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חק לישראל – פרשת וישב יום א'
תורה -

בראשית פרק לז'

ֵשב יַעֲ קֹב ְ ּבאֶ ֶרץ ְמגו ֵּרי אָ ִביו
ֵשב יַעֲ קֹב ְּבאֶ ֶרץ ְמגו ֵּרי אָ ִביו ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען) :א( וַ יּ ׁ ֶ
)א( וַ יּ ׁ ֶ
יתיב יַעֲ קֹב ְּבאַ ְר ָעא ּתוֹ ָתבוּת אֲ בו ִּהי ְּבאַ ְר ָעא דִּ ְכנ ַָען:
ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען) :א( וִ ֵ

ש ֵרה ׁ ָשנָה הָ יָה ר ֶֹעה אֶ ת אֶ חָ יו ַּב ּצֹאן
)ב( אֵ ֶּלה ּת ְֹלדוֹ ת יַעֲ ֹקב יוֹ סֵ ף ּ ֶבן ְׁשבַ ע ֶע ְ ׂ
נְשי אָ ִביו וַ ּיָבֵ א יוֹ סֵ ף אֶ ת דִּ ָּב ָתם ָר ָעה
וְ הוּא נ ַַער אֶ ת ְּבנֵי ִב ְלהָ ה וְ אֶ ת ְּבנֵי זִ ְל ּ ָפה ׁ ֵ
אֶ ל אֲ ִביהֶ ם) :ב( אֵ ּ ֶלה ּת ְֹלדוֹ ת יַעֲ קֹב יוֹ סֵ ף ּ ֶבן ְׁשבַ ע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ָה ָיה ר ֶֹעה אֶ ת אֶ חָ יו ַּב ּצֹאן
וְ הוּא נ ַַער אֶ ת ְ ּבנֵי ִב ְלהָ ה וְ אֶ ת ְ ּבנֵי זִ ְל ּ ָפה נְ ׁ ֵשי אָ ִביו וַ ָ ּיבֵ א יוֹ סֵ ף אֶ ת דִּ ָּב ָתם ָר ָעה אֶ ל א ֲִביהֶ ם:
)ב( ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת יַעֲ קֹב יוֹ סֵ ף ַּבר ְׁשבַ ע ַע ְס ֵרי ְׁשנִ ין ) ַּכד( הֲוָ ה ָר ֵעי ִעם אֲ חוֹ ִהי ַּבעֲ נָא וְ ה ּוא ְמ ַר ּ ֵבי ִעם ְּבנֵי ִב ְלהָ ה
ישא ְלוַ ת אֲבוּהוֹ ן:
וְ ִעם ְּבנֵי זִ ְל ּ ָפה נְ ׁ ֵשי אֲ בו ִּהי וְ אַ יְ ִתי יוֹ סֵ ף יָת דִּ ְּבהוֹ ן ִּב ׁ ָ

ש ָראֵ ל אָ הַ ב אֶ ת יוֹ סֵ ף ִמ ָּכל ָּבנָיו ִּכי בֶ ן זְ קֻ נִ ים הוּא לוֹ וְ ָע ָ ׂשה לוֹ ְּכתֹ נֶת
)ג( וְ יִ ְ ׂ
שה לוֹ ְּכתֹ נֶת ּ ַפ ִּסים:
ּ ַפ ִּסים) :ג( וְ יִ שְׂ ָראֵ ל אָ ַהב אֶ ת יוֹ סֵ ף ִמ ָּכל ָּבנָיו ִּכי בֶ ן זְ קֻ נִ ים הוּא לוֹ וְ ָע ָ ׂ
יה ִּכ ּת ּונָא ְדפַ ּ ֵסי:
יה וַ עֲ בַ ד לֵ ּ
אֲרי בַ ר חַ ִּכים הוּא לֵ ּ
)ג( וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ְרחֵ ם יָת יוֹ סֵ ף ִמ ָּכל ְּבנוֹ ִהי ֵ

אֲביהֶ ם ִמ ָּכל אֶ חָ יו וַ ִּי ְ ׂשנְ א ּו אֹ תוֹ וְ לֹא י ְָכל ּו דַּ ְּברוֹ
)ד( וַ ִּי ְרא ּו אֶ חָ יו ִּכי אֹ תוֹ אָ הַ ב ִ
של ֹם) :ד( וַ ִּי ְרא ּו אֶ חָ יו ִּכי אֹ תוֹ אָ הַ ב אֲ ִביהֶ ם ִמ ָּכל אֶ חָ יו וַ ִּישְׂ נְ א ּו אֹ תוֹ וְ לֹא י ְָכל ּו דַּ ְ ּברוֹ
ְל ׁ ָ
ְל ׁ ָשלֹם:

יה ִל ְׁשלָ ם:
יה וְ לָ א צָ בָ ן ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ֵמ ּ
יה ְרחֵ ם אֲ בוּהוֹ ן ִמ ָּכל אֲ חוֹ ִהי ו ְּסנוֹ ָי ֵת ּ
אֲרי י ֵָת ּ
)ד( וַ חֲזוֹ אֲ חוֹ ִהי ֵ

שנֹא אֹ תוֹ ) :ה( וַ ַיּ ֲחלֹם יוֹ סֵ ף חֲלוֹ ם
)ה( וַ ַיּ ֲחלֹם יוֹ סֵ ף חֲלוֹ ם וַ יּ ּ ֵַגד ְלאֶ חָ יו וַ יּוֹ ִספ ּו עוֹ ד ְ ׂ
יה:
ָת ּ
וַ ַּי ּגֵד ְלאֶ חָ יו וַ יּוֹ ִספ ּו עוֹ ד שְׂ נֹא אֹ תוֹ ) :ה( וַ חֲלַ ם יוֹ סֵ ף חֶ ְל ָמא וְ חַ ִּוי לַ אֲ חוֹ ִהי וְ אוֹ ִסיפ ּו עוֹ ד ְסנוֹ י ֵ
ֲשר חָ לָ ְמ ִּתי) :ו( וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵ יהֶ ם ִׁש ְמע ּו נָא
ֹאמר אֲלֵ יהֶ ם ִׁש ְמע ּו נָא הַ חֲלוֹ ם הַ זֶּה א ׁ ֶ
)ו( וַ יּ ֶ
אֲמר ְלהוֹ ן ְׁש ָמע ּו ְכ ַען חֶ ְל ָמא הָ ֵדין דִּ י חֲלֵ ִמית:
ֲשר חָ לָ ְמ ִּתי) :ו( וַ ַ
הַ חֲלוֹ ם הַ זֶּה א ׁ ֶ

רש"י
א.

