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חק לישראל – פרשת וישב יום ה'
תורה -

בראשית פרק לז'

ֹאמר אֲלֵ הֶ ם ְראוּבֵ ן אַ ל ִּת ְׁש ּ ְפכ ּו ָדם הַ ְׁש ִליכ ּו אֹ תוֹ אֶ ל הַ בּ וֹ ר הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר
)כב( וַ יּ ֶ
הֲשיבוֹ אֶ ל אָ ִביו) :כב(
ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ יָד אַ ל ִּת ְׁש ְלח ּו בוֹ ְל ַמ ַען הַ ִּציל אֹ תוֹ ִמיּ ָָדם לַ ִׁ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ְראוּבֵ ן אַ ל ִּת ְׁש ּ ְפכ ּו ָדם הַ ְׁש ִליכ ּו אֹ תוֹ אֶ ל הַ בּ וֹ ר הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וְ יָ ד אַ ל
וַ ּי ֶ
אֲמר ְלהוֹ ן ְראוּבֵ ן לָ א תוֹ ְׁשדוּן דְּ ָמא
ִּת ְׁש ְלח ּו בוֹ ְל ַמ ַען הַ ִּציל אֹ תוֹ ִמיּ ָָדם לַ הֲ ִׁשיבוֹ אֶ ל אָ ִביו) :כב( וַ ַ
יה ְלוַ ת
אֲתבו ֵּת ּ
ידיהוֹ ן לַ ָ
יה ִמ ֵ
ָת ּ
יה ְּב ִדיל ְל ׁ ֵשיזָבָ א י ֵ
ידא לָ א תוֹ ְׁשטוּן ּ ֵב ּ
יה ְלג ָֻּבא הָ ֵדין דִּ י ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וִ ָ
ָת ּ
ְרמוֹ י ֵ
אֲ בו ִּהי:

ֲשר ָּבא יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו וַ יּ ְַפ ִׁשיט ּו אֶ ת יוֹ סֵ ף אֶ ת ּ ֻכ ּ ָתנְ ּתוֹ אֶ ת ְּכתֹ נֶת
)כג( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
הַ ּ ַפ ִּסים א ׁ ֶ
ֲשר ָּבא יוֹ סֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו וַ ַּי ְפ ִׁשיט ּו אֶ ת יוֹ סֵ ף אֶ ת ּ ֻכ ּ ָתנְ ּתוֹ
ֲשר ָעלָ יו) :כג( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
ֲשר ָעלָ יו:
אֶ ת ְּכתֹ נֶת ַה ּ ַפ ִּסים א ׁ ֶ

ֵיה יָת
)כג( וַ הֲוָ ה ַּכד ַעל יוֹ סֵ ף ְלוַ ת אֲ חו ִּהי וְ אַ ְׁשלָ ח ּו יָת יוֹ סֵ ף יָת ִּכ ּת ּונ ּ

ִּכ ּת ּונָא ְדפַ ּ ֵסי דִּ י עֲ לוֹ ִהי:

)כד( וַ ִּי ָּקחֻ ה ּו וַ יּ ְׁ
ַש ִלכ ּו אֹ תוֹ הַ בּ ָֹרה וְ הַ בּ וֹ ר ֵרק אֵ ין בּ וֹ ָמיִ ם) :כד( וַ ִּי ָּקחֻ ה ּו וַ יּ ְַׁש ִלכ ּו אֹ תוֹ
יה ַמיָא:
יה ְלג ָֻּבא וְ ג ָֻּבא ֵריקָ א לֵ ית ּ ֵב ּ
ָת ּ
הַ בּ ָֹרה וְ הַ בּ וֹ ר ֵרק אֵ ין בּ וֹ ָמיִ ם) :כד( וְ נ ְָסבו ִּהי ו ְּרמוֹ י ֵ
אלים ָּבאָ ה
)כה( וַ יּ ְֵׁשב ּו לֶ אֱכָ ל לֶ חֶ ם וַ ִּי ְ ׂשא ּו ֵעינֵיהֶ ם וַ ִּי ְרא ּו וְ ִה ּנֵה אֹ ְרחַ ת יִ ְׁש ְמ ֵע ִ
ִמ ִּג ְל ָעד וּגְ ַמ ּ ֵליהֶ ם נֹשְׂ ִאים נְ כֹאת וּצְ ִרי וָ לֹט הוֹ ְל ִכים ְלהוֹ ִריד ִמצְ ָריְ ָמה) :כה( וַ יּ ְֵׁשב ּו
אלים ָּבאָ ה ִמ ִּג ְל ָעד וּגְ ַמ ֵּליהֶ ם נֹשְׂ ִאים
לֶ אֱכָ ל לֶ חֶ ם וַ ִּישְׂ א ּו ֵעינֵיהֶ ם וַ ִּי ְרא ּו וְ ִה ּנֵה אֹ ְרחַ ת יִ ְׁש ְמ ֵע ִ
נְ כֹאת ו ְּצ ִרי וָ לֹט הוֹ ְל ִכים ְלהוֹ ִריד ִמצְ ָריְ ָמה) :כה( וְ אַ ְסחָ ר ּו ְל ֵמיכַ ל לַ ְח ָמא וּזְ קָ פ ּו ֵעינֵיהוֹ ן וַ חֲזוֹ וְ הָ א
יָרת עֲ ָרבָ אֵ י אָ ְתיָא ִמ ִּג ְל ָעד וְ גַ ְמלֵ יהוֹ ן ְט ִעינִ ין ְׁש ַעף ו ְּק ַטף ו ְּלטוֹ ם אָ זְ ִלין לַ אֲ חָ ָתא ְל ִמצְ ָריִ ם:
ְׁש ַ
)כו(

