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חק לישראל – פרשת מסעי יום א'
תורה -

במדבר פרק לג'

משה
ֶׁ
או ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְלצִ ְבאֹ ָתם ְּביַד
)א( אֵ ֶּלה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר יָצְ ּ
משה וְ אַ הֲ רֹן:
או ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְל ִצ ְבאֹ ָתם ְ ּביַד ׁ ֶ
וְ אַ ֲ
הרֹן) :א( אֵ ּלֶ ה ַמ ְסעֵ י ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֲא ׁ ֶשר יָ צְ ּ
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן:
ידא ְדמ ׁ ֶ
)א( ִא ּ ֵלין ַמ ְּטלָ נֵי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי נְ פָ ק ּו ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְלחֵ ילֵ יהוֹ ן ִּב ָ

משה אֶ ת מוֹ צָ אֵ יהֶ ם ְל ַמ ְס ֵעיהֶ ם ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה וְ אֵ ֶּלה ַמ ְס ֵעיהֶ ם
ֶׁ
)ב( וַ יִ ּ ְכ ּתֹב
משה אֶ ת מוֹ צָ אֵ יהֶ ם ְל ַמ ְס ֵעיהֶ ם ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה וְ אֵ ּלֶ ה ַמ ְס ֵעיהֶ ם
ֶׁ
ְלמוֹ צָ אֵ יהֶ ם) :ב( וַ יִ ּ ְכ ּתֹב
ְלמוֹ צָ אֵ יהֶ ם:

ימ ָרא ַדיְ ָי וְ ִא ּ ֵלין ַמ ְּטלָ נֵיהוֹ ן ְל ַמ ּ ְפקָ נֵיהוֹ ן:
ֹשה יָת ַמ ּ ְפקָ נֵיהוֹ ן ְל ַמ ְּטלָ נֵיהוֹ ן ַעל ֵמ ְ
)ב( ו ְּכ ַתב מ ׁ ֶ

אשוֹ ן ִמ ּ ָמח ֳַרת
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
עו ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס ַּבח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ
)ג( וַ יִ ּ ְס ּ
עו מֵ ַר ְע ְמסֵ ס ַּבח ֶֹד ׁש
או בְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּביָד ָר ָמה ְל ֵעינֵי ּ ָכל ִמצְ ָריִ ם) :ג( וַ יִ ּ ְס ּ
הַ ּ ֶפסַ ח יָצְ ּ
או ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּביָ ד ָר ָמה
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ַּבח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ִמ ּ ָמ ֳח ַרת הַ ּפֶ סַ ח יָ צְ ּ
ְל ֵעינֵי ָּכל ִמצְ ָריִ ם) :ג( וּנְ ָטל ּו ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס ְּב ְיַרחָ א קַ ְד ָמאָ ה ְּבחַ ְמ ׁ ָשא ַעשְׂ ָרא יוֹ ָמא ְלי ְַרחָ א קַ ְד ָמאָ ה ִמ ָּב ַתר יוֹ ָמא
יש גְּ לֵ י ְל ֵעינֵי ָּכל ִמצְ ָראֵ י:
ְד ּ ִפ ְסחָ א נְ פָ ק ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ֵר ׁ

שה
ומצְ ַריִ ם ְמקַ ְּב ִרים אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ִה ָּכה יְ הֹוָ ה ָּבהֶ ם ָּכל ְּבכוֹ ר ּובֵ אלֹהֵ יהֶ ם ָע ָ ׂ
)ד( ּ ִ
שה
ומ ְצ ַריִ ם ְמקַ ְ ּב ִרים אֵ ת ֲא ׁ ֶשר ִה ָּכה יְ הֹוָ ה ָּבהֶ ם ָּכל ְ ּבכוֹ ר ּובֵ אלֹהֵ יהֶ ם ָע ָ ׂ
יְ הֹוָ ה ְׁשפָ ִטים) :ד( ּ ִ
יְ הֹוָ ה

ְׁשפָ ִטים) :ד( ו ִּמצְ ָראֵ י ְמקַ ְּב ִרין יָת ִ ּדי ְק ַטל יְ ָי ְּבהוֹ ן ָּכל בּ ו ְּכ ָרא ו ְּב ַטעֲ וַ ְתהוֹ ן עֲ בַ ד יְ ָי ִ ּדינִ ין:

ֲנו
עו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס וַ ַ ּיח ּ
ֲנו ְ ּבסֻ כּ ֹת) :ה( וַ יִ ּ ְס ּ
עו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס וַ ַיּח ּ
)ה( וַ יִ ּ ְס ּ
ְּבסֻ כּ ֹת) :ה( וּנְ ָטל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ַר ְע ְמסֵ ס ו ְּׁשרוֹ ְּבסֻ כּ ֹת:

ֲשר ִּב ְקצֵ ה הַ ּ ִמ ְד ָּבר:
ֲנו ְבאֵ ָתם א ׁ ֶ
עו ִמ ּ ֻסכּ ֹת וַ ַיּח ּ
)ו( וַ יִ ּ ְס ּ
בר) :ו( וּנְ ָטל ּו ִמ ּ ֻסכּ ֹת ו ְּׁשרוֹ ְבאֵ ָתם ִ ּדי ִּב ְס ַטר ַמ ְד ְּב ָרא:
אֲשר ִּב ְקצֵ ה הַ ּ ִמ ְד ָּ
ְבאֵ ָתם ׁ ֶ
)ו(

