחֹג ִלי ַּב ּ ׁ ָשנָה:
שנָה) :יד( ׁ ָש ׁ
לש ְרגָ ִלים ּ ָתחֹג ִלי ַּב ּ ׁ ָ
)יד( ׁ ָש ׁ

)יד( ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ּ ֵתחוֹ ג

קֳד ַמי ְּב ׁ ַש ּ ָתא:
ָ
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ו'
ית ָך ְלמוֹ ֵעד
ֲשר צִ ִּו ִ
)טו( אֶ ת חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּת ְׁשמֹר ִׁשבְ ַעת י ִָמים ּתֹאכַ ל ַמצּוֹ ת ַּכא ׁ ֶ
את ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וְ לֹא י ֵָרא ּו פָ נַי ֵריקָ ם) :טו( אֶ ת חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת
ח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב ִּכי בוֹ יָצָ ָ

את ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם
ית ָך ְלמוֹ ֵעד ח ֶֹד ׁש הָ אָ ִביב ִּכי בוֹ ָיצָ ָ
ִּת ְׁשמֹר ִׁש ְב ַעת י ִָמים ּתֹאכַ ל ַמצּוֹ ת ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ ִּו ִ
ירא ְּכ ָמא ִדפַ ּ ֵק ִיד ּ ָת ְך ִלזְ ַמן י ְַרחָ א
יר ּיָא ִּת ּ ַטר ִׁש ְב ָעא יוֹ ִמין ּ ֵתיכוּל ּ ַפ ִּט ָ
וְ לֹא י ֵָרא ּו פָ נַי ֵריקָ ם) :טו( יָת חַ ּ ָגא ְדפַ ִּט ַ

יה נְ פַ ְק ּ ָת ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם וְ לָ א יִ ְתחֲזוּן קֳ ָד ַמי ֵריקָ נוּן:
אֲרי בֵ ּ
ַדאֲ ִביבָ א ֵ

)טז( וְ חַ ג הַ ָּקצִ יר ִּבכּ ו ֵּרי ַמעֲ ֶ ׂש ָ
אֲשר ִּתזְ ַרע ַּבשּׂ ָ ֶדה וְ חַ ג הָ אָ ִסף ְּבצֵ את הַ ּ ׁ ָשנָה
ֶׁ
יך
ְּבאָ ְס ּ ְפ ָך אֶ ת ַמעֲ ֶ ׂש ָ
ש ָ
ֲשר ִּתזְ ַרע ַּבשּׂ ָ ֶדה וְ חַ ג
יך א ׁ ֶ
יך ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה) :טז( וְ חַ ג הַ ָּקצִ יר ִ ּבכּ ו ֵּרי ַמעֲ ֶ ׂ

ש ָ
יך ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה) :טז( וְ חַ ּ ָגא ַדחֲצָ ָדא ִּבכּ ו ֵּרי עוֹ בָ ָד ְך דִּ י ִתזְ ַרע
הָ אָ ִסף ְ ּבצֵ את הַ ּ ׁ ָשנָה ְ ּבאָ ְס ּ ְפ ָך אֶ ת ַמעֲ ֶ ׂ
ְ
ְּבחַ ְקלָ א וְ חַ ּ ָגא ִד ְכנ ׁ ָָשא ְּב ִמ ּ ְפקָ א ְד ׁ ַש ּ ָתא ְּב ִמ ְכנְ ׁ ָש ְך יָת עוֹ בָ ָדך ִמן חַ ְקלָ א:

לש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּ ׁ ָ
)יז( ׁ ָש ׁ
לש ּ ְפ ָע ִמים
שנָה י ֵָראֶ ה ָּכל זְ כו ְּר ָך אֶ ל ּ ְפנֵי הָ אָ דֹן יְ הֹוָ ה) :יז( ׁ ָש ׁ
ָ
ְ
קֳדם ִרבּ וֹ ן
הוָ ה) :יז( ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ְּב ׁ ַש ּ ָתא יִ ְתחֲזוּן ָּכל דְּ כו ָּרך ָ
ַּב ּ ׁ ָשנָה י ֵָראֶ ה ָּכל זְ כו ְּרך אֶ ל ּ ְפנֵי הָ אָ דֹן יְ ֹ
ָע ְל ָמא יְ ָי:

)יח( לֹא ִתזְ ַּבח ַעל חָ מֵ ץ דַּ ם זִ ְב ִחי וְ לֹא י ִָלין חֵ לֶ ב חַ ִּגי ַעד בּ ֹקֶ ר) :יח( לֹא ִתזְ ַּבח ַעל
יע דַּ ם ּ ִפ ְס ִחי וְ לָ א יְ ִביתוּן ַּבר ִמן
ָלין חֵ לֶ ב חַ ִּגי ַעד בּ ֹקֶ ר) :יח( לָ א ִתכּ וֹ ס ַעל ח ֲִמ ַ
חָ ֵמץ דַּ ם זִ ְב ִחי וְ לֹא י ִ
ַמ ְד ְּבחָ א ּ ַת ְר ּ ֵבי נִ ְכסַ ת חַ ָּגא ַעד צַ ְפ ָרא:

אשית ִּבכּ ו ֵּרי אַ ְד ָמ ְת ָך ּ ָת ִביא ּ ֵבית יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך לֹא ְתבַ ּ ׁ ֵשל ְּג ִדי ַּבחֲלֵ ב
)יט( ֵר ִׁ
ָ
ָ
א ּמוֹ ) :יט(
אשית ִ ּבכּ ו ֵּרי אַ ְד ָמ ְתך ּ ָת ִביא ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך לֹא ְתבַ ּ ׁ ֵשל ְּג ִדי ַּבחֲלֵ ב ִ
ִא ּמוֹ ) :יט( ֵר ִׁ

יכלוּן ְּב ׁ ַשר ַּבחֲלָ ב:
יש ִּבכּ ו ֵּרי אַ ְר ָע ְך ּ ַתיְ ִתי ְלבֵ ית ִמ ְקדְּ ׁ ָשא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ א ֵת ְ
ֵר ׁ

)כ( ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ׁשֹלֵ חַ ַמ ְלאָ ְך ְלפָ נ ָ
אֲשר
ֶׁ
הֲביאֲ ָך אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם
ֶיך ִל ְׁש ָמ ְר ָך ַּבדָּ ֶר ְך וְ לַ ִ
ֹתי) :כ( ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי ׁשֹלֵ חַ ַמ ְלאָ ְך ְלפָ נ ָ
ֶיך ִל ְׁש ָמ ְר ָך ַּבדָּ ֶר ְך וְ לַ הֲ ִביאֲ ָך אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר
הֲ ִכנ ִ
הֲ ִכנ ִֹתי:

קֳד ָמ ְך ְל ִמ ְּט ָר ְך ְּבאָ ְרחָ א ו ְּלאָ עֳ לו ָּת ְך ְלאַ ְת ָרא דִּ אַ ְתקֵ נִ ית:
)כ( הָ א אֲ נָא ׁ ָשלַ ח ַמ ְלאָ כָ א ָ

)כא( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ִמ ּ ָפנָיו ו ְּׁש ַמע ְּבקֹלוֹ אַ ל ּ ַת ּ ֵמר בּ וֹ ִּכי לֹא יִ שּׂ ָ א ְל ִפ ְׁשעֲ כֶ ם ִּכי ְׁש ִמי
ְ ּב ִק ְרבּ וֹ ) :כא( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ִמ ּ ָפנָיו ו ְּׁש ַמע ְ ּבקֹלוֹ אַ ל ּ ַת ּ ֵמר בּ וֹ ִּכי לֹא יִ שּׂ ָ א ְל ִפ ְׁשעֲ כֶ ם ִּכי ְׁש ִמי
ְּב ִק ְרבּ וֹ :

אֲרי ִב ְׁש ִמי
אֲרי לָ א יִ ְׁשבּ וֹ ק ְלחוֹ בֵ יכוֹ ן ֵ
יה ֵ
יה לָ א ְתסָ ֵרב ְל ִק ְבלֵ ּ
ימ ֵר ּ
)כא( ִא ְס ּ ַת ּ ַמר ִמן קֳ ָדמוֹ ִהי וְ קַ ּ ֵבל ְל ֵמ ְ

יה:
ימ ֵר ּ
מֵ ְ

ֲשר א ֲַד ֵּבר וְ אָ י ְַב ִּתי אֶ ת אֹ יְ בֶ ָ
יך
ית כּ ֹל א ׁ ֶ
)כב( ִּכי ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ְׁש ַמע ְּבקֹלוֹ וְ ָע ִ ׂש ָ
וְ צַ ְר ִּתי אֶ ת צֹרֲ ֶר ָ
ית ּכֹל ֲא ׁ ֶשר אֲ ַד ּ ֵבר וְ אָ יַ ְב ִּתי אֶ ת
יך) :כב( ִּכי ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ְׁש ַמע ְ ּבקֹלוֹ וְ ָעשִׂ ָ

יך וְ צַ ְר ִּתי אֶ ת צ ֲֹר ֶר ָ
אֹ יְ בֶ ָ
יך:
יקין לָ ְך:
וְ אָ ִעיק ְל ִד ְמ ִע ִ

יה וְ ַת ְע ּ ֵבד כּ ֹל דִּ א ֱַמ ּ ֵליל וְ אֶ ְסנֵי יָת סָ נְ אָ ְך
ימ ֵר ּ
אֲרי ִאם קַ ָּבלָ א ְתקַ ּ ֵבל ְל ֵמ ְ
)כב( ֵ

ֶיך וֶ ה ֱִב ָ
)כג( ִּכי יֵלֵ ְך ַמ ְלאָ ִכי ְלפָ נ ָ
יאֲך אֶ ל הָ ֱאמ ִֹרי וְ הַ ִח ִּתי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י הַ ִח ִּוי
וְ הַ יְ בו ִּסי וְ ִה ְכחַ ְד ִּתיו) :כג( ִּכי יֵלֵ ְך ַמ ְלאָ ִכי ְלפָ נ ָ
הֱביאֲ ָך אֶ ל הָ ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִּתי וְ הַ ּ ְפ ִר ִּזי
ֶיך ֶו ִ
וְ הַ ְּכנַעֲ נִ י הַ ִח ִּוי וְ הַ יְ בו ִּסי וְ ִה ְכחַ ְד ִּתיו:

קֳד ָמ ְך וְ י ֵָע ִל ּנ ְָך ְלוָ ת אֱמוֹ ָראֵ י וְ ִח ּ ָתאֵ י ו ְּפ ִרזָּאֵ י
אֲרי יְ הַ ְך ַמ ְלאָ ִכי ָ
)כג( ֵ

ֱשצִ נּ וּן:
ו ְּכנַעֲ נָאֵ י ִח ָ ּואֵ י וִ יבוּסָ אֵ י ֶוא ׁ ֵ

)כד( לֹא ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶ ה לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם וְ לֹא ַתעֲ ֶׂשה ְּכ ַמעֲ ֵ ׂשיהֶ ם ִּכי הָ ֵרס
ֹתיהֶ ם) :כד( לֹא ִת ְׁש ּ ַת ֲחוֶה לֵ אלֹהֵ יהֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם וְ לֹא
ְּתהָ ְרסֵ ם וְ ׁ ַש ּ ֵבר ְּת ׁ ַש ֵּבר ַמ ֵ ּצב ֵ
ֹתיהֶ ם:
שיהֶ ם ִּכי הָ ֵרס ְּתהָ ְרסֵ ם וְ ׁ ַש ּ ֵבר ְּת ׁ ַש ּ ֵבר ַמ ֵ ּצב ֵ
שה ְּכ ַמעֲ ֵׂ
ַתעֲ ֶׂ

)כד( לָ א ִת ְסגּ וּד ְל ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן וְ לָ א

אֲרי פַ ּ ָג ָרא ְּתפַ ְּג ִרנּ וּן וְ ַת ָּב ָרא ְת ַת ַּבר קָ ָמ ְתהוֹ ן:
ִת ְפ ְל ִחנּ וּן וְ לָ א ַת ְע ּ ֵבד ְּכעוֹ בָ ֵדיהוֹ ן ֵ

