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חק לישראל – פרשת תצוה יום א'
תורה -

שמות פרק כז'

ש ָראֵ ל וְ יִ ְקח ּו אֵ לֶ ָ
יך ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת ז ְָך ָּכ ִתית לַ ּ ָמאוֹ ר
)כ( וְ אַ ּ ָתה ְּתצַ ּוֶה אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ְ
ָ
ְלהַ עֲ לֹת נֵר ּ ָת ִמיד) :כ( וְ אַ ּ ָתה ְּתצַ ּוֶה אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְקח ּו אֵ לֶ יך ׁ ֶשמֶ ן זַ יִ ת זָ ך ָּכ ִתית

ישא
ֵיתא ַד ְכיָא ָּכ ִת ׁ ָ
לַ ּ ָמאוֹ ר ְלהַ עֲ לֹת נֵר ּ ָת ִמיד) :כ( וְ אַ ְּת ְּתפַ ּ ֵקד יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְּסבוּן לָ ְך ִמ ְׁשחָ א ז ָ
ירא:
ְלאַ נְ הָ ָרא ְלאַ ְדלָ קָ א בוֹ צִ י ַנ ּיָא ְּת ִד ָ

ֲשר ַעל הָ ֵע ֻדת יַעֲ ר ְֹך אֹ תוֹ אַ ֲהרֹן וּבָ נָיו ֵמעֶ ֶרב
)כא( ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ִמחוּץ לַ ּ ָפרֹכֶ ת א ׁ ֶ
מאֵ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כא( ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד
ַעד בּ ֹקֶ ר ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה חֻ ַּקת עוֹ לָ ם ְל ֹדר ָֹתם ֵ

ִמחוּץ לַ ּ ָפרֹכֶ ת אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ עֵ ֻדת יַעֲ ר ְֹך אֹ תוֹ אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו ֵמ ֶע ֶרב ַעד בּ ֹקֶ ר ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה חֻ ַּקת
יה אַ הֲ רֹן
ָת ּ
מאֵ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כא( ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ִמ ָּב ָרא ְלפָ ֻר ְכ ּ ָתא דִּ ַעל סַ הֲדו ָּתא יְ סַ דַּ ר י ֵ
עוֹ לָ ם ְל ֹדר ָֹתם ֵ
קֳדם יְ ָי ְקיָם ָעלָ ם ְל ָד ֵריהוֹ ן ִמן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ו ְּבנוֹ ִהי ֵמ ַר ְמ ׁ ָשא ַעד צַ ְפ ָרא ָ

יך אֶ ת אַ ֲהרֹן אָ ִח ָ
כח )א( וְ אַ ּ ָתה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ ָ
יך וְ אֶ ת ָּבנָיו ִא ּתוֹ ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ית ָמר ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן) :א( וְ אַ ּ ָתה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ ָ
יך
אֲביהוּא אֶ ְל ָעזָר וְ ִא ָ
ְלכַ הֲנוֹ ִלי אַ ֲהרֹן נ ָָדב וַ ִ

אֶ ת אַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך וְ אֶ ת ָּבנָיו ִא ּתוֹ ִמ ּתוֹ ְך ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלכַ הֲ נוֹ ִלי אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא אֶ ְל ָעזָ ר
ְ
ְ
קֳד ָמי
יה ִמגּ וֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ָ
ית ָמר ְ ּב ֵני אַ הֲ רֹן) :א( וְ אַ ְּת קָ ֵרב ְלוָ ָתך יָת אַ הֲ רֹן אָ חוּך וְ יָת ְּבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ
וְ ִא ָ
ית ָמר ְּבנֵי אַ הֲ רֹן:
אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא אֶ ְל ָעזָר וְ ִא ָ
)ב(

ית ִבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ְלאַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך ְלכָ בוֹ ד ו ְּל ִת ְפאָ ֶרת:
וְ ָע ִ ׂש ָ

ְלאַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך ְלכָ בוֹ ד ו ְּל ִת ְפאָ ֶרת:

ית ִבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש
)ב( וְ ָעשִׂ ָ

)ב( וְ ַת ְע ּ ֵבד ְלבו ׁ ֵּשי קו ְּד ׁ ָשא ְלאַ הֲ רֹן אָ חו ְּך ִליקָ ר ו ְּלתֻ ְׁש ְּבחָ ן:

אתיו רוּחַ חָ ְכ ָמה וְ ָעשׂ ּו אֶ ת ִּבגְ ֵדי
אֲשר ִמ ֵּל ִ
)ג( וְ אַ ּ ָתה ְּת ַד ֵּבר אֶ ל ָּכל חַ ְכ ֵמי לֵ ב ׁ ֶ
אתיו רוּחַ חָ ְכ ָמה
אַ הֲ רֹן ְלקַ דְּ ׁשוֹ ְלכַ הֲנוֹ ִלי) :ג( וְ אַ ּ ָתה ְּת ַד ּ ֵבר אֶ ל ָּכל חַ ְכ ֵמי לֵ ב ֲא ׁ ֶשר ִמ ֵּל ִ
יה רוּחַ
ימי ִל ָּבא דִּ אַ ְׁשלֵ ִמית ִע ּ ֵמ ּ
וְ ָעשׂ ּו אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי אַ הֲ רֹן ְלקַ דְּ ׁשוֹ ְלכַ הֲ נוֹ ִלי) :ג( וְ אַ ְּת ְּת ַמ ּ ֵלל ִעם ָּכל חַ ִּכ ֵ
יה ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא קֳ ָד ַמי:
חָ ְכ ְמ ָתא וְ י ְַע ְּבדוּן יָת ְלבו ׁ ֵּשי אַ הֲ רֹן ְלקַ דָּ ׁשו ֵּת ּ