ֲנו
עו ִמ ּ ֻסכּ ֹת וַ ַ ּיח ּ
וַ יִ ּ ְס ּ

רש"י
)א( אלה מסעי  -למה נכתבו המסעות הללו.
להודיע חסדיו של מקום .שאעפ"י שגזר
עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר לא תאמר
שהיו נעים ומטולטלי' ממסע למסע כל
ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה .שהרי
אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות .צא
מהם י"ד שכולם היו בשנה ראשונה קודם
גזירה .משנסעו מרעמסס עד שבאו לרתמה.
שמשם נשתלחו המרגלים שנא' )במדבר יב(
ואחר נסעו העם מחצרות וגו' )שם יג( שלח
לך אנשים וגו' .וכאן הוא אומר ויסעו
מחצרות ויחנו ברתמה למדת שהיא במדבר

נביא

פארן ועוד הוצא משם ח' מסעות שהיו לאחר
מיתת אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת
הארבעים נמצא שכל שמנה ושלשים שנה לא
נסעו אלא עשרים מסעות .זה מיסודו של
רבי משה הדרשן .ורבי תנחומא דרש בו דרשה
אחרת משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו
למקום רחוק לרפאותו כיון שהיו חוזרין
התחיל אביו מונה כל המסעות אמר לו כאן
ישננו כאן הוקרנו כאן חששת את ראשך וכו'
)במדבר רבה(:
)ד( ומצרים מקברים  -טרודים באבלם:

– ירמיה פרק ב' ד'-ט'

עו ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ּ ֵבית יַעֲ קֹב וְ כָ ל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל:
)ד( ִׁש ְמ ּ

)ד( קבילו פתגמא דיי בית

יעקב וכל זרעית בית ישראל:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום א'
כו אַ ח ֲֵרי
ֲקו ֵמ ָעלָ י וַ ּי ְֵל ּ
או אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם ִּבי ָעוֶל ִּכי ָרח ּ
)ה( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ַמה ּ ָמצְ ּ
לו) :ה( כדנן אמר יי מה אשכחו אבהתכון במימרי שקר ארי אתרחקו מדחלתי וטעו בתר
הַ הֶ בֶ ל וַ יּ ְֶה ָּב ּ
טעותא והוו ללמא:

נו ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם הַ ּמוֹ ִל ְ
נו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
יך אֹ ָת ּ
רו אַ יֵּה יְ הֹוָ ה הַ ּ ַמעֲ לֶ ה אֹ ָת ּ
)ו( וְ לֹא אָ ְמ ּ
ָשב
יש וְ לֹא י ׁ ַ
ְּבאֶ ֶרץ עֲ ָרבָ ה וְ ׁש ּוחָ ה ְּבאֶ ֶרץ צִ יָּה וְ צַ ְל ָמוֶת ְּבאֶ ֶרץ לֹא ָעבַ ר ָּב ּה ִא ׁ
שם) :ו( ולא אמרו נדחל מן קדם יי דאסיק יתנא מארעא דמצרים דדבר יתנא במדברא בארע
אָ ָדם ׁ ָ
מישר וחרוב בארע צדיא וטולימותא בארע דלא עדא בה אנש ולא אתותב אנשא תמן:

או אֶ ת
או וַ ְּת ַט ּ ְמ ּ
טובָ ּה וַ ּ ָת ֹב ּ
)ז( וָ אָ ִביא אֶ ְתכֶ ם אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ַּכ ְר ֶמל לֶ ֱאכֹל ּ ִפ ְרי ָּה וְ ּ
עבָ ה) :ז( ואעלית יתכון לארע דישראל דהות מנצבא ככרמלא
ש ְמ ּ ֶתם ְלתוֹ ֵ
אַ ְרצִ י וְ ַנחֲלָ ִתי ַ ׂ
למיכל אבה וטובה ועלתון וסאיבתון ית ארע בית שכינתי ואחסנתי שויתון לפולחן טעותא:

עו ִבי
עונִ י וְ הָ ר ִֹעים ּ ָפ ְׁש ּ
שי הַ ּתוֹ ָרה לֹא יְ ָד ּ
רו אַ יֵּה יְ הֹוָ ה וְ תֹ ְפ ֵ ׂ
)ח( הַ כּ ֹהֲ נִ ים לֹא אָ ְמ ּ
כו) :ח( כהניא לא אמרו נדחל מן קדם יי
וְ הַ נְּ ִב ִ
לו הָ לָ ּ
או בַ ַּב ַעל וְ אַ ח ֲֵרי לֹא יוֹ ִע ּ
יאים נִ ְּב ּ
ומלפי אוריתא לא אליפו למידע דחלתי ומלכיא מרדו במימרי ונביאי שקרא מתנבן בשום טעותא ובתר
דלא יהנון להון אזלו:

)ט( לָ כֵ ן עֹד אָ ִריב ִא ְּתכֶ ם נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וְ אֶ ת ְּבנֵי ְבנֵיכֶ ם אָ ִריב:
לאתפרעא מנכון אמר יי ומן בני בניכון דאם יעבדון כעובדיכון אנא עתיד לאתפרעה:

)ט( בכן אנא עתיד

רש"י
)ו( ולא אמרו איה ה'  -כי נלך אחרי אלהים
אחרי' .ערבה  -פלנור"א בלעז .ושוחה -
נטויה אינפוושיא"ה בלעז .ציה  -דישגאט"ה
בלעז .וצלמות  -לשון חשך הוא:
)ז( אל ארץ הכרמל  -לארעא דישראל דהות
מנצבא ככרמלא ,פירש נטועה כיער:

כתובים

)ח( תופשי התורה  -סנהדרין .והרועים -
המלכים .נבאו בבעל  -בשם הבעל:
)ט( עוד אריב  -טרם אביא עליכם רעה
אתווכח עמכם עוד ע"י נביאי אע"פי שרבתי
עמכם כבר ימים רבים:

 -תהילים פרק ה' ז'-יב'

