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חק לישראל – פרשת שלח יום ה'
תורה -

במדבר פרק יג'

ידי הָ עֲ נָק וְ חֶ ְברוֹ ן
ימן ׁ ֵש ׁ ַשי וְ ַת ְל ַמי יְ ִל ֵ
לו בַ ּנֶגֶ ב וַ ָ ּיבֹא ַעד חֶ בְ רוֹ ן וְ ׁ ָשם אֲ ִח ָ
)כב( וַ יַּעֲ ּ
ימן
לו בַ ּ ֶנגֶב וַ יָ ּבֹא ַעד חֶ ְברוֹ ן וְ ׁ ָשם אֲ ִח ָ
ׁ ֶשבַ ע ׁ ָ
שנִ ים נִבְ נְ ָתה ִלפְ נֵי צ ַֹען ִמצְ ָריִ ם) :כב( וַ ּיַעֲ ּ
שנִ ים נִ ְבנְ ָתה ִל ְפנֵי צ ַֹען ִמצְ ָריִ ם) :כב( ו ְּס ִליק ּו ִב ְדרוֹ ָמא
ידי הָ עֲ נָק וְ חֶ ְברוֹ ן ׁ ֶשבַ ע ׁ ָ
ׁ ֵש ׁ ַשי וְ ַת ְל ַמי יְ ִל ֵ
ימן ׁ ֵש ׁ ַשי וְ ַת ְל ַמי ְּבנֵי גִ ָּב ַריָא וְ חֶ ְברוֹ ן ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין ִא ְת ְּבנִ יאַ ת קֳ ָדם ָטנֵס ְ ּד ִמ ְצ ָריִ ם:
אֲח ָ
אֲתא ַעד חֶ ְברוֹ ן וְ ַת ּ ָמן ִ
וַ ָ

הו
תו ִמ ּ ׁ ָשם זְ מוֹ ָרה וְ אֶ ְׁשכּ וֹ ל עֲ נ ִָבים אֶ חָ ד וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
שאֻ ּ
ֹאו ַעד נַחַ ל אֶ ְׁשכּ ֹל וַ יִ ּ ְכ ְר ּ
)כג( וַ ָיּב ּ
תו ִמ ּ ׁ ָשם
ומן הָ ִר ּמֹנִים ּ ִ
בַ ּמוֹ ט ִּב ְׁשנָיִ ם ּ ִ
או ַעד נַחַ ל אֶ ְׁשכּ ֹל וַ יִ ּ ְכ ְר ּ
ומן הַ ְּתאֵ נִ ים) :כג( וַ ָיּ ֹב ּ
ומן הַ ְּתאֵ נִ ים) :כג( וַ אֲתוֹ ַעד
ומן הָ ִר ּמֹנִ ים ּ ִ
הו בַ ּמוֹ ט ִ ּב ְׁשנָיִ ם ּ ִ
זְ מוֹ ָרה וְ אֶ ְׁשכּ וֹ ל עֲ נ ִָבים אֶ חָ ד וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
שאֻ ּ
אֲריחָ א ִּב ְת ֵרין ו ִּמן ִר ּמוֹ ַנ ּיָא ו ִּמן ְּתאֵ ַנ ּיָא:
נ ְַחלָ א ְד ִא ְת ָּכלָ א ו ְּקצוֹ ִמ ּ ַת ּ ָמן עוֹ בַ ְר ּ ָתא וְ אַ ְת ַּכל ִענְּ ִבין חַ ד וּנְ ָטלוֹ ִהי בַ ִ

תו ִמ ּ ׁ ָשם ְּבנֵי
הוא קָ ָרא נַחַ ל אֶ ְׁשכּ וֹ ל ַעל אֹ דוֹ ת הָ אֶ ְׁשכּ וֹ ל ׁ ֶ
אֲשר ָּכ ְר ּ
)כד( לַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
תו ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּבנֵי
הוא קָ ָרא נַחַ ל אֶ ְׁשכּ וֹ ל ַעל אֹ דוֹ ת הָ אֶ ְׁשכּ וֹ ל ֲא ׁ ֶשר ָּכ ְר ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל) :כד( לַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל:

)כד( ְלאַ ְת ָרא הַ הוּא ְק ָרא נ ְַחלָ א ְדאַ ְת ָּכלָ א ַעל ֵעסַ ק אַ ְת ָּכלָ א ִ ּד ְקצוֹ ִמ ּ ַת ּ ָמן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

תור הָ אָ ֶרץ ִמ ּקֵ ץ אַ ְר ָּב ִעים
תור הָ אָ ֶרץ ִמ ּקֵ ץ אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם) :כה( וַ יּ ׁ ֻ
)כה( וַ יּ ׁ ֻ
בו ִמ ּ ּ
ָש ּ
בו ִמ ּ ּ
ָש ּ
יוֹ ם) :כה( וְ ָתב ּו ִמ ְ ּלאַ ָּללָ א יָת אַ ְר ָעא ִמ ּסוֹ ף אַ ְר ְּב ִעין יוֹ ִמין:

משה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן וְ אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל ִמ ְד ַּבר
ֶׁ
או אֶ ל
)כו( וַ ּי ְֵלכ ּו וַ ָיּ ֹב ּ
אום אֶ ת ּ ְפ ִרי הָ אָ ֶרץ) :כו(
ּ ָפ ָ
יבו אֹ ָתם ָ ּדבָ ר וְ אֶ ת ָּכל הָ ֵע ָדה וַ יּ ְַר ּ
ארן קָ ֵד ׁ ָשה וַ יּ ִָׁש ּ
יבו
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל ִמ ְד ַּבר ּפָ ָ
ֹאו אֶ ל ׁ ֶ
ארן קָ ֵד ׁ ָשה וַ יּ ִָׁש ּ
כו וַ יָ ּב ּ
וַ ּי ְֵל ּ
ֹשה ו ְּלוַ ת אַ הֲ רֹן ו ְּלוַ ת ָּכל
אום אֶ ת ּ ְפ ִרי הָ אָ ֶרץ) :כו( וַ אֲ זָל ּו וְ אָ ת ּו ְלוַ ת מ ׁ ֶ
אֹ ָתם ָ ּדבָ ר וְ אֶ ת ָּכל הָ עֵ ָדה וַ יַ ּ ְר ּ
אֲתיב ּו ָי ְתהוֹ ן ּ ִפ ְת ּגָ ָמא וְ יָת ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא וְ אַ ֲחזֵיאֻ ּנוּן יָת ִא ָּבא
ארן ִל ְרקָ ם וַ ִ
נִש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְד ְּב ָרא ְדפָ ָ
ְּכ ְׁ
ְדאַ ְר ָעא:

רש"י
)כב( ויבא עד חברון ) -סוטה לד( כלב לבדו
הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא
ניסת לחבריו להיות בעצתם וכן הוא אומר
)דברים א( ולו אתן את הארץ אשר דרך בה
וכתיב )שופטים א( ויתנו לכלב את חברון:
שבע שנים נבנתה ) -סוטה לד( אפשר שבנה
חם את חברון לכנען בנו הקטן קודם שיבנה
את צוען למצרים בנו הגדול אלא שהיתה
מבונה בכל טוב על אחד משבעה בצוען ובא
להודיעך שבחה של ארץ ישראל שאין לך
טרשין בארץ ישראל יותר מחברון לפיכך
הקצוה לקברות מתים ואין לך מעולה בכל
הארצות כמצרים שנא' )בראשית יג( כגן ה'
כארץ מצרים וצוען היא המעולה שבארץ
מצרים ששם מושב המלכים שנא' )ישעיה ל(
כי היו בצוען שריו והיתה חברון טובה ממנה
שבעה חלקים:

)כג( זמורה  -שוכת גפן ואשכול של ענבים
תלוי בה :וישאהו במוט בשנים  -ממשמע
שנא' וישאוהו במוט איני יודע שהוא בשנים
מה ת"ל בשנים )סוטה לד( בשני מוטות הא
כיצד שמונה נטלו אשכול אחד נטל תאנה
ואחד רמון יהושע וכלב לא נטלו כלום לפי
שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו כשם שפריה
משונה כך עמה משונה ואם חפץ אתה לידע
כמה משאוי אחד מהם צא ולמד מאבנים
שהקימו בגלגל )יהושע ד( הרימו להם איש
אבן אחת מן הירדן על שכמו והקימוה בגלגל
ושקלום רבותינו משקל כל אחת מ' סאה
וגמירי טונא דמדלי אינש על כתפיה אינו
אלא שליש משאוי ממשאוי שמסייעין אותו
להרים:
)כה( וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום -
והלא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות
פרסה היא ומהלך אדם בינוני עשרה פרסאות
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חק לישראל – פרשת שלח יום ה'
)כו( וילכו ויבואו ) -סוטה לד( מהו וילכו
להקיש הליכתן לביאתן מה ביאתן בעצה רעה
אף הליכתן בעצה רעה :וישיבו אתם דבר -
את משה ואת אהרן:

ליום הרי מהלך ארבעים יום מן המזרח
למערב והם הלכו ארכה ורחבה אלא שגלוי
לפני הקב"ה שיגזור עליהם יום לשנה קצר
לפניהם את הדרך:

נביא

– יהושע פרק ב' כב'-כד' פרק ג' א'-ב'

בו הָ ֹר ְד ִפים וַ יְ בַ ְק ׁש ּו
לשת י ִָמים ַעד ׁ ָש ּ
בו ׁ ָשם ְׁש ׁ ֶ
ֹאו הָ הָ ָרה וַ יּ ְֵׁש ּ
כו וַ ָיּב ּ
)כב( וַ ּי ְֵל ּ
ְ
או) :כב( ואזלו ועלו לטורא ויתבו תמן תלתא יומין עד
הָ ר ְֹד ִפים ְּבכָ ל הַ ֶ ּד ֶרך וְ לֹא ָמצָ ּ
דתבו רדפיא ובעו רדפיא בכל ארחא ולא אשכחו:

רו
ֹאו אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻ
)כג( וַ יּ ׁ ֻ
נון וַ יְ סַ ּ ְפ ּ
ש ַע ִּבן ּ
רו וַ ָ ּיב ּ
דו ֵמהָ הָ ר וַ ּי ַַע ְב ּ
בו ְׁשנֵי הָ אֲ נ ִָׁשים וַ יּ ְֵר ּ
ָש ּ
לוֹ אֵ ת ּ ָכל הַ ּמֹצְ אוֹ ת אוֹ ָתם) :כג( ותבו תרין גברין ונחיתו מן טורא ועברו ואתו לות
יהושע בר נון ואשתעיאו ליה ית כל דערעא יתהון:

ישבֵ י
ֹגו ָּכל ְׁ
)כד( וַ יּ ְ
נו אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ וְ גַ ם ָנמ ּ
רו אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּכי נ ַָתן יְ הוָ ה ְּבי ֵָד ּ
ֹאמ ּ
ֵינו) :כד( ואמרו ליהושע ארי מסר יי בידנא ית כל ארעא ואף אתברו כל
הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ָפנ ּ
יתבי ארעא מן קדמנא:

הוא וְ כָ ל ְּבנֵי
ֹאו ַעד הַ יּ ְַר ֵ ּדן
ּ
עו ֵמהַ ּ ִׁש ִּטים וַ ָיּב ּ
)א( וַ ּי ְַׁש ּ ֵכם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּבבּ ֹקֶ ר וַ יִ ּ ְס ּ
ֹרו) :א( ואקדים יהושע בצפרא ונטלו משטין ואתו עד
נו ׁ ָשם טֶ ֶרם יַעֲ ב ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ִָל ּ
ירדנא הוא וכל בני ישראל ובתו תמן קדם יעברון:
חנֶה) :ב( והוה מסוף
רו הַ ּ ׁש ְֹט ִרים ְּבקֶ ֶרב הַ ּ ַמ ֲ
לשת י ִָמים וַ יּ ַַע ְב ּ
)ב( וַ יְ ִהי ִמ ְקצֵ ה ְׁש ׁ ֶ
תלתא יומין ועברו סרכיא בגו משריתא:

רש"י
)כג( ויעברו  -את הירדן:

כתובים

 -תהילים פרק קז' ו'-י'

צוקוֹ ֵתיהֶ ם ַי ִּצילֵ ם:
קו אֶ ל יְ הֹוָ ה ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם ִמ ּ ְמ ּ
וַ יִ ּצְ עֲ ּ

)ו(
ממעקתהון פצא יתהון:

וַ יּ ְַד ִריכֵ ם ְּב ֶד ֶר ְך יְ ׁ ָש ָרה לָ לֶ כֶ ת אֶ ל ִעיר מוֹ ׁ ָשב:

) ז(
לירושלם קרתא דמיתבא:

דו לַ יהֹוָ ה חַ ְס ּדוֹ וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי אָ ָדם:
יוֹ ּ

)ח(
פרישותיה לבני נשא:

)ז( ודברינון באורח תריצתא למיזל

)ח( יהודון קדם יי מטול חסדיה ומשתען

יע נֶפֶ ׁש ׁשֹקֵ קָ ה וְ נֶפֶ ׁש ְר ֵעבָ ה ִמ ֵּלא טוֹ ב:
ִּכי ִהשְׂ ִּב ַ

)ט (
כפינא מלי טובא:

)ו( וצלו קדם יי כד עיק להון

)ט( ארום אשבע נפש סריקא ונפשא

ְ

ירי עֳ נִ י ּובַ ְרזֶל) :י( על צדקיהו ורברבני ישראל אתנבי ואמר
ֹשך וְ צַ ְל ָמוֶת אֲ ִס ֵ
)י( י ְֹׁשבֵ י ח ׁ ֶ
צדקיהו ורברבני ישראל דגלו בבבל ויתיבו בחשוכא וטולא דמותא והוו אסירין בסגוף שרי פרזלא:
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רש"י
)ז( וידריכם  -וינהגם לפיכך יודו לה' חסדו:
)י( יושבי חשך וצלמות  -אף האסורים בבית

משנה

הסוהר צריכים להודות כשיוצאין מבית
אסוריהם:

– חולין פרק י'

חוצָ ה לָ אָ ֶרץִּ ,ב ְפנֵי הַ ַּביִ ת וְ ׁ ֶשלּ ֹא
)א( הַ זְ ּרוֹ ַע וְ הַ ְ ּלחָ יַיִ ם וְ הַ ּקֵ בָ ה נוֹ הֲ גִ ין ָּבאָ ֶרץ ּ ְ
וב ּ
ומה ִאם הַ חֻ ִ ּליןֶ ׁ ,שאֵ ינָן
ִב ְפנֵי הַ ַּביִ תְּ ,בחֻ ִ ּלין אֲבָ ל לֹא ְבמֻ ְק ָ ּד ִׁשיןֶ ׁ .שהָ יָה בַ ִ ּדיןָ ּ ,
חַ ּי ִָבין ְּבחָ זֶה וְ ׁשוֹ ק ,חַ יּ ִָבין ַּב ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת .קָ ָד ִׁשים ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ְּבחָ זֶה וְ ׁשוֹ ק ,אֵ ינוֹ ִדין
ולבָ נָיו ְלחָ ק
מוד לוֹ ַמר )ויקרא ז( ,וָ אֶ ּ ֵתן אֹ ָתם ְלאַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן ּ ְ
ַּב ּ ַמ ּ ָתנוֹ תַ ּ ,ת ְל ּ
מור ָּב ִענְ יָן:
עוֹ לָ ם ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא ַמה ּ ׁ ֶשאָ ּ
רע"ב ) -א( בארץ ובחוצה לארץ  -משום
דבעי למתני בחולין אבל לא במוקדשין ,תני
לכולהו :בפני הבית  -בזמן שבית המקדש

קיים :ואתן אותם  -בחזה ושוק כתיב ,אותם
מיעוטא הוא ,חזה ושוק אין ,מידי אחרינא
לא:

דו ,חַ יּ ִָבין ַּב ְּבכוֹ ָרה ּובַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת,
מום קָ ּ ַ
בוע ְלהֶ ְק ֵ ּד ׁ ָשן וְ נִ ְפ ּ ּ
)ב( ָּכל הַ ּק ֳָד ִׁשים ׁ ֶש ּקָ ַדם ּ
ולהֵ ָעבֵ דּ ,ווְ לָ ָדן וַ חֲלָ בָ ן מֻ ּ ָתר ְלאַ חַ ר ּ ִפ ְדיוֹ נָן ,וְ הַ ּ ׁשוֹ ח ֲָטן
וְ יוֹ צְ ִאין ְלחֻ ִ ּלין ְל ִה ּגָ זֵז ּ ְ
שר.
ומן הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
חוץ ִמן הַ ְּבכוֹ ר ּ ִ
טור ,וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין ְּת ּ ָ
דוּ ,
תו יִ ּ ָפ ּ
מורה ,וְ ִאם ֵמ ּ
חוץ ּ ָפ ּ
ַּב ּ
ולאַ חַ ר ִמ ָּכאן נוֹ לַ ד לָ הֶ ם
מום עוֹ בֵ ר ְלהֶ ְק ֵ ּד ׁ ָשןְ ּ ,
כּ ֹל ׁ ֶש ּקָ ַדם הֶ ְק ֵ ּד ׁ ָשן אֶ ת ּ ָ
מומן ,אוֹ ּ
חֻלין
ומן הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת ,וְ אֵ ינָן יוֹ צְ ִאין ְל ִ ּ
טורין ִמן הַ ְּבכוֹ ָרה ּ ִ
דוְ ּ ,פ ּ ִ
מום קָ ּ ַ
בוע וְ נִ ְפ ּ ּ
ּ
חוץ חַ יָּב ,וְ עוֹ שִׂ ין
ְל ִה ּגָ זֵז ּ ְ
סור ְלאַ חַ ר ּ ִפ ְדיוֹ נָן ,וְ הַ ּ ׁשוֹ חֲטָ ן ַּב ּ
ולהֵ ָעבֵ דּ ,ווְ לָ ָדן וַ חֲלָ בָ ן אָ ּ
רו:
ְּת ּ ָ
תו יִ ּקָ בֵ ּ
מורה ,וְ ִאם ֵמ ּ
רע"ב ) -ב( כל הקדשים שקדם מום קבוע
להקדשן  -הרי הן כמקדיש עצים ואבנים
לדמיהן ואין בהן קדושת הגוף :ונפדו חייבין
בבכורה  -אם ילדו לאחר שנפדו .אבל קודם
פדיון לא ,דקדושת דמים מדחה מן הבכורה,
שאין קדושה חלה על קדושה :וולדן וחלבן
מותר לאחר פדיונן  -אבל מקדיש תמימים
ונעשו בעלי מומין ונפדו ,ולדן אסור כדלקמן,
ובין רישא דקתני מותר ,ובין סיפא דקתני
אסור ,מיירי כגון דאיעבר לפני פדיונו
ואתיליד לאחר פדיונו .וחלבן נמי דמקדיש
תמימים ונפדו נפקא לן דאסור ,דכתיב
בפסולי המוקדשין שנפדו ,תזבח ואכלת בשר
תזבח ולא גיזה ,ואכלת ולא לכלביך ,בשר ולא
חלב :ואין עושין תמורה  -אפילו קודם
פדיונן .טוב מעיקרא עושה תמורה ואפילו
נמעכשה רע אחר שהקדישו ,אבל רע מעיקרו

אינו עושה תמורה :ואם מתו יפדו  -ואע"פ
שאינן ראויין אלא לכלבים ואנן קיימא לן
דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים ,הני
כעצים בעלמא נינהו ולא נחית להו קדושת
הגוף :חוץ מן הבכור והמעשר  -דאע"ג
דקדם מומן להקדשן ,חלה עליהן קדושה
גמורה לכל דבריהם ,אלא שאין כשרים
ליקרב ,דבכור ברחם תלה רחמנא ,לא שנא
תם ולא שנא בעל מום קדיש ,תם קרב ,ובעל
מום נאכל לכהן במומו .ומעשר בהמה נמי
כתיב ביה )ויקרא כז( העשירי יהיה קודש לה'
לא יבקר בין טוב לרע ,טוב תם ,רע בעל
מום :או מום עובר קודם להקדשן  -דמום
עובר כמאן דליתיה דמי :פטורים מן הבכורה
 דכתיב בפסולי המוקדשין שנפדו ,כצביוכאיל ,מה צבי ואיל פטורים מן הבכורה דהא
כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך כתיב

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת שלח יום ה'
)דברים טו( ,אף פסולי המוקדשין שנפדו
פטורים מן הבכורה :ומן המתנות  -הזרוע
והלחיים והקיבה :ולדן וחלבן אסור -
בדאיעבר לפני פדיונו ואתיליד לאחר פדיונו
מיירי .כדפרישית לעיל .דאי איעבר ואתיליד
לאחר פדיונו ,ולד צבי ואיל הוא .ואי אתיליד
לפני פדיונו ,אפילו קדם מומן להקדשן נמי
ולדן אסור :והשוחטן בחוץ חייב  -ואע"ג
דאינן ראויין לפתח אוהל מועד דהא בעלי
מומין נינהו ותנן הראוי לפתח אוהל מועד

חייבין עליו בחוץ ,ושאינו ראוי לפנים אין
חייבין עליו בחוץ ,מוקמינן לה למתניתן
בדוקין שבעין ,ור' עקיבא היא דאמר אם עלו
לא ירדו ,הלכך הואיל ובפנים לא ירדו ,חייבין
עליהם בחוץ אם שחטן קודם פדיונן :ועושין
תמורה  -קודם פדיונן ,דכתיב )ויקרא כז(
טוב ברע או רע בטוב :ואם מתו  -מעצמן:
יקברו  -דאין פודין את הקדשים להאכילן
לכלבים:

)ג( ְּבכוֹ ר ׁ ֶשנִּ ְת ָע ֵרב ְּב ֵמאָ הִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ ֵמאָ ה ׁשוֹ ח ֲִטין אֶ ת ּ ֻכ ָּלןּ ,פוֹ ְט ִרין אֶ ת ּ ֻכלָ ן אֶ חָ ד
טור ִמן הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת.
ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת ּ ֻכלָ ן ּפוֹ ְט ִרין לוֹ אֶ חָ ד .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט לַ כּ ֹהֵ ן וְ לַ ּנ ְָכ ִריָ ּ ,פ ּ
וְ הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ִע ּ ָמהֶ ן ,צָ ִר ְ
טור ִמן
חוץ ִמן הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ תָ ּ ,פ ּ
יך ׁ ֶשיִ ּ ְר ׁשוֹ ם .וְ ִאם אָ ַמר ּ
יו בָ הֶ ן ַמ ּ ָתנוֹ ת ,נוֹ ְתנָן לַ כּ ֹהֵ ן
הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת .אָ ַמר ְמכוֹ ר ִלי ְּבנֵי ֵמ ֶעיהָ ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה וְ הָ ּ
ומנ ּ ֶַכה לוֹ ִמן
נו בַ ּ ִמ ְׁשקָ ל ,נוֹ ְתנָן לַ כּ ֹהֵ ן ּ ְ
וְ אֵ ינוֹ ְמנ ּ ֶַכה לוֹ ִמן הַ ָ ּד ִמים .לָ קַ ח הֵ ֶ
ימ ּ ּ
הַ ָ ּד ִמים:
רע"ב ) -ג( בכור שנתערב במאה -
מתניתין איירי בבכור שבא ליד כהן ונפל בו
מום ביד כהן ומכרו לישראל במומו .דאי
בבכור ביד ישראל קודם שנתנו לכהן ,אמאי
פוטרין את כולן ממתנות כהונה ,לימא ליה
כהן ,אי בכור הוא כוליה דידיהוא ,אי לא
בכור הוא הב לי מתנתאי .אבל כשכבר בא
ליד כהן ומכרו לישראל במומו ונתערב
במאה .פוטרים את כולן ממתנות כהונה .דכל
חד וחד יכול לדחות את עצמו ולומר לכהן,
שלי בכור הוא שמכרו הכהן ופטור מן
המתנות .דמן הבכור אין נותנים מתנות שאין
קדושה חלה על קדושה :אחד שוחט את כולן
פוטרין לו אחד  -שאי אפשר שלא יהא
הבכור אחד מהן ויכול לומר זה הוא :צריך
שירשום  -שיעשה בה סימן שיבינו הכל שיש
לכהן או לנכרי שותפות בה :ואם אמר לו -
אם אמר כהן לישראל ,פרה זו אני מוכר לך
חוץ מן המתנות שבה :פטור  -ישראל מן

המתנות :אמר לו  -ישראל לחברו טבח,
מכור לי בני מעיה של פרה זו :והיו בהן
מתנות  -הקיבה שהיא אחת מן המתנות:
נותנן  -לוקח זה לכהן :ואין המוכר מנכה לו
מן הדמים  -שהרי היה יודע הלוקח
שהמתנות שם ,וזה לא מכר לו את הקיבה:
לקח הימנו במשקל  -כך וכך הליטרא ,ושלק
לו הקיבה .נותנה לו לוקח לכהן ,שהרי הגזלה
אצלו וצריך להשיב ,והטבח ינכה לו מן
הדמים ,שהרי מכר דבר שאינו שלו . .ואם
עבר השוחט ולא נתן מתנות מן הבהמה ,לא
נאסר הבשר באכילה .אבל מנדין אותו.
ואפילו כהן שפטור מן המתנות ,אם הוא טבח
ששחוט ומחר בשוק ,ממתינין לו שתים ושלש
שבתות ,מכאן ואילך מוציאין ממנו מתנות
ונותנין אותן לכהנים אחרים .ואם קבע בית
מטבחים ,אין ממתינים לו אלא מוציאין ממנו
מיד ,ואם לא רצה ליתן מנדין אותו:

טורִ .מ ּ ׁ ֶשנִּ ְת ּגַ ּיֵר,
)ד( ּגֵ ר ׁ ֶשנִּ ְת ּגַ יֵּר וְ הָ יְ ָתה לוֹ פָ ָרה ,נִ ְׁשח ֲָטה ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ְ
נִת ּגַ יֵּרָ ּ ,פ ּ
ֶהו הַ זְ ּרוֹ ַעִ ,מן הַ ּ ֶפ ֶרק
טורֶ ׁ ,שהַ ּמוֹ צִ יא ֵמחֲבֵ רוֹ ָ ,עלָ יו הָ ְראָ יָה .אֵ יז ּ
חַ יָּב .סָ פֵ קָ ּ ,פ ּ
הודה
הוא ׁ ֶשל נָזִ ירּ .וכְ נֶגְ ּדוֹ בָ ֶרגֶלׁ ,שוֹ קַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ׁ ֶשל אַ ְרכּ ּובָ ה ַעד ַּכף ׁ ֶשל יָד .וְ ּ
ְ
אוֹ ֵמרׁ ,שוֹ ק ִמן הַ ּ ֶפ ֶרק ׁ ֶשל אַ ְרכּ ּובָ ה ַעד סֹבֶ ך ׁ ֶשל ָרגֶ ל .אֵ יזֶהו לֶ ִחיִ ,מן הַ ּ ֶפ ֶרק
ׁ ֶשל לֶ ִחי ַעד ּ ִפ ּקָ ה ׁ ֶשל ּגַ ְר ּג ֶֶרת:
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רע"ב ) -ד( מן הפרק של ארכובה -
הנמכרת עם הראש :עד כף של יד  -עצם
רחב של כתף שקורין אספלדו"ן ,והן שני
עצמות ,העצם האמצעי דהיינו מן הפרק של
ארכובה הנמכרת עם הראש עד מקום
שכנגדו בגמל ניכר ,והעצם העליון המחובר
לגוף .והזכוע הימני בלבד הוא שנותנים לכהן,
דכתיב )דברים יח( ונתן לכהן הזרוע ,המיומן
שבזרוע :והוא של נזיר  -כלומר ,וכן זרוע
בשלה האמור בנזיר ,כך ניטלת :וכנגדו ברגל
שוק  -האמור בשלמים נמי הוו שני עצמות

גמרא

מן הפרק של ארכובה עד בוקא דאטמא
דהיינו כל הירך :סובך של רגל  -היינו פרק
שבין הקולית ועצם האמצעי .ואין הלכה כר'
יהודה :הפרק של לחי  -אצל הצדעים .וחותך
כלפי מטה )עד פיקה של גרגרת  -עד שיפוי
כובע שהיא פקיעתה ופתחה של קנה ,דהיינו
לחיים התחתונות עם הלשון .פירוש אחר,
פיקה של גרגרת טבעת הגדולה של קנה
שעשויה עגולה כפיקה .ופיקה היא עגולה
ככדור ובתוכה נקב שתוחבות הנשים בפלך
להכבידו כשטוות בו:

– חולין דף קלג' ע"א

השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנה:
אמר רבא בדק לן רב יוסף האי כהנא דחטיף מתנתא חבובי קא מחבב
מצוה או זלזולי קא מזלזל במצוה ופשטנא ליה ונתן ולא שיטול מעצמו
אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא אמינא חבובי קא מחביבנא מצוה
כיון דשמענא להא ונתן ולא שיטול מעצמו מיחטף לא חטיפנא מימר אמרי
הבו לי וכיון דשמענא להא דתניא ויטו אחרי הבצע ר' מאיר אומר בני
שמואל חלקם שאלו בפיהם מימר נמי לא אמינא ואי יהבו לי שקילנא כיון
דשמענא להא דתניא הצנועים מושכין את ידיהם והגרגרנים חולקים משקל
נמי לא שקילנא לבר ממעלי יומא דכיפורי לאחזוקי נפשאי בכהני ולפרוס
ידיה אנסיה ליה עידניה אמר רב יוסף האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן
בשבבותיה ודחיקא ליה מילתא ליזכי ליה מתנתא ואף על גב דלא אתי
לידיה במכרי כהונה ולויה רבא ורב ספרא איקלעו לבי מר יוחנא בריה
דרב חנא בר אדא ואמרי לה לבי מר יוחנא בריה דרב חנא בר ביזנא עביד
להו עגלא תילתא א"ל רבא לשמעיה זכי לן מתנתא דבעינא למיכל לישנא
בחרדלא זכי ליה רבא אכל ורב ספרא לא אכל אקריוה לרב ספרא בחלמא
מעדה בגד ביום קרה חומץ על נתר ושר בשירים על לב רע אתא לקמיה
דרב יוסף א"ל דלמא משום דעברי אשמעתא דמר אקריין הכי אמר ליה כי
אמרי אנא באחר שמעא בעל כרחיה מזכי וכי אמרי אנא למאן דלא אפשר
ליה הא אפשר ליה ואלא מ"ט אקריין הכי כלפי רבא ולקריין לרבא רבא
נזוף הוה א"ל אביי לרב דימי ופשטיה דקרא במאי כתיב א"ל בשונה
לתלמיד שאינו הגון דאמר רב יהודה אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו
הגון נופל בגיהנם שנאמר כל חושך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח
ירע שריד באהלו ואין שריד אלא ת"ח שנאמר ובשרידים אשר ה' קורא
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חק לישראל – פרשת שלח יום ה'
אמר רבי זירא אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן
למרקוליס שנאמר כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד וכתיב לא
נאוה לכסיל תענוג:
רש"י על הגמרא
בדק לן  -מנסה אותנו אם נדע להשיב ורבא
כהן היה :דחטיף מתנתא  -מתינוקות
שנושאין אותם לכהנים :מי אמרינן חבובי קא
מחבב המצוה  -ויפה הוא עושה :ונתן -
לכהן ולא שיטול הכהן מעצמו :מימר אמרי
הבו לי  -הייתי שואלו בפה מלא שהייתי
סבור שהוא חיבוב מצוה :חלקם שאלו בפיהם
 דמגני להו קרא לבני שמואל ויטו אחריהבצע אמר רבי מאיר שלא היה עבירת גזל
בידם אלא חלק לויה כגון מעשר ראשון היו
שואלין בפיהם :הצנועים מושכין את ידיהם -
בחילוק לחם הפנים קאמר במס' יומא בטרף
בקלפי )דף לט( משמת שמעון הצדיק נשתלחה
מארה בלחם הפנים :לאחזוקי נפשאי בכהני
 שלא ישתכח הדבר שאני כהן :ופריךוליפרוס ידיה  -כיון שאינו עושה אלא שלא
ישתכח שם כהן מעליו יפרוס ידיו לדוכן כל
השנה ומחזיק נפשיה בכהני :אנסיה ליה
עידניה  -עתים שקבע לתלמידיו היו טורדים
אותו מלישא את כפיו שהיה עוסק לתלמידיו
בעת שהצבור נאספים לבית הכנסת :ודחיקא
ליה מלתא  -לההוא צורבא מרבנן והכהן
רוצה לההנותו יתן לו חלק מתנותיו לקבל
זרוע ולחיים מבני העיר בשביל הכהן והוא
יאכלם :ואע"ג דלא אתי לידיה  -דכהן יכול
לזכות לו :במכרי כהונה ולויה  -בכהן שהיה
ניכר בעיר ורוב בני אדם אוהבים אותו
ונותנין לו המתנות ובאותו כהן אמרינן דיכול
לזכות מעשרותיו לאחר אף על גב דלא אתי
לידיה ,מכרי לשון )מלכים ב יב( איש מאת
מכרו :אמר ליה רבא לשמעיה  -לשמשו של
בעה"ב והוא כהן ובעה"ב נותן לו מתנותיו:
זכי לי מתנתא  -תן לי רשות ליקח מתנותיך
לאוכלם מפני שהלשון עם הלחיים ניתן
לכהנים ובעינן למיכל לישנא בחרדלא שהוא
דבר חשוב וה"נ אמרינן בהשוכר את הפועלים
)בבא מציעא דף פו( כדי להאכילם שלש