חשן וְ אֵ פוֹ ד ו ְּמ ִעיל ו ְּכתֹ נֶת ּ ַת ְׁש ּ ֵבץ ִמצְ נֶפֶ ת וְ אַ ְבנֵט
ֲשר יַעֲ שׂ ּו ׁ ֶ
)ד( וְ אֵ ֶּלה הַ ְּבגָ ִדים א ׁ ֶ
ָ
וְ ָעשׂ ּו ִבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ְלאַ ֲ
חשן
הרֹן אָ ִחיך ו ְּלבָ נָיו ְלכַ הֲנוֹ ִלי) :ד( וְ אֵ ּ ֶלה הַ ְּבגָ ִדים אֲ ׁ ֶשר יַעֲ שׂ ּו ׁ ֶ

וְ אֵ פוֹ ד ו ְּמ ִעיל ו ְּכתֹ נֶת ּ ַת ְׁש ּ ֵבץ ִמצְ נֶפֶ ת וְ אַ ְבנֵט וְ ָעשׂ ּו ִבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ְלאַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך ו ְּלבָ נָיו ְלכַ הֲ נוֹ
ִלי) :ד( וְ ִא ּ ֵלין ְלבו ׁ ַּש ּיָא דִּ י י ְַע ְּבדוּן חו ְּׁשנָא וְ אֵ פוֹ ָדא ו ְּמ ִעילָ א וְ ִכ ּת ּונָא ְמ ַר ּ ְמצָ א ִמצְ נ ְֶפ ּ ָתא וְ הֶ ְמ ָינָא וְ י ְַע ְּבדוּן ְלבו ׁ ֵּשי
קֳד ַמי:
קו ְּד ׁ ָשא ְלאַ הֲ רֹן אָ חו ְּך וְ ִל ְבנוֹ ִהי ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ָ

רש"י
)כ( ואתה תצוה  -זך .בלי שמרים כמו ששנינו
במנחות )דף פו( מגרגרו בראש הזית וכו':
כתית  -הזתים היה כותש במכתשת ואינו
טוחנן בריחים כדי שלא יהא בו שמרים ואחר
שהוציא טפה ראשונה מכניסן לריחים וטוחנן.
והשמן השני פסול למנורה וכשר למנחות
שנאמר כתית למאור ולא כתית למנחות:
להעלות נר תמיד  -מדליק עד שתהא
שלהבת עולה מאליה )שבת כא( :תמיד  -כל
לילה ולילה קרוי תמיד כמו שאתה אומר

)במדבר כח( עולת תמיד ואינה אלא מיום
ליום .וכן במנחת חביתין נאמר )ויקרא ו(
תמיד ואינה אלא מחציתה בבקר ומחציתה
בערב .אבל תמיד האמור בלחם הפנים משבת
לשבת הוא:
)כא( מערב עד בקר  -תן לה מדתה שתהא
דולקת מערב עד בקר .ושיערו חכמים חצי
לוג ללילי טבת הארוכין וכן לכל הלילות ואם
יותר אין בכך כלום:
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)א( ואתה הקרב אליך  -לאחר שתגמר
מלאכת המשכן:
)ג( לקדשו לכהנו לי  -לקדשו להכניסו
בכהונה ע"י הבגדים שיהא כהן לי ולשון
כהונה שירות הוא שנטדיא"ה בלע"ז
)הייליגקייט(:
)ד( חשן  -תכשיט כנגד הלב :ואפוד  -לא
שמעתי )שהוא לבוש( ולא מצאתי בברייתא פי'
תבניתו .ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו
רחבו כרוחב גב איש כמין סינר שקורין
פורצני"ט )שורץ( שחוגרות השרות כשרוכבות
על הסוסים .כך מעשהו מלמטה שנא' )ש"ב
ו( ודוד חגור אפוד בד למדנו שהאפוד חגורה
היא .וא"א לו' שאין בו אלא חגורה לבדה
שהרי נאמר )ויקרא ח( ויתן עליו את האפוד
ואח"כ ויחגור אותו בחשב האפוד ותרגם
אונקלוס בהמיין אפודא למדנו שהחשב הוא
החגור והאפוד שם תכשיט לבדו וא"א לומר
שעל שם שתי הכתפות שבו הוא קרוי אפוד
שהרי נאמר שתי כתפות האפוד למדנו
שהאפוד שם לבד והכתפות שם לבד והחשב
שם לבד לכך אני אומר שעל שם הסינר של
מטה קרוי אפוד ע"ש שאופדו ומקשטו בו

נביא

כמו נאמר )שם( ויאפוד לו בו והחשב הוא
חגור שלמעלה הימנו והכתפות קבועות בו
ועוד אומר לי לבי שיש ראיה שהוא מין לבוש
שתרגום יונתן ודוד חגור אפוד בד כרדוט
דבוץ .ותרגם כמו כן מעילים כרדוטין
במעשה תמר אחות אבשלום )ש"ב יג( כי כן
תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים:
ומעיל  -הוא כמין חלוק וכן הכתונת אלא
שהכתונת סמוך לבשרו ומעיל קרוי חלוק
העליון :תשבץ  -עשויין משבצות לנוי
והמשבצות הם כמין גומות העשויות בתכשיטי
זהב למושב קביעת אבנים טובות ומרגליות
כמו שנאמר באבני האפוד מוסבות משבצות
זהב ובלע"ז קוראין אותו קשטונ"ש
)קאסטען( :מצנפת  -כמין כיפת כובע
שקורין קופי"א שהרי במקום אחר קורא להם
מגבעות ומתרגמינן כובעין )עי' יומא כה(:
ואבנט  -הוא חגורה על הכתונת והאפוד
חגורה על המעיל כמו שמצינו בסדר לבישתן
ויתן עליו את הכתנת ויחגור אותו באבנט
וילבש אותו את המעיל ויתן עליו את האפוד:
בגדי קדש  -מתרומה המקודשת לשמי יעשו
אותם:

– יחזקאל פרק מג' י'-טו'