ימ ָ
הֲסר ִֹתי ַמחֲלָ ה
יך וַ ִ
)כה( וַ עֲ בַ ְד ּ ֶתם אֵ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וּבֵ ַר ְך אֶ ת לַ ְח ְמ ָך וְ אֶ ת ֵמ ֶ
ימ ָ
הֲסר ִֹתי ַמחֲ לָ ה
יך וַ ִ
ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך) :כה( וַ עֲ בַ ְד ּ ֶתם אֵ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם וּבֵ ַר ְך אֶ ת לַ ְח ְמ ָך וְ אֶ ת ֵמ ֶ
ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך:

ישין ִמ ּ ֵבינ ְָך:
יכלָ ְך וְ יָת ִמ ְׁש ְּתי ְָך וְ אַ ְעדִּ י ַמ ְר ִעין ִּב ִׁ
)כה( וְ ִת ְפ ְלחוּן קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן וִ יבָ ֵר ְך יָת ֵמ ְ
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ו'
ָמ ָ
אֲמ ּ ֵלא) :כו( לֹא ִת ְה ֶיה
יך ַ
)כו( לֹא ִת ְהיֶה ְמ ׁ ַש ּ ֵכלָ ה וַ עֲ קָ ָרה ְּבאַ ְרצֶ ָך אֶ ת ִמ ְס ּ ַפר י ֶ
ָמ ָ
א ַמ ּ ֵלא) :כו( לָ א ְתהֵ י ְמ ַת ְּכלָ א וְ ַע ְק ָרא ְּבאַ ְר ָע ְך יָת ִמנְ יַן יוֹ ָמ ְ
יך
יך ֲ
ְמ ׁ ַש ּ ֵכלָ ה וַ עֲ קָ ָרה ְ ּבאַ ְרצֶ ָך אֶ ת ִמ ְס ּ ַפר י ֶ
אַ ְׁש ִלים:

אֲש ַּלח ְלפָ נ ָ
ֶיך וְ הַ ּמ ִֹתי אֶ ת ָּכל הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ּ ָתבֹא ָּבהֶ ם וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת
ימ ִתי ׁ ַ
)כז( אֶ ת אֵ ָ
ָ
ָּכל אֹ יְ בֶ ָ
ָ
ימ ִתי ֲא ׁ ַש ַּלח ְלפָ נֶיך וְ הַ ּמ ִֹתי אֶ ת ָּכל הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ּ ָתבֹא
יך אֵ לֶ יך ע ֶֹרף) :כז( אֶ ת אֵ ָ

יך אֵ לֶ ָ
ָּבהֶ ם וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ָּכל אֹ יְ בֶ ָ
גֵש( יָת ָּכל
אֲש ַּלח קֳ ָד ָמ ְך וְ אֶ ְּתפַ ר )נ"אֶ ,וא ׁ ֱַש ׁ
ימ ִתי ׁ ַ
יך ע ֶֹרף) :כז( יָת אֵ ְ
ְ
ְ
קֳד ָמך ְמחַ זְ ֵרי ְק ָדל:
ַע ּ ָמא דְּ אַ ְּת אָ ֵתי לַ אֲ גָ חָ א ְּבהוֹ ן וְ אֶ ְמסַ ר יָת ָּכל ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ך ָ

)כח( וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֶ ת הַ ִּצ ְר ָעה ְלפָ נ ָ
ֶיך וְ ֵג ְר ׁ ָשה אֶ ת הַ ִח ִּוי אֶ ת הַ ְּכנַעֲ נִי וְ אֶ ת הַ ִח ִּתי
ִמ ְ ּלפָ נ ָ
ֶיך) :כח( וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֶ ת הַ ִּצ ְר ָעה ְלפָ נ ָ
ֶיך וְ ג ְֵר ׁ ָשה אֶ ת הַ ִח ִּוי אֶ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ אֶ ת הַ ִח ִּתי
ִמ ְ ּלפָ נ ָ
ֶיך:

קֳד ָמ ְך:
קֳד ָמ ְך ו ְּת ָת ֵר ְך יָת ִח ָ ּואֵ י יָת ְּכנַעֲ נָאֵ י וְ יָת ִח ּ ָתאֵ י ִמן ָ
יתא ָ
)כח( וְ אֶ ְׁשלַ ח יָת עֲ ָר ִע ָ

ֶיך ְּב ׁ ָשנָה אֶ חָ ת ּ ֶפן ִּת ְהיֶה הָ אָ ֶרץ ְׁש ָמ ָמה וְ ַר ָּבה ָעלֶ ָ
)כט( לֹא אֲגָ רֲ ׁ ֶשנּ ּו ִמ ּ ָפנ ָ
יך חַ יַּת
ֶיך ְ ּב ׁ ָשנָה אֶ חָ ת ּ ֶפן ִּת ְהיֶה הָ אָ ֶרץ ְׁש ָמ ָמה וְ ַר ָּבה ָעלֶ ָ
הַ שּׂ ָ ֶדה) :כט( לֹא אֲגָ רֲ ׁ ֶשנּ ּו ִמ ּ ָפנ ָ
יך חַ יַּת
הַ שּׂ ָ ֶדה:
)ל(

יל ָמא ְתהֵ י אַ ְר ָעא צַ ְדיָא וְ ִת ְס ּגֵי עֲ לָ ְך חֵ יוַ ת ָּב ָרא:
)כט( לָ א א ֱָת ֵר ִכנּ וּן ִמן קֳ ָד ָמ ְך ְּב ׁ ַש ּ ָתא ח ֲָדא דִּ ְ

ְמ ַעט ְמ ַעט אֲגָ רֲ ׁ ֶשנּ ּו ִמ ּ ָפנ ָ
אֲשר ִּתפְ ֶרה וְ נָחַ ְל ּ ָת אֶ ת הָ אָ ֶרץ:
ֶיך ַעד ׁ ֶ

ֲאגָ ֲר ׁ ֶשנּ ּו ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך ַעד ֲא ׁ ֶשר ִּת ְפ ֶרה וְ נָחַ ְל ּ ָת אֶ ת הָ אָ ֶרץ:

)ל( ְמ ַעט ְמ ַעט

)ל( זְ ֵעיר זְ ֵעיר א ֱָת ֵר ִכנּ וּן ִמן קֳ ָד ָמ ְך ַעד דִּ ִת ְס ּ ֵגי

וְ ַת ְחסֵ ן יָת אַ ְר ָעא:

)לא( וְ ׁ ַש ִּתי אֶ ת ְּגבֻ ְל ָך ִמיַּם סוּף וְ ַעד יָם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ו ִּמ ּ ִמ ְד ָּבר ַעד הַ ּנָהָ ר ִּכי אֶ ּ ֵתן
ישבֵ י הָ אָ ֶרץ וְ ֵג ַר ְׁש ּ ָתמוֹ ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך) :לא( וְ ׁ ַש ִּתי אֶ ת ְּגבֻ ְל ָך ִמ ַיּם סוּף וְ ַעד ָים
ְּבי ְֶדכֶ ם אֵ ת ְׁ

ישבֵ י הָ אָ ֶרץ וְ ג ֵַר ְׁש ּ ָתמוֹ ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך) :לא( ֶוא ׁ ֱַש ּוֵי יָת
ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ו ִּמ ּ ִמ ְד ָּבר ַעד הַ ּנָהָ ר ִּכי אֶ ּ ֵתן ְ ּבי ְֶדכֶ ם אֵ ת ְׁ
ידיכוֹ ן יָת י ְָתבֵ י אַ ְר ָעא ו ְּת ָת ֵר ִכנּ וּן
אֲרי אֶ ְמסַ ר ִּב ֵ
ַמא ְדסוּף וְ ַעד י ּ ַָמא ִד ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י ו ִּמ ּ ַמ ְד ְּב ָרא ַעד ּ ְפ ָרת ֵ
ְּתחו ָּמ ְך ִמ ּי ּ ָ
ִמן קֳ ָד ָמ ְך:
)לב( לֹא ִת ְכרֹת לָ הֶ ם וְ לֵ אלֹהֵ יהֶ ם ְ ּב ִרית) :לב( לֹא ִת ְכרֹת לָ הֶ ם וְ לֵ אלֹהֵ יהֶ ם ְ ּב ִרית:

)לב( לָ א

ִתגְ זַר ְלהוֹ ן ו ְּל ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן ְקיָם:

)לג( לֹא י ְֵׁשב ּו ְּבאַ ְרצְ ָך ּ ֶפן ַיח ֲִטיא ּו אֹ ְת ָך ִלי ִּכי ַתעֲ בֹד אֶ ת אֱ לֹהֵ יהֶ ם ִּכי יִ ְהיֶה ְל ָך
ְלמוֹ קֵ ׁש) :לג( לֹא ֵי ְׁשב ּו ְ ּבאַ ְרצְ ָך ּ ֶפן ַיח ֲִטיא ּו אֹ ְת ָך ִלי ִּכי ַתעֲ בֹד אֶ ת ֱאלֹהֵ יהֶ ם ִּכי יִ ְהיֶה ְל ָך
ְלמוֹ קֵ ׁש:

אֲרי יְ הוֹ ן לָ ְך ְל ַת ְקלָ א:
אֲרי ִת ְפלַ ח יָת ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן ֵ
קֳד ָמי ֵ
יל ָמא יְ חַ ְּיבוּן י ָָת ְך ָ
)לג( לָ א י ְֵתבוּן ְּבאַ ְר ָע ְך דִּ ְ

אֲביהוּא וְ ִׁש ְב ִעים
משה אָ ַמר עֲ לֵ ה אֶ ל יְ הֹוָ ה אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַ ִ
ֶׁ
כד )א( וְ אֶ ל
משה אָ ַמר עֲ לֵ ה אֶ ל יְ הֹוָ ה אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ רֹן
ֶׁ
יתם ֵמ ָרחֹק) :א( וְ אֶ ל
ש ָראֵ ל וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ֶ
ִמ ִּז ְקנֵי יִ ְ ׂ
יתם ֵמ ָרחֹק:
נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא וְ ִׁש ְב ִעים ִמ ִּז ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ֶ

)א(

קֳדם יְ ָי אַ ְּת
אֲמר סַ ק ִל ָ
ֹשה ַ
ו ְּלמ ׁ ֶ

וְ אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא וְ ִׁש ְב ִעין ִמ ּ ָסבֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִת ְס ְּגדוּן ֵמ ָר ִחיק:

משה
משה ְלבַ דּ וֹ אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ הֵ ם לֹא יִ ּ ָג ׁש ּו וְ הָ ָעם לֹא יַעֲ ל ּו ִע ּמוֹ ) :ב( וְ נִ ַּג ׁש ׁ ֶ
)ב( וְ נִ ַּג ׁש ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי וְ ִאנּ וּן לָ א
ֹשה ִב ְלחוֹ דוֹ ִהי ִל ָ
ְלבַ דּ וֹ אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ הֵ ם לֹא יִ ּ ָג ׁש ּו וְ הָ ָעם לֹא יַעֲ ל ּו ִע ּמוֹ ) :ב( וְ יִ ְת ְק ֵרב מ ׁ ֶ
יה:
יִ ְתקָ ְרבוּן וְ ַע ּ ָמא לָ א יִ ְּסקוּן ִע ּ ֵמ ּ

משה וַ יְ סַ ּ ֵפר לָ ָעם אֵ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי יְ הֹוָ ה וְ אֵ ת ָּכל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים וַ יּ ַַען ָּכל
ֶׁ
)ג( וַ ָיּבֹא
משה וַ יְ סַ ּ ֵפר
שה) :ג( וַ ָיּבֹא ׁ ֶ
ֹאמר ּו ָּכל הַ דְּ בָ ִרים אֲ ׁ ֶשר דִּ ֶּבר יְ הֹוָ ה נַעֲ ֶ ׂ
הָ ָעם קוֹ ל אֶ חָ ד וַ יּ ְ
ֹאמר ּו ָּכל הַ דְּ בָ ִרים
לָ ָעם אֵ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי יְ הֹוָ ה וְ אֵ ת ָּכל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים וַ י ַַּען ָּכל הָ ָעם קוֹ ל אֶ חָ ד וַ יּ ְ
אֲתיב ָּכל
ֹשה וְ ִא ְׁש ּ ָת ִעי ְל ַע ּ ָמא יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמיָא ַדיְ ָי וְ יָת ָּכל דִּ י ַנ ּיָא וַ ֵ
אֲתא מ ׁ ֶ
שה) :ג( וַ ָ
ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ַנעֲ ֶ ׂ
א ֶׁ
אֲמר ּו ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא דִּ י ַמ ִּליל יְ ָי נ ְַע ּ ֵבד:
ַע ּ ָמא קָ לָ א חַ ד וַ ָ

