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חק לישראל – פרשת וישב יום ג'
תורה -

בראשית פרק לז'

ש ַמר אֶ ת הַ דָּ בָ ר) :יא( וַ יְ קַ נְ א ּו בוֹ אֶ חָ יו וְ אָ ִביו ׁ ָש ַמר אֶ ת
)יא( וַ יְ קַ נְ א ּו בוֹ אֶ חָ יו וְ אָ ִביו ׁ ָ
יה אֲחוֹ ִהי וַ אֲ בו ִּהי נְ ַטר יָת ּ ִפ ְת ָּג ָמא:
הַ דָּ בָ ר) :יא( וְ קַ ִּניא ּו בֵ ּ
אֲביהֶ ם ִ ּב ְׁשכֶ ם) :יב( וַ יּ ְֵלכ ּו אֶ חָ יו ִל ְרעוֹ ת אֶ ת צֹאן
)יב( וַ יּ ְֵלכ ּו אֶ חָ יו ִל ְרעוֹ ת אֶ ת צֹאן ִ
א ִביהֶ ם ִ ּב ְׁשכֶ ם) :יב( וַ אֲ זָל ּו אֲ חוֹ ִהי ְל ִמ ְר ֵעי יָת ָענָא ַדאֲ בוּהוֹ ן ִּב ְׁשכֶ ם:
ֲ

ש ָראֵ ל אֶ ל יוֹ סֵ ף הֲלוֹ א אַ חֶ ָ
יך ר ִֹעים ִּב ְׁשכֶ ם ְלכָ ה וְ אֶ ְׁשלָ ח ֲָך אֲלֵ יהֶ ם
ֹאמר יִ ְ ׂ
)יג( וַ יּ ֶ
יך ר ִֹעים ִ ּב ְׁשכֶ ם ְלכָ ה וְ אֶ ְׁשלָ ֲחךָ
ֹאמר לוֹ ִה ּנֵנִ י) :יג( וַ יֹּאמֶ ר יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל יוֹ סֵ ף הֲ לוֹ א אַ חֶ ָ
וַ יּ ֶ

ֲאלֵ יהֶ ם וַ יֹּאמֶ ר לוֹ ִה ּנֵנִ י:

אֲמר יִ שְׂ ָראֵ ל ְליוֹ סֵ ף הֲ לָ א אַ חָ ְ
יך ָר ָען ִּב ְׁשכֶ ם א ֱָתא וְ אֶ ְׁש ְל ִח ּנ ְָך ְלוָ ְתהוֹ ן וַ אֲ ַמר
)יג( וַ ַ

יה הָ א אֲ נָא:
לֵ ּ

אמר לוֹ לֶ ְך נָא ְראֵ ה אֶ ת ְׁשלוֹ ם אַ חֶ ָ
יך וְ אֶ ת ְׁשלוֹ ם הַ ּצֹאן וַ הֲ ִׁשבֵ נִ י דָּ בָ ר
)יד( וַ יֹּ ֶ
ֹאמר לוֹ לֶ ְך נָא ְראֵ ה אֶ ת ְׁשלוֹ ם אַ חֶ ָ
יך וְ אֶ ת
מ ֵע ֶמק חֶ ְברוֹ ן וַ ָיּבֹא ְׁשכֶ ָמה) :יד( וַ יּ ֶ
וַ ִּי ְׁשלָ חֵ ה ּו ֵ
יה ִאזֵיל ְּכ ַען ֲחזֵי יָת
אֲמר לֵ ּ
מק חֶ ְברוֹ ן וַ ָּיבֹא ְׁשכֶ ָמה) :יד( וַ ַ
ְׁשלוֹ ם ַה ּצֹאן וַ הֲ ִׁשבֵ נִ י דָּ בָ ר וַ ִּי ְׁשלָ חֵ ה ּו ֵמעֵ ֶ
אֲתא ִל ְׁשכֶ ם:
ישר חֶ ְברוֹ ן וַ ָ
יה ִמ ּ ֵמ ׁ ַ
אֲת ְבנִ י ּ ִפ ְת ָּג ָמא וְ ׁ ַש ְלחֵ ּ
ְׁשלָ ָמא ְדאָ חו ְּך וְ יָת ְׁשלָ ָמא ְד ָענָא וַ ֶ
)טו(

יש לֵ אמֹר ַמה ְּתבַ ֵּק ׁש:
יש וְ ִה ּנֵה תֹ ֶעה ַּבשּׂ ָ ֶדה וַ ִּי ְׁשאָ לֵ ה ּו הָ ִא ׁ
וַ ִּי ְמצָ אֵ ה ּו ִא ׁ

יש לֵ אמֹר ַמה ְּתבַ ּ ֵק ׁש:
יש וְ ִה ּנֵה תֹ ֶעה ַּבשּׂ ָ ֶדה וַ ִּי ְׁשאָ לֵ ה ּו הָ ִא ׁ
וַ ִּי ְמצָ אֵ ה ּו ִא ׁ

)טו(

יה ּ ַג ְב ָרא וְ הָ א
)טו( וְ אַ ְׁש ְּכחֵ ּ

ימר ָמה אַ ְּת ָּב ֵעי:
ֵיה ּ ַג ְב ָרא ְל ֵמ ַ
ָת ֵעי ְּבחַ ְקלָ א ו ְּׁשאָ ִל ּנ ּ

רש"י
)יא( שמר את הדבר  -היה ממתין ומצפה
מתי יבא וכן )ישעיה כו( שומר אמונים וכן
)איוב יד( לא תשמור על חטאתי לא תמתין:
)יב( לרעות את צאן  -נקוד על את שלא
הלכו אלא לרעות את עצמן )ב"ר(:
)יג( הנני  -לשון ענוה וזריזות נזדרז למצות
אביו ואף ע"פ שהיה יודע באחיו ששונאין
אותו:
)יד( מעמק חברון  -והלא חברון בהר
שנאמר )במדבר יג( ויעלו בנגב ויבא עד

