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  לז-שמות פרשת משפטים פרק כא, א .1

ם:   ֶֽ ְפֵניהֶּ ים לִּ ִׂ֖ שִּ ר תָּ ֶׁ֥ ים ֲאשֶּ טִִּ֔ ְשפָּ הֵ֙ ַהמִּ לֶּ  )א( ְוֵאֵ֙

י  ִ֔ ְברִּ ד עִּ בֶּ ֶ֣  עֶּ
7 

ֲאשֶּ  ִ֛יהָּ  ֲאֹדנֶּ ְבֵעיֵנֵ֧י  ה  עָָּ֞ ם־רָּ אִּ )ח(  ים:  ֶֽ דִּ ֲעבָּ הָּ את  ְכֵצֶׁ֥ א  ֵתֵצִׂ֖ א  ֶֹׁ֥ ל ה  ָ֑ מָּ ְלאָּ ֹו  תִׂ֖ ת־בִּ אֶּ יש  ִ֛ אִּ ר  ְמֹכֶׁ֥ י־יִּ ֶֽ ְוכִּ ּה  )ז(  ִׂ֖ דָּ ְיעָּ ֹו  ר־לֶׁ֥

ּה ְלַעֶׁ֥ם   ָ֑ ְפדָּ ּה  ְוהֶּ ִׂ֖ ְכרָּ ל ְלמָּ ְמֹשֶׁ֥ י לֹא־יִּ ִ֛ ּהנְָּכרִּ ָֽ דֹו־ב  ִבגְּ ּה : )ט(  בְּ ָֽ ה־ל  ֖נֹות ַיֲעשֶׂ ט ַהב  ַפַּ֥ ִמשְּ נ ה כְּ ֶ֑ דֶׂ יע  ֖נֹו ִיָֽ ִאם־ִלבְּ : )י(  וְּ

ֹו   ח־לָ֑ ַקֶֽ ֶֽ ת יִּ רֶּ ִׂ֖ ם־ַאחֶּ עאִּ ָֽ ר  א ִיגְּ ַֹּ֥ ּה ל ֖ ֹענ ת  ּה וְּ ַּ֥ סּות  ּה כְּ ָ֛ ֵאר  ָּ֑השְּ ה לָּ ִׂ֖ א ַיֲעשֶּ ֶֹׁ֥ ה ל לֶּ ש־ֵאִ֔ ם־ְשלָָּ֨ ין : )יא( ְואִּ ִׂ֖ם ֵאֶׁ֥ נָּ ה חִּ ֶׁ֥  ְויְָּצאָּ

ף: ס   סֶּ ֶֽ  כָּ
6 

ה   דִָּ֔ א צָּ ֶֹ֣ רֵ֙ ל ת: )יג( ַוֲאשֶּ ֶֽ ֹות יּומָּ ת מֶׁ֥ ֵמִׂ֖ יש וָּ ִ֛ ה אִּ ֹו)יב( ַמֵכֶׁ֥ י דֶ֑ ָּ֣ה לְּ ים ִאנ  ֱאֹלִה֖ ה  ה:    וְּ מָּ ֶֽ ּוס שָּ ר יָּנִׂ֖ ֶׁ֥ ֹום ֲאשֶּ קִ֔ י ְלךֵ֙ מָּ ִּ֤ ְוַשְמתִּ

ה  ָ֑ ְרמָּ ֹו ְבעָּ ְרגֶ֣ הּו ְלהָּ יש ַעל־ֵרֵעִׂ֖ ִ֛ ֶׁ֥ד אִּ י־יָּזִּ ּותמֵ )יד( ְוכִּ מָֽ נּו ל  ֖ חֶׂ י ִתק  ִחִ֔ בְּ ם ִמזְּ  : ס  ִעָּ֣
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ת:   ֶֽ ֹות יּומָּ ֹו מֶׁ֥ מִׂ֖ יו ְואִּ ִ֛ בִּ ה אָּ  )טו( ּוַמֵכֶׁ֥
8 

ת: ס  ֶֽ ֹות יּומָּ ֹו מֶׁ֥ א ְביָּדִׂ֖ ֶׁ֥ ְמצָּ ֹו ְונִּ רִ֛ יש ּוְמכָּ ֵ֧ ב אִּ  )טז( ְוֹגֵנָ֨
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ת: ס  )יז  ֶֽ ֹות יּומָּ ֹו מֶׁ֥ מִׂ֖ יו ְואִּ ִ֛ בִּ ל אָּ  ( ּוְמַקֵלֶׁ֥
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ב: ֶֽ ְשכָּ ְלמִּ ל  ְונַָּפֶׁ֥ ּות  יָּמִׂ֖ א  ֶֹׁ֥ ְול ף  ְגֹרָ֑ ְבאֶּ ֹו  אֶ֣ ן  בֶּ ִׂ֖ ְבאֶּ הּו  ת־ֵרֵעִ֔ אֶּ ישֵ֙  ה־אִּ כָּ ְוהִּ ים  ֲאנָּשִִּ֔ ן  ֶ֣ יב  י־ְירִּ ֶֽ ְוכִּ ּום    )יח(  ם־יָּקָ֞ אִּ )יט( 

ה ַהמַ  ֶ֣ קָּ ֹו ְונִּ ְשַעְנתִׂ֖ ּוץ ַעל־מִּ ְך ַבחִ֛ ְתַהֵלֶׁ֥ ָ֑ה ְוהִּ אכֶּ ַרֵפָֽ א יְּ ַֹּ֥ ַרפ ן וְּ ֹו ִיֵת֖ תָ֛ ק ִשבְּ  : ס  ַרַּ֥

ֹו   ַחת יָּדָ֑ ת ַתֶ֣ ט ּוֵמִׂ֖ בֶּ תֹוֵ֙ ַבֵשִ֔ ת־ֲאמָּ ֹו אֶּ ֹו אִּ֤ ת־ַעְבדּ֜ יש אֶּ ֩ה אִָּ֨ י־ַיכֶּ ֶֽ ם )כ( ְוכִּ ֵקָֽ ם ִינ  ֹק֖ ד  נ  ם ַיֲעֹמָ֑ יִּ ֹו יֹוַמִׂ֖ ֹום אֶׁ֥ ם־יִ֛ ְך אִּ : )כא( ַאֶׁ֥

ּוא: ס   ֹו הֶֽ י ַכְספִׂ֖ ֶׁ֥ ם כִּ א י ַקִ֔ ֶֹ֣  ל

 ֶֽ ֲאשֶָּ֨ )כב( ְוכִּ ש ַכֶֽ ֵנִׁ֗ ֹוש ֵיעָּ נֶ֣ ֹון עָּ סָ֑ ִׂ֖ה אָּ ְהיֶּ א יִּ ֶֹׁ֥ יהָּ ְול דִֶּ֔ ּו ְילָּ הֵ֙ ְויְָּצאֶ֣ רָּ ה הָּ ִּ֤ שָּ ּו אִּ ְגפּ֜ ְונָָּ֨ ים  ּו ֲאנָּשִִּׁ֗ נָּצֶ֣ ַעל  י־יִּ יוֵ֙ ַבֶ֣ לָּ ית עָּ ִּ֤ ר יָּשִּ