משה אֵ ת ָּכל דִּ בְ ֵרי יְ הֹוָ ה וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ִּיבֶ ן ִמזְ ֵּבחַ ּ ַתחַ ת הָ הָ ר
ֶׁ
)ד( וַ ִּי ְכ ּתֹב
משה אֵ ת ָּכל דִּ ְב ֵרי
ֶׁ
שר ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל) :ד( וַ ִּי ְכ ּתֹב
ו ְּׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂש ֵרה ַמ ֵ ּצבָ ה ִל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ו'
יְ הֹוָ ה וַ ַּי ְׁש ּ ֵכם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ִּיבֶ ן ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ַתחַ ת הָ הָ ר ו ְּׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ַמ ֵ ּצבָ ה ִל ְׁשנֵים ָע ָ ׂשר ִׁש ְבטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:
ֹשה יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמיָּא ַדיְ ָי וְ אַ ְקדֵּ ם ְּבצַ ְפ ָרא ו ְּבנָא ַמ ְד ְּבחָ א ְּב ִׁש ּפוֹ לֵ י טו ָּרא וְ ַת ְר ּ ָתא ֶעשְׂ ֵרי קָ ָמן ִל ְת ֵרי
)ד( ו ְּכ ַתב מ ׁ ֶ
עֲ סַ ר ִׁש ְב ַט ּיָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל:

עלֹת וַ ִּיזְ ְּבח ּו זְ בָ ִחים ְׁשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה
ש ָראֵ ל וַ יַּעֲ ל ּו ֹ
)ה( וַ ִּי ְׁשלַ ח אֶ ת נַעֲ ֵרי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
פ ִרים) :ה(
ּ ָפ ִרים) :ה( וַ ִּי ְׁשלַ ח אֶ ת נַעֲ ֵרי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ַיּעֲ ל ּו ֹעלֹת וַ ִּיזְ ְ ּבח ּו זְ בָ ִחים ְׁשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה ּ ָ
קֳדם יְ ָי ּתוֹ ִרין:
ו ְּׁשלַ ח יָת בּ ו ְּכ ֵרי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אַ ִּסיק ּו עֲ לָ וָ ן וְ קָ ִריב ּו נִ ְכסַ ת ק ּו ְד ִׁשין ָ

משה
ָשם ָּבאַ ּ ָגנֹת וַ חֲצִ י הַ דָּ ם ז ַָרק ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ו( וַ ִּי ַּקח ׁ ֶ
משה חֲצִ י הַ דָּ ם וַ יּ ֶ ׂ
)ו( וַ ִּי ַּקח ׁ ֶ
ֹשה ּ ַפ ְלגּ וּת דְּ ָמא וְ ׁ ַש ִּוי ְּב ִמזְ ְרקַ ּיָא
שם ָּבאַ ּ ָגנֹת וַ חֲצִ י הַ דָּ ם זָ ַרק ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ו( וּנְ ִסיב מ ׁ ֶ
חֲצִ י הַ דָּ ם וַ ָּי ֶ ׂ
וּפַ ְלגּ וּת דְּ ָמא זְ ַרק ַעל ַמ ְד ְּבחָ א:

אֲשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה נַעֲ ֶׂשה
ֹאמר ּו כּ ֹל ׁ ֶ
)ז( וַ ִּי ַּקח סֵ פֶ ר הַ ְּב ִרית וַ ִּי ְק ָרא ְּבאָ זְ נֵי הָ ָעם וַ יּ ְ
שה
ֹאמר ּו ּכֹל אֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה נַעֲ ֶׂ
וְ נִ ְׁש ָמע) :ז( וַ ִּי ַּקח סֵ פֶ ר הַ ְ ּב ִרית וַ ִּי ְק ָרא ְ ּבאָ זְ נֵי הָ ָעם וַ יּ ְ
וְ נִ ְׁש ָמע:

אֲמר ּו כּ ֹל דִּ י ַמ ִ ּליל יְ ָי נ ְַע ּ ֵבד וּנְ קַ ּ ֵבל:
קֳדם ַע ּ ָמא וַ ָ
)ז( וּנְ ִסיב ִס ְפ ָרא ִד ְקי ָָמא ו ְּק ָרא ָ

ֹאמר ִה ּנֵה ַדם הַ ְּב ִרית אֲ ׁ ֶשר ָּכ ַרת
משה אֶ ת הַ דָּ ם וַ ִּיזְ רֹק ַעל הָ ָעם וַ יּ ֶ
ֶׁ
)ח( וַ ִּי ַּקח
ֹאמר
משה אֶ ת הַ דָּ ם וַ ִּיזְ רֹק ַעל הָ ָעם וַ יּ ֶ
הוָ ה ִע ּ ָמכֶ ם ַעל ּ ָכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה) :ח( וַ ִּי ַּקח ׁ ֶ
יְ ֹ
ִה ּנֵה ַדם הַ ְ ּב ִרית אֲ ׁ ֶ
ֹשה יָת דְּ ָמא וּזְ ַרק
שר ָּכ ַרת יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמכֶ ם ַעל ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה) :ח( וּנְ ִסיב מ ׁ ֶ
ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְלכַ ּ ָפ ָרא ַעל ַע ּ ָמא וַ א ֲַמר הָ א ֵדין דָּ ם ְקי ָָמא דִּ גְ זַר יְ ָי ִע ּ ְמכוֹ ן ַעל ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין:
משה וְ אַ הֲ רֹן
ש ָראֵ ל) :ט( וַ יּ ַַעל ׁ ֶ
משה וְ אַ ֲהרֹן נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא וְ ִׁש ְב ִעים ִמ ִּז ְקנֵי יִ ְ ׂ
)ט( וַ יּ ַַעל ׁ ֶ
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא וְ ִׁש ְב ִעין ִמ ּ ָסבֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:
נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא וְ ִׁש ְב ִעים ִמ ִּז ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ט( ו ְּסלֵ יק מ ׁ ֶ

ש ָראֵ ל וְ ַתחַ ת ַרגְ לָ יו ְּכ ַמעֲ ֵ ׂשה ִל ְבנַת הַ ּ ַס ּ ִפיר ו ְּכ ֶעצֶ ם הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
)י( וַ ִּי ְרא ּו אֵ ת ֱאלֹהֵ י יִ ְ ׂ
שה ִל ְבנַת הַ ּ ַס ּ ִפיר ו ְּכ ֶעצֶ ם הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
לָ טֹהַ ר) :י( וַ ִּי ְרא ּו אֵ ת ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַתחַ ת ַרגְ לָ יו ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
לָ טֹהַ ר:
)יא(

יה ְּכעוֹ בַ ד אֶ בֶ ן ָטבָ א ו ְּכ ֶמ ֱחזֵי ְׁש ַמ ּיָא ְלבָ ִריר ּו:
)י( וַ חֲזוֹ יָת יְ קַ ר אֱלָ הָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּתחוֹ ת ָּכ ְרסָ א יְ קָ ֵר ּ

ֹאכל ּו וַ ִּי ְׁש ּת ּו:
ש ָראֵ ל לֹא ׁ ָשלַ ח יָדוֹ וַ ֶיּ ֱחז ּו אֶ ת הָ אֱ ל ִֹהים וַ יּ ְ
וְ אֶ ל אֲצִ ילֵ י ְּבנֵי יִ ְ ׂ

ֹאכל ּו וַ ִּי ְׁש ּת ּו) :יא( ו ְּל ַר ְב ְרבֵ י ְּבנֵי
)יא( וְ אֶ ל אֲ צִ ילֵ י ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֹא ׁ ָשלַ ח יָ דוֹ וַ ֶיּחֱז ּו אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים וַ ּי ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א הֲ וָ ה נִזְ קָ א וַ חֲזוֹ יָת יְ קָ ָרא ַדיְ ָי וַ הֲ ווֹ חָ ָדן ְּבקָ ְר ָּבנֵיהוֹ ן דְּ ִא ְתקַ ָּבל ּו ְּב ַרעֲ וָ א ְּכ ִאלּ ּו אָ ְכ ִלין וְ ׁ ָש ָתן:

משה עֲ לֵ ה אֵ לַ י הָ הָ ָרה וֶ ְהיֵה ׁ ָשם וְ אֶ ְּתנָה ְל ָך אֶ ת לֻ חֹת
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)יב( וַ יּ ֶ
משה עֲ לֵ ה
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
ֹתם) :יב( וַ יּ ֶ
הָ אֶ בֶ ן וְ הַ ּתוֹ ָרה וְ הַ ּ ִמצְ וָ ה אֲ ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְלהוֹ ר ָ

אֵ לַ י הָ הָ ָרה ו ְֶהיֵה ׁ ָשם וְ אֶ ְּתנָה ְל ָך אֶ ת לֻ חֹת הָ אֶ בֶ ן וְ ַה ּתוֹ ָרה וְ הַ ּ ִמצְ וָ ה אֲ ׁ ֶשר ָּכ ַת ְב ִּתי ְלהוֹ ר ָֹתם:
הוֵי ַת ּ ָמן וְ אֶ ּ ֵתן לָ ְך יָת לוּחֵ י אַ ְבנָא וְ אוֹ ַריְ ָתא וְ ַת ְפקֶ ְד ּ ָתא דִּ ְכ ָת ִבית
קֳד ַמי ְלטו ָּרא ֶו ֱ
ֹשה סַ ק ִל ָ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)יב( וַ ַ
ְלאַ לּ וּפֵ יהוֹ ן:

משה
ֶׁ
אל ִֹהים) :יג( וַ יָּקָ ם
משה אֶ ל הַ ר הָ ֱ
ֶׁ
משה וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ׁ ָש ֲרתוֹ וַ יּ ַַעל
ֶׁ
)יג( וַ יָּקָ ם
ֹשה ְלטו ָּרא
ֵיה ו ְּסלֵ ק מ ׁ ֶ
ֹשה וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ׁ ֻש ְמ ׁ ָשנ ּ
אל ִֹהים) :יג( וְ קָ ם מ ׁ ֶ
משה אֶ ל הַ ר הָ ֱ
וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ׁ ָש ֲרתוֹ וַ ַּי ַעל ׁ ֶ
דְּ ִא ְת ְּג ִלי עֲ לוֹ ִהי יְ קָ ָרא ַדיְ ָי:

ֲשר נ ָׁשוּב אֲלֵ יכֶ ם וְ ִה ּנֵה אַ הֲ רֹן וְ חוּר
)יד( וְ אֶ ל הַ ְּזקֵ נִ ים אָ ַמר ְׁשב ּו לָ נ ּו בָ זֶה ַעד א ׁ ֶ
ֲשר
ִע ּ ָמכֶ ם ִמי בַ ַעל דְּ בָ ִרים יִ ַּג ׁש אֲלֵ הֶ ם) :יד( וְ אֶ ל הַ ְּזקֵ נִ ים אָ ַמר ְׁשב ּו לָ נ ּו בָ זֶה ַעד א ׁ ֶ
אֲמר אוֹ ִריכ ּו
אלֵ הֶ ם) :יד( ו ְּלסָ בַ יָּא ַ
נ ָׁשוּב אֲ לֵ יכֶ ם וְ ִה ּנֵה אַ הֲ רֹן וְ חוּר ִע ּ ָמכֶ ם ִמי בַ ַעל דְּ בָ ִרים יִ ּ ַג ׁש ֲ
קֳד ֵמיהוֹ ן:
יה דִּ ינָא יִ ְת ְק ֵרב ִל ָ
לָ נָא הָ כָ א ַעד דִּ נְ תוּב ְלוָ ְתכוֹ ן וְ הָ א אַ הֲ רֹן וְ חוּר ִע ּ ְמכוֹ ן ָמן דְּ ִאית לֵ ּ

