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חק לישראל – פרשת תרומה יום א'
תורה -

שמות פרק כה'

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

ֹשה
)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

ֲשר יִ דְּ בֶ ּנ ּו ִלבּ וֹ
יש א ׁ ֶ
ש ָראֵ ל וְ יִ ְקח ּו ִלי ְּתרו ָּמה ֵמאֵ ת ָּכל ִא ׁ
)ב( דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֲשר
יש א ׁ ֶ
ִּת ְקח ּו אֶ ת ְּתרו ָּמ ִתי) :ב( דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְקח ּו ִלי ְּתרו ָּמה ֵמאֵ ת ָּכל ִא ׁ
יִ דְּ בֶ נּ ּו ִלבּ וֹ ִּת ְקח ּו אֶ ת ְּתרו ָּמ ִתי:

)ב( ַמ ּ ֵליל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ י ְַפ ְר ׁשוּן קֳ ָד ַמי אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ִמן ָּכל ְּגבַ ר דִּ י

יה ִּת ְּסבוּן יָת אַ ְפ ָר ׁשו ִּתי:
יה ִל ּ ֵב ּ
יִ ְּת ְר ֵע ּ

חשת) :ג( וְ זֹאת הַ ְּתרו ָּמה אֲ ׁ ֶשר
ֲשר ִּת ְקח ּו ֵמ ִא ּ ָתם זָהָ ב וָ כֶ סֶ ף וּנְ ׁ ֶ
)ג( וְ זֹאת הַ ְּתרו ָּמה א ׁ ֶ
ִּת ְקח ּו ֵמ ִא ּ ָתם זָ ָהב וָ כֶ סֶ ף וּנְ ׁ ֶ
חשת) :ג( וְ ָדא אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא דִּ ִת ְּסבוּן ִמ ְּנהוֹ ן דַּ הֲ בָ א וְ כַ ְס ּ ָפא וּנְ חָ ׁ ָשא:
ש ׁש וְ ִע ִּזים) :ד( ו ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּ ָג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש
)ד( ו ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵ
וְ ִע ִּזים) :ד( וְ ִת ְכלָ א וְ אַ ְר ְּגוָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ו ְּמ ַעזֵּי:
ילם ְמאָ דָּ ִמים
ערֹת אֵ ִ
ערֹת ְּתחָ ִׁשים וַ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים) :ה( וְ ֹ
ילם ְמאָ דָּ ִמים וְ ֹ
ערֹת אֵ ִ
)ה( וְ ֹ
ערֹת ְּתחָ ִׁשים וַ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים) :ה( ו ַּמ ְׁשכֵ י ְד ִד ְכ ֵרי ְמסַ ּ ְמקֵ י ו ַּמ ְׁשכֵ י סַ ְסגּ וֹ נָא וְ אָ עֵ י ִׁש ִּטין:
וְ ֹ
ש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ ִל ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ּ ִמים) :ו( ׁ ֶשמֶ ן לַ ּ ָמאֹ ר ְ ּב ָ ׂש ִמים
)ו( ׁ ֶש ֶמן לַ ּ ָמאֹ ר ְּב ָ ׂש ִמים ְל ׁ ֶ
מן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ ִל ְקט ֶֹרת ַה ּ ַס ּ ִמים) :ו( ִמ ְׁשחָ א ְלאַ נְ הָ רו ָּתא בּ ו ְּס ַמ ּיָא ְל ִמ ְׁשחָ א ִד ְרבו ָּתא וְ ִל ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא:
ְל ׁ ֶש ֶ

רש"י
)ב( ויקחו לי תרומה  -לי לשמי :תרומה -
הפרשה יפרישו לי מממונם נדבה :ידבנו לבו
 לשון נדבה והוא לשון רצון טוב פיישנ"טבלע"ז )געשענק( :תקחו את תרומתי  -אמרו
רבותינו ג' תרומות אמורות כאן א' תרומת
בקע לגלגלת שנעשו מהם האדנים כמו
שמפורש באלה פקודי .ואחת תרומת המזבח
בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות
צבור .ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד
וא' .י"ג דברים האמורים בענין כולם הוצרכו
למלאכת המשכן או לבגדי כהונה כשתדקדק
בהם:
)ג( זהב וכסף ונחשת וגו'  -כולם באו בנדבה
איש איש מה שנדבו לבו חוץ מן הכסף שבא
בשוה מחצית השקל לכל אחד ולא מצינו בכל
מלאכת המשכן שהוצרך שם כסף יותר שנא'
)שמות לח( וכסף פקודי העדה וגו' בקע
לגלגלת וגו' ושאר הכסף הבא שם בנדבה
עשאוה לכלי שרת:
)ד( ותכלת  -צמר צבוע בדם חלזון וצבעו
ירוק )יבמות מנחות מד( :וארגמן  -צמר