ה   ֶׁ֥ ָ֑ה ְונַָּתתָּ ְהיֶּ ֹון יִּ סִׂ֖ ם־אָּ ים: )כג( ְואִּ ֶֽ לִּ ְפלִּ ן בִּ ַתִׂ֖ ה ְונָּ שִָּ֔ אִּ ֶֽ ש הָּ פֶׂ ָֽ ַחת נ  ש ַתַּ֥ ֖פֶׂ ןכד(  : )נֶׂ ַחת ֵשֶ֑ ן ַתָּ֣ ִין ֵש֖ ַחת ַעִ֔ ִין ַתָּ֣ ד   ַעַ֚ י ַ֚

ה ָֽ ַחת ַחבּור  ה ַת֖ ָ֕ ַצע ַחבּור  ֶ֑ ַחת פ  ַצע ַתָּ֣ ֖ ה פֶׂ ִוי ִ֔ ַחת כְּ ִוי ֙ה ַתָּ֣ ל: )כה( כְּ גֶׂ ָֽ ַחת ר  ל ַתַּ֥ גֶׂ ֖ ד רֶׂ ַחת י ִ֔  : ס  ַתָּ֣

 ֶֽ ְושִּ ֹו  תִׂ֖ ֲאמָּ ין  ת־ֵעֶׁ֥ ֹו־אֶּ ֹו אֶֽ ַעְבדִ֛ ין  ת־ֵעֶׁ֥ יש אֶּ אִּּ֜ ה  י־ַיכֶָּ֨ ֶֽ ְוכִּ ן  )כו(  ם־ֵשֶׁ֥ ְואִּ ֹו: ס )כז(  ֵעינֶֽ ַחת  ַתֶׁ֥ נּו  ִׂ֖ ְיַשְלחֶּ י  ֶׁ֥ ְפשִּ חָּ ַלֶֽ ּה  ָ֑ ֲחתָּ

ֹו: פ   נֶֽ ַחת שִּ נּו ַתֶׁ֥ ִׂ֖ י ְיַשְלחֶּ ֶׁ֥ ְפשִּ חָּ יל ַלֶֽ ָ֑ ֹו ַיפִּ תִׂ֖ ן ֲאמָּ ֹו־ֵשֶׁ֥ ֹו אֶֽ  ַעְבדִ֛

ֹור וְ  ל ַהשִׁ֗ ֵקּ֜ סָּ ֹול יִּ קָ֨ ת סָּ ֵמָ֑ ה וָּ ִׂ֖ שָּ ת־אִּ ֹו אֶּ יש אֶׁ֥ ִ֛ ת־אִּ ֹור אֶּ ח שֶׁ֥ ַגָ֨ י־יִּ ֶֽ י:  )כח( ְוכִּ ֶֽ ֹור נָּקִּ ַעל ַהשִׂ֖ ֹו ּוַבֶׁ֥ רִ֔ ת־ְבשָּ ֵכלֵ֙ אֶּ א ֵיאָּ ִֹּ֤ ל

 ָ֑ שָּ ֹו אִּ יש אֶ֣ ִׂ֖ ית אִּ ֶׁ֥ נּו ְוֵהמִּ ִ֔ ְשְמרֶּ א יִּ ֶֹ֣ יוֵ֙ ְול לָּ ְבעָּ ד בִּ ם ְוהּוַעִּ֤ ְלֹשִׁ֗ ל שִּ ְתֹמֶ֣ ּוא מִּ ח הּ֜ ם שֹו֩ר ַנגָָּ֨ ל ְוַגם־ )כט( ְואִִּ֡ ֵקִ֔ סָּ ה ַהשֹורֵ֙ יִּ

ת ר יּוַשֶ֣ פֶּ ם־ֹכִׂ֖ ת: )ל( אִּ ֶֽ יו יּומָּ ִׂ֖ לָּ ָ֑ח   ְבעָּ גָּ ת יִּ ִׂ֖ח אֹו־ַבֶ֣ גָּ ן יִּ יו: )לא( אֹו־ֵבֶׁ֥ ֶֽ לָּ ת עָּ ר־יּוַשִׂ֖ ל ֲאשֶּ ֹו ְכֹכֶׁ֥ ן ַנְפשִ֔ ְדֹיֶ֣ יו ְונַָּתןֵ֙ פִּ ָ֑ לָּ עָּ

ֵתןֵ֙  ים יִּ לִִּׁ֗ ים ְשקָּ ֶ֣ ף׀ ְשֹלשִּ סֶּ ֶ֣ ה כֶּ ָ֑ מָּ ֹו אָּ ֹור אֶ֣ ַגֶׁ֥ח ַהשִׂ֖ ד יִּ בֶּ ִ֛ ם־עֶּ ֹו: )לב( אִּ ה לֶֽ ֶׁ֥שֶּ ִׂ֖ה ֵיעָּ ֶׁ֥ט ַהזֶּ ְשפָּ יו ְוַהשִׂ֖  ַכמִּ אֹדנִָּ֔ ל:  ַלֶֽ ֵקֶֽ סָּ ֹור יִּ

ֹו ֲחמֶֽ  ֹור אֶׁ֥ ה שִׂ֖ מָּ ֶׁ֥ ַפל־שָּ ֶֽ נּו ְונָּ ָ֑ א ְיַכסֶּ ֶֹ֣ ר ְול יש ֹבִׂ֖ ִ֛ ה אִּ ֶׁ֥ ְכרֶּ י־יִּ ֶֽ ֹור ֠אֹו כִּ יש בִׁ֗ ח אִּּ֜ ְפַתָ֨ י־יִּ ֶֽ ַעל ַהבֹורֵ֙ ס )לג( ְוכִּ ֹור: )לד( ַבִּ֤

ף  ֹגֵ֧ י־יִּ ֶֽ ֹו: ס )לה( ְוכִּ ְהיֶּה־לֶֽ ֶֽ ת יִּ יו ְוַהֵמִׂ֖ ָ֑ לָּ ְבעָּ יב לִּ ֶ֣ ף יָּשִּ סֶּ ִׂ֖ ם כֶּ ֹור  ְיַשֵלִ֔ ת־ַהשִּ֤ ּו אֶּ ְכרּ֜ ת ּומָָּ֨ ֵמָ֑ הּו וָּ ֹור ֵרֵעִׂ֖ ת־שֶׁ֥ יש אֶּ ִ֛ ֹור־אִּ שֶֽ

ְלֹשִ֔  ֹול שִּ ְתמֶ֣ ֶׁ֥ח הּואֵ֙ מִּ ֹור ַנגָּ י שֶ֣ ע כִּ֠ ֹו נֹוַדִׁ֗ ּון: )לו( אֶ֣ ֱחצֶֽ ֶֽ ת יֶּ ת־ ַהֵמִׂ֖ ֹו ְוַגֶׁ֥ם אֶּ ת־ַכְספִ֔ ּו אֶּ צֶ֣ יו  ַהַחיֵ֙ ְוחָּ ָ֑ לָּ נּו ְבעָּ ִׂ֖ ְשְמרֶּ א יִּ ֶֹׁ֥ ם ְול
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ם ְיַשֵלֶׁ֥ם שֹורֵ֙  ה  ַשֵלָ֨ ֶ֣ שָּ ֹו ֲחמִּ רָ֑ ֹו ְמכָּ ֹו אֶ֣ חִׂ֖ ה ּוְטבָּ ֹור אֹו־שִֶּ֔ ישֵ֙ שֶ֣ ב־אִּ ְגֹנֶֽ י יִּ ִּ֤ ֹו: ס )לז( כִּ ְהיֶּה־לֶֽ ֶֽ ת יִּ ֹור ְוַהֵמִׂ֖ ַחת ַהשִ֔ ר   ַתֶ֣ קִָּׁ֗ בָּ