)י( אַ ּ ָתה בֶ ן אָ ָדם הַ ּ ֵגד אֶ ת ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ַּביִ ת וְ יִ ָּכ ְלמ ּו ֵמעֲ וֹ נוֹ ֵתיהֶ ם ו ָּמ ְדד ּו
ת ְכנִ ית) :י( את בר אדם חוי ית בית ישראל ית ביתא ויתכנעון מחוביהון וימשחון ית טקוסיה:
אֶ ת ּ ָ
אֲשר ָעשׂ ּו צו ַּרת הַ ַּביִ ת ו ְּתכ ּונָתוֹ וּמוֹ צָ אָ יו וּמוֹ בָ אָ יו וְ כָ ל
)יא( וְ ִאם נִ כְ ְלמ ּו ִמכּ ֹל ׁ ֶ
צ ּור ָֹתו וְ אֵ ת ָּכל חֻ קּ ָֹתיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתו }צ ּור ָֹתיו{ וְ כָ ל ּתוֹ ר ָֹתו } ּתוֹ ר ָֹתיו{ הוֹ ַדע אוֹ ָתם
תם) :יא( ואם
ו ְּכתֹ ב ְל ֵעינֵיהֶ ם וְ יִ ְׁש ְמר ּו אֶ ת ָּכל צו ָּרתוֹ וְ אֶ ת ָּכל חֻ קּ ָֹתיו וְ ָעשׂ ּו אוֹ ָ
יתכנעון מכל דעבדו במחזיהון צורת ביתא וטקוסיה ומפקנוהי ומעלנוהי וכל צורתה וית כל גזירתה וכל
צורתה וכל דחזי ליה הודע יתהון וכתוב לעיניהון ויטרון ית כל צורתה וית כל גזירתה ויעבדון יתהון:

ֹאש הָ הָ ר ָּכל ְּגבֻ לוֹ סָ ִביב סָ ִביב ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִה ּנֵה
)יב( זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ָּביִ ת ַעל ר ׁ
ביִ ת) :יב( דא אוריתא דביתא על ריש טורא כל תחומה סחור סחור קודש קודשיא הא
זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ָּ
דא אוריתא דביתא:

)יג( וְ אֵ ֶּלה ִמדּ וֹ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָּבאַ ּמוֹ ת אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה וָ טֹפַ ח וְ חֵ יק הָ אַ ּ ָמה וְ אַ ּ ָמה רֹחַ ב
בחַ ) :יג( ואלין משחת מדבחא באמיא
וּגְ בוּלָ ּה אֶ ל ְ ׂשפָ ָת ּה סָ בִ יב ז ֶֶרת הָ אֶ חָ ד וְ זֶה ַּגב הַ ּ ִמזְ ּ ֵ
באמתא דהיא אמה ופשך ותשויתא אמתא ואמתא פותיא וגדנפא מקף לה על ספתה סחור סחור זירתא
חדא ודין טקוס מדבחא:
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)יד( ו ֵּמחֵ יק הָ אָ ֶרץ ַעד הָ עֲ ז ָָרה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ְׁש ּ ַתיִ ם אַ ּמוֹ ת וְ רֹחַ ב אַ ּ ָמה אֶ חָ ת
מה) :יד( ומתשוית
ו ֵּמהָ עֲ ז ָָרה הַ ְ ּק ַט ּנָה ַעד הָ עֲ ז ָָרה הַ ְּגדוֹ לָ ה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת וְ רֹחַ ב הָ אַ ּ ָ
ארעא עד מסתמתא ארעיתא תרתין אמין ופותיא אמתא חדא וממסתמא זערתא עד מסמתא רבתא ארבע
אמין ופותיא אמתא:

}ו ֵּמהָ אֲ ִריאֵ ל{ ו ְּל ַמ ְעלָ ה הַ ְ ּק ָרנוֹ ת אַ ְר ַּבע:

אֲראֵ יל
בע אַ ּמוֹ ת ו ֵּמהָ ִ
)טו( וְ הַ הַ ְראֵ ל אַ ְר ַּ
ומדבחא ארבע אמין וממדבחא ולעלא קרנתא ארבע:

)טו(

רש"י
)י( אתה בן אדם הגד את בית ישראל את
הבית ויכלמו מעונותיהם ,בהראותי למו
חסדי שאיני מואסם בעונם ,מצאתי .ומדדו
את תכנית  -ומדדו על ידיך שאתה מורה את
תוכן חשבון הבנין:
)יא( ואם נכלמו  -שיתביישו ויכבשו פניהם
מכל אשר עשו אז הודע אותם את מה שאני
עתיד לעשות להם .צורת הבית  -וגבול הבנין
היאך הוא מלפניו ועד אחריו סדורים לארבע
רוחותיו .ותכונתו  -חשבון תאיו ולשכותיו.
וכל צורותיו  -כרובים ותמורי' ואילי'
ואילמים ,מצאתי .וכל צורותיו  -בתרא לא
פורש .וישמרו  -ילמדו ענייני המדות מפיך
שידעו לעשותם לעת קץ ,מצאתי ,ראויה
היתה ביאה שנייה של עזרא כביאה ראשונה
של יהושע לבא בזרוע ובנס כדדרשינן עד
יעבור ובנין זה מאז היה ראוי להם כשעלו מן
הגולה לגאולת עולם אלא שגר' החטא שלא
הית' תשובתם הוגנת על מנת שלא לחטוא
ויצאו ברשות כורש ובנו לעצמן ויש אומרים
בבבל נכשלו בנכריות:
)יג( ואלה מדות המזבח  -שמפרש למטה
ארבע עשרה אורך בארבע עשרה רחב.
באמות אמה אמה וטופח  -באמה בת ששה
שהיא אמה וטופח באמה בת חמשה .וחיק
האמה  -אבל היסוד שלא נמדד באמה של
חול שהיא בת ה' חיק לשון חיקויו קביעות
והיא היסוד האמה אמת חול ולא אמה
וטופח שהיא אמה בת ששה וכן שנינו במנחות
שהיסוד והסובב והקרנות נמדדין באמה בת
חמשה .וחיק האמה  -זה היסוד .ואמה רוחב
 זה הסובב .וגבולה אל שפתה סביב זרתהאחד  -אלו הקרנות זרת אחד מאמצעיתו