נביא

חברון אלא )ב"ר( מעצה עמוקה של אותו
צדיק הקבור בחברון לקיים מה שנאמר
לאברהם בין הבתרים )לעיל טו( כי גר יהיה
זרעך :ויבא שכמה ) -סוטה יא( מקום מוכן
לפורעניות שם קלקלו השבטים שם ענו את
דינה שם נחלקה מלכות בית דוד שנאמר
)מ"א יב( וילך רחבעם שכמה:
)טו( וימצאהו איש ) -תנחומא( זה גבריאל
שנאמר )דניאל ט( והאיש גבריאל:

 -עמוס פרק ב' טז' פרק ג' א'-ד'

הוָ ה:
וְ אַ ּ ִמיץ ִלבּ וֹ ַּב ִּגבּ וֹ ִרים ָערוֹ ם יָנוּס ַּביּוֹ ם הַ הוּא נְאֻ ם יְ ֹ

)טז(
בגבריא ערמילא דלא זין יערוק ביומא ההוא אמר יי) :ז(

)טז( ודתקיף לביה

ש ָראֵ ל ַעל ָּכל
הוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ ֹ
)א( ִׁש ְמע ּו אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה א ׁ ֶ
יתי ֵמאֶ ֶרץ ִ
ֲשר הֶ עֱ לֵ ִ
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפחָ ה א ׁ ֶ
מצְ ַריִ ם לֵ אמֹר) :א( קבילו ית פתגמא הדין די גזר יי
עליכון בית ישראל על כל זרעיתא דאסקית מארעא דמצרים למימר:
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חק לישראל – פרשת וישב יום ג'
)ב( ַרק אֶ ְתכֶ ם י ַָד ְע ִּתי ִמכּ ֹל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת הָ ֲא ָד ָמה ַעל ּ ֵכן אֶ פְ קֹד עֲ לֵ יכֶ ם אֵ ת ָּכל
ֹתיכֶ ם) :ב( לחוד בכון אתרעיתי מכל זרעית ארעא על כן אסער עליכון ית כל חוביכון:
עֲ וֹ נ ֵ
תי ִאם נוֹ ָעד ּו) :ג( היהכון תרין כחדא אלהין אם אזדמנו:
)ג( הֲ י ְֵלכ ּו ְׁשנַיִ ם יַחְ דָּ ו ִּב ְל ִּ
ענָתוֹ ִּב ְל ִּתי ִאם
)ד( הֲ יִ ְׁשאַ ג אַ ְריֵה ַּביּ ַַער וְ טֶ ֶרף אֵ ין לוֹ הֲ יִ ּ ֵתן ְּכ ִפיר קוֹ לוֹ ִמ ּ ְמ ֹ
לָ כָ ד) :ד( הינהום אריה בחורשה וצידה לית ליה הירים בר אויון קליה ממרבועתיה אלהין אם אחד:
רש"י
)טז( ערום ינוס וגו'  -ערטילאי בלא כלי
זיין:
)ב( רק אתכם ידעתי  -אהבתי ואתם
פשעתם בי על כן וגו' ,ורבותינו דרשוהו לצד
אחר במסכת עכו"ם:
)ג( הילכו שנים יחדיו  -שאתם אומרים
לנביאים לא תנבאו כלום הנביאים מתנבאים
מלבם אלא א"כ נצטוו כלום דברים נעשי'
אלא ע"פ דרכם .בלתי אם נועדו  -אלא א"כ
קבעו מועד ללכת יחדיו למקום פלוני:
)ד( הישאג אריה ביער וטרף אין לו -
כשאריה אוחז טרף דרכו לשאוג ואינו שואג

כתובים

אלא א"כ לכד וכן הוא אומר )ישעיה ה( ישאג
ככפירים וינהום ויאחז טרף וכן )ישעיה לא(
כאשר יהגה הכפיר והאריה על טרפו .הישאג
אריה  -הוא נבוכדנאצר ,ד"א הנביאים מדמין
את רוח הקודש הבא עליהם לשאגת אריה
כמו שאמרו למטה אריה שאג מי לא יירא
וכאן זה פירוש הדוגמא היבא רוח הקודש בפי
הנביאים לדבר דבר מאת הקב"ה לרעה אלא
אם כן הפורענות נגזר מלפניו זהו הטרף,
היתן הקב"ה קולו לדבר קשה בלתי אם לכד
אתכם במוקש עון:

 -משלי ח יז-כא

אֲ נִ י אֹ הֲבַ יה )אֹ הֲ בַ י( אֵ הָ ב ו ְּמ ׁ ַשח ֲַרי יִ ְמצָ אֻ נְ נִ י:

)יז(
ישכחנני:

)יז( אנא רחמא רחמי ואלין דמקדמין לי

ֹשר וְ כָ בוֹ ד ִא ִּתי הוֹ ן ָע ֵתק וּצְ ָדקָ ה:
)יח( ע ׁ ֶ
)יט( טוֹ ב ּ ִפ ְריִ י ֵמחָ רוּץ ו ִּמ ּ ָפז ו ְּתבוּאָ ִתי ִמ ּ ֶכסֶ ף נִ ְבחָ ר:

)יח( עתרא ויקרא דילי ממונא ומזלא וצדקתא:
)יט( טבין פריי מן דהבא סנינא ומן

דהבא אובריזין ועללתי מן סניא גביא:

נְתיבוֹ ת ִמ ְׁש ּ ָפט:
ְּבאֹ ַרח צְ ָדקָ ה אֲ הַ ֵּל ְך ְּבתוֹ ְך ִ

)כ(
שבילי דדינא:

אֲמ ֵּלא:
ְלהַ נְ ִחיל אֹ הֲ בַ י י ֵׁש וְ אֹ צְ ר ֵֹתיהֶ ם ַ

)כא(
אמלא:

)כ( בארחתא דצדקתא מהלכא אנא בגו

)כא( דאורית לרחמי שניא סגיאתא וסימתהון

רש"י
)יז( אהב  -כמו אאהב .אהבי  -אהביה כתיב
אמר הקב"ה אני אהביה של תורה אהב ,זו

שמעתי מרבי אהרן בשם רבי נתן .ימצאנני -
נו"ן יתירה חמשים שערי בינה אמציאנו:
)כא( להנחיל אוהבי יש  -יש אתי נחלה רבה:
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משנה

 -יבמות פרק ט'

)א( י ֵׁש מֻ ּ ָתרוֹ ת ְלבַ עֲ לֵ יהֶ ן וַ אֲ סוּרוֹ ת ְליִ ְב ֵמיהֶ ן ,מֻ ּ ָתרוֹ ת ְליִ ְב ֵמיהֶ ן וַ אֲ סוּרוֹ ת
ְלבַ עֲ לֵ יהֶ ן ,מֻ ּ ָתרוֹ ת לָ אֵ לּ ּו וְ לָ אֵ לּ ּו ,וַ אֲסוּרוֹ ת לָ אֵ ל ּו וְ לָ אֵ ל ּו ,וְ אֵ ל ּו מֻ ּ ָתרוֹ ת
ָשא אֶ ת הָ אַ ְל ָמנָה וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח כּ ֹהֵ ן
ְלבַ עֲ לֵ יהֶ ן וַ אֲ סוּרוֹ ת ְליִ ְב ֵמיהֶ ן ,כּ ֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ ט ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ש ָראֵ ל וְ י ֶׁש לוֹ
ָשא בַ ת יִ ְ ׂ
ָשא ְכ ׁ ֵש ָרה וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח ָּכ ׁ ֵשר ,יִ ְש ָראֵ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָּגדוֹ ל ,חָ לָ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא ַמ ְמז ֶֶרת וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח יִ ְש ָראֵ ל ,מֻ ּ ָתרוֹ ת ְלבַ עֲ לֵ יהֶ ן
אָ ח ַמ ְמזֵרַ ,מ ְמזֵר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
וַ אֲ סוּרוֹ ת ְליִ ְב ֵמיהֶ ן:
רע"ב ) -א( יש מותרות .כהן הדיוט שנשא
אלמנה  -והוא הדין בתולה ,שהרי כשמת

נעשית אלמנה .ונקט אלמנה משום דבעי
למיתני סיפא כהן גדול שנשא אלמנה:

)ב( וְ אֵ לּ ּו מֻ ּ ָתרוֹ ת ְליִ ְבמֵ יהֶ ן וַ אֲסוּרוֹ ת ְלבַ עֲ לֵ יהֶ ן ,כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּקדֵּ ׁש אֶ ת הָ אַ ְל ָמנָה
ָשא
ָשא חֲלָ לָ ה וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח חָ לָ ל ,יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח כּ ֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ טָּ ,כ ׁ ֵשר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ש ָראֵ ל וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח יִ שְׂ ָראֵ ל,
ָשא בַ ת יִ ְ ׂ
ַמ ְמז ֶֶרת וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח ַמ ְמזֵרַ ,מ ְמזֵר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא
מֻ ּ ָתרוֹ ת ְליִ ְב ֵמיהֶ ן וַ אֲסוּרוֹ ת ְלבַ עֲ לֵ יהֶ ן .אֲ סוּרוֹ ת לָ אֵ לּ ּו וְ לָ אֵ לּ ּו ,כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא חֲלָ לָ ה וְ י ֶׁש לוֹ
אֶ ת הָ אַ ְל ָמנָה וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל אוֹ כֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ טָּ ,כ ׁ ֵשר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא בַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
ש ָראֵ לַ ,מ ְמזֵר ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
ָשא ַמ ְמז ֶֶרת וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ׁ ֶש ּנ ָ ׂ
אָ ח ָּכ ׁ ֵשר ,יִ ְ ׂ
וְ י ֶׁש לוֹ אָ ח ַמ ְמזֵר ,אֲסוּרוֹ ת לָ אֵ לּ ּו וְ לָ אֵ לּ ּו .ו ְּׁשאָ ר ָּכל הַ ּנ ִָׁשים מֻ ּ ָתרוֹ ת ְלבַ עֲ לֵ יהֶ ן
ו ְּליִ ְב ֵמיהֶ ן:

רע"ב

) -ב( כהן גדול שקידש את האלמנה

 אבל נשאה נתחללה בביאתו ואסורה לבעלוליבם:

)ג( ְׁשנִ יּוֹ ת ִמדִּ בְ ֵרי סוֹ פְ ִריםְׁ ,שנִ יָּה לַ ַּב ַעל וְ לֹא ְׁשנִ יָּה לַ יָּבָ ם ,אֲ סו ָּרה לַ ַּב ַעל
וּמֻ ּ ֶת ֶרת לַ יָּבָ םְׁ .שנִ יָּה לַ יָּבָ ם וְ לֹא ְׁשנִ יָּה לַ ַּב ַעל ,אֲסו ָּרה לַ יָּבָ ם וּמֻ ּ ֶת ֶרת לַ ַּב ַעל.
ְׁשנִ יָּה לָ זֶה וְ לָ זֶה ,אֲסו ָּרה לָ זֶה וְ לָ זֶה .אֵ ין לָ ּה לֹא ְּכתֻ ָּבה ,וְ לֹא פֵ רוֹ ת ,וְ לֹא
ְמזוֹ נוֹ ת ,וְ לֹא ְבלָ אוֹ ת ,וְ הַ ָ ּולָ ד ָּכ ׁ ֵשר וְ כ ִֹפין אוֹ תוֹ ְלהוֹ צִ יא .אַ ְל ָמנָה ְלכֹהֵ ן ָּגדוֹ ל,
ש ָראֵ ל לַ ּנ ִָתין
ש ָראֵ לַּ ,בת יִ ְ ׂ
ְּגרו ׁ ָּשה וַ חֲלוּצָ ה ְלכֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת וּנְ ִתינָה ְליִ ְ ׂ
וְ לַ ּ ַמ ְמזֵר ,י ֵׁש לָ הֶ ן ְּכתֻ ָּבה:
רע"ב ) -ג( שניה לבעל ולא שניה ליבם -
אם אמו של בעל ולא של יבם ,כגון אחים מן
האב ולא מן האם :אין לה כתובה  -מנה
ומאתים שהם עיקר כתובה הוא דלית לה
לשניה ,אבל תוספת יש לה :ולא פירות  -אין
משלם לה פירות נכסי מלוג שאכל שלה,
ואע"ג דפירות תקינו רבנן תחת פרקונה וזו
אין חייב לפדותה דלא קרינן בה ואותבינך לי
לאינתו ולפיכך היה ראוי שישלם לה מה
שאכל מפירות נכסי מלוג שלה ,אפילו הכי
קנסוה רבנן דלא תגבי מיניה פירות שאכל
בתנאי כתובה ,כי היכי דקנסוה דלא תגבי

מיניה עיקר כתובה ,דתנאי כתובה ככתובה
דמי :ולא מזונות  -אין צריך לומר שאינו
חייב לזון אותה בעודה תחתיו ,דהא בעמוד
והוצא קאי ,אלא אפילו הלך למדינת הים
ולותה ואכלה לא משלם ,דאילו באשה כשרה
אם לותה ואכלה חייב הבעל לשלם ,שהמלוה
תובע אותה מה שהלוה לה והיא תובעת
לבעלה ,דדוקא במי שפרנסה שלא בדרך
הלואה אמרינן בכתובות הלכה כחנן דאמר מי
שהלך למדינת הים ועמד אחד ופרנס את
אשתו הניח מעותיו על קרן הצבי דכיון
שבשביל בעלה פרנסה ולא הלוה לה כלום
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למאן קא תבע ,היא לא לותה והבעל לא
ביקש ממנו שיפרנסה הלכך מצוה הוא דעבד,
אבל אם הלוה לה ,חייב הבעל לשלם אם
היא כשרה ,ואם היא מן השניות אינו חייב
לשלם :ולא בלאות  -אם נשתמש הבעל
בנכסי מלוג שלה עד שבלו אינו חייב לשלם,
דסד"א הואיל ואין לה כתובה אם אכל הבעל
נכסי מלוג שלה חייב לשלם מה שאבד ובלה
מהם ,קמ"ל דקנסוה רבנן שלא ישלם הבעל
הבלאות .אבל מה שימצא מהן קיימים
נוטלתן :אלמנה לכהן גדול וכו'  -יש להן
כתובה ופירות דמשלם להן הבעל פירות
שאכל מנכסי מלוג שלהן .ומזונות יש להן
שניזונות מנכסיו ,ודוקא לאחר מיתה ,אבל
בחייו אין כופין אותו לזונן ,דהא קיימי עליה
בעמוד והוצא .ואם לותה אחת מהן

למזונותיה בחיי בעלה ,אין חייב הבעל לשלם
למלוה .ובלאות נמי יש להן ,שחייב להחזיר
מה שבלה ואבד מנכסי מלוג שלהן .והני מילי
כשהכיר בהן ,אבל לא הכיר בהן אין להן לא
כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות,
אבל יש להן תוספת ובלאות דאיתנהו
בעינייהו .והאי דשניות אין להן כתובה ולא
פירות ולא מזונות ולא בלאות ואלמנה לכהן
גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט וכו' יש להן
כתובה ופירות ומזונות ובלאות ,לפי שהללו
מדברי סופרים וצריכים חזוק ,והללו מדברי
תורה ואין צריכים חזוק .ובפרק אלו הן
הלוקין מוכח דחלוצה לכהן גדול דאורייתא
היא .ואע"ג דחלוצה לכהן הדיוט היא מדברי
סופרים ,עשאוה כשל תורה לדין זה:

ש ָראֵ ל ְמאֹ ֶרסֶ ת לַ כּ ֹהֵ ןְ ,מעֻ ֶּב ֶרת ִמכּ ֹהֵ ןׁ ,שוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם לַ כּ ֹהֵ ן ,וְ כֵ ן ַּבת
)ד( ַּבת יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל ְמאֹ ֶרסֶ ת לַ ֵּלוִ יְ ,מעֻ ּ ֶב ֶרת ִמ ֵּלוִ י,
כּ ֹהֵ ן ְליִ ְ ׂ
שרַּ .בת לֵ וִ י ְמאֹ ֶרסֶ ת
ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם לַ ֵּלוִ י ,וְ כֵ ן ַּבת לֵ וִ י ְליִ ְ ׂש ָראֵ ל ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ּ ַמעֲ ֵ ׂ
לַ כּ ֹהֵ ןְ ,מעֻ ּ ֶב ֶרת ִמכּ ֹהֵ ןׁ ,שוֹ ֶמ ֶרת יָבָ ם לַ כּ ֹהֵ ן ,וְ כֵ ן ַּבת כּ ֹהֵ ן לַ ֵּלוִ י ,לֹא תֹ אכַ ל לֹא
שר:
בַ ְּתרו ָּמה וְ לֹא בַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ד( לא תאכל בתרומה  -כדתנן
בפרק אלמנה לכהן גדול ,העובר והיבם
והאירוסין פוסלין ולא מאכילין :לא תאכל
במעשר  -כולה מתניתין ר"מ היא דאמר
מעשר ראשון אסור לזרים ,ואינה הלכה :בת
כהן ללוי לא תאכל לא בתרומה ולא במעשר
 הכי קאמר ,אין חולקין תרומה ולא מעשרבבית הגרנות לא לבת כהן ולא לבת לוי,
גזירה משום גרושה בת ישראל שהיא אסורה
לאכול במעשר ,ואם יחלקו לאשה מעשר