ֹאמר יְ הו ָּדה אֶ ל אֶ חָ יו ַמה ֶּבצַ ע ִּכי ַנ ֲהרֹג אֶ ת אָ ִחינ ּו וְ ִכ ִּסינ ּו אֶ ת דָּ מוֹ :
וַ יּ ֶ

ֹאמר יְ הו ָּדה אֶ ל אֶ חָ יו ַמה ּ ֶבצַ ע ִּכי נַהֲ רֹג אֶ ת אָ ִחינ ּו וְ ִכ ִּסינ ּו אֶ ת דָּ מוֹ :
וַ יּ ֶ

)כו(

אֲמר יְ הו ָּדה לַ אֲ חוֹ ִהי
)כו( וַ ַ

יה:
ָמה ָממוֹ ן נִ ְתהֲ נֵי לָ נָא אֲ ֵרי נִ ְקטוֹ ל יָת אָ ח ּונָא וּנְ כַ ּ ֵסי ַעל דְּ ֵמ ּ

רש"י
)כב( למען הציל אותו  -רוח הקודש מעידה
על ראובן שלא אמר זאת אלא להציל אותו
שיבא הוא ויעלנו משם אמר אני בכור וגדול
שבכולן לא יתלה הסרחון אלא בי:
)כג( את כתנתו  -זה חלוק :את כתונת
הפסים  -הוא שהוסיף לו אביו יותר על אחיו
)ב"ר(:
)כד( והבור רק אין בו מים  -ממשמע
שנאמר והבור רק איני יודע שאין בו מים מה
ת"ל אין בו מים .מים אין בו אבל נחשים
ועקרבים יש בו )ב"ר שבת כב(:
)כה( ארחת  -כתרגומו שיירת על שם הולכי
ארח :וגמליהם נושאים וגו'  -למה פרסם

הכתוב את משאם להודיע מתן שכרן של
צדיקים שאין דרכן של ערביים לשאת אלא
נפט ועטרן שריחן רע ולזה נזדמנו בשמים
שלא יוזק מריח רע :נכאת  -כל כנוסי
בשמים הרבה קרוי נכאת וכן )מ"ב כ( ויראם
את כל בית נכתה מרקחת בשמיו ואונקלוס
תרגם לשון שעוה :וצרי  -שרף הנוטף מעצי
הקטף והוא נטף הנמנה עם סמני הקטורת:
ולט  -לוטיתא שמו בלשון משנה ורבותינו
פירשו שרש עשב ושמו אשטרולוזיא"ה במס'
נדה )דף ח(:
)כו( מה בצע  -מה ממון כתרגומו :וכסינו
את דמו  -ונעלים את מיתתו

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת וישב יום ה'
נביא

 -עמוס פרק ג' יא'-טו'

הוִ ה צַ ר ו ְּסבִ יב הָ אָ ֶרץ וְ הוֹ ִרד ִמ ּ ֵמ ְך עֻ זּ ְֵך וְ ָנ ֹבזּ ּו
)יא( לָ כֵ ן כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
אַ ְר ְמנוֹ ָתיִ ְך) :יא( בכן כדנן אמר יי אלהים עקא תקיפא לארעא ויבטיל מניך תוקפיך
ויתבזון ברניתיך:

אֲשר ַי ִּציל הָ ר ֶֹעה ִמ ּ ִפי הָ ֲא ִרי ְׁש ּ ֵתי ְכ ָר ַעיִ ם אוֹ ְב ַדל אֹ זֶן ּ ֵכן
הוָ ה ַּכ ׁ ֶ
)יב( כּ ֹה אָ ַמר יְ ֹ
יִ ּנָצְ ל ּו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הַ י ְּׁש ִבים ְּב ׁש ְֹמרוֹ ן ִּב ְפאַ ת ִמ ּ ָטה ו ִּב ְד ֶמ ׁ ֶ
שק ָע ֶרשׂ ) :יב( כדנן אמר
יי כמא דמשיזיב רעיא מפומא דאריא תרתין כרעין או חסחוס דאודן כן ישתיזבון בני
ישראל דיתבין בשמרון בתקוף שולטן ועל דמשק רחיצין:
הוִ ה אֱ לֹהֵ י הַ ְּצבָ אוֹ ת) :יג( קבילו
)יג( ִׁש ְמע ּו וְ הָ ִעיד ּו ְּבבֵ ית יַעֲ ֹקב נְ אֻ ם ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
ואסהידו בבית יעקב אמר יי אלהים אלהי צבאות:

ש ָראֵ ל ָעלָ יו וּפָ קַ ְד ִּתי ַעל ִמזְ ְּבחוֹ ת ּ ֵבית אֵ ל וְ נִ גְ דְּ ע ּו
)יד( ִּכי ְּביוֹ ם ּ ָפ ְק ִדי ִפ ְׁש ֵעי יִ ְ ׂ
קַ ְרנוֹ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ נ ְָפל ּו לָ אָ ֶרץ) :יד( ארי ביום אסערותי חובי ישראל עלוהי ואסער על
דפלחין לאגוריא בבית אל ויתקטפן קרנת אגורא ויפלון לארעאף טו( ואמחי בית סתוא
על בית קיטא וייבדון בתין דמכבשין בשן דפיל ויסופון בתין סגיאין אמר יי:

רש"י
)יא( צר וסביב הארץ  -הצר מוכן לבא וסביב
לארץ הזאת יבא:
)יב( כאשר יציל הרועה  -דבר מועט .בדל
אוזן  -חסחוס דאודן .כן ינצלו בני ישראל -
מתי מעט .בפאת מטה ובדמשק ערש  -ת"י
בתקוף שולטן ועל דמשק רחיצן ואומר אני
שפתרון התרגום לפי שבימי יהואחז בן יהוא
כתיב )מלכים ב יג( כי אבדם מלך ארם
וירבעם בן בנו הושיעם במקצת שנאמר
)מלכים ב יד( ולא דבר ה' למחות את שם
ישראל ויושיעם ביד ירבעם וגו' )מלכים ב יד(
הוא השיב את גבול ישראל וזהו בפאת מטה
פנת הבית היא חזקו של בית לכן תרגם
בתקוף שולטן של ירבעם ועמוס נתנבא בימי
ירבעם ועוד נבא שסופן להסמך על מלכי
ארם וכן עשו בימי פקח בן רמליהו שנתחבר
עם רצין וזהו ובדמשק ערש עיקר מנוחתם
ומבטחם תהי על דמשק ,ורבותינו אמרו
בסדר עולם ר' נהוראי אומר משום רבי

יהושע אלו עשרת השבטי' שנסמכו על
חזקיהו מלך יהודה ועל יהודה ופלטו עמהם.
בפאת מטה  -מלמד שלא נשתייר מהם אלא
א' משמונה שבהם ושאר ערש היכן הוא
בדמשק לקיים מה שנאמר )עמוס ה'( והגליתי
אתכם מהלאה לדמשק ושמעתי משמו של ר'
מנחם זצ"ל שהיה מפרש זו א' משמונה שלא
נאמר פאת אלא בפאת מטה במקצתה בא'
משתי רוחות של פאה והיא שמינית של מטה
שהרי ארבע פאות יש ושתי רוחות לפאה ,ד"א
מצאתי בדברי ר' מאיר זצ"ל בפאת מטה בעון
אחזיה בן אחאב ששלח לדרוש בבעל זבוב
אלהי עקרון האחיה מחלי זה )מלכים ב א(
ובדמשק ערש בן הדד מלך ארם שלח לדרוש
באלהי ישראל )שם ח'(:
)טו( בית החורף על בית הקיץ  -מתוך שהיו
מעונגים היו בונים להם העשירי' שתי בתים
אחד לחורף ואחד לקיץ .בתי השן  -דמכבשין
בשן דפילא:
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חק לישראל – פרשת וישב יום ה'
כתובים