מדדו זרת לכל רוח הרי אמה על אמה .וזה
גב המזבח  -ובאמה זו היה נמדד גב מזבח
הזהב אמה ארכו ואמה רחבו רבוע כך
מפורש בעירובין ובמנחות )דף צד( מפורש
יותר לפי החשבון חיק האמה בגובהה עלה
אמה ואמה רחב כנסה כניסת הסובב אמה
בת חמשה אבל עלייתו ששנינו עלה ה' וכנס
אמה אינו באמה בת חמשה .וגבולה אל
שפתה  -הקרנות בין לרחבן בין לגבהן באמה
בת חמשה:
)יד( ומחיק הארץ  -מן היסוד מקרקע
הארץ .עד העזרה התחתונה  -עד גב מלבן
הראשון .שתים אמות  -ולא היה כן בבית
עולמים ששם שנינו מביא מלבן של ל"ב על
ל"ב וגובהו אמה וכאן גובהו שתים .ורחב
אמה אחת  -כשהניח מלבן השני עליו היה
מלבן השני שלשים על שלשים נמצא כניסה לו
סביב סביב רחב אמה והוא היסוד הרי עלה
שתים וכנס אמה והוא היסוד י"ת עזרה
מסמתא לשון רצפה שהיה ממלא את המלבן
חלוקי אבנים מזפת וסיד וקוניא וממחה
ושופך ומחליקו למעלה והרי הוא כמין רצפה.
ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע
אמות  -מגג מלבן התחתון עד גג מלבן
שעליו ארבע אמות גובה .ורחב האמה -
הוא כניסת הסובב עלה ארבעה וכנס אמה
זהו סובב והתחתון קורא קטנה לפי שאין
גובהו אלא שתי' והעליון גובהו ארבע:
)טו( וההראל  -הוא גובה גג המזבח מן
הסובב ולמעלה ובבית עולמים לא היה אלא
שלש וי"ת אף הוא ומדבח' ארבע אמין:
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כתובים

 -משלי פרק יז' כב'-כז'

ֵיטב ּגֵהָ ה וְ רוּחַ נְ כֵ אָ ה ְּתי ּ ֶַב ׁש ָּג ֶרם:
לֵ ב ָ ׂש ֵמחַ י ִ

) כב(
רכיכתא מיבשא גרמא:

)כב( לבא חדיא משפיר גופא ורוחא

ׁשֹחַ ד ֵמחֵ יק ָר ׁ ָשע יִ ָּקח ְלהַ ּטוֹ ת אָ ְרחוֹ ת ִמ ְׁש ּ ָפט:

)כג( שוחדא מן עובא יסב רשיעא

אֶ ת ּ ְפנֵי ֵמ ִבין חָ ְכ ָמה וְ ֵעינֵי ְכ ִסיל ִּב ְקצֵ ה אָ ֶרץ:

)כד( אפוי דסוכלתנא חדין בחכמתא

)כג(
למצלי ארחא דדינא:

)כד(
ועינוי דסכלא בעומקא דארעא:

)כה( ַּכ ַעס ְלאָ ִביו ּ ֵבן ְּכ ִסיל ו ֶּמ ֶמר ְליוֹ לַ ְד ּתוֹ :
ֹשר:
יבים ַעל י ׁ ֶ
צדִּ יק לֹא טוֹ ב ְלהַ כּ וֹ ת נְ ִד ִ
)כו( ַּגם עֲ נוֹ ׁש לַ ַ ּ

)כה( ברא סכלא מכביד אבוי וממרמיר לאמיה:
)כו( למתך לצדיקא לא שפיר אף

לא לממחי צדיקיא דאמרין תריצותא:

אֲמ ָריו יוֹ ֵד ַע
ש ְך ָ
חוֹ ֵ ׂ

)כז(
ודמכיכא רוחיה גברא דמתבין:

דָּ ַעת וְ קַ ר

יש ְּתב ּונָה:
}יְ קַ ר רוּחַ { ִא ׁ

)כז( דחשך מלוי ידיע ידיעתא

רש"י
)כב( לב שמח ייטיב גהה  -כשהאדם שמח
בחלקו פניו מאירין:
)כג( שוחד מחק רשע יקח  -הקב"ה מקבל
דברי הכנעה ופיוס מחק הרשעי' כלומר
בסתר בינו לבינם .להטות ארחות משפט -
להפוך דינו מרעה לטובה:
)כד( את פני מבין חכמה  -החכמה לפני
מבין הוא .ועיני כסיל בקצה ארץ  -לומר אין
החכמה מצויה לפני כי רחוקה היא ממני איך
אוכל לשנות סדר נזיקין שהוא ל' פרקים
מסכת כלים ל' פרקים מסכת שבת כ"ד
פרקים ,אבל לחכם הוא דבר קל היום שונה
שני פרקים ומחר שנים ואומר כך עשו אותן
שהיו לפני מעולם:

משנה

)כה( כעס לאביו בן כסיל  -כגון ירבעם
כעס הוא להקב"ה .וממר ליולדתו  -לכנסת
ישראל שהחטיא אותם:
)כו( גם ענוש לצדיק לא טוב  -לא אמר
הקב"ה למחות שם ישראל מעל הארץ כי לא
טוב בעיניו לענוש כולם .להכות נדיבים עלי
יושר  -להכות הטובים שבהם שהיו נדיבים
עלי יושר שנאמר והשארתי בישראל שבעת
אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל
)מלכים א יט( .נדיבים עלי יושר  -דוגמת
האמור במקום אחר ונדיב נדיבות יעץ והוא
על נדיבות יקום )ישעיה לב( נמצא נדיב על
נדיבות:
)כז( חושך אמריו  -מי שהוא יודע דעת אינו
מרבה בדברים .יקר רוח  -מונע דברים איש
תבונה:

 -דמאי פרק ג'