משה אֶ ל הָ הָ ר וַ יְ כַ ס הֶ ָענָן
משה אֶ ל הָ הָ ר וַ יְ כַ ס הֶ ָענָן אֶ ת הָ הָ ר) :טו( וַ י ַַּעל ׁ ֶ
)טו( וַ יּ ַַעל ׁ ֶ
ֹשה ְלטו ָּרא וַ חֲפָ א עֲ ָננָא יָת טו ָּרא:
אֶ ת הָ הָ ר) :טו( ו ְּסלֵ יק מ ׁ ֶ

משה
)טז( וַ ִּי ְׁשכּ ֹן ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ַעל הַ ר ִסינַי וַ יְ כַ ּ ֵסה ּו הֶ ָענָן ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים וַ ִּי ְק ָרא אֶ ל ׁ ֶ
יעי ִמ ּתוֹ ְך הֶ ָענָן) :טז( וַ ִּי ְׁשכּ ֹן ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ַעל הַ ר ִסינַי וַ יְ כַ ּ ֵסה ּו הֶ ָענָן ׁ ֵש ׁ ֶשת
ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
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יעי ִמ ּתוֹ ְך הֶ ָענָן:
משה ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ֶׁ
יָ ִמים וַ ִּי ְק ָרא אֶ ל

)טז( ו ְּׁש ָרא יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ַעל טו ָּרא ְד ִסינַי וַ חֲפָ ִהי

יעאָ ה ִמגּ וֹ עֲ ָננָא:
ֹשה ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
עֲ ָננָא ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ו ְּק ָרא ְלמ ׁ ֶ

ֹאש הָ הָ ר ְל ֵעינֵי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
)יז( ו ַּמ ְראֵ ה ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ְּכאֵ ׁש אֹ כֶ לֶ ת ְּבר ׁ
ש ָראֵ ל) :יז( ו ַּמ ְראֵ ה
ֹאש הָ הָ ר ְל ֵעינֵי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יז( וְ חֵ יז ּו יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ְכחֵ יז ּו אֵ ׁ ָש ָתא אָ ְכלָ א
ְּכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ְּכאֵ ׁש אֹ כֶ לֶ ת ְ ּבר ׁ
יש טו ָּרא ְל ֵעינֵי ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ְּב ֵר ׁ

משה ָּבהָ ר אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם
ֶׁ
משה ְּבתוֹ ְך הֶ ָענָן וַ יּ ַַעל אֶ ל הָ הָ ר וַ יְ ִהי
ֶׁ
)יח( וַ ָיּבֹא
משה ָּבהָ ר אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם
משה ְ ּבתוֹ ְך הֶ ָענָן וַ י ַַּעל אֶ ל הָ ָהר וַ יְ ִהי ׁ ֶ
וְ אַ ְר ָּב ִעים לָ יְ לָ ה) :יח( וַ ָּיבֹא ׁ ֶ
וְ אַ ְר ָּב ִעים לָ יְ לָ ה:

ֹשה ְּבטו ָּרא אַ ְר ְּב ִעין יְ ָמ ִמין וְ אַ ְר ְּב ִעין לֵ ילָ וָ ן:
ֹשה ְּבגוֹ עֲ ָננָא ו ְּסלֵ ק ְלטו ָּרא וַ הֲוָ א מ ׁ ֶ
)יח( וְ ַעל מ ׁ ֶ

רש"י
)טז( כמהר הבתולות  -שהוא קצוב נ' כסף
אצל התופס את הבתולה ושוכב עמה באונס
שנא' )דברים כב( ונתן האיש השוכב עמה
לאבי הנערה חמשים כסף:
)יז( מכשפה לא תחיה ) -סנהדרין סז( אלא
תומת בב"ד ואחד זכרים ואחד נקבות אלא
שדבר הכתוב בהווה שהנשים מצויות מכשפות:
)יח( )ס"א כל שוכב עם בהמה מות יומת -
בסקילה רובע כנרבעת שכתוב בהן דמיהם
בם(:
)יט( לאלהים  -לעבודת כוכבים .אילו היה
נקוד לאלהים )הלמ"ד בצירי( היה צריך לפרש
ולכתוב אחרים עכשיו שאמר לאלהים אין
צריך לפרש אחרים שכל למ"ד ובי"ת וה"א
המשמשות בראש התיבה אם נקוד בחטף כגון
למלך למדבר לעיר צריך לפרש לאיזה מלך
לאיזה מדבר לאיזה עיר וכן למלכים ולרגלים
בחיר"ק צריך לפרש לאיזה ואם אינו מפרש
כל מלכים במשמע וכן לאלהים )בצירי( כל
אלהים במשמע אפילו קודש אבל כשהיא
נקודה פתח כמו למלך למדבר לעיר )פתח
וקמץ ענין אחד בענין זה וגם י"ל בדרך אחר
כמ"ש בדקדוקי רש"י .יעוין בו( נודע באיזה
מלך מדבר וכן לעיר נודע באיזה עיר מדבר
וכן לאלהים לאותם שהוזהרתם עליהם במ"א
כיוצא בו )תהלים פו( אין כמוך באלהים לפי
שלא פירש הוצרך לינקד פתח :יחרם  -יומת.
למה נאמר יחרם והלא כבר נאמרה בו מיתה
במ"א )דברים יז( והוצאת את האיש ההוא או
את האשה ההיא וגו' אלא לפי שלא פירש על
איזו עבודה חייב מיתה שלא תאמר כל

עבודות במיתה בא ופירש לך כאן זובח
לאלהים לומר לך מה זביחה עבודה הנעשית
בפנים לשמים אף אני מרבה המקטיר
והמנסך שהם עבודות פנים וחייבין עליהם
לכל עבודת כוכבים בין שדרכה לעבדה בכך
בין שאין דרכה לעבדה בכך אבל שאר
עבודות כגון המכבד והמרבץ והמגפף
והמנשק אינו במיתה אלא באזהרה:
)כ( וגר לא תונה  -אונאת דברים
קונטרליאר"ר בלע"ז )הענען( כמו )ישעיה
מט( והאכלתי את מוניך את בשרם :ולא
תלחצנו  -בגזילת ממון :כי גרים הייתם -
אם הוניתו אף הוא יכול להונותך ולומר לך
אף אתה מגרים באת מום שבך אל תאמר
לחברך .כל לשון גר אדם שלא נולד באותה
מדינה אלא בא ממדינה אחרת לגור שם:
)כא( כל אלמנה ויתום לא תענון  -הוא הדין
לכל אדם אלא שדבר הכתוב בהווה לפי שהם
תשושי כח ודבר מצוי לענותם:
)כב( אם ענה תענה אותו  -הרי זה מקרא
קצר גזם ולא פי' עונשו )והא דכתיב והיו
נשיכם וגו' זהו אם צעק יצעק אבל באם לא
יצעק לא פי' וק"ל( כמו )בראשית טו( לכן כל
הורג קין גזם ולא פי' עונשו אף כאן אם ענה
תענה אותו לשון גזום כלומר סופך ליטול את
שלך למה כי אם צעק יצעק אלי וגו':
)כג( והיו נשיכם אלמנות  -ממשמע שנא'
והרגתי אתכם איני יודע שנשיכם אלמנות
ובניכם יתומים אלא הרי זו קללה אחרת
שיהיו הנשים צרורות כאלמנות חיות שלא יהיו
עדים למיתת בעליהן ותהיינה אסורות
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להנשא והבנים יהיו יתומים שלא יניחום ב"ד
לירד לנכסי אביהם לפי שאין יודעים אם מתו
אם נשבו:
)כד( אם כסף תלוה את עמי  -רבי ישמעאל
אומר כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג' וזה
אחד מהן :את עמי ) -ב"מ עא( עמי ונכרי
עמי קודם עני ועשיר עני קודם עניי עירך
ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמין .וזה
משמעו אם כסף תלוה .את עמי תלוהו ולא
לעו"ג ולאיזה מעמי את העני ולאיזה עני
לאותו שעמך) .ד"א את העני שלא תנהוג בו
מנהג בזיון בהלואה שהוא עמי :את העני
עמך  -הוי מסתכל בעצמך כאלו אתה עני(:
לא תהיה לו כנשה  -לא תתבענו בחזקה אם
אתה יודע שאין לו אל תהי דומה עליו כאלו
הלויתו אלא כאלו לא הלויתו כלומר לא
תכלימהו :נשך  -רבית שהוא כנשיכת נחש
שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש
ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קדקדו כך
רבית אינו מרגיש ואינו ניכר עד שהרבית
עולה ומחסרו ממון הרבה:
)כה( אם חבל תחבל  -כל לשון חבלה אינו
משכון בשעת הלואה אלא שממשכנין את
הלוה כשמגיע הזמן ואינו פורע )חבול תחבול
כפל לך בחבלה עד כמה פעמים אמר הקב"ה
כמה אתה חייב לי והרי נפשך עולה אצלי כל
אמש ואמש ונותנת דין וחשבון ומתחייבת לפני
ואני מחזירה לך אף אתה טול והשב טול
והשב( :עד בא השמש תשיבנו לו  -כל היום
תשיבנו לו עד בא השמש וכבוא השמש תחזור
ותטלנו עד שיבא בקר של מחר ובכסות יום
הכתוב מדבר שאין צריך לה בלילה )מכילתא(:
)כו( כי הוא כסותה  -זו טלית :שמלתו  -זו
חלוק :במה ישכב  -לרבות את המצע:
)כז( אלהים לא תקלל ) -סנהדרין סו( הרי זו
אזהרה לברכת השם ואזהרה לקללת דיין:
)כח( מלאתך  -חובה המוטלת עליך
כשתתמלא תבואתך להתבשל והם בכורים:
ודמעך  -התרומה ואיני יודע מהו לשון
דמע :לא תאחר  -לא תשנה סדר הפרשתן
לאחר את המוקדם ולהקדים את המאוחר
שלא יקדים תרומה לבכורים ומעשר לתרומה:

בכור בניך תתן לי  -לפדותו בחמש סלעים
מן הכהן והלא כבר צוה עליו במקום אחר
אלא כדי לסמוך לו כן תעשה לשורך מה בכור
אדם לאחר ל' יום פודהו שנאמר )במדבר יח(
ופדויו מבן חדש תפדה אף בכור בהמה דקה
מטפל בו ל' יום ואח"כ נותנו לכהן:
)כט( שבעת ימים יהיה עם אמו  -זו אזהרה
לכהן שאם בא למהר את קרבנו לא ימהר
קודם שמונה לפי שהוא מחוסר זמן :ביום
השמיני תתנו לי  -יכול יהא חובה לבו ביום
נאמר כאן שמיני ונאמר להלן )ויקרא כב(
ומיום השמיני והלאה ירצה מה שמיני האמור
להלן להכשיר משמיני ולהלן אף שמיני
האמור כאן להכשיר משמיני ולהלן וכן
משמעו וביום השמיני אתה רשאי ליתנו לי
)מכילתא(:
)ל( ואנשי קדש תהיון לי  -אם אתם קדושים
ופרושים משקוצי נבלות וטרפות הרי אתם
שלי ואם לאו אינכם שלי :ובשר בשדה טרפה
 )מכילתא( אף בבית כן אלא שדיבר הכתובבהווה מקום שדרך בהמות ליטרף וכן )דברים
כב( כי בשדה מצאה וכן )שם כג( אשר לא
יהיה טהור מקרה לילה הוא הדין למקרה יום
אלא שדיבר הכ' בהווה ]ואו"ת[ ובשר דתליש
מן חיוא חיתא בשר שנתלש ע"י טרפת זאב
או ארי )או( מן חיה כשרה או מבהמה כשרה
בחייה :לכלב תשליכון אותו ) -מכילתא( אף
הוא ככלב או אינו אלא כלב כמשמעו ת"ל
בנבלה או מכור לנכרי ק"ו לטרפה שמותרת
בכל הנאות א"כ מה ת"ל לכלב למדך הכתוב
שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה שנ' )שמות
יא( ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו אמר
הקב"ה תנו לו שכרו:
)א( לא תשא שמע שוא  -כתרגומו לא תקבל
שמע דשקר אזהרה למקבל לשון הרע ולדיין
שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין
חבירו :אל תשת ידך עם רשע  -הטוען את
חבירו תביעת שקר שהבטיחהו להיות לו עד
חמס:
)ב( לא תהיה אחרי רבים לרעות ) -סנהדרין
ב( יש במקרא זה מדרשי חכמי ישראל אבל
אין לשון המקרא מיושב בהן על אופניו מכאן
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דרשו שאין מטין לחובה בהכרעת דיין אחד
וסוף המקרא דרשו אחרי רבים להטות שאם
יש שנים במחייבין יותר על המזכין הטה הדין
על פיהם לחובה ובדיני נפשות הכתוב מדבר.
ואמצע המקרא דרשו .ולא תענה על ריב על
רב שאין חולקין על מופלא שבב"ד לפיכך
מתחילין בדיני נפשות מן הצד לקטנים שבהן
שואלין תחלה שיאמרו את דעתם )סנהדרין מ(
ולפי דברי רבותינו כך פתרון המקרא :לא
תהיה אחרי רבים לרעת  -לחייב מיתה
בשביל דיין אחד שירבו המחייבין על המזכין:
ולא תענה על רב  -לנטות מדבריו לפי
שהוא חסר יו"ד דרשו בו כן :אחרי רבים
להטות  -ויש רבים שאתה נוטה אחריהם
ואימתי בזמן שהן שנים המכריעין במחייבין
יותר מן המזכין וממשמע שנאמר לא תהיה
אחרי רבים לרעות שומע אני אבל היה
עמהם לטובה מכאן אמרו דיני נפשות מטין
ע"פ אחד לזכות וע"פ שנים לחובה ואונקלוס
תרגם לא תתמנע מלאלפא מה דבעינך על
דינא .ולשון העברי לפי התרגום כך הוא
נדרש :לא תענה על ריב לנטות  -אם ישאלך
דבר למשפט לא תענה לנטות לצד אחד
ולסלק עצמך מן הריב אלא הוי דן אותו
לאמיתו .ואני אומר ליישבו על אופניו
כפשוטו וכך פתרונו :לא תהיה אחרי רבים
לרעת  -אם ראית רשעים מטין משפט לא
תאמר הואיל ורבים הם הנני נוטה אחריהם:
ולא תענה על ריב לנטות וגו'  -ואם ישאלך
הנדון על אותו המשפט אל תעננו על הריב
דבר הנוטה אחרי אותן רבים להטות את
המשפט מאמתו אלא אמור את המשפט
כאשר הוא וקולר יהא תלוי בצואר הרבים:
)ג( לא תהדר  -לא תחלוק לו כבוד לזכותו
בדין ולומר דל הוא אזכנו ואכבדנו:
)ה( כי תראה חמור שונאך וגו'  -הרי כי
משמש בלשון דלמא שהוא מד' לשונות של
שמושי כי וכה פתרונו שמא תראה חמורו
רובץ תחת משאו :וחדלת מעזב לו  -בתמיה:
עזב תעזב עמו  -עזיבה זו לשון עזרה וכן
)מ"א יד( עצור ועזוב וכן )נחמיה ג( ויעזבו
את ירושלים עד החומה מלאוה עפר לעזוב

ולסייע את חוזק החומה כיוצא בו )דברים ז(
כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני וגו'
שמא תאמר כן בתמיה לא תירא מהם
ומדרשו כך דרשו רבותינו כי תראה וחדלת
פעמים שאתה חודל ופעמים שאתה עוזר הא
כיצד זקן ואינו לפי כבודו וחדלת או בהמת
נכרי ומשאו של ישראל וחדלת :עזב תעזב
עמו  -לפרק המשא .מלמשקל ליה מליטול
משאוי ממנו )ב"מ לב(:
)ו( אבינך  -לשון אובה שהוא מדולדל ותאב
לכל טובה:
)ז( ונקי וצדיק אל תהרג  -מניין ליוצא מב"ד
חייב ואמר א' יש לי ללמד עליו זכות
שמחזירין אותו ת"ל ונקי אל תהרג ואע"פ
שאינו צדיק שלא נצטדק בב"ד מ"מ נקי הוא
מדין מיתה שהרי יש לך לזכותו .ומניין ליוצא
מב"ד זכאי ואמר א' יש לי ללמד עליו חובה
שאין מחזירין אותו לב"ד ת"ל וצדיק אל
תהרוג וזה צדיק הוא שנצטדק בב"ד :כי לא
אצדיק רשע  -אין עליך להחזירו כי אני לא
אצדיקנו בדיני אם יצא מידך זכאי יש לי
שלוחים הרבה להמיתו במיתה שנתחייב בה:
)ח( ושחד לא תקח  -אפי' לשפוט אמת וכ"ש
כדי להטות את הדין שהרי כדי להטות את
הדין נאמר כבר לא תטה משפט :יעור
פקחים ) -כתובות קה מכילתא( אפי' חכם
בתורה ונוטל שוחד סוף שתטרוף דעתו עליו
וישתכח תלמודו ויכהה מאור עיניו :ויסלף -
כתרגומו ומקלקל :דברי צדיקים  -דברים
המצודקים משפטי אמת וכן תרגומו פתגמין
תריצין .ישרים:
)ט( וגר לא תלחץ  -בהרבה מקומות הזהירה
תורה על הגר מפני שסורו רע )ב"מ נט( :את
נפש הגר  -כמה קשה לו כשלוחצים אותו:
)י( ואספת את תבואתה  -לשון הכנסה לבית
כמו )דברים כב( ואספתו אל תוך ביתך:
)יא( תשמטנה  -מעבודה :ונטשתה -
מאכילה אחר זמן הביעור .ד"א תשמטנה
מעבודה גמורה כגון חרישה וזריעה .ונטשתה
מלזבל ומלקשקש :ויתרם תאכל חית השדה -
)מכילתא( להקיש מאכל אביון למאכל חיה
מה חיה אוכלת בלא מעשר אף אביונים
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אוכלים בלא מעשר מכאן אמרו אין מעשר
בשביעית :כן תעשה לכרמך  -ותחלת
המקרא מדבר בשדה הלבן כמו שאמר
למעלה הימנו תזרע את ארצך:
)יב( וביום השביעי תשבת ) -מכילתא( אף
בשנה השביעית לא תעקר שבת בראשית
ממקומה שלא תאמר הואיל וכל השנה קרויה
שבת לא תנהוג בה שבת בראשית :למען ינוח
שורך וחמורך  -תן לו נייח להתיר שיהא
תולש ואוכל עשבים מן הקרקע או אינו אלא
יחבשנו בתוך הבית אמרת אין זה נייח אלא
צער :בן אמתך ) -מכילתא( בעבד הערל
הכתוב מדבר :והגר  -זה גר תושב:
)יג( ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו -
)מכילתא( לעשות כל מצות עשה באזהרה
שכל שמירה שבתורה אזהרה היא במקום
לאו :לא תזכירו ) -ע"ז ג( שלא יאמר לו
שמור לי בצד ע"א פלונית או תעמוד עמי
ביום ע"א פלונית ד"א ובכל אשר אמרתי
אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו
ללמדך ששקולה ע"א כנגד כל המצות כולן
והנזהר בה כשומר את כולן :לא ישמע  -מן
הנכרי :על פיך  -שלא תעשה שותפות עם
נכרי וישבע לך בע"א שלו נמצאת שאתה
גורם שיזכר על ידך:
)יד( רגלים  -פעמים וכן )במדבר כב( כי
הכיתני זה שלש רגלים:
)טו( חדש האביב  -שהתבואה מתמלאת בו
באביה .אביב לשון אב בכור וראשון לבשל
פירות :ולא יראו פני ריקם  -כשתבאו לראות
פני ברגלים הביאו לי עולות )חגיגה ז(:
)טז( וחג הקציר  -הוא חג שבועות :בכורי
מעשיך  -שהוא זמן הבאת בכורים ששתי
הלחם הבאים בעצרת היו מתירין החדש
למנחות ולהביא בכורים למקדש שנאמר
)במדבר כח( וביום הבכורים וגו' :וחג האסיף
 הוא חג הסוכות :באספך את מעשיך -שכל ימות החמה התבואה מתיבשת בשדות
ובחג אוספים אותה אל הבית מפני הגשמים:
)יז( שלש פעמים וגו'  -לפי שהענין מדבר
בשביעית הוצרך לו' שלא יתעקרו שלש רגלים
ממקומן )מכילתא( :כל זכורך  -הזכרים שבך:

)יח( לא תזבח על חמץ וגו'  -לא תשחט את
הפסח בי"ד בניסן עד שתבער החמץ
)מכילתא פסחים סג( :ולא ילין חלב חגי וגו'
 חוץ למזבח :עד בקר  -יכול אף עלהמערכה יפסל בלינה ת"ל )ויקרא ו( על
מוקדה על המזבח כל הלילה :ולא ילין  -אין
לינה אלא בעמוד השחר שנא' עד בקר אבל
כל הלילה יכול להעלותו מן הרצפה למזבח:
)יט( ראשית בכורי אדמתך  -אף השביעית
חייבת בבכורים לכך נאמר אף כאן בכורי
אדמתך .כיצד אדם נכנס לתוך שדהו ורואה
תאנה שבכרה כורך עליה גמי לסימן
ומקדישה ואין בכורים אלא משבעת המינין
האמורין במקרא )דברים ח( ארץ חטה
ושעורה וגו' :לא תבשל גדי  -אף עגל וכבש
בכלל גדי שאין גדי אלא לשון ולד רך ממה
שאתה מוצא בכמה מקומות בתורה שכתוב
גדי והוצרך לפ' אחריו עזים כגון )בראשית
לח( אנכי אשלח גדי עזים את גדי העזים )שם
כז( שני גדיי עזים ללמדך שכ"מ שנא' גדי
סתם אף עגל וכבש במשמע ובג' מקומות
נכתב בתורה א' לאיסור אכילה וא' לאיסור
הנאה וא' לאיסור בישול )פסחים כז חולין
קטו(:
)כ( הנה אנכי שולח מלאך  -כאן נתבשרו
שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם )שמות
לג( כי לא אעלה בקרבך :אשר הכינותי -
אשר זמנתי לתת לכם זהו פשוטו ומדרשו אל
המקום אשר הכינותי כבר מקומי ניכר כנגדו
וזה א' מן המקראות שאומרים שבהמ"ק של
מעלה מכוון כנגד בהמ"ק של מטה:
)כא( אל תמר בו  -לשון המראה כמו )יהושע
א'( אשר ימרה את פיך :כי לא ישא לפשעכם
 אינו מלומד בכך שהוא מן הכת שאיןחוטאין ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא
שליחותו :כי שמי בקרבו  -מחובר לראש
המקרא השמר מפניו כי שמי משותף בו
ורבותינו אמרו זה מטטרו"ן ששמו כשם רבו.
מטטרו"ן בגי' שדי:
)כב( וצרתי  -כתרגומו ואעיק:
)כד( הרס תהרסם  -לאותם אלהות:
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מצבותיהם  -אבנים שהם מציבין להשתחוות
להם:
)כו( לא תהיה משכלה  -אם תעשה רצוני:
משכלה  -מפלת נפלים או קוברת את בניה
קרויה משכלה:
)כז( והמתי  -כמו והממתי ותרגומו ואשגש.
וכן כל תיבה שפועל שלה בכפל אות אחרונה
כשתהפוך לדבר בלשון פעלתי יש מקומות
שנוטל אות הכפולה ומדגיש את האות ונוקדו
במלאפום כגון והמותי מגזרת )ישעיה כח(
והמם גלגל עגלתו .וסבותי מגזרת )ש"א ז(
וסבב בית אל .דלותי מגזרת )ישעיה יט( דללו
וחרבו) .שם מט( על כפים חקותיך מגזרת
)שופטים ה'( חקקי לב )ש"א יב( את מי רצותי
מגזרת )איוב כ( רצץ עזב דלים .והמתרגם
והמותי ואקטל טועה הוא שאלו מגזרת מיתה
היה אין ה"א שלה בפת"ח ולא מ"ם שלה
מודגשת ולא נקודה מלאפום אלא והמתי
]בצירי[ כגון )במדבר יד( והמתה את העם
הזה והתי"ו מודגשת לפי שתבא במקום ב'
תוי"ן האחת נשרשת לפי שאין מיתה בלא
תי"ו והאחרת משמשת כמו אמרתי חטאתי
עשיתי וכן ונתתי התי"ו מודגשת שהיא באה
במקום שתים לפי שהיה צריך שלשה תוי"ן
שתים ליסוד כמו )יהושע י( ביום תת ה'
)קהלת ג( מתת אלהים היא והשלישי לשמוש:
ערף  -שינוסו מלפניך ויהפכו לך ערפם:
)כח( הצרעה  -מין שרץ העוף והיתה מכה
אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים
)סוטה לו( והצרעה לא עברה את הירדן
והחתי והכנעני הם ארץ סיחון ועוג לפיכך
מכל ז' אומות לא מנה כאן אלא אלו .וחוי
אע"פ שהוא מעבר הירדן והלאה שנו רבותינו
במס' סוטה על שפת הירדן עמדה וזרקה
בהם מרה:
)כט( שממה  -ריקנית מבני אדם לפי שאתם
מעט ואין בכם כדי למלאות אותה :ורבה
עליך  -ותרבה עליך:
)ל( עד אשר תפרה  -תרבה לשון פרי כמו
פרו ורבו:
)לא( ושתי  -לשון השתה והתי"ו מודגשת
מפני שבאה תחת שתים שאין שיתה בלא תי"ו