ה:  ֶֽ ַחת ַהשֶּ אן ַתֶׁ֥ ִֹׂ֖ ֹור ְוַאְרַבע־צ ַחת ַהשִ֔  ְיַשֵלםֵ֙ ַתֶ֣

  בראשית פרשת נח פרק ט פסוק ו .2

ם ְך  ֹשֵפ֙ך ַדָּ֣ ֵפָ֑ שָּ ֹו יִּ מֶ֣ ם דָּ ִׂ֖ דָּ אָּ ֶֽ ם בָּ דִָּ֔ אָּ ֶֽ ם הָּ ָֽ ד  א  ת־ה  ה אֶׂ ֖ ש  ים ע  ם ֱאֹלִהִ֔ לֶׂ ָּ֣ צֶׂ י בְּ  : ִכַ֚

  ל-שמות פרשת משפטים פרק כב, א .3
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ת   ֵמָ֑ ֶ֣ה וָּ כָּ ִׂ֖ב ְוה  א ַהַגנָּ ֵצֶׁ֥ מָּ ת יִּ רֶּ ִ֛ ם־ַבַמְחתֶּ ים )א( אִּ ִמָֽ ין ֖לֹו ד  הֵאַּ֥ ֶׁ֥ ם־זְָּרחָּ ם    : )ב( אִּ ם ְיַשֵלִ֔ ֹו ַשֵלֶ֣ ים לָ֑ ֶ֣ מִּ יו דָּ ִׂ֖ לָּ ש עָּ מֶּ ִ֛ ַהשֶּ

ה חַ  ִׂ֖ ֹור ַעד־שֶּ ֹור ַעד־ֲחמִ֛ שֵ֧ ה מִּ ֹו ַהְגֵנבִָּׁ֗ א ְביָּדּ֜ ֵצָ֨ מָּ ֵצ֩א תִּ מָּ ם־הִּ ֶֽ ֹו: )ג( אִּ תֶֽ ְגֵנבָּ ְמַכִׂ֖ר בִּ ֹו ְונִּ ין לִ֔ ם־ֵאֶ֣ ם: אִּ ם ְיַשֵלֶֽ ים ְשַנִַׂ֖֖יִּ ָ֑ יִּ

 ס 
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רֶּ  ה אֹו־כִֶּ֔ ֶ֣ דֶּ ישֵ֙ שָּ ר־אִּ י ַיְבעֶּ ִּ֤ ם: ס  )ד( כִּ ֹו ְיַשֵלֶֽ ב ַכְרמִׂ֖ הּו ּוֵמיַטֶׁ֥ ֵדִ֛ ב שָּ ר ֵמיַטֶׁ֥ ה ַאֵחָ֑ ְשֵדֶ֣ ר בִּ ֵעִׂ֖ ֹו ּובִּ ירִ֔ ת־ְבעִּ ַלחֵ֙ אֶּ ם ְושִּ

ר ִׂ֖ ם ַהַמְבעִּ ם ְיַשֵלִ֔ ה ַשֵלֶ֣ ָ֑ דֶּ ֹו ַהשָּ ה אֶ֣ ִׂ֖ מָּ ֹו ַהקָּ יש אֶׁ֥ דִִּ֔ יםֵ֙ ְונֱֶּאַכֶ֣ל גָּ ה ֹקצִּ ִּ֤ ְצאָּ ש ּומָּ א ֵאּ֜ י־ֵתֵצָ֨ ֶֽ ה: ס  )ה( כִּ ֶֽ ת־ ַהְבֵערָּ  אֶּ

א   ֵצֶׁ֥ מָּ ם־יִּ יש אִּ ָ֑ אִּ ית הָּ ֵבֶ֣ ר ְוג ַנִׂ֖ב מִּ ְשֹמִ֔ יםֵ֙ לִּ ֹו־ֵכלִּ ף אֶֽ סֶּ ִּ֤ הּו כֶּ ל־ֵרֵעּ֜ יש אֶּ ֵת֩ן אִָּ֨ י־יִּ ֶֽ ֖ב)ו( כִּ ם־   ַהַגנ  ם: )ז( אִּ ַ֖יִּ ֶֽ ם ְשנָּ ְיַשֵלֶׁ֥

ת   יִּ ַעל־ַהַבִׂ֖ ב ַבֶֽ ְקַרֶׁ֥ ב ְונִּ ֵצאֵ֙ ַהַגנִָּ֔ מָּ א יִּ ִֹּ֤ יםל ֱאֹלִהֶ֑ ָֽ ל־ה  ֶׁ֥   אֶׂ ְמלֶּ ֹו בִּ ח יָּדִׂ֖ ַלִ֛ א שָּ ֶֹׁ֥ ם־ל ַשע  אִּ ל־ְדַבר־פִֶּ֡ ל־כָּ הּו: )ח( ַעֶֽ ת ֵרֵעֶֽ אכֶּ

ד   ה ַעַ֚ ּוא זִֶּ֔ י־ הֶ֣ ר יֹאַמרֵ֙ כִּ ִּ֤ ה ֲאשֶּ ל־ֲאֵבדִָּׁ֗ ה ַעל־כָּ ה ַעל־ַשְלמָּּ֜ מֹור ַעל־שֶָּ֨ ֹור ַעל־ֲח֠ יםַעל־שִ֡ ֱאֹלִהִ֔ ָֽ ם    ה  ָ֑ א ְדַבר־ְשֵניהֶּ ִֹׂ֖ יָּב

יע ןֵ֙  ר ַיְרשִּ ִּ֤ יםֲאשֶּ הּו: ס   ֱאֹלִהִ֔ ם ְלֵרֵעֶֽ ם ְשַנִַׂ֖֖יִּ  ְיַשֵלֶׁ֥
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 ִׂ֖ ְשבָּ ר אֹו־נִּ ְשַבֶׁ֥ ת אֹו־נִּ ר ּוֵמִ֛ ְשֹמָ֑ ה לִּ ִׂ֖ ל־ְבֵהמָּ ה ְוכָּ ִ֛ ֹור אֹו־שֶּ ֹור אֹו־שֶׁ֥ הּו ֲחמָ֨ ל־ֵרֵעּ֜ יש אֶּ ֵת֩ן אִָּ֨ י־יִּ ֶֽ ה ה  )ט( כִּ ָֽ ין ֹראֶׂ :  ֵאַּ֥

ם)י(   ֵניהִֶׂ֔ ין שְּ יֶׂ֙ה ֵבָּ֣ ת ֗ה' ִתהְּ ֻבַעָּ֣ יו  שְּ ִׂ֖ לָּ ח ְבעָּ ַקֶׁ֥ הּו ְולָּ ת ֵרֵעָ֑ ֶ֣אכֶּ ְמלֶּ ֹו בִּ ח יָּדִׂ֖ ַלִ֛ א שָּ ֶֹׁ֥ ם־ל ב   אִּ ֹנֶׁ֥ ם־גָּ ם: )יא( ְואִּ א ְיַשֵלֶֽ ֶֹׁ֥ ְול