וישב יעקב וגו'  -אחר שכתב לך ישובי
עשו ותולדותיו בדרך קצרה שלא היו
ספונים וחשובים לפרש היאך נתיישבו
וסדר מלחמותיהם איך הורישו את החורי
פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך
ארוכה כל גלגולי סבתם לפי שהם
חשובים לפני המקום להאריך בהם וכן
אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד
נח פלוני הוליד פלוני וכשבא לנח האריך
בו וכן בעשרה דורות שמנח ועד אברהם
קצר בהם ומשהגיע אצל אברהם האריך
בו משל למרגליות שנפלה בין החול אדם
ממשמש בחול וכוברו בכברה עד שמוצא
את המרגלית ומשמצאה הוא משליך את
הצרורות מידו ונוטל המרגלית )ד"א וישב
יעקב הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים
פשתן הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן

ב.

הזה היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד
יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו כך
יעקב ראה כל האלופים הכתובים
למעלה תמה ואמר מי יכול לכבוש את
כולן מה כתיב למטה אלה תולדות יעקב
יוסף וכתיב והיה בית יעקב אש ובית
יוסף להבה ובית עשו לקש ניצוץ יוצא
מיוסף שמכלה ושורף את כולם .ברש"י
ישן(:
אלה תולדות יעקב  -ואלה של תולדות
יעקב אלה ישוביהם וגלגוליהם עד שבאו
לכלל יישוב .סבה ראשונה יוסף בן שבע
עשרה וגו' ע"י זה נתגלגלו וירדו
למצרים .זהו אחר ישוב פשוטו של מקרא
להיות דבר דבור על אופניו .ומ"א דורש
תלה הכ' תולדות יעקב ביוסף מפני כמה
דברים אחת שכל עצמו של יעקב לא
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עבד אצל לבן אלא ברחל ושהיה זיו
איקונין של יוסף דומה לו וכל מה שאירע
ליעקב אירע ליוסף זה נשטם וזה נשטם
זה אחיו מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים
להרגו וכן הרבה בב"ר .ועוד נדרש בו
וישב ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו
רוגזו של יוסף צדיקים מבקשים לישב
בשלוה אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים
מה שמתוקן להם לעוה"ב אלא
שמבקשים לישב בשלוה בעוה"ז :והוא
נער  -שהיה עושה מעשה נערות מתקן
בשערו ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה
יפה :את בני בלהה  -כלומר רגיל אצל
בני בלהה לפי שהיו אחיו מבזין אותן
והוא מקרבן :את דבתם רעה  -כל רעה
שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד
לאביו שהיו אוכלין אבר מן החי ומזלזלין
בבני השפחות לקרותן עבדים וחשודים
על העריות ובשלשתן לקה .על אבר מן
החי וישחטו שעיר עזים במכירתו ולא

נביא

ג.

ד.

אכלוהו חי כדי שילקה בשחיטה ועל דבה
שספר עליהם שקורין לאחיהם עבדים
לעבד נמכר יוסף .ועל העריות שספר
עליהם ותשא אשת אדוניו וגו' :דבתם -
כל לשון דבה פרלי"ץ בלע"ז )ריידערייא.
בעריידען( כל מה שהיה יכול לדבר בהם
רעה היה מספר :דבה  -לשון )שיר ז(
דובב שפתי ישנים:
בן זקנים  -שנולד לו לעת זקנתו
ואונקלוס תרגם בר חכים הוא ליה כל
מה שלמד משם ועבר מסר לו .ד"א
שהיה זיו איקונין שלו דומה לו :פסים -
)שבת י( לשון כלי מלת כמו כרפס ותכלת
וכמו כתונת הפסים דתמר ואמנון .ומ"א
על שם צרותיו שנמכר לפוטיפר
ולסוחרים ולישמעאלים ולמדינים:
ולא יכלו דברו לשלום  -מתוך גנותם
למדנו שבחם שלא דברו אחת בפה ואחת
בלב :דברו  -לדבר עמו:

 -עמוס ב ו-יא

לשה ּ ִפ ְׁש ֵעי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַעל אַ ְר ָּב ָעה לֹא אֲ ִׁשיבֶ ּנ ּו ַעל
הוָ ה ַעל ְׁש ׁ ָ
)ו( כּ ֹה אָ ַמר יְ ֹ
ִמ ְכ ָרם ַּב ּ ֶכסֶ ף צַ דִּ יק וְ אֶ ְביוֹ ן ַּ
בעֲ בוּר נַעֲ לָ יִ ם) :ו( כדנן אמר יי על תלתא חובי ישראל ועל
ארבעא לא אשבוק להון עד דזבינו בכספא זכאין וחישיכיא בדיל דיחסנון:

יש וְ אָ ִביו י ְֵלכ ּו אֶ ל
ֹאש דַּ ִ ּלים וְ ֶד ֶר ְך עֲ נָוִ ים י ַּט ּו וְ ִא ׁ
)ז( הַ ּ ׁשֹ ֲא ִפים ַעל עֲ פַ ר אֶ ֶרץ ְּבר ׁ
שי) :ז( דשיטין בעפרא דארעא בריש מסכינא זדין חשיכיא
הַ ּנַעֲ ָרה ְל ַמ ַען חַ ֵּלל אֶ ת ׁ ֵשם קָ ְד ִׁ
מסטן וגבר ואבוהי אזלין על עולמתא בדיל לאחלא ית שמא דקודשי:

)ח( וְ ַעל ְּבגָ ִדים חֲבֻ ִלים י ַּט ּו אֵ צֶ ל ָּכל ִמזְ ּ ֵבחַ וְ יֵין עֲ נו ִּׁשים יִ ְׁש ּת ּו ֵּבית ֱאלֹהֵ יהֶ ם:

)ח(

ועל שוין דמשכון מסחרין בסטר כל אגוריהון וחמר אונסא שתן בית טעותהון:

אֲשר ְּכגֹ בַ ּה ֲא ָרזִ ים ָּג ְבהוֹ וְ חָ ֹסן הוּא
)ט( וְ אָ נ ִֹכי ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי אֶ ת הָ ֱאמ ִֹרי ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ׁ ֶ
תחַ ת) :ט( ואנא שיציתי ית אמורהא מן קדמיהון
ָּכאַ לּ וֹ נִ ים וָ אַ ְׁש ִמיד ּ ִפ ְריוֹ ִמ ּ ַמ ַעל וְ ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ִמ ּ ָ
דכרום ארזין רומיה וחמין הוא כבלוטין ושיציתי אביה מלעילא ושרשוהי מלרע:

יתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וָ אוֹ לֵ ְך אֶ ְתכֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה
)י( וְ אָ נ ִֹכי הֶ עֱ לֵ ִ
שת אֶ ת אֶ ֶרץ הָ אֱ מ ִֹרי) :י( ואנא אסקית יתכון מארעא דמצרים ודברית יתכון במדברא ארבעין
לָ ֶר ׁ ֶ

שנין למירת ית ארעא דאמוראה:

יאים ו ִּמ ַּבחו ֵּריכֶ ם ִלנְ זִ ִרים הַ אַ ף אֵ ין זֹאת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
)יא( וָ אָ ִקים ִמ ְּבנֵיכֶ ם ִלנְ ִב ִ
נְ אֻ ם יְ ֹ
הוָ ה) :יא( ואקימית מבניכון לנביאין ומעולימיכון למלפין האף לית דא בני ישראל אמר יי:
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רש"י
)ח( ועל בגדים חבולים יטו  -תרגם יונתן
על מטות שוויין דמשכון מסתתרין זוקפין
מלוה על העניים וממשכנים אותם ועושים
בגדיהם מצעות ומסובין עליהם בהטייה בעת
סעודתם .בית אלהיהם  -בבית עכו"ם
שהיתה להם אצל מזבח .יטו  -לשון מסיבה
שכל מסיבת סעוד' בהטייה היא שהוא נסמך
על שמאלו .ויין ענושים  -שעונשים אותם
ממון ושותים בו יין:
)ט( כאלונים  -קיישנ"ש בלע"ז .ואשמיד פריו
ממעל  -שרים העליונים .ושרשיו מתחת -
שרים התחתונים ד"א הצרעה היתה מסמא
עיניהם מלמעלה ומסרסתן מלמטן:
)יא( לנזרים  -תרגם יונתן למלפין שהיו
פרושין מדרכי עם הארץ ועוסקים בתורה אין
נזירה בכל מקום אלא לשון פרישה .האף אין
זאת  -בתמיה כלומ' כלום אתם יכולים
להכחיש את זאת:

)ו( על מכרם בכסף צדיק  -הדיינין היו
מוכרי' את מי שהיה זכאי בדין בכסף שוחד
שהיו מקבלים מיד בעל דינו .ואביון בעבור
נעלים  -תרגם יונתן בשני מקומות )לקמן
עמוס ה ח פ"ו( בדיל דיחסנון ואומר אני שכך
פירושו מטין משפט האביון כדי שיצטרך
למכור שדהו שהיה לו בין שדות הדיינין וזה
עוקף עליו ונוטלה בדמים קלים כדי לגדור
ולנעול כל שדותיו יחד ולא יפסיק ביניהם:
)ז( השואפים על עפר ארץ  -על עפר ארץ
שהם הולכים עליהם כל שאפם וכל מחשבתם
בראש דלים הוא איך יגזלו אותם ויטלו את
שלהם ,שאיפה גולושי"ר בלע"ז .ודרך ענוים
יטו וגו'  -החלשים נוטים מדרכם והולכין
דרך עקלתון מפני יראתם כמה דאת אמר
)איוב כד( יטו אביונים מדרך .אל הנערה -
המאורסה:

כתובים

 -משלי ח ז-יב

שפָ ַתי ֶר ׁ ַשע:
ֱמת י ְֶה ּ ֶגה ִח ִּכי וְ תוֹ עֲ בַ ת ְ ׂ
ִּכי א ֶ

) ז(
רשעא:

)ז( מטול דקושטא רנא פומי וריחוקא דשפותי

ְּבצֶ ֶדק ָּכל ִא ְמ ֵרי ִפי אֵ ין ָּבהֶ ם נִ ְפ ּ ָתל וְ ִע ּ ֵק ׁש:

)ח(
בהון פתולא ועקומא:

יש ִרים ְלמֹצְ אֵ י ָד ַעת:
ּ ֻכ ָּלם נְ כ ִֹחים לַ ּ ֵמ ִבין וִ ׁ ָ

)ט (
דצבאין בידיעתא:

)ט( וכולן גלין לאנש דמתבין ותריצין לאלין

ְקח ּו מוּסָ ִרי וְ אַ ל ָּכסֶ ף וְ ַד ַעת ֵמחָ רוּץ נִבְ חָ ר:

) י(
ידיעתא מן דהבא סנינא:

)ח( ובצדקותא אנון כל מימרי פומי ולית

)י( קבילו מרדותא ולא כספא וגבו לכון

ִּכי טוֹ בָ ה חָ ְכ ָמה ִמ ּ ְפנִ ינִ ים וְ כָ ל חֲפָ צִ ים ל ֹא יִ ְׁשו ּו בָ ּה:

)יא(
כיפי טבתא וכל מדעם לא פחים לה:

אֲנִ י חָ ְכ ָמה ׁ ָשכַ נְ ִּתי ָע ְר ָמה וְ ַד ַעת ְמזִ ּמוֹ ת אֶ ְמצָ א:

)יב(
ידיעתא ותרעיתא משכחא אנא:

)יא( מטול דטבא חכמתא מן

)יב( אנא חכמתא דרית ערימותא

רש"י
)ח( נפתל ועקש  -עקמומיות:
)י( מחרוץ  -ממיני הזהב הוא:

)יא( מפנינים  -מרגליות .לא ישוו בה  -לא
ידמו לשויה:
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חק לישראל – פרשת וישב יום א'
משנה

 -ברכות פרק ט'

ש ָראֵ ל ,אוֹ ֵמר ָּברו ְּך ׁ ֶש ָע ָ ׂשה נִ ִּסים
נִסים ְליִ ְ ׂ
ִּ
)א( הָ רוֹ אֶ ה ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּנַעֲ שׂ ּו בוֹ
ְ
לַ אֲ בוֹ ֵתינ ּו ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּהָ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּנ ֶֶע ְק ָרה ִמ ּ ֶמנּ ּו עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,אוֹ ֵמר ָּברוּך ׁ ֶש ָעקַ ר
עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ֵמאַ ְרצֵ נ ּו:
רע"ב ) -א( הרואה מקום שנעשו בו נסים
 כגון מעברות ים סוף ,ונחלי ארנון,ומעברות הירדן ,ואבן שישב עליה משה ע"ה
כשעשה מלחמה בעמלק ,ודומיהן .ואניסא
דרבים ,כגון הני דאמרינן ,מחייבי כולי עלמא
לברוכי .אבל אניסא דיחיד ,כגון הרואה מקום