ילין אֶ ת הָ עֲ נִ ִּיים דְּ ַמאי ,וְ אֶ ת הָ אַ ְכסַ נְ יָא דְּ ַמאיַ .ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל הָ יָה
)א( ַמאֲ ִכ ִ
ַמאֲ ִכיל אֶ ת ּפוֹ עֲ לָ יו דְּ ַמאיַּ .ג ָּבאֵ י צְ ָדקָ הֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,נוֹ ְתנִ ין אֶ ת
הַ ְמעֻ שּׂ ָ ר ְל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמ ַעשּׂ ֵ ר ,וְ אֶ ת ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמעֻ שּׂ ָ ר לַ ְמ ַעשּׂ ֵ ר .נִ ְמצְ א ּו כָ ל הָ אָ ָדם
אוֹ ְכ ִלין ְמתֻ ָּקן .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,גּ וֹ ִבין ְס ָתם ו ְּמחַ ְ ּל ִקין ְס ָתם ,וְ הָ רוֹ צֶ ה ְל ַת ּ ֵקן
יְ ַת ֵּקן:
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רע"ב ) -א( מאכילין את העניים דמאי -
אפילו הן חברים ,וצריך להודיען ,והרוצה
לעשרן יעשרן :ואת האכסניא  -חיל של מלך
ישראל העובר ממקום למקום ומוטל על בני
המקום לפרנסם מאכילין אותם דמאי ,בזמן
שהיא עוברת ,אבל אם לנו שם בלילה חייבין
לתקן :רבן גמליאל היה מאכיל את פועליו
דמאי  -עניים היו .ואין הלכה כרבן גמליאל,
דכיון דחייב במזונותיהן ,נמצא פורע את חובו
בדמאי :ואת שאינו מעושר למעשר  -ונותנין

לו ביותר מכדי מעשרותיו ונמצאו כל האדם
אוכלים מתוקן .ובית שמאי לטעמייהו דאמרי
אין מאכילין את העניים דמאי :והרוצה לתקן
יתקן  -שלא הותר הדמאי לעניים אלא
כשאוכלין אכילה אחת אצל בעל הבית ,אבל
הפירות שבאו לידם חייבים הם לעשרן דמאי,
דיקא נמי דקתני מאכילין את העניים דמאי
ולא תני העניים אוכלין דמאי ,כך כתב
הרמב"ם:

)ב( הָ רוֹ צֶ ה לַ ֲחזֹם עֲ לֵ י י ָָרק ְלהָ קֵ ל ִמ ּ ַמשּׂ ָ אוֹ  ,לֹא י ְַׁש ִל ְ
יך ַעד ׁ ֶש ְּי ַעשּׂ ֵ ר .הַ לּ וֹ קֵ חַ י ָָרק
ִמן הַ ּ ׁשוּק וְ נִ ְמלַ ְך ְלהַ חֲזִ יר ,לֹא ַיחֲזִ יר ַעד ׁ ֶש ְּי ַעשּׂ ֵ רֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ ְמחֻ ּ ָסר אֶ ָּלא ִמנְ יָן.
הָ יָה עוֹ ֵמד וְ לוֹ קֵ חַ וְ ָראָ ה ט ַֹען אַ חֵ ר יָפֶ ה ִמ ּ ֶמנּ ּו ,מֻ ּ ָתר ְלהַ חֲזִ ירִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ׁ ָש ְך:
רע"ב ) -ב( לחזום  -לכרות ולחתך ואין לו
דומה במשנה :להקל ממשאו  -שלא יכבד
עליו :לא ישליך עד שיעשר  -שמא ימצאם
עם הארץ ויאכל אותם כשאינם מתוקנים,
ונמצא נותן מכשול .והני מילי בירק הנאגד
דאי בשלא נאגד אכתי לא אתחייב במעשר:
הלוקח ירק מן השוק  -ונטל אגודות ירק
בידו ששומתן ידועה כך וכך אגודות בפרוטה,
ולאחר שנטלן נמלך עליהן להחזירן למוכר:

לא יחזיר עד שיעשר  -ויתן לו דמי המעשר
שהוא מפריש ,דמכי אגבהינהו נעשו שלו
ונתחייב עליהן לעשרן :שאינו מעושר אלא
מנין  -האי מעושר הוי פירושא מחוסר,
כלומר ,כבר קנה אותם בהגבהה ולא היה
מחוסר אלא למנותן ,שכבר היה ידוע כך וכך
אגודות בפרוטה :היה עומד ולוקח  -ולא
נטלם בידו ולא הגביהם :טוען אחר  -משאוי
אחר של ירקות:

רע"ב ) -ג( לא יצניע עד שיעשר  -דאסור
להוציא מידו דבר שאינו מתוקן :שלא יאבדו
 ולא נתכוין לזכות בהן :שאין אדם רשאילמכרו דמאי  -כגון במדה דקה דאמרינן
בפרקין דלעיל :לא ישלח לחבירו דמאי -

בדקה ,אבל שולח לו בגסה כיון שרשאי
למוכרו בגסה :רבי יוסי מתיר בודאי -
לשלוח לחברו ודאי אפילו בדקה :ובלבד
שיודיענו  -ומודה ר' יוסי שבדמאי אסור
בדקה .ואין הלכה כר' יוסי:

רע"ב ) -ד( לטוחן כותי  -לכותי שטוחן
התבואה :הרי הן בחזקתן  -דלא חשידי שמא
החליפו אלו המתוקנים ,באחרים שאינן
מתוקנין :לטוחן נכרי דמאי  -דנכרי חשוד

להחליף .ולבתר דאשכחו יונה בראש הר
גריזים לכותים שהיו עובדים אותה ,כותי הרי
הוא כנכרי :אצל הנכרי כפירותיו  -ופירות
של נכרי פטורים מן המעשר ,ורישא מפני
שדרך בני אדם להוליך קופות רבות של חטים

יע ַעד ׁ ֶש ְּי ַעשּׂ ֵ ר.
יע ,לֹא יַצְ נִ ַ
)ג( הַ ּמוֹ צֵ א פֵ רוֹ ת ַּבדֶּ ֶר ְך וּנְ ָטלָ ן ְלאָ ְכלָ ן ,וְ נִ ְמלַ ְך ְלהַ צְ נִ ַ
ֹאבד ּוָ ּ ,פטוּרָּ .כל דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין אָ ָדם ַר ּ ׁ ַשאי
וְ ִאם ִמ ְּת ִח ָּלה נְ ָטלָ ן ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא י ְ
ְל ָמ ְכרוֹ דְּ ַמאי ,לֹא יִ ְׁשלַ ח לַ חֲבֵ רוֹ דְּ ַמאיַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ַמ ִּתיר ַּב ַ ּודַּ אי ,ו ִּב ְלבַ ד
יענּ ּו:
ׁ ֶשיּוֹ ִד ֶ