צבוע ממין צבע ששמו ארגמן :ושש  -הוא
פשתן :ועזים  -נוצה של עזים לכך ת"א
ומעזי הבא מן העזים ולא עזים עצמן
שתרגום של עזים עזיא:
)ה( מאדמים  -צבועות היו אדום לאחר
עבודן :תחשים ) -שבת כח( מין חיה ולא
היתה אלא לשעה והרבה גוונים היו לה לכך
מתרגם ססגונא ששש ומתפאר בגוונין שלו:
ועצי שטים  -ומאין היו להם במדבר פירש
רבי תנחומא יעקב אבינו צפה ברוח הקודש
שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר והביא
ארזים למצרים ונטעם וצוה לבניו ליטלם
עמהם כשיצאו ממצרים:
)ו( שמן למאור  -שמן זית זך להעלות נר
תמיד :בשמים לשמן המשחה  -שנעשה
למשוח כלי המשכן והמשכן לקדשו והוצרכו לו
בשמים כמו שמפורש בכי תשא :ולקטרת
הסמים  -שהיו מקטירין בכל ערב ובקר כמו
שמפורש בואתה תצוה ולשון קטרת העלאת
קיטור ותמרות עשן:
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חק לישראל – פרשת תרומה יום א'
נביא

– מלכים א' פרק ה לד' כו'-לא'

ירם וּבֵ ין ְׁשלֹמֹה
ֲשר דִּ ּ ֶבר לוֹ וַ יְ ִהי ׁ ָשלֹם ּ ֵבין ִח ָ
)כו( וַ יהֹוָ ה נ ַָתן חָ ְכ ָמה ִל ְׁשלֹמֹה ַּכא ׁ ֶ
שנֵיהֶ ם) :כו( ויי יהב חוכמתא לשלמה כמא דמליל ליה והוה שלמא בין חירם ובין
וַ ִּיכְ ְרת ּו ְב ִרית ְׁ
שלמה וגזרו קים תרויהון:

יש:
וַ יּ ַַעל הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ַמס ִמ ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יְ ִהי הַ ּ ַמס ְׁשל ִֹׁשים אֶ לֶ ף ִא ׁ

)כז(
מלכא שלמה מסקי מסין מכל ישראל והוה מסקי מסין תלתין אלפין גברא:

)כז( ומני

ש ֶרת אֲלָ ִפים ַּבח ֶֹד ׁש ח ֲִליפוֹ ת ח ֶֹד ׁש יִ ְהי ּו בַ ְ ּלבָ נוֹ ן ְׁשנַיִ ם
)כח( וַ ִּי ְׁשלָ חֵ ם ְלבָ נוֹ נָה עֲ ֶׂ
מס) :כח( ושלחינון ללבנן עסרא אלפין ירחא משתנן ירחא הוו
ירם ַעל הַ ּ ַ
ח ֳָד ִׁשים ְּבבֵ יתוֹ וַ אֲ דֹנִ ָ
בלבנן תרין ירחין גבר בביתיה ואדונירם ממנא על מסקי מסין:

ֹשא סַ ָּבל ו ְּׁשמֹנִ ים אֶ לֶ ף חֹצֵ ב ָּבהָ ר:
וַ יְ ִהי ִל ְׁשלֹמֹה ִׁש ְב ִעים אֶ לֶ ף נ ֵ ׂ

)כט(
לשלמה שבעין אלפין דנטלין בכתפא ותמנן אלפין דפסלין בטורא:

)כט( והוה

ֲשר ַעל הַ ּ ְמלָ אכָ ה ְׁשל ׁ ֶֹשת אֲלָ ִפים ו ְּׁשל ֹׁש
)ל( ְלבַ ד ִמשּׂ ָ ֵרי הַ ִּנ ָ ּצ ִבים ִל ְׁשלֹמֹה א ׁ ֶ
מלָ אכָ ה) :ל( בר מרבני איסטרטיגיא דממנן על עבידתא
ֵמאוֹ ת הָ ר ִֹדים ָּב ָעם הָ עֹשִׂ ים ַּב ּ ְ
דשלמה תלתא אלפין ותלת מאה דמפלחין בעמא דעבדין בעבידתא:

וַ יְ צַ ו הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ יּ ִַּסע ּו אֲבָ נִ ים ְּגדֹלוֹ ת אֲבָ נִ ים יְ קָ רוֹ ת ְלי ּ ֵַסד הַ ָּביִ ת אַ בְ נֵי גָ זִ ית:

)לא(
ופקיד מלכא ועקרו אבנין רברבן אבנין יקרן לשכללא ביתא אבנין פסילן:

)לא(

רש"י
)כז( ויהי המס  -עולה לשכר של שלשים אלף
איש:
)כח( חליפות  -כמו שמסיים ואומר :חדש
יהיו בלבנון ,כשהיו עשרת אלפים איש בתשרי
בלבנון ,והעשרים אלף איש בביתו ,במרחשון
מתחלפים עשרת האלפים השניים ויוצאים
ללבנון ,ואלו חוזרים לביתם ,ובכסליו יוצאים
עשרת אלפים השלישים ויוצאים ללבנון ,ואלו
חוזרים לביתם ,ובטבת יוצאים הראשונים
וחוזרים ללבנון ,וכן חוזרים חלילה ,נמצאו כל
עשרת אלפים שבהם ,חדש בלבנון ,ושני
חדשים בביתם .על המס  -לגבותו
)כט( שבעים אלף נשא סבל  -להביא
האבנים מן ההר לעיר ,ושמונים אלף
החוצבים אותם בהר ,הרי מאה וחמשים אלף,
וכולם גרים גרורים היו ,שנתגיירו מחמת
גדולת שלמה ושלחנו ,וכן כתוב בדברי הימים
ב )ב טז( :ויספר שלמה את כל הגרים
וימצאם מאה וחמשים אלף ויעש מהם
שבעים אלף וגו':