ם: פ   א ְיַשֵלֶֽ ֶֹׁ֥ ה ל ִׂ֖ ד ַהְטֵרפָּ הּו ֵעָ֑ ֵאֶ֣ ף ְיבִּ ֵרִׂ֖ טָּ ף יִּ ֹרֶׁ֥ ם־טָּ יו: )יב( אִּ ֶֽ לָּ ְבעָּ ם לִּ ֹו ְיַשֵלִׂ֖ מָ֑ ֵנִׂ֖ב ֵמעִּ גָּ  יִּ

ל ְשַאֶׁ֥ י־יִּ ֶֽ א יְ   )יג( ְוכִּ ֶֹ֣ ֹו ל מִׂ֖ יו עִּ ֶׁ֥ לָּ ם־ְבעָּ ם: )יד( אִּ ם ְיַשֵלֶֽ ֹו ַשֵלֶׁ֥ מִׂ֖ יו ֵאין־עִּ ֶׁ֥ לָּ ת ְבעָּ ר אֹו־ֵמָ֑ ְשַבֶ֣ הּו ְונִּ ם ֵרֵעִׂ֖ ֶׁ֥ יש ֵמעִּ ִ֛ ם אִּ ַשֵלָ֑

ּה ָ֑ מָּ ַכֶ֣ב עִּ ה ְושָּ שָּ ִׂ֖ ר לֹא־ֹארָּ ֶׁ֥ ה ֲאשֶּ ִ֛ יש ְבתּולָּ ה אִִּׁ֗ ֶ֣ י־ְיַפתֶּ ֶֽ ֹו: ס )טו( ְוכִּ רֶֽ ְשכָּ א בִּ ִׂ֖ ּוא בָּ יר הִ֔ ֶ֣ כִּ ם־שָּ ֹו    אִּ נָּה לִׂ֖ ֶׁ֥ רֶּ ְמהָּ ר יִּ ֹהִ֛ מָּ

 ֶֹׁ֥ ה ל ִׂ֖ ת: ס )יז( ְמַכֵשפָּ ַהר ַהְבתּוֹלֶֽ ל ְכֹמִׂ֖ ְשֹקִ֔ ף יִּ סֶּ ֶ֣ ֹו כֶּ ּה לָ֑ ֶ֣ תָּ יהָּ ְלתִּ ִׂ֖ בִּ ן אָּ ֵאִ֛ ן ְימָּ ֵאֵ֧ ם־מָּ ה: )טז( אִּ ֶֽ שָּ ֶֽה: ס ְלאִּ  א ְתַחיֶּ

7 

ת: ס   ֶֽ ֹות יּומָּ ה מֶׁ֥ ִׂ֖ ם־ְבֵהמָּ ב עִּ ל־ֹשֵכֶׁ֥  )יח( כָּ

2 

ַח  ֹו:  )יט( ֹזֵבֶׁ֥ ' ְלַבדֶֽ י ַלהִׂ֖ ֶׁ֥ ְלתִּ ם בִּ ָ֑ ֳחרָּ ֶֽ ים יָּ ִׂ֖ ֱאֹלהִּ  לָּ

1 

נּו   ָ֑ צֶּ ְלחָּ א תִּ ֶֹ֣ ִׂ֖ה ְול ִים)כ( ְוֵגֶׁ֥ר לֹא־תֹונֶּ ָֽ ר  ץ ִמצְּ רֶׂ ַּ֥ אֶׂ ם בְּ ֖ ים ֱהִייתֶׂ ַּ֥ י־ֵגרִ י ֖תֹום: )כא(  ִכָֽ ַּ֥ה וְּ נ  מ  ל־ַאלְּ ּון: )כב(   כ  א ְתַענֶֽ ֶֹׁ֥ ל

ֹו   ִׂ֖ה ֹאתָ֑ ם־ַעֵנֶׁ֥ה ְתַענֶּ ַע֙ק ֵאַלִ֔ אִּ ק ִיצְּ ֹעֹ֤ י ִאם־צ  ֹוִכָּ֣ תָֽ ע ַצֲעק  ַמ֖ שְּ ַע אֶׂ ֹמַּ֥ ב : )כג(  י ש  רֶׂ ֶ֑ ח  ם בֶׂ ֖ כֶׂ תְּ י אֶׂ ִתַּ֥ ַרגְּ ה  י וְּ ה ַאִפִ֔ ָּ֣ ר  ח    וְּ

ים ֹתִמָֽ ם יְּ ֖ ֵניכֶׂ ֹות ּובְּ נִ֔ מ  ֙ם ַאלְּ ֵשיכֶׂ ּו נְּ יֹ֤ ה   : פ  וְּ

ּון עָּ  ימֶׁ֥ א־ְתשִּ ֶֹֽ ה ל ָ֑ ֹו ְכֹנשֶּ ֶׁ֥ה לִׂ֖ ְהיֶּ ְך לֹא־תִּ מִָּ֔ יֵ֙ עִּ נִּ עָּ ֶֽ ת־הֶּ י אֶּ ת־ַעמִִּׁ֗ ֶ֣ה אֶּ ף׀ ַתְלוֶּ ֶ֣סֶּ ם־כֶּ ל  )כד( אִּ ֹבֶׁ֥ ם־חָּ ְך: )כה( אִּ ֶֽשֶּ יו נֶּ ִׂ֖ לָּ

ֹו: )כו(   נּו לֶֽ ֶׁ֥ יבֶּ ש ְתשִּ מֶּ ִׂ֖ א ַהשֶּ ֶֹׁ֥ ָ֑ך ַעד־ב ת ֵרעֶּ ל ַשְלַמֶ֣ ב  ַתְחֹבִׂ֖ כ ִ֔ ה ִישְּ ָּ֣ ֹו ַבמֶׂ ֹערֶ֑ ֖תֹו לְּ ל  וא ִשמְּ ּה ִהַּ֥ ַבד ִ֔ סּותֹ֙ו לְּ וא כְּ י ִהֹ֤ ִכָּ֣

נִ  ָֽ ּון א  י־ַחנַּ֥ י ִכָֽ ִת֖ ַמעְּ ש  י וְּ ק ֵאַלִ֔ ַעָּ֣ י־ִיצְּ י ֙ה ִכָֽ ה   : ס  י וְּ

3 

ים)כז(   י  ֱאֹלִה֖ ֶֽ ן־לִּ תֶּ ִׂ֖יך תִּ נֶּ ֹור בָּ ר ְבכֶׁ֥ א ְתַאֵחָ֑ ֶֹ֣ ְמֲעךִׂ֖ ל ְתךֶׁ֥ ְודִּ ר: )כח( ְמֵלאָּ ֹאֶֽ א תָּ ֶֹׁ֥ יא ְבַעְמךִׂ֖ ל ֶׁ֥ ל ְונָּשִּ א ְתַקֵלָ֑ ֶֹ֣ : )כט(  ל