לשונות בחרדל ואף על גב דרבא נמי כהן
הוה דקיימא לן )ראש השנה דף יח( דמבני
עלי אתא ובבכורות )דף כז( נמי אמרינן רבא
הוה מבטל תרומת חוצה לארץ ברוב ואכיל
לה בימי טומאתו מיהו מנפשיה לא מצי שקיל
דכתיב ונתן ולא שיטול מעצמו ומימר נמי לא
בעי למימר הבו לי :רב ספרא לא אכל -
משום דלא מטא לידיה דשמעא :מעדה בגד
ביום קרה  -בגד בלוי ונרקב כמו )ישעיהו
סד( וכבגד עדים בעת הקור אינו שוה כלום:
וכמו חומץ על נתר  -שאינו אלא מפסידו
נתר הוא מין צריף אלומ"א בלע"ז :כן שר
בשירים על לב רע  -כן האומר דברי תורה
למי שאינו יודע להבין בהן :משום דעברי
אשמעתא דמר  -שלא סמכתי על שמועתך
שאמרת דמותר לצורבא מרבנן לקבלה אף על
גב דלא אתו לידיה דכהן :כי אמרי אנא
באחר  -היכא דמזכי ליה כהן אחר שאינו
כפוף לו אבל שמעא דבעל הבית על כרחו
מזכי ליה לאדם חשוב שהוא בא בביתו של
בעל הבית אי נמי אימר דאמרי אנא דיכול
לזכות מתנתא לאחר אף על גב דלא אתו
לידיה :דלא אפשר ליה  -כלומר לאיש שהוא
עני ודחוק אבל רבא אפשר ליה ולא דחיקא
ליה מילתא :כיון דלא עבר רב ספרא
אשמעתיה דרב יוסף  -מאי טעמא אקריוה
בחלמיה :כלפי רבא  -כלומר על רבא שלא
ידע להבין בטעמו של רב יוסף הקרוהו לרב
ספרא כך :נזוף הוה  -אני שמעתי משום
דהטיח כלפי מעלה במסכת תענית )דף כד(
דבעא מיטרא ללא צורך משום יקרא דאמיה
דשבור מלכא ואמרינן התם דאיתחזי ליה
אבוה בחלמיה וא"ל מי איכא דמיטרח קמי
שמיא אשני דוכתיך אשני דוכתיה למחר
אשכחיה לפורייה דמרשם בסכיני שנועדו
מלאכי חבלה להורגו בלילה ולי נראה נזוף
משום האי מעשה :ירע שריד באהלו  -למי
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שירע שריד באהלו תלמיד רע :תאכלהו אש
לא נופח  -אשו של גיהנם :כזורק אבן

זוהר

למרקוליס  -זו היא עבודתו כדאמרינן
במסכת ע"ז )דף מט(:

– שלח דף קעה' ע"ב

ופ ְתחָ א
הוא ִּכ ְת ָרא ּ ִ
וְ ָתאנָא ,יְ סוֹ ָדא וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשא ְּב ַמ ְל ָּכא ִמ ְת ַע ְּט ִרין ַּכח ֲָדא .וְ הַ אי ּ
תיב) ,תהלים קיח(
וכ ִ
חו ִלי ׁ ַשעֲ ֵרי צֶ ֶדקְ ּ .
ְלכָ ל ְׁשאַ ר ִּכ ְת ִריןּ ִ .דכְ ִּתיב) ,תהלים קיח( ּ ִפ ְת ּ
יתם אוֹ תוֹ ּוזְ ּכַ ְר ּ ֶתם אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ת יְ ָי,
ור ִא ֶ
זֶה הַ ּ ׁ ַש ַער לַ יְ ָי .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיבְ ּ ,
הֲדותא ,וְ לָ א קַ יְ ימֵ י
ּ ָ
הֲדי סַ
ינון סַ ֵ
ְלאַ ְכ ְללָ א ְּבהַ אי ָּכל ְׁשאַ ר ִּכ ְת ִרין .וְ ַעל ָ ּדא ִא ּ ּ
יהי ִמצְ וַ ת:
יהו ְּבגִ ין ְ ּד ִא ִ
ְּב ּ ְ
דוכ ּ ַתיְ ּ
ישי
כו'ַ ּ ,ת ְׁש ִמ ׁ ֵ
לולָ ב וַ עֲ ָרבָ ה וְ ּ
ימא ,הָ א ּ
ישי ִמצְ וָ ה ,נִזְ ָר ִקין .וְ ִאי ּ ֵת ָ
וְ ָתנֵינָןַ ּ ,ת ְׁש ִמ ׁ ֵ
ימין ַּב ְּכ ִתיבָ ה
דושהְּ ,בגִ ין ִ ּד ְר ִׁש ִ
ישי ְק ּ ּ ׁ ָ
אֲמאי נִ זְ ָר ִקין .אֶ ָּלא ּ ַת ְׁש ִמ ׁ ֵ
ינוןַ ,
ְק ּ ּ ׁ ָ
דושה ִא ּ ּ
ישא:
ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ
ומ ָּכאןְ ,לד' ִס ְט ֵרי
חוטיןְ ,לאַ ֲחזָאָ ה הֵ יך ּ ַת ְליָין ִמ ָּכאן ּ ִ
ינון ּ ִ
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קִ ,א ּ ּ
יהי ִל ָּבא ְ ּדכָ ל הַ אי
יהי ׁ ַש ְל ָטא ַעל כּ ָֹּלאְּ .ב ָרזָא ְ ּדלֵ בּ ְ ,ד ִא ִ
אֲתר .וְ ִא ִ
ָע ְל ָמאֵ ,מהַ אי ָ
הוא ַּב ֵּלבְּ ,דנָפַ ק ֵמחָ ְכ ָמה
ָע ְל ָמא ,וְ ִל ָּבא ְ ּד ִע ָּלאֵ י ,וְ ַת ְליָא ַּב ֵּלב ִע ָּלאָ ה .וְ כ ָֹּלא ּ
עורא ְ ּדהַ אי) ,ס"א ואורכא( ְּדהַ איִ ,א ְּת ַמר ְּבאַ ְתוָ ון
ִע ָּלאָ ה .אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קִׁ ,ש ּ ָ
גְּ ִליפָ ן ְ ּד ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר:
הואַ ,מאן ְ ּדבָ ֵעי ְל ֵמהַ ְך ָּב ַתר ָ ּדחַ ְל ִּתי ,יְ הַ ךְ
ְ
הודה ,אָ ַמר ּ ְ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ינון ַעיְ ינִ יןְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר,
ָּב ַתר ִל ָּבא ָ ּדאּ ,ובָ ַתר ַעיְ ינִ ין ְ ּדקַ יְ ִ
ימין ָעלָ ּהַ .מאן ִא ּ ּ
תורו אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי
)תהלים לא( ֵעינֵי יְ ָי אֶ ל צַ ִ ּד ִ
יקים אֲבָ ל אַ ּ ֶתם לֹא ָת ּ ּ
ֵעינֵיכֶ םַ .מאי ַט ְע ָמא )דף קע"ו ע"א( ְּבגִ ין ְ ּדאַ ּ ֶתם זוֹ נִ ים אַ ח ֲֵריהֶ ם:
אתי אֶ ְתכֶ ם
אֲשר הוֹ צֵ ִ
אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָיאַ ,מאי טַ עֲ ָמא הָ כָ א יְ צִ יאַ ת ִמצְ ַריִ םּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ׁ ֶ
ובהַ אי,
חולָ קָ א ָעאלְ ּ .
קו ִמ ּ ִמצְ ָריִ םְּ ,בהַ אי ּ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם .אֶ ָּלאְּ ,בגִ ין ְ ּדכַ ד נַפְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ְּ
קָ ִטיל
יה ִא ְת ְ ּדכַ ר,
טולָ א ְ ּד ִמצְ ַריִ ם .וְ ַעל ָ ּדא ְּבאַ ְת ֵר ּ
ּ
הוא קָ ּ
אֲתר
ָ
יהְּ .בגִ ין ְ ּדהַ אי ִמצְ וָ הִ ,היא
הו ְּב ָדאַ .מאי ְּבאַ ְת ֵר ּ
ְּ
ובאַ ְת ֵריהּ ִאזְ ְ ּדהַ ר ְל ּ
ִּדילָ ּה:
ָ
נו נִ ְפלָ אוֹ ת.
ימי צֵ ְ
ּ ָתאנֵי ִר ִּבי יֵיסָ אְּ ,כ ִתיב )מיכה ז( ִּכ ֵ
אתך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם אַ ְראֶ ּ ּ
ינון
ימיַּ ,כ ּיוֹ ם ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ִּכ ֵ
בו .אֶ ָּלא ְּכ ִא ּ ּ
קו וְ לָ א ִא ְת ַע ְּכ ּ
יהּ ְ ,דהָ א ְּבחַ ד זִ ְמנָא נ ְַפ ּ
ְ
ְ
הוא
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
זַמין ּ ְ
הו ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לַּ .כך ּ ִ
ּ
יוֹ ִמין ִע ָּל ִאיןּ ְ ,ד ִא ְת ָּב ְרכָ א ְּב ּ
אֲמ ְר ּ ֶתם ַּביוֹ ם
לותאּ ,ו ְכ ֵדין ְּכ ִתיב )ישעיה יב( וַ ַ
הו ְליִ שְׂ ָראֵ ל ִמן ּגָ ּ ָ
ְלאַ ּ ָפקָ א ְל ּ
מוד ַעת זֹאת ְּבכָ ל הָ אָ ֶרץ.
גֵאות ָע ָ ׂשה ּ ַ
רו יְ ָי ִּכי ּ ּ
או וְ גוֹ ' ,ז ּ ְַמ ּ
דו לַ יְ ָי ִק ְר ּ
הוא הוֹ ּ
הַ ּ
הוא
ַמאי ּ ַ
טופָ א ְ ּד ִמצְ וָ הְּ .בהַ ּ
מוד ַעת זֹאתְּ .בגִ ין ְ ּדהַ ְׁש ּ ָתא ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעא זֹאת ְּב ִע ּ ּ
ְ
הוא אָ ִתין
מוסין ִ ּדילָ ּהּ ְ ,דיַעֲ בֵ יד ּ ְ
זִ ְמנָא ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעא זֹאתְּ ,בכַ ּ ָמה נִ ּ ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
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ושמוֹ אֶ חָ ד.
הוא יִ ְהיֶה יְ ָי אֶ חָ ד ּ ְׁ
וְ נִ ִּסין ְּב ָע ְל ָמאְּ ,כ ֵדין ְּכ ִתיב )זכריה יד( ַּביוֹ ם הַ ּ
ָּב ּ ְ
רוך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן .יִ ְמלוֹ ְך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן::
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ט'
)ז( מי שאמר בתחנונים מי שריחם על קן ציפור שלא ליקח האם על הבנים או שלא
לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד ירחם עלינו וכיוצא בענין זה משתקין אותו מפני
שמצות אלו גזרת הכתוב הן ואינן רחמים שאילו היו מפני רחמים לא היה מתיר לנו
שחיטה כל עיקר וכן לא ירבה בכנוים של שם ויאמר האל הגדול הגבור והנורא והחזק
והאמיץ והעיזוז שאין כח באדם להגיע בסוף שבחיו אלא אומר מה שאמר משה רבינו
עליו השלום:
)ח( במנחה אומר שליח ציבור אשרי יושבי ביתך וכו' תהלה לדוד וכו' קורא הוא והעם
מיושב ועומד שליח ציבור ואומר קדיש והם עומדים אחריו ועונין כדרכן ומתפללין
כולם בלחש ואחר כך חוזר שליח ציבור ומתפלל בקול רם כדרך שעשה בשחרית עד
שישלים כל התפלה ונופלים על פניהם ומתחנן ומגביה ראשו הוא והם ומתחנן מעט
מיושב כדרך שעשה בשחרית ועומד ואומר קדיש וכל העם עונין כדרכן ונפטרין
למעשיהם:

ð"òì

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