)ל( משרי הנצבים  -נוגשים ונציבים על עושי
המלאכה .שלשת אלפים ושלש מאות -
ובדברי הימים ב )ב יז( הוא אומר :ושש
מאות ,אומר אני ,שלשת אלפים ושלש מאות
היו ממונים על מאה וחמשים אלף ,שכל אחד
ממונה על ארבעים וחמשה ויותר ,והשלוש
מאות שנוספים בדברי הימים ,היו ממונים
על כולם ,שכל אחד ממונה על חמש מאות
ויותר .ותדע ,שהרי יש עוד שני כתובים בדבר
זה ,ומכחישין זה את זה ,שנאמר בו בספר זה
)לקמן ט כג( :אלה שרי הנצבים אשר לשלמה
חמשים וחמש מאות ,ובדברי הימים )ב ח י(
הוא אומר :מאתים וחמשים ,הרי ארבע
מקראות מכחישין זה את זה .אבל יש לנו
לפרש ,שבמקראות האחרונים ממונים על
כולן ,ולשלמה היו אלו הגרים להיות לנושא
סבל ולחצוב אבנים בהר ,ויהיו לו שאר עושי
המלאכה לערי המסכנות ,שהם אזרחיים,
שאלו הכתובים אמורים שם .ובספר מלכים
מנה את הנציבים הגרים שני מנינים ,שרי
הארבעים והחמשה לבדם ,והשלש מאות
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)לא( ויסעו  -מן ההר ,לשון עקירה .אבנים
יקרות  -כבדות .אבני גזית  -נפסלות
ומסותתות .ואם תאמר והרי כבר נאמר )לקמן
ו ז( :ומקבות והגרזן לא נשמע בבית בהבנותו,
פירוש שכל ברזל לא נשמע בבית בהבנותו,
אלא שהיה מסתת מבחוץ ,ומכניס ובונה
מבפנים) ,כך נדרש בסוטה מח ב(:

החשובים צירף עם מאתים וחמשים שהיו
ממונים על עושי ערי המסכנות ,ומנה חמש
מאות וחמשים שרים ,ובדברי הימים מנה כל
נציבי הגרים לעצמם ,הגדולים עם הקטנים
שלשת אלפים ושש מאות ,וכולן גרים .ונציבי
ערי המסכנות שהיו ישראל מאתים וחמשים,
מנה לעצמן .הרדים בעם העושים במלאכה -
הנוגשים את העם עושי המלאכה:

כתובים

 -משלי פרק טז' כט'-לג' פרק יז א'

יש חָ ָמס יְ פַ ּ ֶתה ֵר ֵעה ּו וְ הוֹ ִליכוֹ ְּב ֶד ֶר ְך לֹא טוֹ ב:
ִא ׁ

)כט(
מוביל ליה בארחא דלא שפירא:

)כט( גברא חטופא משרגג חבריה

עֹצֶ ה ֵעינָיו לַ ְח ׁשֹב ּ ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת ק ֵֹרץ ְ ׂשפָ ָתיו ִּכ ָּלה ָר ָעה:

)ל(
גזים בשפותיה וגמר בישתא:

עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפאֶ ֶרת ֵ ׂשיבָ ה ְּב ֶד ֶר ְך צְ ָדקָ ה ִּת ּ ָמצֵ א:

)לא(
דצדקתא משתכחא:

)ל( רמז בעינוי וחשב הפכתא

)לא( כלילא דשבהירא סיבותא בארחא

ֹשל ְּברוּחוֹ ִמלּ ֹכֵ ד ִעיר:
טוֹ ב אֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם ִמ ִּגבּ וֹ ר ּומ ׁ ֵ

)לב(
ודמכביש נפשיה טב מן הוא דאחד מדינתא:

ַּבחֵ יק יו ַּטל אֶ ת הַ גּ וֹ ָרל ו ֵּמיְ הֹוָ ה ָּכל ִמ ְׁש ּ ָפטוֹ :

)לג(
אלהא נפק דיניה:

)לב( טב נגיד אפי רוחא מן גברא

)לג( בעובא דעצתא נפלא פצתא ומן

טוֹ ב ּ ַפת ח ֲֵרבָ ה וְ ׁ ַש ְלוָ ה בָ הּ ִמ ַּביִ ת ָמלֵ א זִ ְבחֵ י ִריב:

)א (
ושלותא בה מן ביתא דמלי דבחי דדינא:

)א( טבא היא לחמא שרבתא

רש"י
)ל( עוצה עיניו  -לשון קריצה וכן איעצה
עליך עיני )תהלים לב( .כלה רעה  -כמו כי
כלתה אליו הרעה וגומר וגורם לבא רעה
לעולם:
)לא( בדרך צדקה תמצא  -ע"י הצדקה
מאריכין ימיהם:
)לב( ומושל ברוחו  -כובש את יצרו:

משנה

)לג( בחיק יוטל את הגורל  -בינו לבין עצמו
אדם מטיל גורל .ומה' כל משפטו  -לברור
לכל אחד ואחד חלקו:
)א( טוב פת חריבה ושלוה בה  -טוב היה
להקב"ה להחריב ביתו ועירו והי' בשלוה
מעבירותיהן של ישראל .מבית מלא זבחי ריב
 -שהיו מקריבין זבחי ריב בביתו:

 -דמאי פרק ב'

)א( וְ אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ִמ ְת ַע ּ ְשׂ ִרין דְּ ַמאי ְּבכָ ל ָמקוֹ ם .הַ דְּ בֵ לָ ה ,וְ הַ ְּת ָמ ִרים ,וְ הֶ חָ רו ִּבים,
הָ אֹ ֶרז ,וְ הַ ַּכ ּמוֹ ן .הָ אֹ ֶרז ׁ ֶש ְּבחוּצָ ה לָ אָ ֶרץָּ ,כל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ִמ ּ ֶמנּ ּו ּ ָפטוּר:
רע"ב ) -א( בכל מקום  -אפילו מכזיב
ולהלן אם לקחן מעם הארץ דבידוע שמארץ
ישראל באו דמינכרי שאין דוגמתן אלא בארץ

ישראל :והאורז שבחוצה לארץ כל המשתמש
ממנו פטור  -אפילו בארץ ישראל ,דמנכר
טפי ולא אתי לאחלופי באורז של ארץ
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ישראל ,אבל שאר דברים הנזכרים במתניתין,
איכא מנייהו בארץ ישראל דדמו לאותן
שבחוצה לארץ ,אלא דהנהו דחשיבי דדרך

לנושאם מתוך חשיבותן למקומות שאין כיוצא
בהן ,בעי עשורי ,דבידוע שמארץ ישראל הן:

)ב( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָעלָ יו ִל ְהיוֹ ת ֶנא ֱָמןְ ,מ ַעשּׂ ֵ ר אֶ ת ׁ ֶשהוּא אוֹ כֵ ל ,וְ אֶ ת ׁ ֶשהוּא מוֹ כֵ ר,
וְ אֶ ת ׁ ֶשהוּא לוֹ קֵ חַ  ,וְ אֵ ינוֹ ִמ ְתאָ ֵרחַ אֵ צֶ ל ַעם הָ אָ ֶרץַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אַ ף
ֶאֱמן .אָ ְמר ּו לוֹ ַ ,על ַעצְ מוֹ אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמןֵ ּ ,כיצַ ד יְ הֵ א
הַ ּ ִמ ְתאָ ֵרחַ אֵ צֶ ל ַעם הָ אָ ֶרץ נ ָ
ֶנא ֱָמן ַעל ׁ ֶשל אֲחֵ ִרים:.
רע"ב ) -ב( להיות נאמן  -על המעשרות
ולא יהיו פירותיו דמאי מכאן ואילך :את
שהוא לוקח  -על מנת למכור ,דאילו על
מנת לאכול ,הא תנא רישא מעשר את שהוא
אוכל :ואת שהוא מוכר  -מפירות קרקעותיו:

על עצמו אינו נאמן  -שהרי הוא אוכל דבר
שאינו מתוקן כשהוא מתארח אצל עם הארץ,
ורבי יהודה סבר שאינו מפסיד נאמנותו בכך.
ואין הלכה כרבי יהודה:

)ג( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָעלָ יו ִל ְהיוֹ ת חָ בֵ ר ,אֵ ינוֹ מוֹ כֵ ר ְל ַעם הָ אָ ֶרץ לַ ח וְ יָבֵ ׁש ,וְ אֵ ינוֹ לוֹ קֵ חַ
ִמ ּ ֶמנּ ּו לַ ח ,וְ אֵ ינוֹ ִמ ְתאָ ֵרחַ אֵ צֶ ל ַעם הָ אָ ֶרץ ,וְ לֹא ְמאָ ְרחוֹ אֶ צְ לוֹ ִּב ְכסוּתוֹ ַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ מֵ ר ,אַ ף לֹא יְ גַ דֵּ ל ְּבהֵ ָמה ַד ָּקה ,וְ לֹא יְ הֵ א פָ רוּץ ִּבנְ ָד ִרים ו ִּבשְׂ חוֹ ק ,וְ לֹא
יְ הֵ א ִמ ּ ַט ּ ֵמא לַ ּ ֵמ ִתים ,ו ְּמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ְּבבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש .אָ ְמר ּו לוֹ  ,לֹא בָ א ּו אֵ לּ ּו לַ ְּכלָ ל:
רע"ב ) -ג( להיות חבר  -לענין טהרות,
דהיינו פרוש ,ויהיו בגדיו ומשקים שלו
טהורים ,ואפילו תלמיד חכם אינו נאמן לענין
טהרות עד שיקבל עליו דברי חברות ,אלא
אם כן היה זקן ויושב בישיבה .והמקבל עליו
דברי חברות צריך להרגיל עצמו שלשים יום
ואחר כך יהיו בגדיו ומשקים שלו טהורים,
ואין קבלת דברי חברות בפחות משלשה
חברים ,אלא אם כן היה המקבל תלמיד חכם
שאין צריך בפני שלשה ,ולא עוד אלא
שאחרים מקבלים לפניו :לח ויבש  -דאין
מוסרים טהרות לעם הארץ שאסור לגרום
טומאה לחולין שבארץ ישראל :ואין לוקח
ממנו לח  -אבל יבש לוקח ממנו שלא הוכשר
לקבל טומאה כל זמן שלא בא עליו משקה,
ונאמן עם הארץ לומר הפירות הללו לא
הוכשרו ,אבל אינו נאמן לומר הוכשרו אבל