והאחת לשמוש :עד הנהר  -פרת :וגרשתמו
 ותגרשם:)לג( כי תעבד וגו'  -הרי אלו כי משמשין
במקום אשר וכן בכמה מקומות וזהו לשון אי
שהוא אחד מד' לשונות שהכי משמש וגם
מצינו בהרבה מקומות אם משמש בלשון אשר
כמו )ויקרא ב( ואם תקריב מנחת בכורים
שהיא חובה:
)א( ואל משה אמר עלה  -פרשה זו נאמרה
קודם עשרת הדברות ובד' בסיון נאמרה לו
עלה:
)ב( ונגש משה לבדו  -אל הערפל:
)ג( ויבא משה ויספר לעם  -בו ביום :את כל
דברי ה'  -מצות פרישה והגבלה :ואת כל
המשפטים ) -מכילתא בפ' יתרו( ז' מצות
שנצטוו בני נח .ושבת וכבוד אב ואם ופרה
אדומה ודינין שניתנו להם במרה:
)ד( ויכתב משה ) -מכילתא( מבראשית ועד
מתן תורה וכתב מצות שנצטוו במרה :וישכם
בבקר  -בחמשה בסיון:
)ה( את נערי  -הבכורות:
)ו( ויקח משה חצי הדם ) -זבחים צו( מי
חלקו מלאך בא וחלקו :באגנות  -שתי אגנות
אחד לחצי דם עולה וא' לחצי דם שלמים
להזות אותם על העם .ומכאן למדו רבותינו
שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והזאת
דמים שאין הזאה בלא טבילה:
)ז( ספר הברית  -מבראשית ועד מתן תורה
ומצות שנצטוו במרה:
)ח( ויזרק  -ענין הזאה ותרגומו וזרק על
מדבחא לכפרא על עמא:
)י( ויראו את אלהי ישראל  -נסתכלו והציצו
ונתחייבו מיתה אלא שלא רצה הקב"ה לערבב
שמחת התורה והמתין לנדב ואביהוא עד יום
חנוכת המשכן .ולזקנים עד ויהי העם
כמתאוננים וגו' ותבער בם אש ה' ותאכל
בקצה המחנה בקצינים שבמחנה :כמעשה
לבנת הספיר ) -סוטה יב( היא היתה לפניו
בשעת השעבוד לזכור צרתן של ישראל שהיו
משועבדים במעשה לבנים :וכעצם השמים
לטהר  -משנגאלו היה אור וחדוה לפניו:
וכעצם  -כתרגומו לשון מראה:
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לטהר  -לשון ברור וצלול:
)יא( ואל אצילי  -הם נדב ואביהוא והזקנים:
לא שלח ידו  -מכלל שהיו ראוים להשתלח
בהם יד :ויחזו את האלהים  -היו מסתכלין
בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה כך מדרש
תנחומא ואונקלוס לא תרגם כן .אצילי לשון
גדולים כמו )ישעיה מא( ומאציליה קראתיך
)במדבר יא( ויאצל מן הרוח )יחזקאל מא( שש
אמות אצילה:
)יב( ויאמר ה' אל משה  -לאחר מ"ת :עלה
אלי ההרה והיה שם  -מ' יום :את לחת
האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם
 כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכללעשרת הדברות הן ורבינו סעדיה פירש
באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות
התלויות בו:
)יג( ויקם משה ויהושע משרתו  -לא ידעתי
מה טיבו של יהושע כאן ואומר אני שהיה
התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת תחומי
ההר שאינו רשאי לילך משם והלאה ומשם
ויעל משה לבדו אל הר האלהים ויהושע נטה
שם אהלו ונתעכב שם כל מ' יום שכן מצינו

נביא

כשירד משה וישמע יהושע את קול העם
ברעה למדנו שלא היה יהושע עמהם:
)יד( ואל הזקנים אמר  -בצאתו מן המחנה:
שבו לנו בזה  -והתעכבו כאן עם שאר העם
במחנה להיות נכונים לשפוט לכל איש ריבו:
חור  -בנה של מרים היה ואביו כלב בן יפנה
שנא' )ד"ה א( ויקח לו כלב את אפרת ותלד
לו את חור .אפרת זו מרים כדאיתא בסוטה:
מי בעל דברים  -מי שיש לו דין:
)טז( ויכסהו הענן ) -יומא ד( רבותינו חולקין
בדבר .יש מהם אומרים אלו ששה ימים
שמר"ח ]עד עצרת יום מתן תורה .רש"י ישן[:
ויכסהו הענן  -להר :ויקרא אל משה ביום
השביעי  -לומר עשרת הדברות ומשה וכל
בני ישראל עומדים אלא שחלק הכתוב כבוד
למשה )יומא שם( וי"א ויכסהו הענן למשה ו'
ימים לאחר עשרת הדברות והם היו בתחלת
מ' יום שעלה משה לקבל הלוחות ולמדך שכל
הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה ו' ימים:
)יח( בתוך הענן  -ענן זה כמין עשן הוא
ועשה לו הקב"ה למשה שביל )נ"א חופה(
בתוכו:

– ירמיה פרק לד' ו-ב' פס' מפרק לג'

אֲשר הָ יָה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה אַ ח ֲֵרי ְּכרֹת הַ ּ ֶמלֶ ְך צִ ְד ִקיָּה ּו ְּב ִרית
)ח( הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ
יש אֶ ת ַע ְבדּ וֹ
אֶ ת ָּכל הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ִּבירו ׁ ָּשלַ ם ִל ְקרֹא לָ הֶ ם דְּ רוֹ ר) :ט( ְל ׁ ַש ַּלח ִא ׁ
יש אֶ ת ִׁשפְ חָ תוֹ הָ ִע ְב ִרי וְ הָ ִעבְ ִריָּה חָ ְפ ִׁשים ְל ִב ְל ִּתי עֲ בָ ד ָּבם ִּביהו ִּדי אָ ִחיה ּו
וְ ִא ׁ
יש אֶ ת ַע ְבדּ וֹ
אֲשר ָּבא ּו בַ ְּב ִרית ְל ׁ ַש ַּלח ִא ׁ
יש) :י( וַ ִּי ְׁש ְמע ּו כָ ל הַ שּׂ ָ ִרים וְ כָ ל הָ ָעם ׁ ֶ
ִא ׁ
יש אֶ ת ִׁש ְפחָ תוֹ חָ פְ ִׁשים ְל ִב ְל ִּתי עֲ בָ ד ָּבם עוֹ ד וַ ִּי ְׁש ְמע ּו וַ יְ ׁ ַש ֵּלח ּו) :יא( וַ יּ ָׁשוּב ּו
וְ ִא ׁ
ישוּם
שים וַ ִּי ְכ ְּב ׁ
ֲשר ִׁש ְ ּלח ּו חָ פְ ִׁ
אַ ח ֲֵרי כֵ ן וַ יּ ִָׁשב ּו אֶ ת הָ עֲ בָ ִדים וְ אֶ ת הַ ּ ְׁשפָ חוֹ ת א ׁ ֶ
}וַ ִּי ְכ ְּב ׁשוּם{ לַ עֲ בָ ִדים וְ ִל ְׁשפָ חוֹ ת) :יב( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה
לֵ אמֹר) :יג( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י יִ ְ ׂש ָראֵ ל אָ נ ִֹכי ָּכ ַר ִּתי בְ ִרית אֶ ת אֲבוֹ ֵתיכֶ ם ְּביוֹ ם
הוֹ צִ ִאי אוֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים לֵ אמֹר) :יד( ִמ ּ ֵקץ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
אֲשר יִ ּ ָמכֵ ר ְל ָך וַ עֲ בָ ְד ָך ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים וְ ִׁש ַּל ְח ּתוֹ
ֶׁ
יש אֶ ת אָ ִחיו הָ ִע ְב ִרי
ְּת ׁ ַש ְ ּלח ּו ִא ׁ
ְ
חָ ְפ ִׁשי ֵמ ִע ּ ָמך וְ לֹא ׁ ָש ְמע ּו אֲבוֹ ֵתיכֶ ם אֵ לַ י וְ לֹא ִה ּט ּו אֶ ת אָ זְ נָם) :טו( וַ ּ ָת ׁ ֻשב ּו
יש ְל ֵר ֵעה ּו וַ ִּת ְכ ְרת ּו בְ ִרית
ָשר ְּב ֵעינַי ִל ְקרֹא ְדרוֹ ר ִא ׁ
אַ ּ ֶתם הַ יּוֹ ם וַ ּ ַתעֲ שׂ ּו אֶ ת הַ יּ ׁ ָ
יש
וַתחַ ְ ּלל ּו אֶ ת ְׁש ִמי וַ ּ ָת ִׁשב ּו ִא ׁ
שב ּו ְּ
אֲשר נִ ְק ָרא ְׁש ִמי ָעלָ יו) :טז( וַ ּ ָת ׁ ֻ
ְלפָ נַי ַּב ַּביִ ת ׁ ֶ
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ֲשר ִׁש ַּל ְח ּ ֶתם חָ ְפ ִׁשים ְלנ ְַפ ׁ ָשם וַ ִּתכְ ְּב ׁש ּו אֹ ָתם
יש אֶ ת ִׁש ְפחָ תוֹ א ׁ ֶ
אֶ ת ַעבְ דּ וֹ וְ ִא ׁ
ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לַ עֲ בָ ִדים וְ ִל ְׁשפָ חוֹ ת) :יז( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אַ ּ ֶתם לֹא ְׁש ַמ ְע ּ ֶתם אֵ לַ י
יש ְל ֵר ֵעה ּו ִהנְ נִ י ק ֵֹרא לָ כֶ ם דְּ רוֹ ר נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה אֶ ל
יש ְלאָ ִחיו וְ ִא ׁ
ִל ְקרֹא ְדרוֹ ר ִא ׁ
הַ חֶ ֶרב אֶ ל הַ דֶּ בֶ ר וְ אֶ ל הָ ָר ָעב וְ נ ַָת ִּתי אֶ ְתכֶ ם ְל ַזו ֲָעה } ְלזַעֲ וָ ה{ ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹ ת הָ אָ ֶרץ:
יתי יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה חֻ קּ וֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ לֹא ָ ׂש ְמ ִּתי:
)כה( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִאם לֹא בְ ִר ִ
)כו( ַּגם ז ֶַרע יַעֲ קוֹ ב וְ ָדוִ ד ַע ְבדִּ י אֶ ְמאַ ס ִמ ַּקחַ ת ִמז ְַּרעוֹ מ ְֹׁש ִלים אֶ ל ז ֶַרע אַ ְב ָרהָ ם
יִ ְ ׂשחָ ק וְ יַעֲ קֹב ִּכי אָ ִׁשוב }אָ ִׁשיב{ אֶ ת ְׁשבו ָּתם וְ ִרחַ ְמ ִּתים:

משנה

 -פרה פרק ח'

)א( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶשהָ י ּו ׁשוֹ ְמ ִרים אֶ ת הַ ּ ׁשֹקֶ ת ,נִ ְט ָמא אֶ חָ ד ֵמהֶ םְּ ,כ ׁ ֵש ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן
אשוֹ ן.
ִּב ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ יָ .טהַ ר ,וְ נִ ְט ָמא ׁ ֵשנִ יְּ ,כ ׁ ֵש ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ִּב ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל ִר ׁ
נִ ְט ְמא ּו ְׁשנֵיהֶ ן ְּכאַ חַ תְ ּ ,פסו ִּליןָ .ע ָ ׂשה אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ְמלָ אכָ הְּ ,כ ׁ ֵש ִריןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן
ִּב ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ יָ .ע ַמד ,וְ ָע ָ ׂשה הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְמלָ אכָ הְּ ,כ ׁ ֵש ִריןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ִּב ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל
אשוֹ ןָ .עשׂ ּו ְׁשנֵיהֶ ן ְּכאֶ חָ דְ ּ ,פסו ִּלין:
ִר ׁ
רע"ב ) -א( שנים שהיו שומרים את השוקת
 שנתמלא לחטאת :טהר  -אותו שנטמאטהר מטומאתו :ונטמא שני  -היינו חברו

שהיה טהור :כשרים  -המים שבשוקת :עמד
ועשה השני מלאכה  -עמד הראשון
ממלאכתו ,ובא השני ועשה מלאכה תחתיו:

)ב( הַ ְמקַ דֵּ ׁש ֵמי חַ ּ ָטאת ,לֹא יִ נְ עוֹ ל אֶ ת הַ ּ ַסנְ דָּ לֶ ׁ .ש ִאם נ ְָפל ּו ַמ ְׁש ִקין ַעל הַ ּ ַסנְ דָּ ל,
נִ ְט ָמא וְ ִט ּ ְמאָ ה ּו .הֲ ֵרי הוּא אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמאֶ ָ
אתנִ י .נ ְָפל ּו
יך לֹא ִט ּ ְמאוּנִ י וְ אַ ּ ָתה ִט ּ ֵמ ָ
שרוֹ ָ ,טהוֹ ר .נ ְָפל ּו ַעל ְּכסוּתוֹ  ,נִ ְט ֵמאת וְ ִט ּ ְמאַ ּת ּו .ה ֲֵרי זֶה אוֹ ֵמר,
ַמ ְׁש ִקין ַעל ְּב ָ ׂ
ְמ ַט ּ ְמאֶ ָ
אתנִ י:
יך לֹא ִט ּ ְמאוּנִ י וְ אַ ּ ָתה ִט ּ ֵמ ָ
רע"ב ) -ב( נטמא וטמאהו  -נטמא
הסנדל וטימא את האדם לחטאת ,שכלים
שנטמאו במשקים מטמאים את האדם
לחטאת ,שאין מונין ראשון ושני בחטאת,
כדתנן לקמן פרק כל הראוי )משנה ו( אף על
פי שאם נפלו המשקים הללו על בשרו ,טהור,
שהטהור לפרה אם נגעו משקין טמאים

בבשרו ,הוא טהור כמו שהיה ,לבד אם נגעו
בידיו ,לפי שהמשקין טמאים מטמאים את
הידים ,וגבי טהרת חטאת קיימא לן דאם
נטמאו ידיו נטמא גופו :מטמאיך לא טמאוני
 משקים שטמאו את הסנדל לא היו יכוליםלטמא הטהור לחטאת אם נגעו בבשרו
כדאמרן ,והסנדל הבא מכוחם מטמאו:

)ג( הַ שּׂ וֹ ֵרף ּ ָפ ָרה ,וּפָ ִרים ,וְ הַ ְמ ׁ ַש ֵּלחַ אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ִעירְ ,מ ַט ּ ֵמא ְבגָ ִדיםָ ּ .פ ָרה וּפָ ִרים
ש ִעיר הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ֵּלחַ ַעצְ ָמן אֵ ין ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבגָ ִדים .ה ֲֵרי זֶה אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמאֶ ָ
יך לֹא
וְ ָ ׂ
אתנִ י:
ִט ּ ְמאוּנִ י וְ אַ ּ ָתה ִט ּ ֵמ ָ
רע"ב ) -ג( השורף פרה  -אדומה ופרים
הנשרפים .כגון פר יום הכפורים ופר כהן
משיח ופר העלם דבר של ציבור ,מטמאים
בגדים ,דבכולהו כתיב יכבס בגדיו ,ולא שנא
בגדים שהוא לבוש ולא שנא בגדים שהוא

נוגע ,והוא הדין לכל שאר כלים ,דלא
ממעטינן אלא אדם וכלי חרס בלבד הוא
שאין מטמאין אם נוגעים בהן :ופרה ופרים
ושעיר המשתלח עצמן  -אם נגעו בבגדים
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הרי הן טהורים .והיינו דאמרי ליה בגדים

לאדם ,מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני:

יעהְ ,מ ַט ּ ֵמא ְבגָ ִדים .הַ ְּנבֵ לָ ה
)ד( הָ אוֹ כֵ ל ִמ ִּנ ְבלַ ת הָ עוֹ ף הַ ּ ָטהוֹ ר וְ ִהיא ְּבבֵ ית הַ ְּב ִל ָ
ָ
ַעצְ ָמהּ אֵ ינָהּ ְמ ַט ּ ְמאָ ה ְבגָ ִדים .ה ֲֵרי זֶה אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמאֶ יך לֹא ִט ּ ְמאוּנִ י וְ אַ ּ ָתה
אתנִ י:
ִט ּ ֵמ ָ
רע"ב ) -ד( האוכל מנבלת עוף טהור -
נבלת עוף טהור אין לה טומאה אם נגעה
באדם או בבגדים ,אלא בבית הבליעה מטמא

אדם לטמא בגדים ,כדתנן במסכת טהרות,
והיינו דאמרי ליה בגדים לאדם מטמאיך לא
טמאוני וכו':

)ה( ָּכל וְ לַ ד הַ ּ ֻט ְמאוֹ ת אֵ ינוֹ ְמ ַט ּ ֵמא כֵ ִלים ,אֶ ָּלא ַמ ְׁשקֶ ה .נִ ְט ָמא ַמ ְׁשקֶ הִ ,ט ּ ְמאָ ן.
הֲ ֵרי זֶה אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמאֶ ָ
אתנִ י:
יך לֹא ִט ּ ְמאוּנִ י וְ אַ ּ ָתה ִט ּ ֵמ ָ
רע"ב ) -ה( כל ולד הטומאה  -כגון ראשון
ושני ,אין מטמא כלים .אלא אב הטומאה.
ומשקה שנטמא בראשון ושני מטמא כלים,

גזירה משום משקה זב וזבה כגון רוקו ושובו
ומימי רגליו שהן אב הטומאה:

)ו( אֵ ין ְּכ ִלי חֶ ֶרשׂ ְמ ַט ּ ֵמא חֲבֵ רוֹ  ,אֶ ָּלא ַמ ְׁשקֶ ה .נִ ְט ָמא ַמ ְׁשקֶ הִ ,ט ּ ְמאָ ה ּוֲ .ה ֵרי זֶה
אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמאֶ ָ
אתנִ י:
ֹאט ּ ְמאוּנִ י וְ אַ ּ ָתה ִט ּ ֵמ ָ
יך ל ִ
רע"ב ) -ו( אין כלי חרס מטמא חברו -
שאין כלי חרס נעשה אב הטומאה לעולם
ואין כלי חרס מקבל טומאה אלא מאב
הטומאה ,אלמא שאין כלי חרס מטמא חברו:

אלא משקין  -אבל מטמא הוא משקין
והמשקים חוזרים ומטמאים חברו ,גזירה
משום משקה זב וזבה ,כדאמרן:

)ז( ָּכל הַ ּפוֹ סֵ ל אֶ ת הַ ְּתרו ָּמהְ ,מ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ ּ ַמ ְׁש ִקין ִל ְהיוֹ ת ְּת ִח ָּלה ְל ַט ּ ֵמא אֶ חָ ד
וְ ִל ְפסוֹ ל אֶ חָ ד ,חוּץ ִמ ְּטבוּל יוֹ םֲ .ה ֵרי זֶה אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמאֶ ָ
יך לֹא ִט ּ ְמאוּנִ י וְ אַ ּ ָתה
אתנִ י:
ִט ּ ֵמ ָ
רע"ב ) -ז( כל הפוסל את התרומה  -כגון
ידים שניות עושות משקים תחלה לטמא
חולין ,וידים עצמן שנגעו באוכלי חולין,
טהורים ,שאין שני עושה שלישי בחולין :חוץ
מטבול טום  -שלא העריב שמשו .אע"פ

שהוא פוסל את התרומה ,אינו מטמא
המשקין להיות תחילה .ואפילו משקין של
תרומה אם נגע בהן טבול יום אינן אלא
פסולים בלבד לא טמאים:

ֶאֱמר )בראשית א( ,ו ְּל ִמ ְקוֵה הַ ּ ַמיִ ם קָ ָרא י ּ ִַמים ,דִּ ְב ֵרי
)ח( ָּכל הַ ּי ּ ִַמים ַּכ ּ ִמ ְקוֶהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,הַ יָּם הַ ָּגדוֹ ל ַּכ ּ ִמ ְקוֶ ה ,לֹא ֶנא ֱַמר י ּ ִַמים ,אֶ ָּלא ׁ ֶשיּ ֶׁש
בּ וֹ ִמינֵי י ּ ִַמים הַ ְר ּ ֵבהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ יּ ּ ִַמים ְמ ַטהֲ ִרין ְּבזוֹ ח ֲִלין ,ו ְּפסו ִּלין
לַ ז ִָּבים וְ לַ ְמצוֹ ָר ִעים ו ְּלקַ דֵּ ׁש ֵמהֶ ן ֵמי חַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -ח( כל הימים כמקוה  -לכל הני
מילי דקתני בסופו )וגם( אין מטהרין בזוחלין,
דאין מקוה מטהר בזוחלין אלא במכונסין,
דכתיב )ויקרא יא( אך מעין ,מעין מטהר
בזוחלין ,ואין מקוה מטהרת בזוחלין .ופסולין
לזבין ,דזב בעי מים חיים ,דכתיב )שם טו(
ורחץ את בשרו במים חיים .ולמצורע דכתיב
)שם יד( אל כלי חרש על מים חיים .ולמי
חטאת דכתיב )במדבר יט( מים חיים אל כלי:

הים הגדול כמקוה  -לא קרא הכתוב מקוה
אלא לים הגדול דביה משתעי קרא במעשה
בראשית ששם נקוו כל מימי בראשית .ולא
נאמר ימים בלשון רבים ,אלא מפני
שמעורבים בו מיני ימים הרבה ,שכל הנחלים
הולכים אליו :ר' יוסי אומר  -כל הימים וים
הגדול ,תורת מעין עליהן לענין שהן מטהרין
בזוחלין ,מפני שהנחלים הולכין וזחלין עליהן.
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אבל פסולין הן לתורת מים חיים שהכתוב

קוראן מקוה .והלכה כר' יוסי:

)ט( הַ ּ ַמיִ ם הַ ּ ֻמ ִּכיםְ ּ ,פסו ִּלים .אֵ לּ ּו הֵ ן הַ ּ ֻמ ִּכים ,הַ ּ ְמלו ִּחים וְ הַ ּפוֹ ְׁש ִרים .הַ ּ ַמיִ ם
הַ ְמכַ ְּז ִביםְ ּ ,פסו ִּלין .אֵ לּ ּו הֵ ם הַ ּ ַמיִ ם הַ ְמכַ ְּז ִבים ,הַ ְמכַ ְּז ִבים אֶ חָ ד ַּב ּ ׁ ָשבו ַּע.
צרוֹ ןְּ ,כ ׁ ֵש ִריםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּפוֹ סֵ ל:
הַ ְמכַ ְּז ִבים ְּבפֻ ְל ְמסָ יוֹ ת ו ִּב ְׁשנֵי ִב ָ ּ
רע"ב ) -ט( מים המוכין  -המזיקין כגון
שהן מלוחין ופושרין :פסולין  -למי חטאת:
מים המכזבין  -הפוסקין .כמו אשר לא יכזבו
מימיו )ישעיה נח( :פסולין  -דמים חיים
בעינן :אחד בשבוע  -אבל אחד ביובל שפיר

