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 שמות פרק יט 

מֹוַע ִאם ְּוַעָתה) ה ( ְמעו ׁשָ ִּתׁשְ ַמְרֶתם ְּבֹקִלי ּ ּוׁשְ ּ 
 ִּכי ָּהַעִמים ִּמָכל ְּסֻגָלה ִלי ִוְהִייֶתם ְּבִריִתי ֶאת
ִּתְהיו ַּאֶתםְו) ו:(ָהָאֶרץ ָּכל ִלי  ַמְמֶלֶכת ִלי ּ

ר ַּהְדָבִרים ֵּאֶלה ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹּכֲהִנים ְּתַדֵבר ֲאׁשֶ ּ 
ָרֵאל ְּבֵני ֶאל  :ִיׂשְ

 י"רש

 לכם יערב עליכם תקבלו עתה אם - ועתה) ה(

 את ושמרתם :קשות התחלות שכל, ואילך מכאן

 :התורה שמירת על עמכם שאכרות - בריתי

 וסגלת) ח ב קהלת (כמו, חביב אוצר - סגלה
  גונזים שהמלכים טובות ואבנים יקר כלי, מלכים
 ,אומות משאר סגולה לי תהיו אתם כך. אותם

 כל לי כי :נכרת חבתכם שתהא עוד לי יש ומה, עמכם אחרים לי ואין שלי לבדכם אתם תאמרו ולא

 :לכלום ולפני בעיני והם - הארץ

 :היו כהנים דוד ובני) יח ח' ב שמואל (אמר תדא כמה שרים - כהנים ממלכת לי תהיו ואתם) ו(

 :יותר ולא פחות לא - הדברים אלה

 

 אונקלוס

 ארי עממיא מכל חביבין קדמי ותהון קימי ית ותטרון למימרי תקבלון קבלא אם וכען) ה(
 בני עם דתמליל פתגמיא אלין קדיש ועם כהנין מלכין קדמי תהון ואתון) ו( :ארעא כל דילי

 :ישראל
 

 ן"רמב
 אשר הברית - בריתי את ושמרתם וטעם) ה(

 לאלהים להם להיות אבותיכם את כרתי
 אמר א"ור). ז יז בראשית (אחריהם ולזרעם
 מתן אחר ישראל עם משה שיכרות הברית
 דם הנה) ח כד להלן (שאמר כמו, תורה

 הדברים כל על עמכם' ה כרת אשר הברית
 בריתי את שתשמרו, האמת דרך ועל. האלה
 תשמע שמוע אם כי, )כב כג להלן (בי לדבקה
 :אדבר אשר כל ועשית בקולי

 בידי שתהיו - העמים מכל סגולה לי והייתם
 ביד המלך ימסרנו לא נחמד כדבר, סגולה
 ב קהלת (והמדינות מלכים וסגולת כמו, אחר

 ):ח
' ה חלק אשר כטעם - הארץ כל לי כי ואמר
 ד דברים(' ה לקח ואתכם, העמים לכל אותם

 העמים מן אתכם ואבדיל אמר וכך). כ יט
" סגולה "יהיה או). כז כ ויקרא (לי להיות
 כמו, כל הנקראת הארץ לי כי, דבקות

 בכל אברהם את ברך' וה בפסוק שפירשתי
 ואתם וכן. יבין והמשכיל). א כד בראשית(

 ולא, ביחוד לי אתם שתהיו, )ו פסוק (לי תהיו
) שם (במכילתא אמרו וכך. העמים כשאר
 ואיני מעמיד איני כביכול, לי היות ואתם

 הנה אומר הוא וכן, אני אלא עליכם משליט
 קכא תהלים (ישראל שומר יישן ולא ינום לא
 ):ד
 :משרתי ממלכת ותהיו - כהנים ממלכת) ו(

 שאמר כמו, הקדוש באל לדבקה - קדוש וגוי
). ב יט ויקרא(' ה אני קדוש כי תהיו קדושים

 :הבא םובעול הזה בעולם הבטיחם והנה
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 פרי צדיק לחג השבועות
 

 

 

 

 
 

 

 

Rabbi Brovender's Weekly Parsha Shiur in Jerusalem is sponsored by 

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,  
or to sign-up to receive sources in advance. 

 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's 

fully interactive, online Yeshiva 
 

 

 