)ד( הַ ּמוֹ ִל ְ
שרוֹ ת
יך ִח ִּטים ְלטוֹ חֵ ן כּ ו ִּתי אוֹ ְלטוֹ חֵ ן ַעם הָ אָ ֶרץְּ ,בחֶ זְ קָ ָתן לַ ּ ַמ ַע ְ ׂ
יעיתְ .לטוֹ חֵ ן נָכְ ִרי ,דְּ ַמאי .הַ ּ ַמ ְפ ִקיד ּ ֵפרוֹ ָתיו אֵ צֶ ל הַ כּ ו ִּתי אוֹ אֵ צֶ ל ַעם
וְ לַ ּ ְׁש ִב ִ
יעית .אֵ צֶ ל הַ ּנ ְָכ ִריְּ ,כפֵ רוֹ ָתיוַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
שרוֹ ת וְ לַ ּ ְׁשבִ ִ
הָ אָ ֶרץְּ ,בחֶ זְ קָ ָתן לַ ּ ַמ ַע ְ ׂ
אוֹ ֵמר ,דְּ ַמאי:
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ולהניחן אצל הטוחן ,חיישינן שמא נתחלפה
קופה זו בקופות אחרות של ישראל שהן
דמאי ,אבל פירות ליכא למימר שמא החליפן
בפירות של ישראל ,אלא שמא החליפן הנכרי
בפירותיו ,לפיכך הרי הן כפירותיו של נכרי.
ורבי שמעון סבר דאף בפירות חיישינן שמא

נתחלפו בבית הנכרי בפירות של ישראל אחר,
שכשם שישראל זה הפקיד פירותיו ביד הנכרי,
כך יש לחוש שמא ישראל אחר מן החשודים
על המעשרות ,הפקיד גם כן בידו ,ונתחלפו
אלו באלו .ואין הלכה כרבי שמעון:

)ה( הַ נּוֹ ֵתן ְלפֻ נְ דָּ ִקיתְ ,מ ַעשּׂ ֵ ר אֶ ת ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵתן לָ ּה ,וְ אֶ ת ׁ ֶשהוּא נוֹ טֵ ל ִמ ּ ֶמ ּנָה,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשח ֲׁשו ָּדה לַ ֲחלֹף .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,אֵ ין אָ נ ּו אַ ח ֲָר ִאין ְל ַר ּ ָמ ִאין ,אֵ ינוֹ ְמ ַעשּׂ ֵ ר
אֶ ָּלא ַמה ּ ׁ ֶשהוּא נוֹ טֵ ל ִמ ּ ֶמנָה ִּב ְלבָ ד:
רע"ב ) -ה( לפונדקית  -שומרת הפונדק,
והולכי דרכים מתאכסנים אצלה :מעשר את
שהוא נותן לה  -דאין חבר מוציא מתחת ידו
דבר שאינו מתוקן :ואת שהוא נוטל ממנה -
דאף על גב דעם הארץ אינו חשוד להחליף
כדאמרן לעיל ,הפונדקית חשודה להחליף
שהיא מתכוונת לטובה ונותנת משלה שהוא
יותר יפה לחבר ,ואומרת בלבה ראוי שאאכיל
משלי שהוא חם ויפה לחבר ,ואני אטול את

שלו הקר והגרוע :אין אנו אחראין לרמאים
 כלומר ,אין אחריות הרמאים עלינולשומרם שלא יאכלו דבר שאינו מעושר
לפיכך אינו מעשר מה שהוא נותן לה ,ואם
תקחנו הפונדקית לעצמה ותאכלנו כשאינו
מתוקן אין לחבר מזה כלום ,ואינו מעשר אלא
מה שהוא נוטל בלבד ,ור' יוסי סבר ,דלגזול
היא מתכוונת ,ואין הלכה כר' יוסי:

)ו( הַ נּ וֹ ֵתן לַ חֲמוֹ תוֹ ְ ,מ ַעשּׂ ֵ ר אֶ ת ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵתן לָ ּה ,וְ אֶ ת ׁ ֶשהוּא נוֹ טֵ ל ִמ ּ ֶמ ּנָהִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁ ֶש ִהיא ֲח ׁשו ָּדה לַ ֲחלֹף אֶ ת הַ ּ ִמ ְתקַ ְלקֵ ל .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ,רוֹ צָ ה ִהיא ְּב ַת ָּקנַת
יעיתֶ ׁ ,שאֵ ינ ָּה
ִּב ּ ָת ּה וּבוֹ ׁ ָשה ֵמח ֲָתנ ָּה .מוֹ ֶדה ַר ִּבי יְ הו ָּדה ְּבנוֹ ֵתן לַ חֲמוֹ תוֹ ְׁש ִב ִ
יעית:
ח ֲׁשו ָּדה ) ְלהַ ח ֲִליף( ְלהַ ֲא ִכיל אֶ ת ִּב ּ ָת ּה ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -ו( המתקלקל  -פת או תבשיל
שנתקלקל :אמר רבי יהודה  -בירושלמי
מפרש דקמייתא נמי מלתיה דרבי יהודה היא
והכי קאמר מפני שהיא חשודה להחליף את
המתקלקל דברי רבי יהודה ,שרבי יהודה
אומר רוצה היא בתקנת בתה וכו' :בנותן

גמרא

לחמותו שביעית  -בנותן לה לאפות ולבשל
בשנה השביעית :שאינה חשודה להאכיל את
בתה שביעית  -דחמירא להו שביעית ואפילו
אם יתקלקל לא תחליפנו בפירות שביעית.
והלכה כרבי יהודה:

 -ברכות דף יב' ע"א

אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא אמר אמת ויציב שחרית
ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר להגיד בבקר חסדך
ואמונתך בלילות :ואמר רבה בר חיננא ]סבא[ משמיה דרב המתפלל
כשהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם אמר שמואל מאי טעמא
דרב דכתיב ה' זוקף כפופים מיתיבי מפני שמי נחת הוא מי כתיב בשמי
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מפני שמי כתיב אמר ליה שמואל לחייא בר רב בר אוריאן תא ואימא לך
מלתא מעלייתא דאמר אבוך הכי אמר אבוך כשהוא כורע כורע בברוך
כשהוא זוקף זוקף בשם רב ששת כי כרע כרע כחיזרא כי קא זקיף זקיף
כחיויא :ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל השנה כולה אדם
מתפלל האל הקדוש מלך אוהב צדקה ומשפט חוץ מעשרה ימים שבין
ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט ורבי
אלעזר אמר אפילו אמר האל הקדוש יצא שנאמר ויגבה ה' צבאות במשפט
והאל הקדוש נקדש בצדקה אימתי ויגבה ה' צבאות במשפט אלו עשרה
ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים וקאמר האל הקדוש מאי הוה עלה
אמר רב יוסף האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט רבה אמר המלך
הקדוש והמלך המשפט והלכתא כרבה:
רש"י על הגמרא
כל מי  -שלא אמר ברכת אמת ויציב כמו
שתקנוה וכן אמת ואמונה בערבית לא יצא:
שנאמר להגיד בבקר חסדך  -וברכת אמת
ויציב כולה על חסד שעשה עם אבותינו היא,
שהוציאם ממצרים ובקע להם הים והעבירם,
וברכת אמת ואמונה מדבר בה אף על
העתידות ,שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו
ואמונתו לגאלנו מיד מלכים ומיד עריצים
ולשום נפשנו בחיים ,ולהדריכנו על במות
אויבינו ,כל אלה הנסים התדירים תמיד:
כשהוא כורע  -באבות ובהודאה ,כורע
בברוך וזוקף את עצמו כשהוא מזכיר את
השם ,על שם ה' זוקף כפופים )תהלים קמ"ו(:

זוהר

נחת  -לשון הכנעה :כחיזרא  -שבט ביד
אדם ,וחובטו כלפי מטה בבת אחת :זקיף
כחיויא  -בנחת ,ראשו תחלה ואחר כך גופו,
שלא תראה כריעתו עליו כמשוי :כחויא -
כנחש הזה ,כשהוא זוקף עצמו מגביה הראש
תחלה ונזקף מעט מעט :המלך הקדוש -
לפי שבימים הללו הוא מראה מלכותו לשפוט
את העולם :המלך המשפט  -כמו מלך
המשפט ,כמו נושאי הארון הברית )יהושע ג'(
כמו ארון הברית ,וכן המסגרות המכונות
)מלכים ב' ט"ז( שהוא כמו מסגרות המכונות,
וכן העמק הפגרים )ירמיהו ל"א( כמו עמק
הפגרים:

– תצוה דף קעט' ע"ב

ש ָראֵ ל וְ גו') .שמות כז( וְ אַ ּ ָתה הַ ְק ֵרב אֵ לֶ ָ
יך אֶ ת אַ הֲ רֹן
וְ אַ ּ ָתה ְּתצַ ּוֵה אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
אָ ִח ָ
אֲתר ,דִּ ְכ ִּתיב וְ אַ ּ ָתה הַ ְק ֵרב
יך וְ גו' .אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָּיאַ ,מאי ְׁשנָא הָ כָ א ִמ ְבכָ ל ָ
אֵ לֶ ָ
ש ָראֵ ל) .שמות ל(
יך וְ אַ ּ ָתה ְּת ַד ּ ֵבר אֶ ל ָּכל חַ ְכ ֵמי לֵ ב .וְ אַ ּ ָתה ְּתצַ ֵ ּוה אֶ ת ְּבנִ י יִ ְ ׂ
ֹאש ָמר דְּ רוֹ ר .אֶ ָּלא כּ ָֹּלא ְּב ָרזָא ִע ָּלאָ ה ִאיה ּוְ ,לאַ ְכ ְללָ א
ש ִמים ר ׁ
וְ אַ ּ ָתה קַ ח ְל ָך ְּב ָ ׂ
יה:
ְׁש ִכינְ ּ ָתא בַ ֲה ֵד ּ
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,נְ הוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה ,וּנְ הוֹ ָרא ּ ַת ּ ָתאָ ה ָּכ ִליל ַּכח ֲָדאִ ,א ְק ֵרי וְ אַ ּ ָתה.
ְּכ ָמה דְּ אַ ְּת אָ ַמר )נחמיה ט( וְ אַ ּ ָתה ְמחַ יֶּה אֶ ת ּכ ָֻּלם .וְ ַעל דָּ א לָ א ְּכ ִתיב ,וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָת
אֶ ת אַ ֲהרֹן אָ חִ ְ
ית אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ִד ַּב ְר ּ ָת אֶ ל ָּכל חַ ְכ ֵמי לֵ בְּ .בגִ ין
יך .וְ צִ וִ ָ
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דְּ הַ הוּא זִ ְמנָא ׁ ַש ְריָא ִׁש ְמ ׁ ָשא ְּב ִסיה ֲָרא ,וְ ִא ְׁש ּ ָת ּ ַתף כּ ָֹּלא ַּכח ֲָדאְ ,ל ׁ ַש ְריָא ַעל
או ָּמנו ָּתא דְּ עוֹ בָ ָדא .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרֵ ,מהָ כָ א) ,שמות לו( אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן יְ ָי חָ ְכ ָמה
ו ְּתב ּונָה ָּבהֵ ּ ָמה:
אתיו רוּחַ
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ֵמהָ כָ א ,וְ אַ ּ ָתה ְּת ַד ּ ֵבר אֶ ל ָּכל חַ ְכ ֵמי לֵ ב אֲ ׁ ֶשר ִמ ֵּל ִ
אתיו
אתיוְ ,להַ הוּא ִל ָּבאִ ,מ ֵּל ִ
ֲשר ִמ ֵּל ִ
יה .אֶ ָּלא א ׁ ֶ
אתים ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
אֲשר ִמ ֵּל ִ
חָ ְכ ָמהֶ ׁ .
רוּחַ חָ ְכ ָמהְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ישעיה יא( וְ נָחָ ה ָעלָ יו רוּחַ יְ ָי רוּחַ חָ ְכ ָמה וְ גוֹ ' וְ ַעל
דָּ א ִאצְ ְט ִר ְ
אתיו רוּחַ חָ ְכ ָמה ,דְּ ׁ ַש ְריָא ִׁש ְמ ׁ ָשא ְּב ִסיה ֲָרא ְּבאַ ְׁש ְלמו ָּתא
יך אֲ ׁ ֶשר ִמ ֵּל ִ
אֲתר .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרִ ,אי הָ ִכי הָ נֵי
ָ
דְּ כ ָֹּלא ,וְ ַעל דָּ א ִא ְת ְר ִׁשים כּ ָֹּלא ְבכָ ל
ַישבָ ן נִ ינְ ה ּו .וְ אַ ּ ָתה
יהֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ִמ ְתי ּ ְׁ
ַישבָ ן ִּב ְק ָראֵ י ,אָ ַמר לֵ ּ
וְ אַ ּ ָתה וְ אַ ּ ָתה ,הֵ יאַ ְך ִמ ְתי ּ ְׁ
הַ ְ ּק ֵרב אֵ לֶ ָ
יך:
ישא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת .וְ אַ ּ ָתה
יהָ ,רזָא דִּ ְׁש ָמא קַ ִד ׁ ָ
יה ,ו ְּלקָ ְרבָ א ַּבהֲ ֵד ּ
ְל ַיח ֲָדא ַּבה ֲֵד ּ
ְּת ַד ּ ֵבר אֶ ל ָּכל חַ ְכ ֵמי לֵ בְּ .בגִ ין דְּ כֻ ְ ּלה ּו לָ א אַ ְתיָין ְל ֶמ ְע ַּבד עֲ ִב ְיד ּ ָתאַ ,עד דְּ רוּחַ
יש ּו ,ו ְּכ ֵדין ַע ְב ֵדי עֲ ִב ְיד ּ ָתא:
קֻ ְד ׁ ָשא ְמ ַמ ְ ּללָ א ְּבגַ ַ ּוויְ יה ּו ,וְ לָ חַ ׁש לוֹ ן ִּב ְל ִח ׁ