לא נטמאו :ולא יתארח אצל עם הארץ -
שלא יטמא ויבא ויטמא טהרות :ולא מארחו
 לעם הארץ :אצלו בכסותו  -דכסות עםהארץ טומאתו חמורה מטומאת עם הארץ
עצמו ,דחיישינן שמא ישבה עליהן אשתו נדה,
ובגדי עם הארץ מדרס לפרושים .אי נמי לכך
אמרו לא מארחו אצלו בכסותו ,דממגע עצמו
יכול להזהר טפי ממגע כסותו :אף לא יגדל
בהמה דקה  -שאסור לגדל בהמה דקה בארץ
ישראל ,שלא ירעו בשדות אחרים :ולא יהא
פרוץ בנדרים  -שסופו לבא לידי חלול :ולא
יהא פרוץ בשחוק  -דשחוק וקלות ראש
מרגילין את האדם לערוה :ומשמש  -תלמידי
חכמים בבית המדרש :לא באו אלו לכלל -
דאין ענינם נוגע לטהרות .ואין הלכה כרבי
יהודה:

שר
יש אֶ ָּלא כְ ֵדי ְתרו ַּמת ַמעֲ ֵ ׂ
)ד( הַ ּנ ְַח ּתוֹ ִמים לֹא ִח ְּיב ּו אוֹ ָתם חֲכָ ִמים ְלהַ ְפ ִר ׁ
יעין ְּב ִמדָּ ה גַ ּ ָסה,
וְ חַ ָּלה .הַ חֶ נְ וָ נִים אֵ ינָן ַר ּ ׁ ָש ִאין ִל ְמכּ ֹר אֶ ת הַ דְּ ַמאיָּ .כל הַ ּ ַמ ְׁש ּ ִפ ִ
יעין ְּב ִמדָּ ה גַ ּ ָסהְּ ,כגוֹ ן הַ ִּסיטוֹ נוֹ ת
ַר ּ ׁ ָש ִאין ִל ְמכּ ֹר אֶ ת הַ דְּ ַמאי .אֵ לּ ּו הֵ ן הַ ּ ַמ ְׁש ּ ִפ ִ
וּמוֹ ְכ ֵרי ְתבוּאָ ה:
רע"ב ) -ד( הנחתומים  -נחתום חבר
שלקח תבואה מעם הארץ שהיא דמאי לא

חייבו אותו חכמים להפריש :אלא כדי תרומת
מעשר  -שהיא אחד ממאה ,אבל לא מעשר
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שני ,מתוך ששוטרי המלך ונוגשיו חובטים
אותם בכל שעה ואומרים להם מכרו בזול,
לא הטריחו עליהם חכמים במעשר שני
שטרחו מרובה שצריך לאכלו בירושלים.
ודוקא כשמוכר לחבר שהלוקח יפריש מעשר
שני ,אבל אם מוכר לעם הארץ חייב להפריש
מעשר שני קודם שימכור :החנונים -
שמוכרים מעט מעט בחנות ,אינן רשאין
למכור את הדמאי ,הואיל והן משתכרים
הרבה עליהם מוטל לתקן .אי נמי מפני
שרגילין למכור לתינוקות ,שלא יאכלו

התינוקות דבר שאינו מתוקן :כל המשפיעים
 שמוכרים בשפע הרבה ביחד :במדה גסה לקמן מפרש כמה היא מדה גסה :רשאיןלמכור את הדמאי  -דרך המוכרים הרבה
ביחד להוסיף על המדה ולכן נקראו
משפיעים ,שעושין מדה גדושה ומוסיפים על
המדות ,ומשום הכי לא הטילו עליהם
להפריש את הדמאי ,אלא על הלוקח מהם:
הסיטונות  -הם הסוחרים הגדולים הקונים
תבואה מבעלי התבואה ומוכרים אותה
לחנונים במדה גסה:

)ה( ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אֶ ת ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ְל ִה ּ ָמ ֵדד ) ְּבגַ ּ ָסה ו ְּמ ָדדוֹ ְב ַד ָּקהְ ,טפֵ לָ ה ַד ָּקה
לַ ַּג ּ ָסה .אֶ ת ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ְל ִה ּ ָמ ֵדד ְּב ַד ָּקה ו ָּמ ַדד ְבגַ ּ ָסה ְטפֵ לָ ה גַ ּ ָסה לַ דַּ ָּקה( .אֵ יזוֹ ִהיא
לשת קַ ִּבין ,וּבַ ַּלח ,דִּ ינָרַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר ,סַ ֵּלי ְתאֵ נִ ים
ִמדָּ ה גַ ּ ָסהַּ .ביָּבֵ ׁשְׁ ,ש ׁ ֶ
וְ סַ ֵּלי עֲ נ ִָבים וְ קֻ ּפוֹ ת ׁ ֶשל י ָָרקָּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶשהוּא מוֹ ְכ ָרן אַ ְכ ְס ָרהָ ּ ,פטוּר:
רע"ב ) -ה( את שדרכו להמדד בדקה
ומדדו בגסה  -גרסינן :טפילה דקה לגסה -
ופטור כשהוא מוכר בגסה ,ולא אמרינן כיון
דדרכו למוד בדקה חייב אף כשמודד בגסה:
ובלח דינר  -מדה שיש בה מה שהוא שוה

גמרא

דינר ,לפי שלא היתה מדה ידועה ללח
שהשער משתנה תמיד לכך שיערו בדמים:
אכסרה  -לא במדה ,ולא במשקל ,אלא לפי
האומד :פטור  -דהוי כמוכר בגסה .ואין
הלכה כר' יוסי:

 -ברכות דף י' ע"ב

אמר אביי ואיתימא רבי יצחק הרוצה להנות יהנה כאלישע ושאינו רוצה
להנות אל יהנה כשמואל הרמתי שנאמר ותשובתו הרמתה כי שם ביתו
ואמר רבי יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו עמו ותאמר אל אישה הנה נא
ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא אמר רבי יוסי ברבי חנינא מכאן שהאשה
מכרת באורחין יותר מן האיש קדוש הוא מנא ידעה רב ושמואל חד אמר
שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו וחד אמר סדין של פשתן הציעה על
מטתו ולא ראתה קרי עליו קדוש הוא אמר רבי יוסי ברבי חנינא הוא קדוש
ומשרתו אינו קדוש )שנאמר( ויגש גיחזי להדפה אמר רבי יוסי ברבי חנינא
שאחזה בהוד יפיה עובר עלינו תמיד אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי
אליעזר בן יעקב כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה
עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי
אליעזר בן יעקב אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך
ויתפלל שנאמר ממעמקים קראתיך ה' תניא נמי הכי לא יעמוד אדם לא
על גבי כסא ולא על גבי שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל אלא במקום
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נמוך ויתפלל לפי שאין גבהות לפני המקום שנאמר ממעמקים קראתיך ה'
וכתיב תפלה לעני כי יעטוף ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי אליעזר
בן יעקב המתפלל צריך שיכוין את רגליו שנאמר ורגליהם רגל ישרה:
רש"י על הגמרא
הרוצה להנות  -משל אחרים :יהנה  -ואין
איסור בדבר :כאלישע  -כמו שמצינו באלישע
שנהנה :והרוצה שלא להנות  -משל אחרים:
אל יהנה  -ואין בדבר לא משום גסות רוח
ולא משום שנאה :כשמואל הרמתי  -כמו
שמצינו בשמואל הרמתי ,שלא רצה להנות :כי
שם ביתו  -לעיל מיניה כתיב והיה מדי שנה
בשנה וסבב בית אל והמצפה ושפט את

זוהר

ישראל וסמיך ליה ותשובתו הרמתה כי שם
ביתו ,וכי איני יודע ששם ביתו ,אלא אכולהו
מקומות דקרא דלעיל מיניה קאי ,שכל מקום
שהיה הולך שם היה נושא כל כלי תשמישי
בית עמו ואהל חנייתו ,שלא להנות מן
אחרים :בהוד יפיה  -בדדיה :תפלה לעני -
דרך עניות :יכוין את רגליו  -זו אצל זו:
ורגליהם רגל ישרה  -נראין כרגל אחד:

– תרומה דף קלא' ע"א

יהְּ .כ ֵדין
אריהוֹ ן ָּב ֵעי עֲ לוֹ ן ,וְ קָ ָרא לוֹ ן ְלקָ ְרבָ א לוֹ ן ְלגַ ּ ֵב ּ
ישא ,דְּ ָמ ֵ
ַז ָּכאָ ה ַע ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
יש ּ ָתא .וְ כָ ל ַמאן דְּ אַ ְקדִּ ים
ישאָּ ,ב ָעאן ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ,ו ְּלאַ עֲ לָ א ְּבבֵ י ְּכנִ ְׁ
ַע ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
יתאִ ,א ְתחַ ָּבר ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא ְּב ִחבּ ו ָּרא ח ֲָדאָ ּ .תא חֲזִ י ,הַ הוּא קַ ְד ָמאָ ה
ְּבקַ ְד ִמ ָ
ימא ְּב ַד ְר ּגָא
יה ,דְּ ִאיה ּו קַ ְּי ָ
יש ּ ָתא) ,ואוריך בבי כנישתא( ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ
דְּ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבבֵ י ְּכנִ ְׁ
דְּ צַ דִּ יק ַּב ֲה ֵדי ְׁש ִכינְ ּ ָתא .וְ ָדא ִאיה ּו ָרזָא )משלי ח( ו ְּמ ׁ ַשח ֲַרי יִ ְמצָ אֻ נְ נִ י .דָּ א סָ ִליק
ימא ,הָ א ּ ָתנֵינָן ְּב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא אָ ֵתי ְלבֵ י
ִּב ְס ִליק ּו ִע ָּלאָ ה .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ש ָרהִ ,מיַּד כּ וֹ ֵעס .וְ אַ ְּת אָ ַמ ְר ְּת הַ הוּא חַ ד דְּ אַ ְקדִּ ים,
נִיש ּ ָתא ,וְ לָ א אַ ְׁש ַּכח ּ ַת ּ ָמן ַע ְ ׂ
ְּכ ְׁ
ימא ְּב ַד ְר ָּגא דְּ צַ דִּ יק:
ִא ְתחַ ָּבר ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,וְ קַ ְּי ָ
ְ
יה ְּביוֹ ם ּ ְפלָ ןְּ ,בדוֹ ך ּ ְפלָ ן.
אֶ ָּלאְ ,ל ַמ ְל ָּכא דְּ ׁ ָש ַדר ְלכָ ל ְּבנֵי ָמ ָתא ,דְּ יִ ְׁש ּ ַת ְּכחוּן ִע ּ ֵמ ּ
אֲתרֵ ּ .בין
זַמנֵי ַּג ְר ַמיְ יה ּו ִאינּ וּן ְּבנֵי ָמ ָתא ,אַ ְקדִּ ים חַ ד וְ אָ ָתא ְלהַ הוּא ָ
ַעד דַּ הֲווֹ ְמ ּ ְ
יהְ ּ ,פלָ ן
ַּכ ְך וּבֵ ין ַּכ ְך אָ ָתא ַמ ְל ָּכא ,אַ ְׁש ַּכח ְלהַ הוּא ַּבר ָנ ׁש דְּ אַ ְקדִּ ים ּ ַת ּ ָמן ,אָ ַמר לֵ ּ
ימנָא ִמ ּנַיְ יה ּו ,וְ הָ א ִאינּ וּן אָ ָתאן
ארי ,אֲ נָא אַ ְקדִּ ְ
יהָ ,מ ִ
ְּבנִ י ָמ ָתא אָ ן ִאינּ וּן .אָ ַמר לֵ ּ
יה,
אֲ בַ ְת ָראי ְל ִפקּ ו ָּדא דְּ ַמ ְל ָּכאְּ .כ ֵדיןָ ,טב ְּב ֵעינֵי ַמ ְל ָּכא ,וְ י ִָתיב ּ ַת ּ ָמן בַ הֲ ֵד ּ
ימא דְּ ַמ ְל ָּכאֵ ּ .בין ַּכ ְך )דף קל"א ע"ב( וּבֵ ין ַּכ ְך ,אָ ת ּו
יה ,וְ ִא ְת ָע ִביד ְר ִח ָ
וְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ִע ּ ֵמ ּ
ָּכל ַע ּ ָמא ,וְ ִא ְת ּ ָפיַיס ַמ ְל ָּכא ִע ּ ְמהוֹ ן ,וְ ׁ ָש ַדר לוֹ ן ִל ְׁשלָ ם .אֲבָ ל ִאי ִאינּ וּן ְּבנֵי ָמ ָתא
לָ א אַ ְתיָין ,וְ חַ ד לָ א אַ ְקדִּ ים ְל ִא ְׁש ּ ָת ֵעי קָ ֵמי ַמ ְל ָּכאְ ,ל ִא ְת ֲחזָאָ ה ְּבגִ ינַיְ יה ּו דְּ הָ א
ּ ֻכ ְ ּלה ּו אַ ְתיָיןִ .מיָּד ָּכ ִעיס וְ ָרגִ יז ַמ ְל ָּכא:
יש ּ ָתא ,ו ְּׁש ִכינְ ּ ָתא אַ ְתיָא וְ אַ ְׁש ַּכח
אוּף הָ כָ אֵ ּ ,כיוָ ן דְּ חָ ד אַ ְקדִּ ים ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבבֵ י ְּכנִ ְׁ
ְ
יהְּ ,כ ֵדין ִא ְתח ֲִׁשיב ְּכ ִאלּ ּו ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִא ְׁש ְּתכָ ח ּו ּ ַת ּ ָמן .דְּ הָ א דָּ א אוֹ ִריך לוֹ ן ּ ַת ּ ָמןִ .מיַד
לֵ ּ
יה
יה ,וְ אוֹ ִתיב לֵ ּ
ינְתא ,וְ י ְַתבֵ י ְּבזִ ּווּגָ א חַ ד ,וְ ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע ַּב ֲה ֵד ּ
ִא ְתחַ ָּב ַרת ִע ּ ֵמיהּ ְׁש ִכ ּ ָ
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חק לישראל – פרשת תרומה יום א'
ְּב ַד ְר ָּגא דְּ צַ דִּ יק .וְ ִאי חַ ד לָ א אַ ְקדִּ ים וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ַת ּ ָמןַ ,מה ְּכ ִתיב,
ישְ ,ל ִא ְתחַ ְּב ָרא
ש ָרה לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא וְ אֵ ין ִא ׁ
יש .וְ אֵ ין עֲ ָ ׂ
אתי וְ אֵ ין ִא ׁ
ַמדּ ו ַּע ָּב ִ
יש הָ ֱאל ִֹהים ְל ֶמהֱוֵי ְּב ַד ְר ָּגא דְּ צַ דִּ יק:
ַּבהֲ ָדאיְ ,ל ֶמהֱוֵ י ַּג ָּבאיְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר ִא ׁ
יה ,וְ ׁ ָש ִאיל עֲ לוֹ יִ ,אי יוֹ ָמא חַ ד לָ א אָ ֵתיְּ ,כ ָמה
וְ לא עוֹ ד ,אֶ ָּלא דְּ ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע ַּב ֲה ֵד ּ
ימנָא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,ישעיה נ( ִמי בָ כֶ ם יְ ֵרא יְ ָי' ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל ַעבְ דּ וֹ :
דְּ אוֹ ִק ְ