ומ ְר ָמה יְ ָת ֵעב יְ הֹוָ ה:
יש ָ ּד ִמים ּ ִ
)ז( ְּתאַ ֵּבד ּד ְֹב ֵרי כָ זָב ִא ׁ

)ז( תאבד ממללי כדבותא אנש שדי

דם זכי ונכלא ירחק יי:

ית ָך אֶ ְׁש ּ ַתחֲוֶה אֶ ל הֵ יכַ ל קָ ְד ְׁש ָך ְּביִ ְראָ ֶת ָך:
וַ אֲנִ י ְּברֹב חַ ְס ְ ּד ָך אָ בוֹ א בֵ ֶ

)ח(
בסגיאי טובך אעול לביתך אסגוד להיכלא דקודשך בדחלתך:

יְ הֹוָ ה נְ חֵ נִ י ְבצִ ְדקָ ֶת ָך ְל ַמ ַען ׁשוֹ ְר ָרי

)ט (
בצדקתך מן בגלל תושבחי תקין קדמי אורחתך:

הושר

}הַ יְ ׁ ַשר{ ְלפָ נַי ַ ּד ְר ּ ֶכ ָך:

)ח( ואנא

)ט( יי דבר יתי

יקון) :י( מטול
תוחַ גְּ ֹרנָם ְל ׁשוֹ נָם ַיח ֲִל ּ
יהו נְ כוֹ נָה ִק ְר ָּבם הַ ּווֹ ת קֶ בֶ ר ּ ָפ ּ
)י( ִּכי אֵ ין ְּב ִפ ּ
דלית בפומהון דרשיעי כיונתא גופיהון מלין אתרגושתא היך שיול פתיח גרונהון לישנהון משעעין:

רו בָ ְך:
הַ א ֲִׁש ֵ
לו ִמ ּמֹעֲ צוֹ ֵתיהֶ ם ְּברֹב ּ ִפ ְׁשעֵ יהֶ ם הַ ִ ּדיחֵ מוֹ ִּכי ָמ ּ
ימם אֶ ל ִֹהים יִ ּ ְפ ּ

)יא(
)יא( חיב להון אלהא יתבטלון ממלכתהון בסגעא מרדהון אתקל להון ארום מרדו במימרך:

צו ְב ָך אֹ הֲבֵ י ְׁש ֶמ ָך:
ֵנו וְ ָתסֵ ְך ָעלֵ ימוֹ וְ י ְַע ְל ּ
חו כָ ל חוֹ סֵ י בָ ְך ְלעוֹ לָ ם יְ ַר ּנ ּ
)יב( וְ יִ שְׂ ְמ ּ

)יב(

ויחדון כל מסברון במימרך לעלם ישבחון ותטל עלויון ויבדחון בך רחמי שמך:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום א'
רש"י
)ז( איש דמים ומרמה  -זה עמלק וזרעו:
)ח( ואני  -אבא ביתך להודות לך ברב חסדך
שהפלאת עלינו להראותינו נקמה מהם:
)ט( שוררי  -עויני המצפים שאבגוד בך
ותעזבני ,שוררי כמו )במדבר כד( אשורנו ולא
קרוב:
)י( כי אין בפיהו נכונה  -נראים כאוהבים
והם אויבים .קרבם הוות  -מחשבותם

משנה

מרמה .קבר פתוח גרונם  -לבלוע יגיע
אחרים כקבר הבולע את הגוף .יחליקון -
דברי חלקלקו':
)יא( ממועצותיהם  -שהם יועצים על ישראל,
ואז ישמחו כל חוסי בך:
)יב( ותסך עלימו  -תגונן ותסוכך עלימו.
ויעלצו בך  -כשיראו שאתה תברך רעיך
ואוהביך:

 -שביעית פרק י'

ֲנות ,אֵ ינ ָּה
)א( ְׁש ִב ִ
יעיתְ ,מ ׁ ַש ּ ֶמטֶ ת אֶ ת הַ ּ ִמ ְלוָ ה ִּב ְׁשטָ ר וְ ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְׁש ָטר .הַ ּקָ פַ ת הַ ח ּ
אשוֹ ן
הודה אוֹ ֵמר ,הָ ִר ׁ
ְמ ׁ ַש ּ ֶמטֶ ת .וְ ִאם עֲ ָ ׂשאָ ּה ִמ ְלוָ הֲ ,ה ֵרי זוֹ ְמ ׁ ַש ּ ֶמטֶ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אשוֹ ן ְמ ׁ ַש ּ ֵמט .שְׂ כַ ר ָ ׂשכִ יר ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ּ ֵמט .וְ ִאם עֲ ָ ׂשאוֹ ִמ ְלוָ הֲ ,ה ֵרי זֶה ְמ ׁ ַש ּ ֵמט.
הָ ִר ׁ
יעיתְ ,מ ׁ ַש ּ ֶמטֶ ת .וְ ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ּפוֹ סֶ קֶ ת
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ּפוֹ סֶ קֶ ת בַ ּ ְׁש ִב ִ
יעית ,אֵ ינ ָּה ְמ ׁ ַש ּ ֶמטֶ ת:
ַּב ּ ְׁש ִב ִ
רע"ב ) -א( שביעית משמטת את המלוה -
המלוה את חברו ועברה עליו שביעית אחר
ההלואה ,אינו יכול לתבוע הלואתו מחבירו,
דכתיב )דברים טו( שמוט כל בעל משה ידו:
בשטר  -שכתב לו שטר באחריות נכסים,
ושעבד קרקעות על המלוה ,דמחזי כמי
שמשכן קרקעות אצלו ,אף על פי כן שביעית
משמטתו :הקפת החנות  -שקנה ממנו
באמנה :אינה משמטת  -דאין זה חוב ואין זו
דרך מלוה :ואם עשאה מלוה  -שחשב עם
הקונה וזקפן עליו במלוה :הראשון הראשון
משמט  -אם לקח באמנה פעם ראשונה מן
החנות וחזר ולקח שניה ,הראשונה נעשית
מלוה ומשמטת ,ולא השניה .חזר ולקח
שלישית ראשונה ושניה נעשו מלוות ושביעית