שנעשה לו בו נס ,איהו חייב לברוכי ברוך
שעשה לי נס במקום הזה ,ובנו ובן בנו
חייבים לברך ברוך שעשה נס לאבותי במקום
הזה .וכל הני ברכות דמתניתין בעו הזכרת
שם ומלכות ,דכל ברכה שאין בה הזכרת שם
ומלכות אינה ברכה:

יקין ,וְ ַעל הַ ְּזוָ עוֹ ת ,וְ ַעל הַ ְּב ָר ִקים ,וְ ַעל הָ ְר ָע ִמים ,וְ ַעל הָ רוּחוֹ ת,
)ב( ַעל הַ ִּז ִ
אוֹ ֵמר ָּברו ְּך ׁ ֶשכּ ֹחוֹ ָמלֵ א עוֹ לָ םַ .על הֶ הָ ִרים ,וְ ַעל הַ ְּגבָ עוֹ ת ,וְ ַעל הַ יּ ּ ִַמים ,וְ ַעל
אשיתַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
שה ַמעֲ ֵ ׂשה ְב ֵר ִׁ
הַ ְּנהָ רוֹ ת ,וְ ַעל הַ ּ ִמ ְד ָּברוֹ ת ,אוֹ ֵמר ָּברו ְּך עוֹ ֵ ׂ
שה אֶ ת הַ יָּם הַ ָּגדוֹ לִּ ,בזְ ַמן
אוֹ ֵמר ,הָ רוֹ אֶ ה אֶ ת הַ יָּם הַ ָּגדוֹ ל אוֹ ֵמר ָּברו ְּך ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ׁ ֶשרוֹ אֶ ה אוֹ תוֹ ִל ְפ ָר ִקיםַ .על הַ ְּג ׁ ָש ִמים וְ ַעל הַ ְּבשׂ וֹ רוֹ ת הַ ּטוֹ בוֹ ת אוֹ ֵמר ָּברו ְּך
ֱמת:
הַ ּטוֹ ב וְ הַ ּ ֵמ ִטיב ,וְ ַעל ְׁשמוּעוֹ ת ָרעוֹ ת אוֹ מֵ רָּ ,ברו ְּך דַּ יַּן הָ א ֶ
רע"ב ) -ב( זיקים  -כוכב הנראה כמו
שפותח הרקיע ויורה כחץ ממקום למקום .אי
נמי כוכב שנראה שיש לו זנב ארוך :זועות -
שהארץ מזדעזעת ורועשת :רעמים  -קול
הנשמע ברקיע מעננים ששופכים מים מזה
לזה ,כמה דתימא )ירמיה נא( לקול תתו המון
מים בשמים :ועל הרוחות  -שבאים בסערה
וזעף ואינם מצויים אלא לפרקים :ברוך
שכוחו מלא עולם  -ואי בעי מברך ברוך
עושה מעשה בראשית ,שכל אלו מעשה
בראשית הם ,דכתיב )תהלים קלה( ברקים
למטר עשה .אבל על ההרים ועל הגבעות
וכו' אומר עושה מעשה בראשית דוקא ,דלא

מצי לברוכי עלייהו שכוחו מלא עולם ,שאינן
נראים ברוב העולם ,אלא כל אחד ואחד
במקומו :הים הגדול  -ים אוקינוס שמקיף
העולם :ברוך שעשה הים הגדול  -שמתוך
גדלו וחשיבותו קובע ברכה לעצמו :לפרקים
 משלשים יום לשלשים יום :על הגשמיםוכו' .מברך הטוב והמטיב - .והוא דאית
ליה ארעא בשותפות עם אחריני דהכי משמע
הטוב והמטיב ,הטוב לדידיה והמטיב
לאחריני .אבל כי לית ליה ארעא כלל ,אומר
מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל טיפה
וטיפה שהורדת לנו וכו' .ואם יש לו קרקע
לבדו ,מברך שהחיינו:

רע"ב ) -ג( בנה בית חדש וקנה כלים
חדשים  -בין יש לו כיוצא בהן בין אין לו
כיוצא בהן ,מברך שהחיינו :על הרעה מעין
הטובה  -מפרש בגמרא כגון שצפו מים על

ארצו ושטפו תבואתו של שנה זו ,אף על פי
שרוו המים פני האדמה ונעשית שדהו
משובחת לשנים הבאות ,השתא מיהא רעה
היא ומברך דיין האמת :ועל הטובה מעין

)ג( ָּבנָה בַ יִ ת חָ ָד ׁש ,וְ קָ נָה כֵ ִלים ח ֲָד ִׁשים ,אוֹ מֵ ר ָּברו ְּך ׁ ֶשהֶ ֱחיָנ ּוְ .מבָ ֵר ְך ַעל הָ ָר ָעה
ֵמ ֵעין הַ ּטוֹ בָ ה ,וְ ַעל הַ ּטוֹ בָ ה ֵמ ֵעין הָ ָר ָעה .הַ צּוֹ ֵעק ְל ׁ ֶש ָעבַ ר ,הֲ ֵרי זוֹ ְּת ִפ ַּלת ׁ ָשוְ א.
ּ ֵכיצַ ד .הָ יְ ָתה ִא ְׁש ּתוֹ ְמעֻ ֶּב ֶרת ,וְ אָ ַמר ,יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּ ֵתלֵ ד ִא ְׁש ִּתי זָכָ רֲ ,ה ֵרי זוֹ
ְּת ִפ ַּלת ׁ ָשוְ א הָ יָה בָ א בַ דֶּ ֶר ְך וְ ׁ ָש ַמע קוֹ ל צְ וָ חָ ה ָּב ִעיר ,וְ אָ ַמר ,יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא
יתי ,ה ֲֵרי זוֹ ְּת ִפ ַּלת ׁ ָשוְ א:
יִ ְהי ּו אֵ לּ ּו ְּבנֵי בֵ ִ
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חק לישראל – פרשת וישב יום א'
הרעה  -כגון דאשכח מציאה אע"ג דרעה
היא דאי שמע בה מלכא חובטו במכו'
ויסורין ושקיל לה מיניה השתא מיהא טובה

היא ומברך הטוב והמטיב :הצועק לשעבר -
המתפלל על מה שכבר היה הרי זו תפלת
שוא דמאי דהוה הוה:

רע"ב ) -ד( שתים בכניסתו ושתים ביציאתו
 בכניסתו אומר שתכניסני לכרך זה לשוןנכנס אומר מודה אני לפניך שהכנסתני לכרך
זה לשלום הרי זה שתים בכניסתו .בקש לצאת
אומר שתוציאני מכרך זה לשלום .לאחר שיצא

אומר מודה אני לפניך שהוצאתני מכרך זה
לשלום וכל כך למה מפני שצריך שיתן אדם
הודאה לבוראו על מה שעבר עליו מן הטוב
ויתפלל על העתיד שתבא לו טובה:

)ד( הַ ִּנכְ נָס לַ ְּכ ַר ְך ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְׁש ּ ַתיִ ם ,אַ חַ ת ִּבכְ נִ יסָ תוֹ וְ אַ חַ ת ִּביצִ יאָ תוֹ ֶ ּ .בן ַעזַּאי
אוֹ ֵמר ,אַ ְר ַּבעְׁ ,ש ּ ַתיִ ם ִּב ְכנִ יסָ תוֹ ו ְּׁש ּ ַתיִ ם ִּביצִ יאָ תוֹ  ,וְ נוֹ ֵתן הוֹ ָדאָ ה ְל ׁ ֶש ָעבַ ר ,וְ צוֹ ֵעק
לֶ ָע ִתיד לָ בֹא:

)ה( חַ יָּב אָ ָדם ְלבָ ֵר ְך ַעל הָ ָר ָעה ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא ְמבָ ֵר ְך ַעל הַ ּטוֹ בָ הֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
וְ אָ הַ ְב ּ ָת אֵ ת יְ ָי ֱאלֹהֶ ָ
יך ְּבכָ ל ְלבָ בְ ָך ו ְּבכָ ל נ ְַפ ְׁש ָך ו ְּבכָ ל ְמאֹ ֶד ָךְּ .בכָ ל ְלבָ ְב ָךִּ ,ב ְׁש ֵני
יְ צָ ֶר ָ
יךְּ ,ביֵצֶ ר טוֹ ב ו ְּביֵצֶ ר ָרע .ו ְּבכָ ל נ ְַפ ְׁש ָך ,אֲ ִפלּ ּו הוּא נוֹ טֵ ל אֶ ת נ ְַפ ְׁש ָך .ו ְּבכָ ל
ְמאֹ ֶד ָךְּ ,בכָ ל ָממוֹ נְ ָך .דָּ בָ ר אַ חֵ ר ְּבכָ ל ְמאֹ ֶד ָךְּ ,בכָ ל ִמדָּ ה ו ִּמדָּ ה ׁ ֶשהוּא מוֹ ֵדד לָ ְך
ֹאשוֹ ְּכ ֶנגֶד ׁ ַש ַער הַ ּ ִמזְ ָרחֶ ׁ ,שהוּא
הֱוֵ י מוֹ ֶדה לוֹ ִּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד .לֹא יָקֵ ל אָ ָדם אֶ ת ר ׁ
ְמכֻ ָ ּון ְּכנֶגֶ ד ּ ֵבית קָ ְד ׁ ֵשי הַ ּק ֳָד ִׁשים .לֹא יִ ָּכנֵס ְלהַ ר הַ ַּביִ ת ְּב ַמ ְקלוֹ  ,ו ְּב ַמנְ ָעלוֹ ,
שנּ ּו קַ ּ ַפנְ דַּ ְריָא ,ו ְּר ִקיקָ ה ִמ ַּקל וָ ח ֶֹמרָּ .כל
ו ְּבפֻ נְ דָּ תוֹ  ,ו ְּבאָ בָ ק ׁ ֶש ַעל ַרגְ לָ יו ,וְ לֹא יַעֲ ֶׂ
חוֹ ְת ֵמי ְב ָרכוֹ ת ׁ ֶשהָ י ּו בַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש ,הָ י ּו אוֹ ְמ ִרים ִמן הָ עוֹ לָ םִ .מ ּ ׁ ֶש ִּק ְל ְקל ּו הַ ּ ִמינִ ין,
וְ אָ ְמר ּו ,אֵ ין עוֹ לָ ם אֶ ָּלא אֶ חָ דִ ,ה ְת ִקינ ּו ׁ ֶש ְּיה ּו אוֹ ְמ ִריםִ ,מן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד הָ עוֹ לָ ם.
ֶאֱמר )רות ב( וְ ִה ּנֵה ב ַֹעז
וְ ִה ְת ִקינ ּוֶ ׁ ,ש ְּיהֵ א אָ ָדם ׁשוֹ אֵ ל אֶ ת ְׁשלוֹ ם חֲבֵ רוֹ ַּב ּ ׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ָ
ֹאמר ּו לוֹ  ,יְ בָ ֶר ְכך יְ ָי .וְ אוֹ ֵמר
ֹאמר לַ קּ וֹ צְ ִרים יְ ָי ִע ּ ָמכֶ ם ,וַ יּ ְ
ָּבא ִמ ּ ֵבית לֶ חֶ ם ,וַ יּ ֶ
)שופטים ו( יְ ָי ִע ּ ְמ ָך ִּגבּ וֹ ר הֶ חָ יִ ל .וְ אוֹ מֵ ר )משלי כג( אַ ל ּ ָתבוּז ִּכי ז ְָקנָה ִא ּ ֶמ ָך .וְ אוֹ ֵמר
)תהלים קיט( ֵעת לַ עֲ שׂ וֹ ת לַ י ָי הֵ פֵ ר ּו תוֹ ָר ֶת ָךַ .ר ִּבי נ ָָתן אוֹ ֵמר ,הֵ פֵ ר ּו תוֹ ָר ֶת ָך ֵעת
לַ עֲ שׂ וֹ ת לַ י ָי:

)דברים ו(

רע"ב ) -ה( חייב אדם לברך על הרעה -
כשמברך דיין האמת על הרעה ,חייב לברך
בשמחה ובלב טוב כשם שמברך בשמחה
הטוב והמטיב על הטובה :דבר אחר בכל
מאדך  -בכל מדות המדודות לך בין מדה
טובה בין מדת פורענות :לא יקל אדם ראשו
 לא ינהג קלות ראש :כנגד שער המזרח -חוץ להר הבית אשר בחומה הנמוכה אשר
לרגלי הבית למזרח ,לפי שהוא מכוון ,שכל
השערים מכוונים זה כנגד זה שער מזרח
שער עזרת נשים ושער עזרת ישראל ופתח
האולם וההיכל ובית קדש הקדשים בימי בית
ראשון :באפונדתו  -אזור חלול שנותנים בו
מעות .פירוש אחר בגד שלובש על בשרו