י ִׂ֖ ינִּ ֹום ַהְשמִּ ֹו ַביֶׁ֥ מִ֔ ם־אִּ ֶ֣ה עִּ ְהיֶּ יםֵ֙ יִּ ת יָּמִּ ְבַעִּ֤ ַָ֑֖ך שִּ ה ְלֹשְרךִׂ֖ ְלצֹאנֶּ ֶׁ֥ ן־ַתֲעשֶּ י:   ֵכֶֽ ֶֽ ְתנֹו־לִּ  תִּ

 

י )ל(  ּון ִלֶ֑ יָּ֣ ש ִתהְּ דֶׂ ֵשי־ֹק֖ ַאנְּ ֹו  וְּ ּון ֹאתָֽ ִלכַּ֥ ב ַתשְּ לֶׂ ֖ לּו ַלכֶׂ א תֹאֵכִ֔ ָֹּ֣ ֙ה ל ֵרפ  ה טְּ ֹ֤ דֶׂ ר ַבש  ש ָׂ֨  : סּוב 
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 שמות פרשת יתרו פרק יט פסוק ו,   .4

ם  ֵ֧ יְוַאתֶּ יּו־ִלָ֛ ֹוש ִתהְּ דֶ֑ ֹוי ק  גָּ֣ ים וְּ ת ֹכֲהִנ֖ כֶׂ ַּ֥ לֶׂ ל:  ַממְּ ֵאֶֽ ְשרָּ ל־ְבֵנֶׁ֥י יִּ ר אֶּ ר ְתַדֵבִׂ֖ ֶׁ֥ ים ֲאשֶּ ִ֔ רִּ ה ַהְדבָּ לֶּ  ֵאַ֚

  רש"י שמות פרשת משפטים פרק כב פסוק ל .5

נבלות וטרפות הרי אתם שלי, ואם לאו    ט משקוצי  קדושים ופרושים אם אתם    -ואנשי קדש תהיון לי  

 אינכם שלי: 

. אם כן מה תלמוד לומר לכלב, למדך הכתוב שאין הקדוש ברוך הוא מקפח …  -לכלב תשליכון אותו  

תנו  לשונו, אמר הקדוש ברוך הוא  כלבשכר כל בריה, שנאמר )שמות יא ז( ולכל בני ישראל לא יחרץ 

 : לו שכרו 

8/9/3 

  שמות פרשת משפטים פרק כג, .6

ת שֶּ ִּ֤ ְוא ַאל־תָּ ָ֑ ַמע שָּ א ֵשֶ֣ ִׂ֖ שָּ א תִּ ֶֹׁ֥ ס:   )א( ל ֶֽ מָּ ד חָּ ת ֵעֶׁ֥ ְהֹיִׂ֖ ע לִּ שִָּ֔ ם־רָּ ְַ֖דךֵ֙ עִּ ֶֽ  יָּ

ת:   ים ְלַהֹטֶֽ ִׂ֖ י ַרבִּ ת ַאֲחֵרֶׁ֥ ְנֹטִ֛ ב לִּ ִׁ֗ ֶ֣ה ַעל־רִּ ת ְולֹא־ַתֲענֶּ ֹעָ֑ ים ְלרָּ ִׂ֖ י־ַרבִּ ֶׁ֥ה ַאֲחֵרֶֽ ְהיֶּ א־תִּ ֶֹֽ  )ב( ל

ֹו)ג(  ִריבָֽ ר בְּ ַד֖ הְּ א תֶׂ ַֹּ֥ ל ל ד ָ֕  : ס וְּ

10 

ֹור  ע שֵ֧ ְפַגָ֞ י תִּ ֶ֣ ךָ֛ )ד( כִּ ִיבְּ ה ֹאָֽ ָ֑ ֹו ֹתעֶּ ֹו ֲחֹמרִׂ֖ ֹו: ס   אֶׁ֥ נּו לֶֽ ִׂ֖ יבֶּ ב ְתשִּ ֵשֶׁ֥  הָּ

ֹור   ה ֲחמֶ֣ ְראֶָּ֞ י־תִּ ֶֽ ֹו: ס  ֹשַנֲאך֗ )ה( כִּ מֶֽ ב עִּ ב ַתֲעֹזִׂ֖ ֹזֶׁ֥ ֹו עָּ ב לָ֑ ִׂ֖ ֵמֲעֹזֶ֣ ַדְלתָּ ֹו ְוחָּ אִ֔ ַחת ַמשָּ  ֹרֵבץֵ֙ ַתֶ֣

9 

ֹו)ו(  ִריבָֽ ֖ך בְּ ֹינְּ בְּ ט אֶׂ ַפַּ֥ ה ִמשְּ ָ֛ א ַתטֶׂ ַֹּ֥  :  ל

י י ְוַצדִּ ִּ֤ ק ְונָּקִּ ָ֑ ְרחָּ ר תִּ קֶּ ִׂ֖ ְדַבר־שֶּ ג )ז( מִּ ל־ַתֲהֹרִ֔ עקֵ֙ ַאֶֽ ָֽ ש  יק ר  ִד֖ י לֹא־ַאצְּ  :  ִכַּ֥

ח  ָ֑ קָּ א תִּ ֶֹ֣ ַחד ל ים)ח( ְוֹשִׂ֖ י ַצִדיִקָֽ ֵרַּ֥ ף ִדבְּ יַסֵל֖ ים ִוָֽ ִחִ֔ ַעֵּוָּ֣ר ִפקְּ ַח֙ד יְּ י ַהֹשָׂ֨  : ִכֹ֤

1 

ץ  ָ֑ ְלחָּ א תִּ ֶֹ֣ ץ מִ )ט( ְוֵגִׂ֖ר ל רֶׂ ַּ֥ אֶׂ ם בְּ ֖ ים ֱהִייתֶׂ ַּ֥ י־ֵגרִ ר ִכָֽ ש ַהֵגִ֔ ָּ֣פֶׂ ת־נֶׂ ֙ם אֶׂ תֶׂ ַדעְּ ם יְּ ַאתֶׂ֗ ִים וְּ ָֽ ר   : צְּ

4 

נָּה ּוְנַטְשתִָּׁ֗  ֶ֣ ְשְמטֶּ ת תִּ יעִָּ֞ ּה: )יא( ְוַהְשבִּ ֶֽ תָּ ת־ְתבּואָּ ִׂ֖ אֶּ ַסְפתָּ ך ְואָּ ָ֑ ת־ַאְרצֶּ ע אֶּ ְזַרֶ֣ ים תִּ ִׂ֖ נִּ ש שָּ ך  )י( ְוֵשֶׁ֥ ְבֹיֵנֶ֣י ַעמִֶּ֔ ְכלּוֵ֙ אֶּ ֶֽ ּה ְואָּ

ה ֶׁ֥ ן־ַתֲעשֶּ ה ֵכֶֽ ָ֑ דֶּ ם תֹאַכִׂ֖ל ַחַיֶ֣ת ַהשָּ ָ֕ ְתרָּ ת    ְויִּ ְשֹבָ֑ י תִּ ִׂ֖ יעִּ ֹום ַהְשבִּ יך ּוַביֶׁ֥ ה ַמֲעשִֶּ֔ ֶ֣ יםֵ֙ ַתֲעשֶּ ת יָּמִּ שֶּ ך: )יב( ֵשִּ֤ ֶֽ ְלַכְרְמךִׂ֖ ְלֵזיתֶּ