 -משלי ח כח-לב

ְּבאַ ּ ְמצוֹ ְׁשחָ ִקים ִמ ּ ָמ ַעל ַּבעֲ זוֹ ז ִעינוֹ ת ְּתהוֹ ם:

)כח(
מעיני תהומא:

)כח( וכד אגרים ענני מלעיל וכד אעשין

ְּבשׂ וּמוֹ לַ יָּם חֻ קּ וֹ ו ַּמיִ ם לֹא י ַַעבְ ר ּו ִפיו ְּבחוּקוֹ מוֹ ְס ֵדי אָ ֶרץ:

)כט(
תחומיה ומיא לא עברין ליה ]וכד[ שם שתאסיא דארעא:

)כט( וכד שם לימא

שחֶ קֶ ת ְלפָ נָיו ְּבכָ ל ֵעת:
וָ אֶ ְהיֶה אֶ צְ לוֹ אָ מוֹ ן וָ אֶ ְהיֶה ׁ ַשעֲ ׁ ֻש ִעים יוֹ ם יוֹ ם ְמ ַ ׂ

)ל(
והוית בצדוי מהימנתא וכדשבוחין הוית כל יומא ויומא חדיא אנא קדמוי בכל זמן:

שחֶ קֶ ת ְּב ֵתבֵ ל אַ ְרצוֹ וְ ׁ ַשעֲ ׁ ֻש ַעי אֶ ת ְּבנֵי אָ ָדם:
ְמ ַ ׂ

)לא(
בבני נשא:

וְ ַע ּ ָתה בָ נִ ים ִׁש ְמע ּו ִלי וְ אַ ְׁש ֵרי דְּ ָרכַ י יִ ְׁשמֹר ּו:

)לב(
דנטר אורחתי:

)ל(

)לא( חדיא הוית בתבל ארעיה ושבוחי

)לב( והשתא בניא שמעון לי וטובוי למן

רש"י
)כח( בעזוז  -כשהגביר מעיינות תהום:
)כט( בשומו לים חוקו  -וגזר על ים סוף
כשבראו על מנת להבקע לפני משה .בחקו
מוסדי ארץ  -בחיקתו ,מלשון חקו כמו על
כפים חקתיך )ישעיה מט( וכן ומחיק הארץ
)יחזקאל מג(:

משנה

)ל( אמון  -גדילה אצלו לשון האמונים עלי
תולע )איכה ד( .יום יום  -אלפים שנה:
)לא( משחקת בתבל ארצו  -כל דורות
הרשעים שהיו מאדם ועד נח ומנח ועד
אברהם הייתי משחקת עליהם .ושעשועי -
צפיתי עד בא דור המדבר ויקבלוני:
)לב( ועתה בנים שמעו לי:

– בבא קמא פרק ט'

)א( הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְמקַ דֵּ ׁש אֶ ת הָ ָראוּי לוֹ ַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ מֵ רָּ ,כל הָ ָראוּי לָ ִא ּ ִׁשיםִ .אם
ָעלָ ה לֹא י ֵֵרדֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא ו(ִ ,הוא הָ עֹלָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה ) ַעל הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ (ַ ,מה
עוֹ לָ ה ׁ ֶש ִהיא ְרא ּויָה לָ ִא ּ ִׁשים ִאם ָע ְל ָתה לֹא ֵת ֵרד ,אַ ף ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא ָראוּי
לָ ִא ּ ִׁשים ִאם ָעלָ ה לֹא י ֵֵרדַ .ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרָּ ,כל הָ ָראוּי לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִ ,אם ָעלָ ה
ֶאֱמרִ ,הוא הָ עֹלָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַ .מה עוֹ לָ ה ׁ ֶש ִהיא ְרא ּויָה
לֹא י ֵֵרדֶ ׁ ,ש ּנ ַ
לַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ִאם ָע ְל ָתה לֹא ֵת ֵרד ,אַ ף ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא ָראוּי לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִאם ָעלָ ה לֹא
י ֵֵרד .אֵ ין ּ ֵבין דִּ ְב ֵרי ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל ְל ִד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אֶ ָּלא הַ דָּ ם וְ הַ ְּנסָ ִכים,
ׁ ֶש ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר לֹא י ֵֵרד ּו ,וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר י ֵֵרד ּוַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר,
אֲפלּ ּו זֶה וְ זֶה
הַ זֶּבַ ח ָּכ ׁ ֵשר וְ הַ ְּנסָ ִכים ּ ְפסו ִּלים ,הַ ְּנסָ ִכים ְּכ ׁ ֵש ִרין וְ הַ זֶּבַ ח ּ ָפסוּלִ ,
ְפסו ִּלין ,הַ זֶּבַ ח לֹא י ֵֵרד ,וְ הַ נְ סָ ִכים י ֵֵרד ּו:
רע"ב ) -א( המזבח מקדש את הראוי לו -
ופליגי תנאי בפירושא דמתניתין מאי ניהו
הראוי לו :ר' יהושע אומר לכ הראוי לאשים
 להשרף על גבי האש .אע"פ שנפסל ,אםעלה למזבח קדשו המזבח ונעשה לחמו ,ואם