)ישעיה נ(

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב'
)יא( הקורא למפרע לא יצא במה דברים אמורים בסדר הפסוקים אבל אם הקדים פרשה
לפרשה אף ע"פ שאינו רשאי אני אומר שיצא לפי שאינה סמוכה לה בתורה קרא פסוק
וחזר וקראו פעם שנייה הרי זה מגונה קרא מלה אחת וכפלה כגון שקרא שמע שמע
משתקין אותו:
)יב( קראה סירוגין יצא אפילו שהה בין סירוג לסירוג כדי לגמור את כולה יצא והוא
שיקרא על הסדר קראה מתנמנם והוא מי שאינו ער ולא נרדם בשינה יצא ובלבד
שיהיה ער בפסוק ראשון:

מוסר-

משערי קדושה ח''ב שער ד'

הַ ּ ַגאֲוָ ה ִהיא ׁשוֹ ֶר ׁש ְלהַ ְר ּ ֵבה עֲ בֵ ירוֹ ת ִאם ּ ֵבין אָ ָדם לַ ּ ָמקוֹ ם וְ ִאם ּ ֵבין אָ ָדם לַ חֲ בֵ ירוֹ ִּכי גוֹ ֵרם
ְלהַ ִּזיק לַ חֲ בֵ ירוֹ וְ ִלשְׂ נֹאתוֹ ו ְּל ַד ּ ֵבר לָ ׁשוֹ ן הָ ָרע ָעלָ יו וְ כָ אֵ ָּלה ַרבּ וֹ ת וְ ִאם ּ ֵבינוֹ לַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ֵכן
ְּכ ִתיב )דברים ח'( וְ ָרם ְלבָ בֶ ָך וְ ׁ ָשכַ ְח ּ ָת אֶ ת ה' ֱאלֹהֶ ָ
יך .וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ָּכל ִמי
ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ גַ ּסוּת הָ רוּחַ נִ ְק ָרא ּתוֹ עֵ בָ ה ׁ ֶש ּ ֶנא ַ
ֱמר )משלי טז .ח'( ּתוֹ עֲ בַ ת ה' ָּכל ְּגבַ ּה לֵ ב .וְ אָ ְמר ּו
ירה וְ אֵ ין עֲ פָ רוֹ נִ נְ ַער ו ְּׁש ִכינְ ּ ָתא ְמ ַּי ֶּללֶ ת ָעלָ יו
יה וְ ָראוּי ְלגַ דְּ עוֹ ַּכאֲ ׁ ֵש ָ
ְּב ׁ ַש ְמ ּ ָתא ָמאן דְּ ִאית ּ ֵב ּ
וְ ׁ ָשקוּל ְּכעוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ו ְּככוֹ פֵ ר ָּב ִעיקָ ר ו ְּכ ִאלּ ּו ָּבא ַעל ָּכל הָ עֲ ָריוֹ ת ּ ֻכ ָּלן ו ְּכ ִאלּ ּו ָּבנָה
ָּב ָמה וַ ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשיּ ְַקנֶה ְלהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ׁ ָש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ ְּכאַ ְב ָרהָ ם אָ ִבינ ּו לֹא יִ ּנ ּ ֶָקה ִמדִּ ינ ָּה ׁ ֶשל
ֵיה ּנָם וְ סוֹ פוֹ ִמ ְת ָמ ֵעט וְ נֶאֱסַ ף ִמן הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמנוֹ וַ א ֲִפלּ ּו ָי ָר ְב ָעם ׁ ֶש ָּכל חַ ְכ ֵמי דוֹ רוֹ הָ י ּו
ּג ִ
ְלפָ נָיו ְּכ ִעשְׂ ּ ֵבי הַ שּׂ ָ ֵדה וְ לֹא הָ ָיה ְ ּבתוֹ ָרתוֹ דּ וֹ ִפי וְ הָ יָ ה ׁשוֹ נֶה ֵמאָ ה וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ָפנִ ים לַ ּתוֹ ָרה לֹא
נֶעֱ נ ַׁש וְ נִ ְט ַרד ִמן הָ עוֹ לָ ם ַהזֶּה וְ הָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא אֶ ָּלא ִמ ּ ְפנֵי גַ סוּת הָ רוּחַ :

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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