ר ַהֵגָֽ ֖ך וְּ תְּ ן־ ֲאמ  ש בֶׂ ֵפַּ֥ ִינ  ך וְּ ִ֔ ֙ך ַוֲחֹמרֶׂ ֹורְּ ַען י ֗נּוַח שָֽ ַמָּ֣  :  לְּ

2 

ם  רּו ְוֵשָ֨ ֵמָ֑ שָּ ִׂ֖ם תִּ י ֲאֵליכֶּ ְרתִּ ַמֶׁ֥ ר־אָּ ל ֲאשֶּ יך:  )יג( ּוְבֹכִ֛ ֶֽ ע ַעל־פִּ ַמִׂ֖ שָּ א יִּ ֶֹׁ֥ ירּו ל א ַתְזכִִּ֔ ֶֹ֣ יםֵ֙ ל ים ֲאֵחרִּ ִּ֤  ֱאֹלהִּ

ֹוש    /4 דֶ֑ ֹוי ק  גָּ֣ ים וְּ ת ֹכֲהִנ֖ כֶׂ ַּ֥ לֶׂ     ַממְּ

ֹות ַכֶֽ  ל ַמּצּ֜ י֩ם תֹאַכָ֨ ת יָּמִּ ְבַעֶ֣ ְשֹמ֒ר שִּ ג ַהַמּצֹו֘ת תִּ ת־ַחֶ֣ ה: )טו( אֶּ ֶֽ נָּ י ַבשָּ ִׂ֖ ג לִּ ֹחֶׁ֥ ים תָּ לִִּ֔ ש ְרגָּ ֹלֶ֣ ּוִּ )יד( שָּ ר צִּ ֶ֣ ך  ֲאשֶּ מֹוֵע֙ד  יתִִּׁ֗ לְּ

ִים ֶ֑ ר  את  ִמִמצְּ ָּ֣ יב ִכי־ ֖בֹו י צ  ִבִ֔ א  ָֽ ש ה  דֶׂ ע    ֹחָּ֣ ְזַרִׂ֖ ר תִּ ֶׁ֥ יך ֲאשֶּ י ַמֲעשִֶּ֔ כּוֵרֶ֣ ירֵ֙ בִּ צִּ ג ַהקָּ ְוַחִּ֤ ם: )טז(  ֶֽ ַנִׂ֖י ֵריקָּ ּו פָּ אֶׁ֥ ְולֹא־ֵירָּ

ן־ַהשָּ  יך מִּ ִׂ֖ ת־ ַמֲעשֶּ ֶֽ ְסְפךֶׁ֥ אֶּ ה ְבאָּ נִָּ֔ את ַהשָּ ףֵ֙ ְבֵצֶ֣ סִּ אָּ ֶֽ ג הָּ ה ְוַחִּ֤ ָ֑ דֶּ ּוְרךִ֔  ַבשָּ ל־ְזכֶ֣ הֵ֙ כָּ אֶּ ָ֑ה ֵירָּ נָּ ים ַבשָּ ִׂ֖ מִּ ש ְפעָּ ֹלֶׁ֥ ה: )יז( שָּ ֶֽ דֶּ

ֵראשִִּׁ֗  )יט(  ר:  קֶּ ַעד־ֹבֶֽ י  ִׂ֖ ב־ַחגִּ לֶּ ֵחֶֽ ין  ֶׁ֥ א־יָּלִּ ֶֹֽ ְול י  ָ֑ ְבחִּ ַדם־זִּ ץ  ֵמִׂ֖ ַעל־חָּ ח  ְזַבֶׁ֥ א־תִּ ֶֹֽ ל )יח(   :' הֶֽ ן׀  ֹדֶׁ֥ אָּ הָּ ל־ְפֵנִׂ֖י  כּוֵריֵ֙  אֶּ בִּ ית 

יא  בִָּ֕ ְתךִ֔ תָּ ֶ֣ יךַאְדמָּ ֶ֑ ' ֱאֹלהֶׂ ית הָּ֣ ֹו: ס   ֵב֖ מֶֽ ב אִּ י ַבֲחֵלֶׁ֥ ִׂ֖ ל ְגדִּ א־ְתַבֵשֶׁ֥ ֶֹֽ  ל

 

יֲאךִ֔   ֶ֣ ְך ְוַלֲהבִּ רֶּ ָ֑ ְרךִׂ֖ ַבדָּ ְשמָּ יך לִּ נִֶּ֔ ְךֵ֙ ְלפָּ ַח ַמְלאָּ י ֹשֵלִּ֤ ֹנכִּּ֜ ה אָּ ֵנָ֨ ֖קֹום)כ( הִּ ל־ַהמ  ִ֛יו    אֶׂ נָּ פָּ ר מִּ מֶּ ֵ֧ שָּ י: )כא( הִּ תִּ ֹנֶֽ ר ֲהכִּ ֶׁ֥ ֲאשֶּ

ֹו   ר בָ֑ ֹו ַאל־ַתֵמֶ֣ ע ְבֹקלִׂ֖ ֹוּוְשַמֶׁ֥ בָֽ ִקרְּ י בְּ ִמ֖ י שְּ ם ִכַּ֥ ֲעכִֶׂ֔ ִפשְּ ֙א לְּ א ִיש  ֹֹ֤ י ל ית   : )כב( כ ִכָּ֣ ִשָ֕ ע  ֹו וְּ ֹקלִ֔ ַמ֙ע בְּ מֹוַעֹ֤ ִתשְּ ָּ֣י ִאם־ש  ִּ

יך ָֽ רֶׂ ת־ֹצרְּ י אֶׂ ִת֖ ַצרְּ יך וְּ בִֶׂ֔ יְּ ת־ֹאָּ֣ ִת֙י אֶׂ ַיבְּ ָֽ א  ר וְּ ר ֲאַדֵבֶ֑ ָּ֣ ל ֲאשֶׂ יֲאךִׁ֗ ֹכ֖ ֶֽ ֱהבִּ נֶּי֒ך וֶּ ֘י ְלפָּ כִּ ְך ַמְלאָּ י־ֵיֵלֶ֣ ֶֽ יֵ֙  : )כג( כִּ ֱאֹמרִּ ֶֽ ל־הָּ  אֶּ

יו:   ֶֽ ְכַחְדתִּ י ְוהִּ ָ֑ י ְוַהְיבּוסִּ ִׂ֖ ּוִּ י ַהחִּ ְכַנֲענִִּ֔ יֵ֙ ְוַהֶֽ זִּ י ְוַהְפרִּ תִִּ֔ חִּ  ְוַהֶ֣

2 
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ם   ָ֑ ֲעֵשיהֶּ ְכַמֶֽ ה  ִׂ֖ ַתֲעשֶּ א  ֶֹׁ֥ ְול ם  ְבֵדִ֔ עָּ ֶֽ תָּ א  ֶֹ֣ ְול םֵ֙  ֵהיהֶּ ֵלאֹלֶֽ ִּ֤ה  ְשַתֲחוֶּ א־תִּ ֶֹֽ ל ר  )כד(  ַשֵב֖ תְּ ר  ַשֵבַּ֥ וְּ ם  ֵסִ֔ רְּ ָּ֣ ה  תְּ ֵר֙ס  ה  י  ִכֹ֤