עלה לא ירד .אבל דבר שאין ראוי לאש ,כגון
דם פסול ונסכים פסולים ,אפילו אם עלו
ירדו :היא העולה על מוקדה  -דבר שהוא
למוקד ועלה הרי הוא בהוייתו ולא ירד .היא,
משמע בהוייתה תהא :רבן גמליאל אומר כל
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הראוי למזבח  -ואפילו דם ונסכים שנפסלו
אם עלו לא ירדו .ואין לך למעט אלא דבר
שלא הוברר לחלקו של מזבח מעולם ,כגון
קמצים שלא קדשו בכלי אחר קמיצה ,דאע"ג
דהמנחה כולה קדשה בכלי ,אין זה חלק גבוה
ברור ,שאין המנחה קריבה כולה .ובקמיצה
בלא מתן כלי ,אין זה מבורר למזבח ,ואינו
מתקדש אפילו עלה על גבי המזבח :אלא
הדם והנסכים  -שהם ראויים למזבח ואינם
ראויים לאשים :ר' שמעון אומר הזבח כשר
והנסכים פסולים  -ר' שמעון סבירא ליה
בנסכים של זבח כר' יהושע ,ובדם ובנסכים
הבאים בפני עצמן כרבן גמליאל .ולא
ממוקדה יליף ,אלא מקרא דכתיב )שמות כט(

כל הנוגע במזבח יקדש ,וכתיב בתריה וזה
אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה
תמימים שנים ליום עולה ,אין המזבח מקדש
אלא דומיא דעולה ,מה עולה הבאה בגלל
עצמה ,אף כל הבאים בגלל עצמן ,יצאו
נסכים הבאים בגלל הזבח .הלכך בין שהזבח
כשר והנסכים פסולים כגון שיצאו או נטמאו,
בין שהזבח פסול והנסכים כשרים ,דהואיל
והן באים בגללו נפסלים עמו ובטלה תורת
הקדש מהן :ואפילו זה וזה פסולים הזבח לא
ירד  -שמזבח מקדשו :והנסכים ירדו  -כיון
שאין באים בגלל עצמן אינן דומיא דעולה
ואין מזבח מקדשן .והלכה כר' יהושע:

)ב( וְ אֵ לּ ּו ִאם ָעל ּו ,לֹא י ֵֵרד ּו .הַ ָּלן ,וְ הַ ּ ָט ֵמא ,וְ הַ יּוֹ צֵ א ,וְ הַ ִּנ ְׁשחָ ט חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  ,וְ חוּץ
ִל ְמקוֹ מוֹ  ,וְ ׁ ֶש ִ ּק ְּבל ּו ְפסו ִּלים ,וְ ז ְָרק ּו אֶ ת דָּ מוֹ ַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֶ ׁ ,ש ִּנ ְׁשח ֲָטה
בַ ַּליְ לָ ה ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַפ ְך דָּ ָמ ּה ,וְ ׁ ֶשיָּצָ א ָד ָמ ּה חוּץ לַ ְ ּקלָ ִעיםִ ,אם ָע ְל ָתהֵ ּ ,ת ֵרדַ .ר ִּבי
ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא ֵת ֵרדֶ ׁ ,שהָ יָה ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ ְפסוּלוֹ בַ קּ ֶֹד ׁש ,הַ קּ ֶֹד ׁש
ְמקַ ְּבלוֹ  .לֹא הָ יָה פְ סוּלוֹ בַ קּ ֶֹד ׁש ,אֵ ין הַ קּ ֶֹד ׁש ְמקַ ְּבלוֹ :
רע"ב ) -ב( הלן  -בין דם בין אימורים
שלנו לילה חוץ למזבח :ר' יהודה אומר
שנשחטה בלילה כו' אם עלתה תרד -
דכתיב זאת תורת העולה היא העולה ,זאת
היא העולה ,הרי כאן שלשה מיעוטים ,מיעט