מקרו מים חיים :בפולמסיות  -חיילות של
גייסות ששותין ומקלקלים בהן :בשני בצרון -
שנים של עצירת גשמים :ר' יהודה פוסל -
אפילו אותן שאין מכזבין אלא בפולמסיות
ובשני בצרון .ואין הלכה כרבי יהודה:

רע"ב ) -י( מי קרמיון ומי פוגה  -נהרות
שבארץ ישראל הן :מי בצים  -לשון היגאה
גומא בלא בצה )איוב ח( כלומר ,מים שחומר
וטיט מעורב בהן .ורחמנא אמר מים חיים
אל כלי ,והכא איכא חציצה בין מים לכלי :מי
תערובות  -שמים פסולים מתערבים בהם:

אחד פסול ואחד כשר  -ונתערבו ,אסור
לקדש ממקום התערובות ולמטה :ר' יהודה
פוסל  -אפילו בשניהם כשרים פוסל ר'
יהודה ליטול ממקום התערובות ,גזירה אטו
אחד פסול .ואין הלכה כר' יהודה:

)י( ֵמי קַ ְר ְמיוֹ ן ו ֵּמי פוּגָ הְ ּ ,פסו ִּליםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ם ֵמי ִב ִּציםֵ .מי הַ יּ ְַרדֵּ ן ו ֵּמי י ְַרמו ְּך,
ּ ְפסו ִּליםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ם ֵמי ַתעֲ רוֹ בוֹ ת ,וְ אֵ ל ּו הֵ ן ֵמי ַתעֲ רוֹ בוֹ ת ,אֶ חָ ד ָּכ ׁ ֵשר וְ אֶ חָ ד
ּ ָפסוּל ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ְרב ּוְׁ .שנֵיהֶ ן ְּכ ׁ ֵש ִרין וְ נִ ְת ָע ְרב ּוְּ ,כ ׁ ֵש ִריןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּפוֹ סֵ ל:

)יא( ְּבאֵ ר אַ ְחאָ ב ו ְּמ ָע ַרת ּ ַפ ְמיָסְּ ,כ ׁ ֵש ָרה .הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַת ּנ ּו וְ ִׁשנּ ּויָן ֵמח ֲַמת ַעצְ ָמן,
ְּכ ׁ ֵש ִרין .אַ ּ ַמת הַ ּ ַמיִ ם הַ ָּבאָ ה מֵ ָרחוֹ קְּ ,כ ׁ ֵש ָרה ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ִּי ְׁש ְמ ֶר ּנָה ׁ ֶשלּ ֹא יַפְ ִסיקֶ ּנָה
אָ ָדםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֲ ,ה ֵרי ִהיא ְבחֶ זְ קַ ת מֻ ּ ֶת ֶרתְּ .באֵ ר ׁ ֶש ּנָפַ ל ְלתוֹ כָ ּה חַ ְר ִסית
אוֹ אֳ ָד ָמה ,י ְַמ ִּתין לָ ּה ַעד ׁ ֶש ּ ֵתצַ ל ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאלַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ
צָ ִר ְ
יך ְלהַ ְמ ִּתין:
רע"ב ) -יא( באר אחאב  -לא אתפרש
היכן הוא ,והא קמשמע לן דמים חיים הן:
ומערת פמייס  -מערה הסמוכה לעיר דן
שמשם ירדן יוצא .ובלשון ישמעאל קורין לדן

גמרא

בניי"ס :ר' יהודה אומר הרי היא בחזקת
מותרת  -ואין הלכה כרבי יהודה :עד שתצל
 עד שיחזרו המים צלולים כדמעיקרא .ואיןהלכה כר' ישמעאל:

 -נדה דף יז' ע"א

תנו רבנן ג' דברים נאמרו בצפרנים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן רשע:
והמקיז דם ומשמש מטתו :דאמר מר מקיז דם ומשמש מטתו הויין לו בנים
ויתקין הקיזו שניהם ושמשו הויין לו בנים בעלי ראתן אמר רב ולא אמרן
אלא דלא טעים מידי אבל טעים מידי לית לן בה:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ו'
רש"י על הגמרא
חסיד  -עדיף מצדיק כשקוברן איכא למיחש
דהדרי ומגלו :ויתקין  -חלשים :בעלי ראתן

זוהר

 חלשים יותר מדאי שיש להם שרץ במוחםכדאמר בכתובות:

– יתרו דף פח' ע"ב

יתא יוֹ ֵמי דְּ ׁ ַש ְּב ָתאַּ ,כד ָמ ָטא ׁ ַשעֲ ָתא דִּ צְ לוֹ ָתא דְּ ִמנְ חָ ה ,דִּ ינָא
ּ ָתא חֲזִ יְּ ,בכָ ל ִׁש ָ
ּ ַת ִ ּקיפָ א ׁ ַש ְל ָטא ,וְ כָ ל דִּ ינִ ין ִמ ְת ָע ִרין .אֲבָ ל ְּביוֹ ָמא דְּ ׁ ַש ְּב ָתאַּ ,כד ָמ ָטא ִע ַדן
יה,
ישא ַּג ְליָא ָרצוֹ ן דִּ ילֵ ּ
דִּ צְ לוֹ ָתא דְּ ִמנְ חָ הַ ,רעֲ וָ א דְּ ַרעֲ וִ ין ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
וְ כָ ל דִּ ינִ ין ִמ ְת ַּכ ְפיָין ,ו ִּמ ְׁש ְּתכַ ח ְרעו ָּתא וְ חֵ דּ ּו ְּבכ ָֹּלא:
ישא ֵמ ָע ְל ָמאְּ .בגִ ין ְל ִמנְ דַּ ע,
ימנָא קַ דִּ ׁ ָ
ֹשה ,נְ ִביאָ ה ְמהֵ ָ
ו ְּבהַ אי ָרצוֹ ןִ ,א ְס ּ ַת ָּלק מ ׁ ֶ
ישא נָפַ ק
דְּ לָ א ְּב ִדינָא ִא ְס ּ ַת ָּלק ,וְ הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא )דף פ"ט ע"א( ְּב ָרצוֹ ן דְּ ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
יש אֶ ת ְקבֻ ָרתוֹ ְּכ ִתיב.
יהְּ .בגִ ין ַּכ ְך) ,דברים לה( וְ לֹא י ַָדע ִא ׁ
יה ,וְ ִא ְת ָט ּ ַמר ּ ֵב ּ
נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
ירין ,וְ לָ א י ְַד ִעין ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין .אוּף
ירא ִמ ָּכל ְט ִמ ִ
ישאְ ,ט ִמ ָ
ַמה ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
הָ כָ א ,הַ אי נִ ְׁש ְמ ָתא דְּ ִא ְת ַט ּ ַמר ְּבהַ אי ָרצוֹ ן ,דְּ ִא ְת ַּג ְליָא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דִּ צְ לוֹ ָתא דְּ ִמנְ חָ ה
יש אֶ ת ְקבֻ ָרתוֹ וְ הוּא ָט ִמיר ִמ ָּכל ְט ִמ ִירין דְּ ָע ְל ָמא,
דְּ ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,כ ִתיב וְ לֹא י ַָדע ִא ׁ
ֹשה:
יה דְּ מ ׁ ֶ
יה .ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ
וְ ִדינָא לָ א ׁ ַש ְל ָטא ּ ֵב ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ו
)ח( ישראל שאמר לגוי לעשות לו מלאכה זו בשבת אע"פ שעבר ומכין אותו מכת
מרדות מותר לו ליהנות באותה מלאכה לערב אחר שימתין בכדי שתעשה ולא אסרו
בכל מקום עד שימתין בכדי שיעשו אלא מפני דבר זה שאם תאמר יהא מותר מיד
שמא יאמר לגוי לעשות לו וימצא הדבר מוכן מיד וכיון שאסרו עד שימתין בכדי
שיעשו לא יאמר לגוי לעשות לו שהרי אינו משתכר כלום מפני שהוא מתעכב לערב
בכדי שיעשה דבר זה שנעשה בשבת:
)ט( דבר שאינו מלאכה ואין אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות מותר לישראל
לומר לגוי לעשותו בשבת והוא שיהיה שם מקצת חולי או יהיה צריך לדבר צורך
הרבה או מפני מצוה:

מוסר -

מלוקט מספרי מוסר

אשי ֵתיבוֹ ת ׁ ֶשפַ ע הַ ֶנא ֱָמ ִרים .הֲ ִכי נִ ְכ ָּבד ִׁשי''ן רוֹ ֵמז ְל ׁ ַש ָּבתִּ .כי הַ ּ ׁשוֹ ֵמר
לשה ׁ ֶשהֵ ם ָר ׁ ֵ
ִמן הַ ּ ְׁש ׁ ָ
שה ֲא ִפלּ ּו עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ּ ֶכאֱנוֹ ׁש מוֹ ח ֲִלין לוֹ .
ׁ ַש ָּבת ְּכ ִה ְלכָ תוֹ ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה וְ ִדבּ וּר ו ַּמעֲ ֶ ׂ
ו ְּבוַ דַּ אי ׁ ֶש ּמוֹ ִעיל ְל ַת ּ ֵקן ּ ְפגָ ם הַ ְ ּב ִרית דְּ הַ הוּא צַ דִּ יקָ א ִ ּב ְׁש ִביעֲ ָתא אָ ִחיד .ו ַּמעֲ ִלים ָעלָ יו ְּכ ִאלּ ּו
ִקיֵּים ָּכל הַ ּתוֹ ָרה ּ ֻכ ָּלה .ו ְּביוֹ ֵתר צָ ִר ְ
יך ְל ִה ָּזהֵ ר ִמדִּ בּ וּר ׁ ֶשל חוֹ ל וְ קַ ל וָ חוֹ ֶמר ִמדִּ בּ וּר ׁ ֶשל ִא ּסוּר
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וְ זֶה ּו ִמדִּ ְב ֵרי קַ ָּבלָ ה דִּ ְכ ִתיב )ישעי' נ''ח( וְ ַד ּ ֵבר דָּ בָ ר .ו ִּמ ּ ְמקוֹ מוֹ הוּא מו ְּכ ָרע ִד ְּכבַ ָ ּיכוֹ ל הוּא ׁ ָשבַ ת
ִמדִּ בּ וּר ִּכי ִ ּב ְדבַ ר ה' ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ שׂ ּו .וְ אַ ח ֲֵרי אֲ ׁ ֶשר ָז ִכינ ּו ׁ ֶשה' ְ ּב ַרחֲ ָמיו ִהנְ ִחילָ נ ּו ַה ּ ׁ ַש ָּבת .צָ ִר ְ
יך
ענֶג ׁ ַש ָּבת לֶ אֱכוֹ ל ִל ְכבוֹ ד הַ ּ ׁ ַש ָּבת דָּ וְ קָ א
יע ּנֵג הַ ּ ׁ ַש ָּבת ַּב ּ ֶמה ׁ ֶשהוּא ֹ
ִל ְׁשבּ וֹ ת בּ וֹ ּ ַגם ִמדִּ בּ וּר וִ ַ
וְ ִל ְלבּ וֹ ׁש ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַש ָּבת ְלכַ ּ ֵבד הַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ ִל ְקבּ וֹ ַע ִלמוּד ְ ּב ׁ ַש ָּבת ִּכי לֹא נִ ּ ַתן הַ ּ ׁ ַש ָּבת אֶ ָּלא לַ עֲ סוֹ ק
ֲשר חָ ָטא ִ ּב ְפגַ ם הַ ְ ּב ִרית וְ ׁ ָשב וְ ָרפָ א לוֹ :
שה נִ ְמחָ ִלים עֲ וֹ נוֹ ָתיו ו ִּב ְכלַ ל א ׁ ֶ
ַּב ּתוֹ ָרה .וְ ִאם כּ ֹה יַעֲ ֶ ׂ

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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