ם ַמֵצבֹ  ָֽ  :  ֵתיהֶׂ

 שמות פרשת בשלח פרק טו פסוק כו,   .7

יך ' ֱאֹלהִֶּׁ֗ ֹול׀ הֶ֣ ע ְלקֶ֣ ְשַמּ֜ ֹוַע תִּ מָ֨ ם־שָּ ֩ר אִּ יו  )כו( ַויֹאמֶּ ָ֑ קָּ ל־ח  ִׂ֖ כָּ ַמְרתָּ יו ְושָּ ְצֹותִָּ֔ ֲאַזְנתֵָּ֙ ְלמִּ ה ְוַהֶֽ ר ְבֵעינָּיוֵ֙ ַתֲעשִֶּ֔ ִּ֤  ְוַהיָּשָּ

ך: ס  ֶֽ ' ֹרְפאֶּ י הִׂ֖ ֶׁ֥ י ֲאנִּ ִ֛ יך כִּ לִֶּ֔ ים עָּ ֶ֣ שִּ םֵ֙ לֹא־אָּ יִּ ְצַרֵ֙ י ְבמִּ ְמתִּ ר־ַשִּ֤ ה ֲאשֶּ ֲחלָָּ֞ ל־ ַהַמֶֽ ֶֽ  כָּ

  שמות פרשת משפטים פרק כג,  .8

ם   ֵהיכִֶּ֔ ֱאֹלֶֽ  ' הֶ֣ ת  ֵאַ֚ ם  ַוֲעַבְדתִֶּׁ֗ ך)כה(  ָֽ בֶׂ ִמִקרְּ ה  ֖ ַמֲחל  י  ַוֲהִסֹרִתַּ֥ יך  ֶ֑ ת־ֵמימֶׂ אֶׂ וְּ ֖ך  מְּ ת־ַלחְּ ָֽ אֶׂ ך  ִ֛ה  ּוֵבַרַּ֥ ְהיֶּ תִּ א  ֶֹׁ֥ ל )כו(   :

ך   ָ֑ ְבַאְרצֶּ ה  ִׂ֖ רָּ ַוֲעקָּ ה  ֶׁ֥ א ְמַשֵכלָּ ֲאַמֵלָֽ יך  ֖ י מֶׂ ר  ַפַּ֥ ת־ִמסְּ )כז(  אֶׂ ַהמֹ :  וְּ יך  נִֶׂ֔ פ  לְּ ח  ֲאַשַלָּ֣ ִת֙י  ימ  ת־ֵאָֽ ם  אֶׂ ע ִ֔ ל־ה  ת־כ  אֶׂ ִת֙י 

ף  רֶׂ יך ֹעָֽ ֖ יך ֵאלֶׂ ָ֛ בֶׂ ל־ֹאיְּ ת־כ  י אֶׂ ַתִתִּ֧ נ  ם וְּ ֶ֑ הֶׂ א ב  ֹ֖ ב ר ת  ַּ֥ י : )כח( ֲאשֶׂ ת־ַהִחִּוִּ֧ ה אֶׂ ש ֗ ֵגרְּ ֶ֑יך וְּ נֶׂ פ  ה לְּ ֖ ע  ת־ַהִצרְּ י אֶׂ ִתַּ֥ ַלחְּ ש  וְּ

יך ָֽ נֶׂ פ  י ִמלְּ ת־ַהִחִת֖ אֶׂ י וְּ ַנֲעִנָ֛ כְּ ת־ַהָֽ ִׂ֖יך  אֶׂ נֶּ פָּ נּו מִּ ִ֛ ְרשֶּ א ֲאגָּ ֵֹ֧ יך  : )כט( ל ִׂ֖ לֶּ ה עָּ ֶׁ֥ ה ְוַרבָּ מִָּ֔ ץֵ֙ ְשמָּ רֶּ אֵָּ֙ ִּ֤ה הָּ ְהיֶּ ן־תִּ ת פֶּ ָ֑ חָּ ֶ֣ה אֶּ נָּ ְבשָּ

ץ: )לא( ְושַ  רֶּ ֶֽ אָּ ת־הָּ ִׂ֖ אֶּ ה ְונַָּחְלתָּ ִ֔ ְפרֶּ ר תִּ ֶ֣ ד ֲאשֶּ ָ֑יך ַעַ֚ נֶּ פָּ נּו מִּ ִׂ֖ ְרשֶּ ט ֲאגָּ ט ְמַעִ֛ ה: )ל( ְמַעֶׁ֥ ֶֽ דֶּ ַים־ ַחַיֶׁ֥ת ַהשָּ ְלךִׁ֗ מִּ ת־ְגב  י אֶּ ֶ֣ תִּ

ים ְשתִִּ֔ ֶ֣ם ְפלִּ ְכֹרֶׁ֥   סּוףֵ֙ ְוַעד־יָּ יך: )לב( לֹא־תִּ ֶֽ נֶּ פָּ מֹו מִּ ִׂ֖ ץ ְוֵגַרְשתָּ רֶּ אִָּ֔ י הָּ ת ֹיְשֵבֶ֣ ם ֵאַ֚ ן ְביְֶּדכִֶּׁ֗ ֵתֶ֣ י׀ אֶּ ֶ֣ ר כִּ ָ֑ ר ַעד־ַהנָּהָּ ִׂ֖ ְדבָּ מִּ ת  ּומִּ

ֵהיהִֶּ֔  ת־ֱאֹלֶ֣ אֶּ ַתֲעֹבדֵ֙  י  ִּ֤ כִּ י  ָ֑ לִּ ֹאְתךִׂ֖  יאּו  ֶׁ֥ ן־ַיֲחטִּ פֶּ ְבַאְרְצךִ֔  ֵיְשבּוֵ֙  א  ִֹּ֤ ל )לג(  ית:  ֶֽ ְברִּ ם  ִׂ֖ ֵהיהֶּ ְוֵלאֹלֶֽ ם  ִ֛ הֶּ ְלךִׂ֖    םלָּ ֶׁ֥ה  ְהיֶּ י־יִּ ֶֽ כִּ

ש: פ   ְלמֹוֵקֶֽ

 

  רש"י שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .9

 אם בא לבגוד בה, שלא לקיים בה מצות ייעוד, וכן אביה, מאחר שבגד בה ומכרה לזה:  -בבגדו בה 

  רשב"ם שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .10

מאחר שהוא בוגד בה שאינו מייעדה דכת' במלאכי באשת נעורים אשר ]אתה[ בגדת בה    - בבגדו בה  

 והיא חברתך ואשת בריתך: 

  אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .11

יבגוד בבת למכרה לנכרישאמר הכתוב בבגדו בה. והטעם,   ונוציאנה כי אם האב  , לא נעזבנה אנחנו 

 א ימשול בה.מרשותו, ול

  בכור שור שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח  .12

"אכן בגדה אשה מריעה" כמו  ישאנה,  בוגד בה, שלא  "בגידה" שייך  14בבגדו בה: כשהוא  כי לשון   ,

ביד יעל.   15כשאינו רוצה להתחבר בה. למוכרה: כמו למוסרה, כמו "כי ביד אשה ימכור ה' את סיסרא"

 לא ינהג בה מנהג שפחות אלא

  רמב"ן שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .13

ימכור איש את בתו הקטנה לאמה לא תצא כצאת העבדים האלה  כי  זו שיאמר  ודרך הפשט בפרשה 

הנזכרים בשביעית )לעיל בפסוק ב( וביובל )ויקרא כה מ(, שלא יוכל האב להוציאה מביתו לעולם אם 

יניו ותשא חסד לפניו, אבל יקחנה לו לאשה כרצונו. ואם רעה בעיני אדוניה אשר יעדה  תיטיב הנערה בע

להיות לו לאשה, כי הקונה בת ישראל לקחתה לו לאשה יקנה אותה, והנה היא מיועדת לו מן הסתם.  