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)ו( צואת האדם וצואת כלבים וחזירין בזמן שיש בתוכן עורות וכל צואה שריחה רע כגון
אלו אסור לקרות קריאת שמע כנגדן וכן כנגד מי רגלים של אדם אבל מי רגלים של
בהמה קורין כנגדן קטן שאינו יכול לאכול כזית דגן בכדי שיאכל הגדול כשלשה ביצי
דגן אין מרחיקין לא מצואתו ולא ממי רגליו:
)ז( היתה צואה יבשה כחרש אסור לקרות כנגדה ואם היתה יבשה יותר מחרש עד שאם
זרקה תתפרך הרי היא כעפר ומותר לקרות כנגדה מי רגלים שנבלעו בקרקע אם היו
מרטיבין היד אסור לקרות כנגדן ואם לאו מותר:
)ח( כמה ירחיק אדם מצואה וממי רגלים ואחר כך יקרא ארבע אמות במה דברים
אמורים בזמן שהם מלאחוריו או מצדיו אבל אם היו כנגד פניו מרחיק מהן עד שלא
יראה אותן ואחר כך יקרא:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

הַ ַּק ְפ ָדנוּת הוּא ָענָף ִמן ַהגַ אֲ וָ ה ו ִּמן הַ ַּכ ַעס וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ָמאן ְדקַ ּ ִפיד
שא
שא ָעוֹ ן וְ עוֹ בֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ְל ִמי נוֹ ֵׂ
יה .וְ אֵ ין מוֹ חֲ ִלין לוֹ עֲ וֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר )מיכה ז'( נוֹ ֵ ׂ
קַ ּ ְפ ִדין לֵ ּ
ָעוֹ ן ְל ִמי ׁ ֶשעוֹ בֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ו ַּמעֲ ִביר ַעל ִמדּ וֹ ָתיו .אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ְלעוֹ לָ ם
יְ בַ קֵ ׁש אָ ָדם ַרח ֲִמים ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְכעוֹ ס ְּבכָ ל יוֹ ם ו ְּבכָ ל ֵעת )איכה ג'( יִ ּ ֵתן ּ ֶב ָעפָ ר ּ ִפיה ּו וכו' )שם( יִ ּ ֵתן
ְל ַמ ּ ֵכה ּו לֶ ִחי יִ שְׂ ַּבע ְ ּבחֶ ְר ּ ָפה אַ ְׁש ֵרי ִמי ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֵמ ַע חֶ ְר ּ ָפתוֹ וְ אֵ ינוֹ ֵמ ִׁשיב .וְ כֵ ן ְּכ ִתיב )ישעיה נ'( ּגֵוִ י
נ ַָת ִּתי ְל ַמ ִּכים וגו' ָּכ ְך אָ ְמר ּו חֲכָ ִמים ָּכל הַ ּ ַמעֲ ִביר ַעל ִמדּ וֹ ָתיו ַמעֲ ִב ִירין לוֹ ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ָעיו
שא ָעוֹ ן וְ עוֹ בֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע וגו' וְ אָ ְמר ּו ְ ּבחו ּ ַּפת אֵ ִל ָיּה ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָרכָ ה
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )מיכה ז'( נוֹ ֵ ׂ
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'חק לישראל – פרשת תצוה יום א
לשה הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא אוֹ הֲ בָ ן ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ כּ וֹ ֵעס ו ִּמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵכר ו ִּמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ עוֹ ֵמד ַעל
ָ ׁ ְׁש
:ִמדּ וֹ ָתיו

ð"òì

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