בבית הגרנות יבואו לחלוק לבת ישראל אחר
שנתגרשה מלוי שאין הכל יודעין שבשביל
בעלה היו מחלקין לה ,לפיכך גזר ר"מ שלא
תחלוק אשה בבית הגרנות אפילו בת כהן ובת
לוי .והא דתנן בת לוי המאורסת לכהן וכו' לא
תאכל לא בתרומה ולא במעשר ,הוא הדין
אפילו נשואה ,ומשום רישא דתני בת ישראל
המאורסת לכהן דהתם דוקא מאורסת שאם
היתה נשואה תאכל ,תנא נמי בסיפא גבי בת
לוי מאורסת:

ימנּ ּו בֵ ןּ ,תֹאכַ ל
ש ָראֵ ל ׁ ֶש ִּנ ּ ֵסת לַ כּ ֹהֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהֵ .מת ,וְ לָ ּה הֵ ֶ
)ה( ַּבת יִ ְ ׂ
שר.
ימ ּנ ּו בֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ּ ַמעֲ ֵ ׂ
שרֵ .מת ,וְ לָ ּה הֵ ֶ
ַּב ְּתרו ָּמה .נִ ּ ֵסת לַ ֵּלוִ י ּתֹאכַ ל ַּב ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ימנּ ּו בֵ ן,
שרֵ .מת ,וְ לָ הּ הֵ ֶ
נִ ּ ֵסת ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,לֹא תֹ אכַ ל לֹא בַ ְּתרו ָּמה ,וְ לֹא בַ ּ ַמעֲ ֵׂ
שרֵ .מת
תבנ ָּה ִמ ִּישְׂ ָראֵ לּ ,תֹאכַ ל ַּב ּ ַמעֲ ֵ ׂ
לֹא תֹ אכַ ל לֹא בַ ְּתרו ָּמה וְ לֹא בַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשרֵ .מ ְּ
ְּבנָהּ ִמ ֵּלוִ יּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהֵ .מת ְּבנָהּ ִמכּ ֹהֵ ן ,לֹא תֹ אכַ ל לֹא בַ ְּתרו ָּמה וְ לֹא
בַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשר:

רע"ב
)ה( מת ולה ממנו בן תאכל בתרומה -
דכתיב )ויקרא כ"ב( ויליד ביתו הם יאכלו

בלחמו ,קרי ביה יאכילו .וכל זמן שבנה קיים
מאכילה בתרומה :נשאת ללוי  -אחר שילדה
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מכהן :אוכלת במעשר  -ולא בתרומה ,ואף
על גב דיש לה בן מכהן ,דהדרא הויא לה
זרה :מת ולה ממנו בן אוכלת במעשר -

בשביל בנה מלוי ,אבל לא בתרומה בשביל
בנה מכהן ,שהרי יש לה זרע מן הזר:

ימנּ ּו בֵ ן ,לֹא
ש ָראֵ ל ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהֵ .מת וְ לָ ּה הֵ ֶ
)ו( ַּבת כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ִּנשּׂ ֵ את ְליִ ְ ׂ
ימנּ ּו בֵ ןּ ,תֹאכַ ל
שרֵ .מת ,וְ לָ ּה הֵ ֶ
תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמה .נִ שּׂ ֵ את לַ ֵּלוִ יּ ,תֹאכַ ל ַּב ּ ַמעֲ ֵׂ
ימ ּנ ּו בֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמה.
ַּב ּ ַמעֲ ֵ ׂשר .נִ שּׂ ֵ את לַ כּ ֹהֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהֵ .מת ,וְ לָ ּה הֵ ֶ
שרֵ .מת
ֵמת ְּבנָהּ ִמכּ ֹהֵ ן ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהֵ .מת ְּבנ ָּה ִמ ֵּלוִ י ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ּ ַמעֲ ֵׂ
ש ָראֵ ל ,חוֹ ז ֶֶרת ְלבֵ ית אָ ִביהָ  .וְ ַעל זוֹ ֶנא ֱַמר) ,ויקרא כב( וְ ׁ ָשבָ ה אֶ ל ּ ֵבית
ְּבנָהּ ִמ ִּי ְ ׂ
אָ ִביהָ ִּכנְ עו ֶּריהָ ִמ ֶּלחֶ ם אָ ִביהָ ּתֹאכֵ ל:

גמרא

 -יבמות דף כ"א ע"א

אמר רבא רמז לשניות מן התורה מנין שנאמר כי את כל התועבות האל
עשו אנשי הארץ האל קשות מכלל דאיכא רכות ומאי נינהו שניות ומאי
משמע דהאל לישנא דקשה הוא דכתיב ואת אילי הארץ לקח לימא פליגא
דר' לוי דא"ר לוי קשה עונשין של מדות יותר מעונשין של עריות שזה
נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל גבי עריות
נמי הא כתיב אלה ההוא למעוטי מדות מכרת אלא מאי חומרייהו הני
אפשר בתשובה הני לא אפשר בתשובה רב יהודה אמר מהכא ואזן וחקר
תקן משלים הרבה ואמר עולא א"ר אלעזר קודם שבא שלמה היתה תורה
דומה לכפיפה שאין לה אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים ר' אושעיא
אמר מהכא פרעהו אל תעבר בו שטה מעליו ועבור אמר רב אשי משל דר'
אושעיא למה הדבר דומה לאדם משמר פרדס משמרו מבחוץ כולו משתמר
משמרו מבפנים שלפניו משתמר שלאחריו אינו משתמר והא דרב אשי
בדותא היא התם שלפניו מיהא משתמר הכא אי לאו שניות פגע בערוה
גופה רב כהנא אמר מהכא ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי
אמר ליה אביי לרב יוסף הא דאורייתא היא דאורייתא ופירשו רבנן כל
התורה נמי פירשו רבנן אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא:
רש"י על הגמרא
כי את כל התועבות האל  -גבי עריות כתיב
ומשמע התועבות הקשות :מכלל דיש רכות -
וקלות מהן ואסורות :אלה  -במדות כתיב כי
תועבת ה' כל עושה אלה כל עושה עול
ומדקאמר יותר משל עריות מכלל דהא לאו
קשה הוא :הכתיב אלה  -מכל התועבות
האלה ונכרתו :עריות אפשר בתקנה  -כל

זמן שלא הוליד ממזר יפרוש הימנה ויתחרט
אבל מדות גזל את הרבים הוא ואינו יודע
למי יחזיר ואע"ג דקיימא לן יתקן בהם צרכי
רבים לאו תשובה מעלייתא הוא :ואזן  -לשון
אזנים בית אחיזה כדאמר בעירובין לימד
דעת את העם דאגמרה בסימני טעמא
ואסברה בדדמי גמר מילתא ממילתא והזהיר
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על דברי סופרים כדכתיב ויותר מהמה בני
הזהר הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה
וגזר על השניות :אזנים  -של קופה לאחוז
בהן הקופה ומשתמרת שלא תפול ה"נ ע"י

זוהר

שניות מתרחקין מן העריות :פרעהו -
הגילהו לאיסור והוסיף עליו כדי שלא תעבור
בו כמו גדל פרע :ושמרתם את משמרתי -
גבי עריות כתיב:

– וישב דף קפ"ז ע"א

ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב) ,ישעיה מה( לֹא תֹ ה ּו ְּב ָראָ ּה ְל ׁ ֶשבֶ ת יְ צָ ָר ּה ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
אֲמ ָרן .וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא עֲ בַ ד
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְּכ ְדקָ א יְ אוּת ְּכ ְד ָ
ְּבגִ ין דָּ א עֲ בַ ד לֵ ּ
ִטיב ּו ִעם ַע ְל ָמאָ ּ .תא ֲחזֵיַ ,מה ְּכ ִתיב) ,בראשית כה( וַ יּוֹ סֶ ף אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ַּקח ִא ּ ׁ ָשה
ּו ְׁש ָמ ּה ְקטו ָּרהָ ,רזָא דְּ נִ ְׁש ָמ ָתא אָ ַתת ְל ִא ְת ּ ַת ָּקנָא ְּכ ִמ ְלקַ דְּ ִמין:
חלי ִאם ּ ָת ִ ׂשים
ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ הוּא גוּפָ א ַמה ְּכ ִתיב) ,ישעיה נג( וַ יְ ָי חָ פֵ ץ דַּ ְּכאוֹ הֶ ִ
אָ ׁ ָשם נ ְַפ ׁשוֹ יִ ְראֶ ה ז ֶַרע יַאֲ ִר ְ
יך י ִָמים וְ חֵ פֶ ץ יְ ָי ְּביָדוֹ יִ צְ לָ ח .וַ יְ ָי חָ פַ ץ דַּ ְּכאוֹ  ,הַ אי
יה ,אַ ּ ַמאי חָ פֵ ץ ְּבגִ ין דְּ יִ ְתדַּ ּ ֵכיִ .אם ּ ָת ִ ׂשים אָ ׁ ָשםִ ,אם
ְק ָרא ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ּ ֵב ּ
יהַ ,מאי ִאם ּ ָת ִ ׂשים .אֶ ָּלא ְלנִ ְׁש ָמ ָתא אַ ה ֲַדר ִמ ָּלהִ .אי הַ ִהיא
ָשים אָ ׁ ָשם ִמ ָּבעֵ י לֵ ּ
י ִׂ
נִ ְׁש ָמ ָתא ַּב ְעיָא ְל ִא ְת ּ ַת ָּקנָא ְּכ ְדקָ א יָאוֹ ת ,יִ ְראֶ ה ז ֶַרעְּ .בגִ ין דְּ הַ ִהיא נִ ְׁש ָמ ָתא אָ זְ לַ ת
יהי זְ ִמינָא ְלאָ עֳ לָ א ְּבהַ הוּא ז ֶַרע דְּ ִא ְת ַע ּ ַסק ָּב ּה ַּבר נ ָׁש ִּב ְפ ִריָּה
אטת וְ ִא ִ
וְ ׁ ָש ַ
ְ
יה אַ צְ לַ ח:
יד ּ
יתא ִּב ֵ
ו ְּר ִביָּה ,ו ְּכ ֵדין יַאֲ ִריך י ִָמים .וְ חֵ פֶ ץ יְ ָי דָּ א אוֹ ַריְ ָ
יה
יליָא ,ו ְּמקוֹ ֵר ּ
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ְ
ּ ָתא ֲחזֵי ,אַ ף ַעל ַּגב דְּ בַ ר נ ָׁש ִא ְׁש ּ ַתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
אֲתר ְלאֲ ָעלָ א ְלפַ ְרגּ וֹ ָדא .וְ הָ א ִא ְּת ָמר
יה ַ
ימא ּ ֵביהּ ְל ַמ ָּגנָא ,לֵ ית לֵ ּ
יה קָ יְ ָ
ו ַּמבּ ו ֵּע ּ
ירא
יה ,לָ או ִאיה ּו ְּבאֵ ר ,דְּ בֵ ָ
ירא ְד ַמיָא ִאי הַ הוּא ְמקוֹ ָרא ו ַּמבּ ו ָּעא לָ א ָעאל ּ ֵב ּ
דְּ בֵ ָ
ימנָא:
ו ְּמקוֹ ָראְּ ,כח ֲָדא ִאינוּן ,וְ ָרזָא חָ ָדא ִאיה ּו ,וְ אוֹ ִק ְ
ימי קוּם ֵמאַ ח ֲֵרי ׁ ֶשבֶ ת אוֹ ְכלֵ י לֶ חֶ ם
ְּכ ִתיב) ,תהלים קכז( ׁ ָשוְ א לָ כֶ ם ַמ ְׁש ִּכ ֵ
יתא.
יבין ִאינוּן ִמ ֵּלי ְדאוֹ ַריְ ָ
הָ עֲ צָ ִבים ּ ֵכן יִ ּ ֵתן ִל ִידידוֹ ׁ ֵשנָהָ ּ .תא ֲחזֵיַּ ,כ ּ ָמה ח ֲִב ִ
ישין .וְ הָ א ִא ְּת ָמר דְּ כַ ד
יה ָרזִ ין ִע ָּל ִאין קַ דִּ ִׁ
יתא ִאית ּ ֵב ּ
דְּ כָ ל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלה ְדאוֹ ַריְ ָ
יָהַ ב קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ישין ּ ֻכ ְ ּלה ּו יָהַ ב
יתא ְליִ שְׂ ָראֵ לָּ ,כל ְּגנִ יזִ ין ִע ָּל ִאין קַ דִּ ִׁ
יך הוּא אוֹ ַריְ ָ
ש ָראֵ ל ְּב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ קַ ִּביל ּו
יתא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ִא ְתיְ ִהיב ּו ְלה ּו ְליִ ְ ׂ
ְלה ּו )וכלהו( ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ְּב ִסינַי:
אוֹ ַריְ ָ
ידים דְּ ִא ְׁש ּ ַת ָּכח ּו ,דְּ לָ או ִאינוּן
ימי קוּםִ ,אלֵ ין ִאינוּן יְ ִח ִ
ּ ָתא ֲחזֵיָ ׁ ,שוְ א לָ כֶ ם ַמ ְׁש ִּכ ֵ
דְּ כַ ר וְ נו ְּקבָ א ְּכ ְדקָ א יְ אוּת ,וְ אַ ְקדְּ ָמן ְּבצַ פְ ָרא לַ עֲ ִב ְיד ּ ַתיְ ה ּוְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר,
)קהלת ד( י ֵׁש אֶ חָ ד וְ אֵ ין ׁ ֵשנִ י וְ גו' וְ אֵ ין קֵ ץ ְלכָ ל עֲ ָמלוֹ ֵ .מאַ ח ֲֵרי ׁ ֶשבֶ תְ .מאַ ח ֲִרין
יהי נַיְ יחָ א
גַבי ַּבר נ ָׁש ִא ִ
נַיְ יחָ אְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ רִּ ,כי בוֹ ׁ ָשבַ תְּ .בגִ ין דְּ ִא ְּת ָתא ְל ּ ֵ
יה וַ דַּ אי:
ְלגַ ּ ֵב ּ
אוֹ ְכלֵ י לֶ חֶ ם הָ עֲ צָ ִביםַ ,מאי לֶ חֶ ם הָ עֲ צָ ִבים .דְּ כַ ד ַּבר נ ָׁש ִאית לֵ יהּ ְּבנִ ין ,הַ הוּא
יה ְּבחֶ ְדוָ ה וּבִ ְרעו ָּתא ְד ִל ָּבא .וְ הַ הוּא דְּ לֵ ית לֵ יהּ ְּבנִ ין,
ַהֲמא דְּ אָ ִכיל ,אָ ִכיל לֵ ּ
נ ָ
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חק לישראל – פרשת וישב יום א'
ַהֲמא דַּ עֲ צִ יב ּו .וְ ִא ֵּלין ִאינוּן אוֹ ְכלֵ י לֶ חֶ ם הָ עֲ צָ ִבים
ַהֲמא דְּ אָ ִכיל ִאיה ּו נ ָ
הַ הוּא נ ָ
וַ דַּ אי:
ְ
יה ְמבָ ַרך ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא
ּ ֵכן יִ ּ ֵתן ִל ִידידוֹ ׁ ֵשנָהַ ,מאי יִ ּ ֵתן ִל ִידידוֹ  ,דָּ א הוּא דִּ ְמקוֹ ֵר ּ
ְּב ִר ְ
יה ׁ ֵשינָה ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,משלי ג( וְ ׁ ָשכַ ְב ּ ָת
יך הוּא יָהַ ב לֵ ּ
יה חוּלָ קָ א ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתיְּ .בגִ ין דְּ הַ הוּא ַּבר נ ָׁש
וְ ָע ְרבָ ה ְׁשנ ֶָת ָךְּ .בגִ ין דְּ ִאית לֵ ּ
ׁ ָש ִכיב וְ יִ ְתהַ ּנֵי ְּבהַ הוּא ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי ְּכ ְדקָ א יְ אוּת:

הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ו
)א( כל תלמיד חכם מצוה להדרו ואע"פ שאינו רבו שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני
זקן זקן זה שקנה חכמה ומאימתי חייבין לעמוד מפניו משיקרב ממנו בארבע אמות עד
שיעבור מכנגד פניו:
)ב( אין עומדין מפניו לא בבית המרחץ ולא בבית הכסא שנאמר תקום והדרת קימה
שיש בה הידור ואין בעלי אומניות חייבין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקין
במלאכתן שנאמר תקום והדרת מה הידור שאין בה חסרון כיס אף קימה שאין בה
חסרון כיס ומנין שלא יעצים עיניו מן החכם כדי שלא יראהו עד שלא יעמוד מפניו
שנאמר ויראת מאלהיך הא כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך:
)ג( אין ראוי לחכם שיטריח את העם ויכוין עצמו להן כדי שיעמדו מפניו אלא ילך בדרך
קצרה ומתכוין שלא יראו אותו כדי שלא יטריחן לעמוד והחכמים היו מקיפין והולכין
בדרך החיצונה שאין מכיריהן מצויין שם כדי שלא יטריחום:
מוסר  -מספר חרדים דף מ''ו ב'
ירתוֹ ְ ּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ַּכ ְך ְל ַמ ְעלָ ה ִמזֶּה צָ ִר ְ
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשצָ ִר ְ
יך ְל ִה ְתחַ זֵּק ִל ְקבּ וֹ ַע
יך ְל ִה ְתחַ זֵק ִל ְקבּ וֹ ַע דִּ ָ
רוֹ ב יוֹ מוֹ וְ לֵ ילוֹ ְ ּבבֵ ית ַה ְּכנֶסֶ ת ו ְּבבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש יִ ְראֶ ה לוֹ ַמ ְרגּ וֹ ַע ו ָּמנוֹ חַ וְ שִׂ ְמחָ ה ִּכ ְדאָ ְמר ּו
יקים ּו ַמאֲסָ ר הָ ְר ׁ ָש ִעיםָ .ראוּי ְלבֵ ן ְלהַ ְט ִעים
הַ חֲכָ ִמים ָּב ּ ֵתי ְכנ ִֵסיּוֹ ת וּבָ ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ּ ַפ ְרדֵּ ס הַ צַ דִּ ִ
ֲשר אָ הֵ ב ּו וְ קַ ל וָ חוֹ ֶמר ְלאָ ִבינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ָראוּי לָ נ ּו ְל ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל
ְלאָ ִביו ו ְּל ִא ּמוֹ ַמ ְט ַע ּ ִמים ַּכא ׁ ֶ
ְּבתוֹ ָרתוֹ ֲא ׁ ֶשר הוֹ ָרנ ּו וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּב ִח ָּבה ָּכל אֲ ׁ ֶשר חָ פֵ ץ וְ אָ הֵ ב .וְ ִהנֵה חוֹ בֵ ב ׁ ֶש ָּיקוּם יְ צִ ירוֹ ֲחצוֹ ת
לַ יְ לָ ה ְל ִה ְתבּ וֹ ֵדד ִע ּמוֹ ִ ּב ְדבֵ קוּת ְל ׁ ַש ּנֵס ָמ ְתנֵינ ּו לַ עֲ שׂ וֹ ת ָּככָ ה וְ יִ ְהיֶה ַמ ְרגּ וֹ ַע ְלנ ְַפ ׁ ֵשנ ּו וְ שִׂ ְמחָ ה
ַר ָּבה .וְ כֵ ן ִמ ְצוַ ת הַ צְ ָדקָ ה וְ כֵ ן ָּכל ִמצְ וָ ה ו ִּמצְ וָ ה ְ ּבשִׂ ְמחָ ה גְ דוֹ לָ ה יוֹ ֵתר ִמ ּ ִשׂ ְמחַ ת גַ ן ֵע ֶדן ִּכי
ַמה לָ נ ּו ִמן הַ ְּז ַמן ִאם לֹא ְרצוֹ נוֹ אַ ְׁש ֵרי הַ ּ ִמ ְתאַ ּ ֵמץ ְ ּבאַ הֲ בָ ה וּזְ ִריזוּת ְל ַרצוֹ תוֹ  .דַּ ע ּ ֶבן אָ ָדם ִּכי
את ָך הוּא נִ ּ ָסיוֹ ן חָ ָד ׁש לָ ְך ׁ ֶש ַּכ ְך אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ְ ּבכָ ל יוֹ ם
כָ ל יוֹ ם הַ ָּבא ִל ְק ָר ֶ
וָ יוֹ ם ִמ ְּתחַ דֵּ ׁש יִ צְ רוֹ ׁ ֶשל אָ ָדם ָעלָ יו לָ כֵ ן ִמ ְּת ִח ַּלת ְּכנִ יסַ ת הַ יּוֹ ם הַ ְׁש ּ ֵכם וְ הַ עֲ ֵרב ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל
הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ִה ְתחַ ּנֵן לוֹ ׁ ֶשיִ ְהיֶה ְ ּב ֶעזְ ֶר ָך ְ ּבצָ ַרת נִ ְסיוֹ נ ֶָך ׁ ֶשלֹא ּ ַת ְכ ִעיסֶ נּ ּו ִּת ָּכנֵס ְל ׁ ָשלוֹ ם וְ ֵתצֵ א
אתנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם חֲשׂ ו ִּכים ִמ ָּכל
ְל ׁ ָשלוֹ ם .וְ כֵ ן ִּב ְת ִח ַּלת הַ ּ ׁ ָשבו ַּע ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּסדְּ ר ּו ְּבהַ ְבדָּ לָ ה הַ ָּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
חֵ ְטא וָ פֶ ׁ ַשע וְ כ ּו' וְ כֵ ן ִ ּב ְת ִח ַּלת הַ ח ֶֹד ׁש וְ כֵ ן ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ׁ ָשנָה וְ ַעל זֶה ֶנ ֱא ַמר )משלי כ''ח( אַ ְׁש ֵרי
אָ ָדם ְמפַ חֵ ד ּ ָת ִמיד:
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