משמטתן ,ולא השלישית ,וכן לעולם,
האחרונה אין שביעית משמטתה וכל האחרות
שביעית משמטתן ,הואיל והיה ראוי שיתן
מעות הראשונה קודם שיקח השניה בהקפה
ולא נתן ,נעשית ראשונה מלוה וכן לעולם.
ואין הלכה כר' יהודה :כל מלאכה שפוסקת
בשביעית  -אם שכר שכיר זה ממלאכות
הפוסקות בשביעית כלומר ,ממלאכות שאסור
לעשותן בשביעית ,כגון חרישה וקצירה
ועבודת קרקע ,נעשה שכר זה בשביעית
כמלוה ושביעית משמטתו .ואם לא ,ששכר זה
שחייב לו היה משאר מלאכות שאין אסורות
בשביעית ,לא נעשה כמלוה ואין שביעית
משמטתו .ואין הלכה כר' יוסי:

ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהִ ,אם הָ ָיה הַ ח ֶֹד ׁש ְמעֻ ָּברְ ,מ ׁ ַש ּ ֵמט.
)ב( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה וְ ִח ְ ּלקָ הּ ְּבר ׁ
שה בֵ ית
וְ ִאם לָ או ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ּ ֵמט .הָ אוֹ נֵס ,וְ הַ ְמפַ ּ ֶתה ,וְ הַ ּמוֹ צִ יא ׁ ֵשם ָרע ,וְ כָ ל ַמעֲ ֵ ׂ
ִּדין ,אֵ ינָן ְמ ׁ ַש ּ ְמ ִטין .הַ ּ ַמ ְלוֶ ה ַעל הַ ּ ַמ ְׁשכּ וֹ ן ,וִ הַ ּמוֹ סֵ ר ְׁש ָטרוֹ ָתיו ְלבֵ ית ִ ּדין ,אֵ ינָן
ְמ ׁ ַש ּ ְמ ִטין:
רע"ב ) -ב( השוחט את הפרה  -בשנה
שביעית וחלקה ביום ראשון של שני ימים
טובים של ראש השנה ,אם היה אלול מעובר,

נמצא דיום ראשון שנתחלקה היה חול והיה
יום אחרון של אלול של שנה השביעית,
ושביעית משמטת בסופה דכתיב )שם( מקץ
שבע שנים תעשה שמטה :האונס והמפתה -
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שנותנים חמשים שקל :והמוציא שם רע -
שנותן מאה :וכל מעשה בית דין  -ממון
שכתבו עליו פסק דין חייב אתה ליתן לו :אין
משמטין  -שכיון שפסקו בית דין על הממון
כגבוי דמי וכאילו הגיע לידו :המלוה על
המשכון  -דכתיב )דברים טו( ואשר יהיה לך

את אחיך תשמט ידך ,פרט לזה שיש לאחיך
בידך :והמוסר שטרותיו לבית דין  -דכתיב
ואשר יהיה לך את אחיך ,פרט למוסר
שטרותיו לבית דין ,שבית דין יש להם זה
החוב אצל אחיו:

דמן הַ ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶש ִה ְת ִקין ִה ֵּלל הַ זָּקֵ ןְּ ,כ ׁ ֶש ָראָ ה
רוזְ בּ ּול ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ּ ֵמט .זֶה אֶ חָ ִ
)ג( ּ ְפ ּ
תוב ַּב ּתוֹ ָרה )דברים
עו הָ ָעם ִמ ְ ּלהַ ְלווֹ ת זֶה אֶ ת זֶה וְ עוֹ ְב ִרין ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ּ
ׁ ֶשנִּ ְמנְ ּ
ָ
ָ
רוזְ בּ ּול:
טו( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְלך ּ ֶפן יִ ְהיֶה ָדבָ ר ִעם ְלבָ ְבך ְּב ִליּ ַַעל וגו'ִ ,ה ְת ִקין ִה ֵּלל ּ ְפ ּ
רע"ב ) -ג( פרוזבול  -פרוז תקנה ,בול
עשירים ,דכתיב )ויקרא כו( ושברתי את גאון
עוזכם ,ואמר רב יוסף אלו בולאות שביהודה,
תקנה לעשירים שלא יעברו על השמר לך פן
יהיה דבר עם לבבך בליעל ,ותקנה לעניים
שימצאו מי שילוה להם .והשמטת כספים
בזמן הזה דרבנן ,דכתיב )דברים טו( וזה דבר
השמטה שמוט כל בעל משה ידו ,בשתי

שמטות הכתוב מדבר ,אחת שמיטת קרקעות
ואחת שמיטת כספים ,בזמן שאתה משמט
קרקע אתה משמט כספים ,ובזמן שאי אתה
משמט קרקע אי אתה משמט כספים ,ורבנן
הוא דתקינו שמיטת כספים בזמן הזה ,ומשום
הכי היה כח ביד הלל לתקן פרוזבול להפקיע
דין השמיטה ,הואיל ואין שמיטת כספים
בזמן הזה אלא מדברי סופרים:

ופלוֹ נִ י הַ ַ ּדיָּנִ ים ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם
יש ּ ְפלוֹ נִ י ּ ְ
רוזְ בּ ּול ,מוֹ סֵ ר אֲנִ י לָ כֶ ם ִא ׁ
גופוֹ ׁ ֶשל ּ ְפ ּ
ֶהו ּ
)ד( ז ּ
נו ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשאֶ ְרצֶ ה .וְ הַ ַ ּדיָּנִ ים חוֹ ְת ִמין ְל ַמ ּ ָטה,
ּ ְפלוֹ נִ יֶ ׁ ,ש ָּכל חוֹ ב ׁ ֶשיּ ֶׁש ִליֶ ׁ ,שאֶ גְ ּ ֶב ּ ּ
אוֹ הָ ֵע ִדים:
רע"ב ) -ד( זהו גופו של פרוזבול  -עיקרו
ושרשו :והדיינים חותמים למטה או העדים
 -להכי קתני הדיינים או העדים ,ללמדך

שיכול העד להיות דיין או הדיין עד ,דבדרבנן
עד נעשה דיין ,ופרוזבול דרבנן הוא:

סולים.
סולְׁ .ש ָט ֵרי חוֹ ב הַ ּמֻ ְק ָ ּד ִמיםְ ּ ,פ ּ ִ
רוזְ בּ ּול הַ ּמֻ ְק ָ ּדםָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ הַ ְמאֻ חָ רָ ּ ,פ ּ
)ה( ּ ְפ ּ
רוזְ בּ ּול ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד.
וְ הַ ְמאֻ חָ ִריםְּ ,כ ׁ ֵש ִרים .אֶ חָ ד לֹוֶה ֵמח ֲִמ ּ ׁ ָשה ,כּ וֹ ֵתב ּ ְפ ּ
רוזְ בּ ּול אֶ חָ ד ְלכֻ ָּלם:
ח ֲִמ ּ ׁ ָשה לֹוִ ין ֵמאֶ חָ ד ,אֵ ינוֹ כוֹ ֵתב אֶ ָּלא ּ ְפ ּ
רע"ב ) -ה( פרוזבול המוקדם  -שזמנו
מוקדם שנכתב בכסליו וזמנו הכתוב בתוכו
מתשרי קודם ,כשר ,מפני שהורע כוחו של
מלוה בכך דפרוזבול אינו מועיל אלא
להלואות שלפניו דמשנמסרו לבית דין הרי הן
כגבויות ושוב אין משמיטות ,הלכך הלואות
הבאות אחריו שלא נמסרו לבית דין
משמיטות ,נמצא דמפסיד במה שהקדים זמנו.
אבל פרוזבול המאוחר פסול ,שאיחר זמנו
והוא הלוה בינתים וכשמוציא פרוזבול זה
ורואים בית דין הזמן ,סבורים שאותן הלואות
קדמו לפרוזבול ,ונמצא גובה שלא כדין :שטרי
חוב המוקדמים פסולים  -כגון דקאי בניסן
וכתב בשטר זמן תשרי שלפניו פסולים משום

דגובה שלא כדין מן הלקוחות שבין תשרי
לניסן ,וקנסינהו רבנן דלא ליגבו בשטר זה מן
הלקוחות כלל ואפילו מניסן ולהלן ,גזירה
שמא יגבה מאותן שבין תשרי לניסן שלא כדין.
ומיהו לא הוי השטר פסול מחמת שהעדים
שחתמו בו הוו רשעים שחתמו על שטר
מוקדם בשקר ,דמצו העדים למימר אנחנו על
עיקר המלוה חתמנו ולא על הזמן שלא באנו
להעיד שנכתב ונחתם ביומו :והמאוחרים
כשרים  -דהורע כחו של מלוה שאינו טורף
לקוחות אלא מזמן שכתוב בשטר :כותבין
פרוזבול לכל אחד ואחד  -שכל מלוה ומלוה
צריך שימסור שטרותיו לבית דין ויכתוב לו
פרוזבול ,הלכך כשחמשה לווין מאחד אינו
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כותב אלא פרוזבול אחד ,שאין כאן אלא
מלוה אחד אף על פי שהלוין מרובין ,כשיהיה

למלוה פרוזבול אחד על כולן דיו:

הו
הוא ְּבתוֹ ְך ָ ׂ
ש ֵד ּ
רוזְ בּ ּול אֶ ָּלא ַעל הַ ּקַ ְרקַ עִ .אם אֵ ין לוֹ ְ ,מז ּ ֶַכה ּ
)ו( אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין ּ ְפ ּ
רוזְ בּ ּולַ .ר ִּבי
הוא .הָ יְ ָתה לוֹ ָ ׂ
ש ֶדה ְממֻ ְׁש ּ ֶכנֶת ָּב ִעיר ,כּ וֹ ְת ִבין ָעלֶ יהָ ּ ְפ ּ
ָּכל ׁ ֶש ּ
יש ַעל נִכְ סֵ י ִא ְׁש ּתוֹ  ,וִ לַ יְ תוֹ ִמים ַעל נִ ְכסֵ י אַ ּ ִפ ְטרוֹ ּ ִפין:
חֻ צְ ּ ִפית אוֹ ֵמר ,כּ וֹ ְת ִבין לָ ִא ׁ

רע"ב ) -ו( אלא על הקרקע  -אלא אם כן
יש לו קרקע ללוה ,שאז חשוב החוב כגבוי
ביד בית דין ולא קרינא ביה לא יגוש :אם אין
לו  -ללוה ,ומלוה יש לו ,מזכה לו מלוה
ללוה בתוך שדהו קרקע כל דהו ,וכותבים
עליו פרוזבול ואפילו החוב מאה מנה ,משום
דקרקע כל שהוא ראויה לגבות בה כל חובו
כגון דגבי והדר גבי עד דמשלים כל חובו:

היתה לו  -ללוה שדה ממושכנת בעיר בין
שאחרים משכנו אותה לו ,בין שמשכן הוא
לאחרים ,כותבים פרוזבול :כותבין לאיש על
נכסי אשתו  -כגון קרקע של נכסי מלוג
שהוא אוכל פירות :על נכסי אפוטרופין -
שלווין לצורך היתומים והיתומים אין להם
קרקע:

הֲרי ִהיא כַ ּקַ ְרקַ ע ,וְ כוֹ ְת ִבין ָעלֶ יהָ
ֵ
)ז( ַּכ ֶ ּו ֶרת ְ ּדבוֹ ִריםַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמר,
רוזְ בּ ּול ,וְ אֵ ינָהּ ְמקַ ּ ֶבלֶ ת טֻ ְמאָ ה ִּב ְמקוֹ ָמ ּה ,וְ הָ רוֹ ֶדה ִמ ּ ֶמ ּנָה ַּב ּ ׁ ַש ָּבת חַ יָּב.
ּ ְפ ּ
ומקַ ּ ֶבלֶ ת טֻ ְמאָ ה
רוזְ בּ ּולְ ּ ,
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים אֵ ינ ָּה ַּכ ּקַ ְרקַ ע ,וְ אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין ָעלֶ יהָ ּ ְפ ּ
טור:
ִּב ְמקוֹ ָמ ּה ,וְ הָ רוֹ ֶדה ִמ ּ ֶמ ּנָה ַּב ּ ׁ ַש ָּבתָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ז( כוורת דבורים וכו'  -כשהיא
מחוברת בטיט הכל מודים שהיא כקרקע
לכל דבר ,ואם היתה מונחת על גבי יתדות
הכל מודים שהיא כמטלטלים ואינה כקרקע,
לא נחלקו אלא שמונחת על גב קרקע ואינה
מחוברת בטיט :ר' אליעזר אומר הרי היא
כקרקע  -ונקנית בכסף בשטר ובחזקה
כקרקע ,וכותבין עליה פרוזבול  -אם יש
ללוה כוורת כאילו היה לו קרקע :ואינה

מקבלת טומאה  -כדרך שהקרקע המחובר
אינו מקבל טומאה :והרודה  -מחלות דבש
שבתוכה בשבת ,חייב חטאת ,כתולש דבר
ממקום חבורו ,דכתיב )שמואל א יד( ויטבול
אותה ביערת הדבש ,וכי מה ענין יער אצל
דבש ,אלא ,מה יער התולש ממנו בשבת חייב
חטאת ,אף דבש הרודה ממנו בשבת חייב
חטאת .ואין הלכה כר' אליעזר:

ֹאמר לוֹ ְמ ׁ ַש ּ ֵמט אֲנִ י .אָ ַמר לוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי כֵ ן,
יעית ,י ַ
)ח( הַ ּ ַמחֲזִ יר חוֹ ב ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ֶאֱמר )דברים טו( וְ זֶה ְ ּדבַ ר הַ ּ ְׁש ִמ ּ ָטהַּ .כ ּיוֹ צֵ א בוֹ  ,רוֹ צֵ חַ ׁ ֶש ּגָ לָ ה ְל ִעיר
נוֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יְ קַ ּ ֵבל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רו לוֹ אַ ף ַעל ּ ִפי
צו אַ נְ ׁ ֵשי הָ ִעיר ְלכַ ְּבדוֹ  ,י ַ
ֹאמר לָ הֶ ם רוֹ צֵ חַ אֲנִ י .אָ ְמ ּ
ִמ ְקלָ טוֹ וְ ָר ּ
ֶאֱמר )שם יט( וְ זֶה ְ ּדבַ ר הָ רוֹ צֵ חַ :
כֵ ן ,יְ קַ ּ ֵבל ֵמהֶ םֶ ׁ ,ש ּנ ַ
רע"ב ) -ח( המחזיר חוב בשביעית  -בסוף
שביעית דהיינו בשמיטתה ,שאין שביעית
משמטת אלא בסופה שנאמר )דברים טו(
מקץ שבע שנים :אמר לו אף על פי כן -
אמר לו הלוה אף על פי כן אני רוצה לפרוע
לך :יקבל ממנו  -ולא עוד אלא שמותר לו
שתהא ידו פשוטה לקבל בשעה שאומר לו

משמט אני :שנאמר וזה דבר השמטה -
כלומר דיבור בעלמא שמוציא מפיו שהוא
משמט דיו ,ובדיבור ראשון שאמר משמט אני
סגי ,ואין צריך שיאמר וישנה שנאמר וזה דבר,
אין לך אלא דיבור ראשון ,וכן וזה דבר
הרוצח:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום א'
רו
רוחַ חֲכָ ִמים נוֹ חָ ה הֵ ֶ
)ט( הַ ּ ַמחֲזִ יר חוֹ ב ַּב ּ ְׁש ִב ִ
נו .הַ לּ ֹוֶה ִמן הַ ּגֵ ר ׁ ֶשנִּ ְת ּגַ יְ ּ ּ
ימ ּ ּ
יעיתּ ,
נוָּ .כל
רוחַ חֲכָ ִמים נוֹ חָ ה הֵ ֶ
ימ ּ ּ
בָ נָיו ִע ּמוֹ  ,לֹא ַיחֲזִ יר ְלבָ נָיו .וְ ִאם הֶ חֱזִ ירּ ,
נו:
רוחַ חֲכָ ִמים נוֹ חָ ה הֵ ֶ
הַ ּ ִמ ּ ַט ְל ְט ִליןְ ,
ימ ּ ּ
נִקנִ ין ִּב ְמ ִׁשיכָ ה .וְ כָ ל הַ ְמקַ יֵּם אֶ ת ְ ּדבָ רוֹ ּ ,
רע"ב ) -ט( המחזיר חוב בשביעית  -לוה
שאמר למלוה אף על פי כן ומחזיר לו
מעותיו ,רוח חכמים נוחה הימנו :לא יחזיר
לבניו - ,אינו חייב להחזיר לבניו אם מת
הגר :אם החזיר רוח חכמים נוחה הימנו -
ודוקא לבניו שנתגיירו עמו ,משום דנכרי יורש
את אביו מן התורה דכתיב )דברים ב( כי
ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר ,ואם לא
יחזיר לבניו יש לחוש שמא יחזרו לסורם
שיאמרו אם היו נכרים היו יורשים אביהם
והיו צריכין להחזיר להם .אבל אם היתה
הורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה

גמרא

דמעולם לא ירשו את אביהם מן התורה ,ולא
היתה ירושה זו ראויה להם לעולם ,אין לחוש
בזה שמא יחזרו לסורם ,והמחזיר להם אין
רוח חכמים נוחה הימנו :כל המטלטלין נקנין
במשיכה  -וכל זמן שלא משך יכול כל אחד
מהם לחזור בו ,ואף על פי שנתן המעות אין
המעות קונות עד שימשוך החפץ הנקנה ,ואף
על פי כן המקיים את דבריו ואינו חוזר בו
ואפילו לא משך ,רוח חכמים נוחה הימנו,
דהכי תניא ,איפת צדק והין צדק )ויקרא יט(
שיהא לאו שלך צדק והין שלך צדק:

 -ברכות דף מז' ע"א

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין המסובין
רשאין לאכול כלום עד שיטעום הבוצע יתיב רב ספרא וקאמר לטעום
איתמר למאי נפקא מינה שחייב אדם לומר בלשון רבו תנו רבנן שנים
ממתינין זה לזה בקערה שלשה אין ממתינין הבוצע הוא פושט ידו תחלה
ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול הימנו הרשות בידו רבה בר בר
חנה הוה עסיק ליה לבריה בי רב שמואל בר רב קטינא קדים ויתיב
וקמתני ליה לבריה אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי העונים
רב חסדא אמר מפי רוב העונים אמר ליה רמי בר חמא מאי שנא רובא
דאכתי לא כליא ברכה מיעוטא נמי לא כליא ברכה אמר ליה שאני אומר
כל העונה אמן יותר מדאי אינו אלא טועה :תנו רבנן אין עונין לא אמן
חטופה ולא אמן קטופה ולא אמן יתומה ולא יזרוק ברכה מפיו בן עזאי
אומר כל העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים חטופה יתחטפו ימיו קטופה
יתקטפו ימיו וכל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו:
רש"י על הגמרא
לטעום איתמר  -אין חלוק בדבר ,אלא
שחייב לומר בלשון רבו :קדים  -רבה בר בר
חנה לישב על השולחן ולשנות לבנו הלכות
סעודה ,לפי שהחתן רגיל לבצוע ,והיה מלמדו
היאך יעשה :לבצוע  -לפרוס הפרוסה מן

הפת :עד שיכלה אמן מפי העונים  -אמן
אחר ברכת המוציא ,דאף עניית אמן מן
הברכה היא ,ואמרינן בפרק כיצד מברכין )דף
ל"ט ב'( צריך שתכלה ברכה קודם בציעה:
חטופה  -שקורין את האלף בחטף ולא

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת מסעי יום א'
בפתח ,ואומר אמן והוא צריך לומר אמן:
קטופה  -שמחסר קריאת הנו"ן ,שאינו
מוציאה בפה שתהא נכרת :יתומה  -שלא
שמע הברכה ,אלא ששמע שעונין אמן ,והא
א'(
נ "א
)סוכה
בהחליל
דאמרינן
שבאלכסנדריא של מצרים היו מניפים

זוהר

בסודרים כשהגיע עת לענות אמן אלמא לא
שמעי וקא ענו ,הנהו מידע ידעי שהם עונים
אחר ברכה ,ועל איזו ברכה הם עונים ,אלא
שלא היו שומעים את הקול :ולא יזרוק ברכה
מפיו  -במהירות ,שדומה עליו כמשא ,אלא
שחוק קבוע הוא לו:

– בשלח דף נח' ע"א

ר' ִחזְ ִק ּיָה ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים י( לָ ּ ָמה יְ ָי ּ ַתעֲ מוֹ ד ְּב ָרחוֹ ק ּ ַת ְע ִלים ְל ִע ּתוֹ ת ַּב ָ ּצ ָרה,
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ובנֵי
ילאְ ּ ,
ילא ְלעֵ ָּ
הוא סָ ִליק ְל ֵע ָּ
יך ּ
מוְ ּ ,
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדחוֹ בֵ י ָע ְל ָמא ּגָ ְר ּ
יהוַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין
ָשא צַ וְ ִ
נ ָׁ
וחין וְ ַנ ְח ִּתין ִ ּד ְמ ִעין ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדיִ ְׁש ּגַ ח ָעלַ יְ ּ
וברֹב
יהוְּ ,כ ֵדין ְּכ ִתיבְ ּ ,
ילאְ ּ ,
ילא ְל ֵע ָּ
יהו סָ ִליק ְל ֵע ָּ
ות ׁש ּובָ ה ִא ְת ָמ ּנַע ִמ ּנַיְ ּ
ְ ּד ִא ּ
גְּ אוֹ נְ ָך ּ ַת ֲהרוֹ ס קָ ֶמ ָ
יך:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
גָאותאַ ,על
הוא ּ ּ ָ
ר' יִ צְ חָ ק אָ ַמר ,הַ אי ְק ָראְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתלָ בַ ׁש ּ ְ
יך ּ
דו יַחַ ד ַעל יְ ָי וְ ַעל
עֲ ַמ ְמיָא ְ ּדיִ ְת ַּכנְּ ׁש ּון ָעלֵ ּ
יהְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים ב( וְ רוֹ זְ נִ ים נוֹ ְס ּ
ינון ִׁש ְב ִעין קַ ְסטוֹ ִרין ִמ ָּכל ִעיבָ ר) ,נ"א עמין( ְל ִא ְת ַּכנְּ ׁ ָשא
ְמ ִׁשיחוֹ  .וְ ָתאנָא זְ ִמינִ ין ִא ּ ּ
רושלַ ם קַ ְר ּ ָתא
ולמֶ ְע ַּבד ְק ָרבָ א ַעל יְ ּ ׁ ָ
הוא זִ ְמנָא ְּבאוֹ ְכלוֹ ִסין ְ ּדכָ ל ָע ְל ָמאְ ּ ,
ְּבהַ ּ
ְ
ומאי אַ ְמ ֵרי ,נוֹ ִקים ַעל
הואַ ּ .
יה ְד ּ ְ
יטין ָעלֵ ּ
ולאַ ח ֲָדא ֵע ִ
ישאְ ּ ,
קַ ִ ּד ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה:
יה ,וְ ַעל הֵ יכָ לֵ ּ
ולבָ ַתר ַעל ַע ּ ֵמ ּ
יתאְ ּ ,
ּ ַפ ְטרוֹ נָא ְּבקַ ְד ִמ ָ
ְ
יהוּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,תהלים ב( יוֹ ׁ ֵשב ַּב ׁ ָש ַמיִ ם
זַמין ּ ְ
ְּכ ֵדין ִ
הוא ְלחַ יְ ּיכָ א ָעלַ יְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
יהו,
הוא ּגָ ּ ָ
הוא זִ ְמנָא יִ ְל ַּב ׁש ּ ְ
אוותא ָעלַ יְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יִ שְׂ חַ ק יְ ָי יִ ְל ַעג לָ מוֹ ְּ .בהַ ּ
אֲשר יִ ּגֹף יְ ָי
ינון ִמן ָע ְל ָמאְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,זכריה יד( וְ זֹאת ִּת ְהיֶה הַ ּ ַמ ּגֵ פָ ה ׁ ֶ
וִ ׁ ֵ
ישיצִ ּ
הוא עוֹ ֵמד ַעל ַרגְ לָ יו:
רושלַ ם הָ ֵמק ְּב ָ ׂ
או ַעל יְ ּ ׁ ָ
אֶ ת ָּכל הָ ַע ּ ִמים א ׁ ֶ
שרוֹ וְ ּ
ֲשר צָ ְב ּ
קו ְד ׁ ָשא
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ִמ ּ ְׁש ֵמ ּ
יה ְ ּד ַרב יֵיסָ א סָ בָ א ,וְ הָ ִכי אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,ז ִַמין ּ
ְּב ִר ְ
רושלַ ם,
קו ְליִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִליְ ּ ׁ ָ
יך
ינון ַמ ְל ִכיןּ ְ ,ד ָע ּ
הוא ְלאַ ֲחיָיא ְלכָ ל ִא ּ ּ
ּ
ולכָ ל ְׁשאַ ר ַמ ְלכֵ י ַע ּ ִמין,
ולסַ נְ חֵ ִריבְ ּ ,
בוכַ ְדנֶצַ רְ ּ ,
לופינוֹ סּ ,ונְ ּ
נוסְ ,ל ּ ִ
ְלאַ נְ ְ ּד ִריאָ ּ
יתא ,וְ יִ ְת ָּכנְּ ׁש ּון ִע ּ ְמהוֹ ן ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין ,וְ ז ּ ִַמין
ול ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה לוֹ ן ְּכקַ ְד ִמ ָ
יהְ ּ ,
יבו ּ ֵביתֵ ּ
ְ ּדחָ ִר ּ
ְ
ְּ
הוא
יהו ְּב ִא ְת ּגַ ְ ּליָיא ,סַ ח ֲָרנֵי יְ ּ ׁ ָ
רושלַ ם .ה ֲָדא ּ
הוא ְל ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ִמ ּנַיְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
או ַעל
ֶׁ
ֲשר יִ ּגֹף יְ ָי אֶ ת ָּכל הָ ַע ּ ִמים
ִד ְכ ִתיב ,וְ זֹאת ִּת ְהיֶה הַ ּ ַמ ּגֵ פָ ה א ׁ ֶ
אֲשר צָ ְב ּ
וברֹב גְּ אוֹ נְ ךָ
אוְּ .כ ֵדין ְּכ ִתיבְ ּ ,
או לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא ׁ ֶ
יְ ר ּ ׁ ָ
אֲשר צָ ְב ּ
ושלַ ם .אֲ ׁ ֶשר יִ צְ ְּב ּ
ּ ַתהֲ רוֹ ס קָ ֶמיךָ:
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חק לישראל – פרשת מסעי יום א'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)ז( אין הקורא רשאי לקרות עד שיאמר לו גדול שבציבור לקרות ואפילו חזן הכנסת או
ראש הכנסת אינו קורא מעצמו עד שיאמרו לו הציבור או גדול שבהם לקרות וצריך
אחד לעמוד עמו בשעת קריאה כדרך חזן העומד עם הקוראין:
)ח( הקורא יש לו לדלג ממקום למקום בענין אחד כגון אחרי מות ואך בעשור שבפרשת
אמור אל הכהנים והוא שלא יקרא על פה שאסור לקרות שלא מן הכתב אפילו תיבה
אחת ולא ישהה בדילוג אלא כדי שישלים התורגמן תרגום הפסוק:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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