לקבל הזיעה שלא לטנף שאר בגדים ,וגנאי
לאדם לצאת באותו בגד לבדו :קפנדריא -
ליכנס בפתח זה ולצאת בפתח שכנגדו כדי
לקצר הלוכו דרך שם .ולשון קפנדריא
אדמקיפנא דרי אעול בהא ,כלומר בעוד שאני
צריך להקיף שורות של בתים אקצר מהלכי
ואכנס דרך כאן :ורקיקה  -אסורה בהר
הבית :מקל וחומר  -ממנעל ,ומה מנעל
שאינו דרך בזיון אסור ,רקיקה שהיא דרך
בזיון לא כל שכן :כל חותמי ברכות שבמקדש
 המברך אומר בסוף כל ברכה ברוך ה'אלהי ישראל מן העולם ועד העולם חונן
הדעת וכן בכולם ,והעונין אומרים ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד .שאין עונין אמן
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חק לישראל – פרשת וישב יום א'
אחר כל ברכה שבמקדש ,דכתיב בעזרא
)נחמיה ט( קומו ברכו את ה' אלהיכם מן
העולם עד העולם ,ואומר אח"כ ויברכו שם
כבודך ,כלומר שעונים ברוך שם כבוד מלכותו
לע"ו .ואשמעינן הכא דבמקדש ראשון לא היו
אומרים אלא ברוך אלהי ישראל מן העולם
ולא יותר ולא היו אומרים ועד העולם:
משקלקלו המינים  -שאין מאמינים בתחיית
המתים ואמרו אין עולם אלא זה ,התקינו
עזרא ובית דינו שיהו אומרים מן העולם ועד
העולם לומר ששני עולמות יש ,העולם הזה
והעולם הבא ,להוציא מלב המינים שכופרים
בתחיית המתים :שיהא אדם שואל בשלום
חבירו בשם  -בשמו של הקדוש ברוך הוא,
ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום
בשביל כבוד הבריות להוציא שם שמים עליו,

גמרא

ולמדו מבועז שאמר לקוצרים ה' עמכם ,וכי
תימא בעז מדעתיה דנפשיה קעבד ולא
גמרינן מיניה ,תא שמע מן המלאך שאמר
לגדעון ה' עמך גבור החיל ,וכי תימא לא
שאל המלאך בשלום גדעון ,ולא ברכו ,אלא
בשליחותו של מקום הודיעו שהשכינה עמו,
ולא גמרינן מיניה ,תא שמע ואומר אל תבוז
כי זקנה אמך ,אל תבוז את בעז לומר
שמדעתו עשה אלא למוד מזקני אומתך כי יש
לו על מי להסמך שנאמר עת לעשות לה'
הפרו תורתך :רבי נתן אומר הפרו תורתך -
פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות
לה' ,אף זה המתכוין לשאול בשלום חברו,
וזהו רצונו של מקום שנאמר )תהלים לד( בקש
שלום ורדפהו ,מותר להפר תורה ולעשות דבר
הנראה אסור:

 -ברכות דף נ"ד ע"א

מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל
וגו' אניסא דרבים מברכינן אניסא דיחיד לא מברכינן והא ההוא גברא
דהוה קא אזיל בעבר ימינא נפל עליה אריא אתעביד ליה ניסא ואיתצל
מיניה אתא לקמיה דרבא ואמר ליה כל אימת דמטית להתם בריך ברוך
שעשה לי נס במקום הזה ומר בריה דרבינא הוה קאזיל בפקתא דערבות
וצחא למיא איתעביד ליה ניסא איברי ליה עינא דמיא ואישתי ותו זמנא
חדא הוה קאזיל ברסתקא דמחוזא ונפל עליה גמלא פריצא איתפרקא ליה
אשיתא על לגוה כי מטא לערבות בריך ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל
כי מטא לרסתקא דמחוזא בריך ברוך שעשה לי נס בגמל ובערבות אמרי
אניסא דרבים כולי עלמא מיחייבי לברוכי:
רש"י על הגמרא
הכי גרסינן  -מנלן דמברכינן אניסא ,אמר
רבי יוחנן דאמר קרא ויאמר יתרו ברוך ה'
אשר הציל אתכם וגו' :בעבר ימינא  -שם
מדינה בדרומו של פרת :בפקתא  -בקעה:
ערבות  -שם מקום :וצחא למיא  -צמא

למים :ברסתקא  -בשוק :גמלא פריצא -
גמל משוגע ,שעסקיו רעים :אתפרקא ליה
אשיתא  -נפלה חומת בית שהיה סמוך לו,
ונכנס לתוך הבית מפני הגמל:
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חק לישראל – פרשת וישב יום א'
זוהר