כי אסור לו להניחה עוד ביד אדון מעת שיאמר לא  ועתה אם לא יחפוץ בה אדוניה, והפדה האב הנזכר,  

כי זאת בגידה שימכור אדם בתו זולתי    י לקחתה, ולא יוכל למכרה לעם נכרי בבואו לבגוד בה,חפצת

. או טעמו שכל מוכר בתו בוגד בה. ואם שלש אלה, היעוד לו או לבנו או הפדיון  למי שיוכל לישא אותה

 לא יעשה לה, אז תצא חנם אין כסף כצאת העבדים הנזכר: 

  פסוק ח חזקוני שמות פרשת משפטים פרק כא .14
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בבגדו בה שאינו רוצה לישאנה. לשון בגידה שייך בענין פרידת איש מאשה כמו אשר אתה בגדת בה 

בבגדו בה שלא היה לו למכור את בתו  .  ....  והיא חברתך ואשת בריתך. ואומר כאשר בגדה אשה מרעה

 . ומכרה

  בעל הטורים שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .15

)ח( בבגדו. ב' במסורה. הכא לא ימשל למכרה בבגדו בה. ואידך ותתפשהו בבגדו )בראשית לט יב(. 

והיינו דאמר ר' אליעזר )קידושין יח ב( כיון שפירש טליתו עליה שוב אינו רשאי למכרה, דילפינן לה  

בגדו לשון מבגדו דהתם שהוא בגד ממש. ור"ע נמי דסבר כיון שבגד בה שוב אינו רשאי למכרה ודורש ב

בגידה, ואיהו נמי יליף בגד דהתם מהכא, שגם לשם היתה בגידה שסובר כמאן דאמר )סוטה לו ב( לעשות  

 צרכיו נכנס אלא שנראית לו דמות אביו: 

  ספורנו שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .16

שבנו לו  לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה. האב בהיותו בוגד בבתו למכרה, כאמרו הלא נכריות נח

נכרי בישראל, שקנה איש ישראל את בת  פועל איש  וזה אחר שיראה  טו(,  כי מכרנו )בראשית לא, 

 ישראל שלא לשם אישות, לא ימשול למכרה אחר כך לעם נכרי כזה: 

  רש"ר הירש שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .17

הבגד שאנו לובשים ": לעשות מעשה כלפי מישהו, שאינו אלא מעשה "בגד".  -בה. "בגד ב    -בבגדו  

. אם לא נצדיק  מזכה כל אדם לצפות ממנו שימצא בנו אדם, ושמעשינו יהיו רק מעשים הראויים לאדם

ודומה לכך  .  ללא פנימיות האדם"  בגד, הווה אומר: " הרי "בוגדים" אנחנואת האימון שרוחשים לנו,  

. נתנו בנו אימון של  מעילה" היא העמדת פנים בדבר של קדושהשל כהן. " לבושו" ו"מעיל",  מעל"

האב נהג בבתו שלא כדרך האבות,  כהן, ועשינו מעשה של "מעיל כהנים" )השווה פי' ויקרא ה, טו(.  

 . ולא כפי שהבת זכאית לצפות מאביה

  מלבי"ם שמות פרשת משפטים פרק כא פסוק ח .18

ע ס"ל דמעות הראשונות לקדושין נתנו, וא"כ מוכר הוא באופן זה ואף אם קדשה אחר אם רצה ליעד ור"

מיעד דחלו קדושי ראשון. והגר"א מגיה לא ימכור ע"מ שלא ליעד, ולדבריו הוא הפלוגתא של ר"מ 

 וחכמים )קדושין י"ט(: 

  א:י  פרק מכות מסכת משנה .19

ין  ְדרִּ גֶּת  ַסְנהֶּ ד  ַההֹורֶּ חָּ בּועַ   אֶּ ְקֵראת  ַבשָּ ית  נִּ נִּ ְבלָּ י.  חָּ זָּר  ַרבִּ ְלעָּ ן  אֶּ ד,  אֹוֵמר  ֲעַזְריָּה  בֶּ חָּ ים  אֶּ ְבעִּ נָּה  ְלשִּ י .  שָּ   ַרבִּ

י  ַטְרפֹון א  ְוַרבִּ יבָּ ים  ֲעקִּ לּו,  אֹוְמרִּ ינּו  אִּ יִּ ין  הָּ ְדרִּ ם  נֱֶּהַרג  לֹא  ְבַסְנהֶּ דָּ ם  אָּ ן.  ֵמעֹולָּ ְמעֹון  ַרבָּ ן  שִּ יֵאל  בֶּ , אֹוֵמר  ַגְמלִּ

ין ֵהן ַאף ים שֹוְפֵכי ַמְרבִּ מִּ ֵאל  דָּ ְשרָּ  : ְביִּ

  תלמוד בבלי מסכת מכות דף י עמוד ב .20

אנה לידו וגו', כאשר יאמר  ר"ש בן לקיש פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא: ואשר לא צדה והאלהים

משל הקדמוני מרשעים יצא רשע וגו', במה הכתוב מדבר? בשני בני אדם שהרגו את הנפש, אחד הרג  

בשוגג ואחד הרג במזיד, לזה אין עדים ולזה אין עדים, הקדוש ברוך הוא מזמינן לפונדק אחד, זה שהרג 

עליו והרגו, זה שהרג במזיד נהרג, וזה במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרג בשוגג יורד בסולם ונפל  

 שהרג בשוגג גולה.
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 .[1]אמונה באלוהים –ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  .1

  –ְתמּוָנה -ַתֲעֶשה ְלָך ֶפֶסל, ְוָכל-לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני. לֹא  .2

 .איסור עשיית צלמיםו  עבודה זרה, איסור מונותאיזם

 . נשיאת שם ה' לשווא איסור  –ה' ֱאֹלֶהיָך ַלָשְוא -ֵשם-לֹא ִתָשא ֶאת .3

 : שמור(.ואתחנן: זכור. ביתרו)ב שבתמצוות ה –יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו -ָזכֹור ֶאת .4

 . כיבוד אב ואםמצוות  –ִאֶמָך -ָאִביָך ְוֶאת-ַכֵבד ֶאת .5

 . ָצחלֹא ִתְר  .6

 .לֹא ִתְנָאף .7

 .לֹא ִתְגֹנב .8

 .עדות שקראיסור  – ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשֶקר -לֹא  .9

 .לֹא ַתְחֹמד .10
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