– וישב דף קע"ט ע"ב

ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמרָ ּ ,תא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב טוֹ ב יֶלֶ ד ִמ ְס ּ ֵכן וְ חָ כָ םַ .מאן יֶלֶ ד ִמ ְס ּ ֵכן ,הָ א
תיב) ,תהלים לז(
או ְּקמוּהָ וְ ִא ְּת ָמר דְּ ִאיה ּו יֵצֶ ר טוֹ ב .אֲבָ ל טוֹ ב יֶלֶ ד ,ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִ
יה
יה ִמ ַּג ְר ֵמ ּ
יתי ַּגם זָקַ נְ ִּתי .וְ ָדא הוּא נ ַַער דְּ ִאיה ּו יֶלֶ ד ִמ ְס ּ ֵכן דְּ לֵ ית לֵ ּ
נ ַַער הָ יִ ִ
יהֲרא דְּ ִמ ְתחַ דְּ ׁ ָשא ּ ָת ִדיר,
יה חַ ְד ּת ּו ְד ִס ָ
ְּכלוּם .וְ אַ ּ ַמאי ִא ְק ֵרי נ ַַערְּ ,בגִ ין דְּ ִאית לֵ ּ
יה:
אֲמ ָרן .וְ חָ כָ םְּ ,בגִ ין דְּ חָ ְכ ָמה ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
וְ ָת ִדיר ִאיה ּו יֶלֶ ד ִמ ְס ּ ֵכן ְּכ ָמה דְּ ְ
ִמ ּ ֶמלֶ ָך זָקֵ ן ,דָּ א הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ָמר .דְּ הָ א ִמן יוֹ ָמא דְּ הֲוָ ה לָ א נָפַ ק
ישא ,וְ אָ זִ יל
יה ְל ָע ְל ִמין ,וְ ִאיה ּו ְכ ִסיל .דְּ כָ ל אָ ְרחוֹ י ִאינוּן ְלאֹ ַרח ִּב ׁ ָ
ִמ ּ ְמסָ אֲבו ֵּת ּ
ָשא וְ לָ א י ַָדע ְל ִאזְ דַּ הֲ ָרא .וְ ִאיה ּו אָ ֵתי ִעם בַ ר נ ָׁש ְּב ִת ְסקו ִּפין ְּבגִ ין
וְ סָ טֵ י ִלבְ נִ י נ ׁ ָ
ישא:
ְלאַ ְס ָטאָ ה לוֹ ן ֵמאֹ ַרח ָטבָ א ְלאֹ ַרח ִּב ׁ ָ
יה .דְּ הָ א
ימין לֵ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,על דָּ א אַ ְק ִדים ִעם ַּבר נ ָׁש ְּביוֹ ָמא ְד ִא ְתיְ ִליד ְּבגִ ין דִּ יְ הֵ ִ
יה ְּכ ָמטוּלָ א.
ימנָא לֵ יהּ וְ ָד ֵמי עֲ לֵ ּ
ַּכד אָ ֵתי יֵצֶ ר טוֹ ב לָ א י ִָכיל בַ ר נ ָׁש ִל ְמהֵ ְ
ְּכגַ וְ ונָא ָדא ּ ָתנִ ינָןַ ,מאן הוּא ָר ׁ ָשע ָערוּם ,דָּ א הוּא ַמאן דְּ אַ ְקדִּ ים ְלאַ ְט ָע ָנא ִמלּ וֹ י
ארי ְד ִדינָאְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,משלי יח( צַ דִּ יק
יה ָמ ֵ
ֵיתי חַ בְ ֵר ּ
ְלקַ ּ ֵמי ַדיְ ינָא ַעד לָ א י ֵ
אשוֹ ן ְּב ִריבוֹ וְ גו':
הָ ִר ׁ
ְּכגַ וְ ונָא ָדא )הוא נ"א האי( ָר ׁ ָשע ָערוּםְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר) ,בראשית ג( וְ הַ ּנָחָ ׁש הָ יָה
יה.
יה ְלאַ ְׁש ָראָ ה עֲ לֵ ּ
ֵיתי חַ ְב ֵר ּ
יה דְּ בַ ר נ ָׁש ַעד לָ א י ֵ
ָערוּם .וְ הוּא אַ ְקדִּ ים וְ ׁ ָש ֵרי ִע ּ ֵמ ּ
יה דְּ ִאיה ּו יֵצֶ ר
יהַּ ,כד אָ ֵתי חַ ְב ֵר ּ
יה ִע ּ ֵמ ּ
ו ְּבגִ ין דְּ ִאיה ּו אַ ְקדִּ ים וְ הָ א אַ ְט ִעין ַטעֲ נ ֵָת ּ
יהְּ ,כ ִאילּ ּו אַ ְט ִעין
יה וְ לָ א י ִָכיל ְלז ְָקפָ א ֵרי ׁ ֵש ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ַּבהֲ ֵד ּ
יש לֵ ּ
הַ ּטוֹ ב ,אַ ְב ִא ׁ
יה ָּכל ָמטוֹ ִלין דְּ ַע ְל ָמאְּ .בגִ ין
ַעל ִּכ ְתפֵ ּ
יה .וְ ַעל דָּ א אָ ַמר ְׁשלמֹה )קהלת ט( וְ חָ ְכ ַמת
הַ הוּא ָר ׁ ָשע ָערוּם ְדאַ ְקדִּ ים ִע ּ ֵמ ּ
הַ ּ ִמ ְס ּ ֵכן ְּבז ּויָה ו ְּדבָ ָריו אֵ ינָם נִ ְׁש ָמ ִעיםְּ ,בגִ ין דְּ הָ א אַ ְק ִדים אָ ח ֳָרא:
יהְּ ,כ ִאילּ ּו ְמקַ ּ ֵבל
ֵיתי חַ בְ ֵר ּ
וְ ַעל דָּ א ָּכל ַדיְ ינֵי דְּ קַ ִּביל ִמ ַּבר נ ָׁש ִמ ָּלה ַעד לָ א י ֵ
ימנו ָּתא .אֶ ָּלא )משלי יח( וּבָ א ֵר ֵעה ּו וַ חֲקָ רוֹ  ,וְ ָדא הוּא
יה ַטעֲ וָ וא אָ ח ֳָרא ִל ְמהֵ ְ
עֲ לֵ ּ
ימין ְלהַ הוּא ָר ׁ ָשע
אֹ ַרח דְּ בַ ר נ ָׁש ז ַָּכאָ ה ,דְּ הָ א בַ ר נ ָׁש ז ַָּכאָ ה דָּ א הוּא ,דְּ לָ א הֵ ִ
יה דְּ ִאיה ּו יֵצֶ ר טוֹ ב .ו ְּבגִ ין ָדא ְּבנֵי נ ׁ ָָשא ִאינוּן
ֵיתי חַ ְב ֵר ּ
ָערוּם דְּ יֵצֶ ר הָ ָרעַ ,עד דְּ י ֵ
ָּכ ְׁש ִלין ְל ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:
ישין סָ ִביל ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ְּבגִ ין
יהַּ ,כ ּ ָמה ִּב ִׁ
אר ּ
אֲ בָ ל הַ הוּא ז ַָּכאָ ה דְּ ִאיה ּו דָּ ִחיל ְל ָמ ֵ
ְ
ימין וְ לָ א יִ ְׁש ּ ַת ּ ַתף ְּבהַ הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע .וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ׁ ֵשזִ יב לֵ יהּ
דְּ לָ א יְ הֵ ִ
ִמ ּ ֻכ ְ ּלה ּו ,ה ֲָדא הוּא ִדכְ ִתיב) ,תהלים לה( ַרבּ וֹ ת ָרעוֹ ת צַ דִּ יק ו ִּמ ּ ֻכ ָּלם ַי ִּצילֶ נ ּו יְ ָי.
ַרבּ וֹ ת ָרעוֹ ת לַ ַ ּצדִּ יק לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא צַ דִּ יקְּ .בגִ ין דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ִא ְת ָר ֵעי
יה .ו ְּבגִ ין ָּכ ְך קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ִמכּ ָֹּלא
יך הוּא ִא ְת ָר ֵעי ְּבהַ הוּא בַ ר נ ָׁש וְ ׁ ֵשזִ יב לֵ ּ
ּ ֵב ּ
יה:
ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי ,ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ
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חק לישראל – פרשת וישב יום א'
הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ה
)ז( וחייב לעמוד מפני רבו מישראנו מרחוק מלא עיניו עד שיתכסה ממנו ולא יראה
קומתו ואח"כ ישב וחייב אדם להקביל פני רבו ברגל:
)ח( אין חולקין כבוד לתלמיד בפני רבו אלא א"כ דרך רבו לחלוק לו כבוד וכל
המלאכות שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו ואם היה במקום שאין מכירין אותו
ולא היו לו תפילין וחש שמא יאמרו עבד הוא אינו נועל לו מנעלו ואינו חולצו וכל
המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד ופורק ממנו יראת שמים וכל תלמיד שמזלזל
דבר מכל כבוד רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל:
)ט( ראה רבו עובר על דברי תורה אומר לו לימדתנו רבינו כך וכך וכל זמן שמזכיר
שמועה בפניו אומר לו כך לימדתנו רבינו ואל יאמר דבר שלא שמע מרבו עד שיזכיר
שם אומרו וכשימות רבו קורע כל בגדיו עד שהוא מגלה את לבו ואינו מאחה לעולם
במה דברים אמורים ברבו מובהק שלמד ממנו רוב חכמתו אבל אם לא למד ממנו רוב
חכמתו הרי זה תלמיד חבר ואינו חייב בכבודו בכל אלו הדברים אבל עומד מלפניו
וקורע עליו כשם שהוא קורע על כל המתים שהוא מתאבל עליהם אפילו לא למד
ממנו אלא דבר אחד בין קטן בין גדול עומד מלפניו וקורע עליו:

מוסר -

מספר צידה לדרך דף ר''ז ע''ב

הַ ִ ּב ּ ָטחוֹ ן הוּא ׁ ֶש ִּי ְב ַטח ּ ֵבאל ִֹהים ִ ּב ּ ָטחוֹ ן ּ ָגמוּר וְ י ֵׁש בּ וֹ ּתוֹ ֶעלֶ ת לַ ּתוֹ ָרה וְ לָ עוֹ לָ ם ו ְּמנוּחַ ת הַ ּנֶפֶ ׁש
יָסיר הַ ְׁשגָ חָ תוֹ ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ יִ ְּתנֵה ּו ְל ִמ ְק ִרים וְ הָ יָ ה
וְ שִׂ ְמחַ ת הַ גּ וּף וְ ַדע ִּכי הַ בּ וֹ טֵ חַ ְ ּבזוּלַ ת הַ ּ ׁ ֵשם הוּא ִ
לֶ אֱ כוֹ ל ו ְּמצָ אוּה ּו צָ רוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ ָרעוֹ ת ִּכי י ִַּניחֵ ה ּו ְ ּביַד ִמי ׁ ֶשבּ וֹ טֵ חַ בּ וֹ  .וְ ִאם יִ ְב ַטח ְ ּבחָ ְכ ָמתוֹ
יִ ּ ָסכֵ ל וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ ֶטה ִ ּב ְמ ַעט ִׁשינוּי ֶמזֶג ְּכמוֹ ׁ ֶשנוֹ ַדע ְּבחָ ְכ ַמת הָ ְרפוּאָ ה .וְ ִאם ִ ּבגְ בו ָּרתוֹ ּ ֶגבֶ ר ֶיחֱלֶ ה
ֵשב ָּב ָדד וְ יִ דּ וֹ ם .וְ ִאם יִ ְב ַטח ְ ּב ָע ְׁשרוֹ ָעשׂ ֹה
וְ יִ ְחלַ ׁש ו ְּבגַ ְר ִעין חַ ְר ַדל ׁ ֶשיָּבוֹ א ְבאֶ חָ ד מֵ ַרגְ לָ יו י ׁ ֵ
שה לוֹ ְכנָפַ יִ ם הֲ ָת ִעיף ֵעינ ָ
ֶיך בוֹ וְ אֵ ינֶנּ ּו וְ ִל ְפ ָע ִמים עוֹ ׁ ֶשר ׁ ָשמוּר ִל ְב ָעלָ יו ְל ָר ָעתוֹ  .אֲ בָ ל
יַעֲ ֶׂ
ְ
הַ בּ וֹ טֵ חַ בּ וֹ יִ ְת ָּב ַרך לֹא יִ ְפחַ ד ְל ָדבָ ר וְ לֹא יִ ְדאַ ג ְל ָדבָ ר חוּץ ִמדְּ בָ רוֹ  .וְ לֹא ַי ְעבוֹ ד אַ חֵ ר זוּלָ תוֹ .
יַס ִּכים ִעם ְ ּבנֵי אָ ָדם
וְ לֹא יְ קַ וֶה ִב ְל ָעדוֹ  .וְ לֹא יְ יַ חֵ ל ִ ּב ְל ּתוֹ  .וְ לֹא ַיחֲנִ יף ִליְ צִ יר ְּכמוֹ תוֹ  .וְ לֹא ְ
ֵירא ִמ ּ ַמ ְחלָ קוֹ ָתם
ידה ּו פַ ְח ָדם .וְ לֹא יַ ְב ִהילוּה ּו בַ הֲ לוֹ ָתם .וְ לֹא י ָ
ִּב ְל ִּתי עֲ בוֹ ַדת הַ בּ וֹ ֵרא .וְ לֹא י ְַכ ִח ֵ
ימם לֹא יֵבוֹ ׁש ֵמהֶ ם וְ לֹא יְ יַ ּ ֶפה
ירא ֵמחֶ ְר ּ ַפת ֱאנוֹ ׁש ו ִּמ ְּגדוּפוֹ ָתם .וְ ִאם ַי ְכ ִל ֵ
וְ ִאם יוֹ ִכיחֵ ם לֹא יִ ָ
לָ הֶ ם הַ ּ ׁ ֶשקֶ ר .וְ הַ בּ וֹ טֵ חַ הַ ּ ׁ ָשלֵ ם יְ ִביאֵ ה ּו ִ ּב ְטחוֹ נוֹ ְלפַ נּ וֹ ת ִלבּ וֹ ֵמהַ ְבלֵ י הָ עוֹ לָ ם ו ִּמ ַת ְה ּפוּכוֹ ָתיו
וִ ייַחֵ ד ִלבּ וֹ לַ ּתוֹ ָרה וְ לַ עֲ בוֹ ָדה:

לע"נ
זאב חיים בן שרה ז"ל ,גד גבריאל בן סוזן ,יונתן בן צדיקה ז"ל ,דניאלה פורטונה בת
רחל ז"ל
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