נשחטה בלילה ושנשפך דמה ושיצא דמה חוץ
לקלעים ,שאם עלתה תרד :ר' שמעון אומר
לא תרד  -דדריש זאת תורת העולה ,תורה
אחת לכל העולים שאם עלו לא ירדו .והלכה
כרבי יהודה:

)ג( אֵ לּ ּו לֹא הָ יָה ְפסוּלָ ן ַּבקּ ֶֹד ׁש ,הָ רוֹ בֵ ַע ,וְ הַ ּנ ְִר ָּבע ,וְ הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ,וְ הַ ּנֶעֱ בָ ד ,וְ הָ אֶ ְתנָן,
וְ הַ ּ ְמ ִחיר ,וְ הַ ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ הַ ְּט ֵרפָ ה ,וְ הַ יּוֹ צֵ א דֹפֶ ן ,וּבַ עֲ לֵ י מו ִּמיןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ַמ ְכ ִׁשיר
ְּבבַ עֲ לֵ י מו ִּמיןַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ְסגַ ן הַ כּ ֹהֲנִ ים אוֹ ֵמר ,דּ וֹ חֶ ה הָ יָה אַ ָּבא אֶ ת ַּבעֲ לֵ י
מו ִּמין ֵמ ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
רע"ב ) -ג( מכשיר בבעלי מומין -דאם
עלו לא ירדו .ודוקא בדוקין שבעין וכיוצא בהן
מכשיר ר' עקיבא ,הואיל והן כשרים לכתחלה
בעופות .אבל במחוסר אבר דפסול בעופות
לא :דוחה היה אבא את בעלי מומין  -שאם

עלו דוחה היה אותן כלאחר יד ולא היה
מורידן דרך בזיון בפרהסיא ובהא פליג אתנא
קמא דאמר ירדו .והלכה כרבי חנינא בן
אנטיגנוס:

ֹאש
)ד( ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִאם ָעל ּו לֹא י ֵֵרד ּוָּ ,כ ְך ִאםי ְָרד ּו לֹא יַעֲ ל ּו .וְ כֻ ָּלן ׁ ֶש ָעל ּו חַ ִּיים ְלר ׁ
ֹאש
ֹאש הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ֵ ּ ,ת ֵרדְׁ .שחָ ָטהּ ְּבר ׁ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,י ֵֵרד ּו .עוֹ לָ ה ׁ ֶש ָע ְל ָתה חַ יָּה ְלר ׁ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,י ְַפ ִׁשיט וִ ינ ּ ֵַתחַ ִּב ְמקוֹ ָמ ּה:

רע"ב ) -ד( כשם שאם עלו לא ירדו  -אכל
הנך פסולין דתנן בהו לא ירדו קאי :כך אם
ירדו  -לאחר שעלו .לא יעלו עוד :וכולן

שעלו חיים בראש המזבח  -רבי עקיבא
קאמר לה דמכשיר בעלי מומין .ומודה שאם
עלו חיים בראש המזבח ירדו ,שאין המזבח
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מקדש בעלי מומין חיים :עולה שעלתה חיה
לראש המזבח תרד  -בעולה כשרה מיירי
ודברי הכל .ולא נקט לה אלא משום סיפא,

ללמדך שראש המזבח מקום ראוי להפשט
ונתוח היכא דעבר ושחטה בראש המזבח:

שר קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים ,וּמוֹ ַתר
שר קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ,ו ְּב ַ ׂ
)ה( וְ אֵ לּ ּו ִאם ָעל ּו י ֵֵרד ּוְּ ,ב ַ ׂ
אשי
הָ עֹמֶ ר ,ו ְּׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ,וְ לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ,ו ְּׁשי ֵָרי הַ ּ ְמנָחוֹ ת ,וְ הַ ְ ּקט ֶֹרת .הַ ֶ ּצ ֶמר ׁ ֶש ְּב ָר ׁ ֵ
ידים ,וְ הַ ַּק ְרנַיִ ם ,וְ הַ ְּטלָ פַ יִ ם,
ְכבָ ִ ׂשים ,וְ הַ שּׂ ֵ ָער ׁ ֶש ִּבזְ קַ ן ְּתי ִָׁשים ,וְ הָ עֲ צָ מוֹ ת ,וְ הַ ִּג ִ
ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן ְמחֻ ָּב ִרין ,יַעֲ ל ּוֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא א( ,וְ ִה ְק ִטיר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ כּ ֹל
על ֶֹת ָ
יך הַ ָּב ָ ׂשר וְ הַ דָּ ם:
ית ֹ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ הָ ּ .פ ְר ׁש ּו ,לֹא יַעֲ ל ּוֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים יב( ,וְ ָע ִ ׂש ָ
רע"ב ) -ה( ואלו אם עלו ירדו  -ואפילו הן
כשרים וטהורים .משום דלא שייך בהו מזבח
כלל :בשר קדשי קדשים כו'  -דלאכילה
קיימי ולא למזבח :והקטורת  -לא ראויה
היא למזבח החיצון :הצמר שבראשי כבשים -
גרסינן .ורישא דבבא אחריתא היא ,ובהדי
עצמות וגידין קתני לה ומשפט אחד להם,
הצמר שבראשי כבשים של עולה ,שהראש אינו

בכלל הפשט וקרב עם עורו ,והכי אמרינן
בשחיטת חולין ,מנין לרבות את הראש שכבר
הותז בשחיטה שאע"פ שאינו בכלל הפשט
ישנו בכלל הקטרה ,תלמוד לומר את הראש,
ויש צמר בגובה ראשו של כבש אצל ערפו .וכן
השער שבזקן התיישים בזמן שהם מחוברים
כולן עולים:

)ו( וְ כֻ ָּלם ׁ ֶש ּ ָפ ְקע ּו ֵמ ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,לֹא ַיחֲזִ יר .וְ כֵ ן ַּגחֶ לֶ ת ׁ ֶש ּ ָפ ְק ָעה ֵמ ַעל ַּג ּ ֵבי
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  .אֵ בָ ִרים ׁ ֶש ּ ָפ ְקע ּו ֵמ ַעל ַּג ֵּבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,ק ֶֹדם לַ חֲצוֹ תַ ,יחֲזִ יר ,וּמוֹ עֲ ִלין ָּבהֶ ן.
ְלאַ חַ ר חֲצוֹ ת ,לֹא ַיחֲזִ יר ,וְ אֵ ין מוֹ עֲ ִלין ָּבהֶ ן:
רע"ב ) -ו( וכולם  -בין פסולים שעלו דתנן
בהו לא ירדו ,בין עצמות וגידין שהעלן
מחוברים ואכלתם האש :ופקעו מעל המזבח
 לארץ .אסקלטי"ר בלע"ז :לא יחזיר  -איןצריך להחזיר )יג( :וכן גחלת שפקעה  -אין
צריך להחזירה :אברים שפקעו כו'  -אי
דאית בהו ממש שבשרם ניכר ,אפילו לאחר
חצות נמי יחזיר ,דלא הוי עיכול .ואי דלית
בהו ממש שנשרפו כולן ונעשו גחלת ,אפילו
קודם חצות לא יחזיר .אלא הכא במאי
עסקינן ,כגון שנתקשו מחמת האש ששלטה
בכולן ונשרפו ולא נעשו פחם אבל כעצים

יבשים הם מתוכם :קודם חצות ולאחר חצות
 ילפינן מקרא דכתיב כל הלילה עד הבוקר,ממשמע שנאמר כל הלילה איני יודע שעד
הבוקר ,אלא תן בוקר לבוקרו של לילה שאין
צריכין להיות עוד על המוקד ,ואיזה בוקר
נוסף על בוקרו של לילה שאין צריכין להיות
עוד על המוקד ,זה חצות .דבוקר של לילה
הוא עמוד השחר :ומועלין בהן  -דאכתי
בנמי מזבח נינהו :ואין מועלין בהן  -דכיון
דהוו מעוכלים הוו להו דבר שנעשית מצותו
ואין מועלים בו:

)ז( ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהַ ִמזְ ֵּבחַ ְמקַ דֵּ ׁש אֶ ת הָ ָראוי לוֹ ָּכ ְך הַ ּ ֶכבֶ שׂ ְמקַ דֵּ ׁשְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶשהַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
וְ הַ ּ ֶכבֶ ׁש ְמקַ דְּ ִׁשין אֶ ת הָ ָראוּי לָ הֶ ןָּ ,כ ְך הַ ּ ֵכ ִלים ְמקַ דְּ ִׁשיםְּ .כלֵ י הַ ַּלח ְמקַ דְּ ִׁשין אֶ ת
הַ ַּלחּ ,ו ִמדּ וֹ ת הַ יָּבֵ ׁש ְמקַ דְּ ׁשוֹ ת אֶ ת הַ יָּבֵ ׁש .אֵ ין ְּכלֵ י הַ ַּלח ְמקַ דְּ ִׁשין אֶ ת הַ יָּבֵ ׁש,
וְ לֹא ִמדּ וֹ ת הַ יָּבֵ ׁש ְמקַ דְּ ׁשוֹ ת אֶ ת הַ ַּלחְּ .כלֵ י הַ קּ ֶֹד ׁש ׁ ֶש ִּנ ְ ּקב ּוִ ,אם עוֹ ִ ׂשים הֵ ם ֵמ ֵעין
אכ ּ ָתן ׁ ֶשהָ י ּו עוֹ ִשין וְ הֵ ם ְׁשלֵ ִמיםְ ,מקַ דְּ ִׁשין .וְ ִאם לָ או ,אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשים .וְ כֻ ָּלן
ְמלַ ְ
אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשים אֶ ָּלא בַ קּ ֶֹד ׁש:

רע"ב ) -ז( הכבש מקדש  -דכתיב )שמות
מ( ומשחת את המזבח וגו' ,את ,לרבות את

הכבש :הכלים מקדשים  -דבכלים נמי כתיב
)שם ל( כל הנוגע בהם יקדש :כלי הלח -
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חק לישראל – פרשת וישב יום ה'
קערות ומזרקות לדם וליין ולשמן :מדות
היבש  -שתי מדות של יבש היו שם ,עשרון,
וחצי עשרון )טו( :שהיו עושים והן שלימים -
שהיו עושים כשהן שלימים .ומיהו כל כלי
שרת שנהקבו או שנשברו אין מתקנין שבריהן
אלא עושים אותן חדשים .וכן סכין שנפגם אין
משחיזין אותו להסיר הפגם .ובגדי כהונה
שנתלכלכו אין מכבסין אותן אלא עושים
חדשים ומניחין אלו לצורך פתילות של מנורה
ושמחת בית השואבה .וכל כך למה ,לפי שאין
עניות במקום עשירות .ומזבח שנפגם פסול.
וכל פגימה הפוסלת בסכין של שחיטה,
פוסלת במזבח .וכל זמן שהמזבח פגום כל

גמרא

קדשים הנשחטין בעזרה כולם פסולים,
דכתיב )שמות כ( וזבחת עליו את עולותיך
ואת שלמיך ,ואי אפשר לומר מקרא כמשמעו,
שהרי שחיטת קדשים בעזרה היא ולא על
המזבח ,אלא ,עליו כלומר כל זמן שהוא שלם
אתה זובח ,ואי אתה זובח כשהוא פגום .וכל
קדשים הנמצאים בעזרה בשעה שהמזבח
פגום אע"פ שנשחטו בכשרות ,כולם פסולים,
ואפילו שירי מנחות אינם נאכלים ,דכתיב
)ויקרא י( ואכלוה מצות אצל המזבח ,מפי
השמועה למדו בזמן שהמזבח שלם ולא בזמן
שהוא פגום:

– זבחים דף פ"ה ע"ב

תנו רבנן והקטיר הכהן את הכל המזבחה לרבות העצמות והגידים
והקרנים והטלפים יכול אפילו פרשו תלמוד לומר ועשית עולותיך הבשר
והדם אי בשר יכול יחלוץ גידין ועצמות ויעלה בשר לגבי מזבח ת"ל
והקטיר הכהן את הכל הא כיצד מחוברין יעלו פירשו אפי' הן בראש
המזבח ירדו מאן תנא דשמעת ליה דאמר פירשו ירדו רבי היא דתניא
והקטיר הכהן את הכל המזבחה לרבות העצמות והגידין והקרנים והטלפים
אפילו פירשו ואלא מה אני מקיים ועשית עולותיך הבשר והדם לומר לך
עיכולי עולה אתה מחזיר ואי אתה מחזיר עיכולי גידין ועצמות רבי אומר
כתוב אחד אומר והקטיר הכהן את הכל המזבחה ריבה וכתוב אחד אומר
ועשית עולותיך הבשר והדם מיעט הא כיצד מחוברין יעלו פירשו אפי' הן
בראש המזבח ירדו :פירשו לא יעלו ]וכו'[ :אמר רבי זירא לא שנו אלא
שפירשו כלפי מטה אבל כלפי מעלה קרובי הוא דאקריבו לעיכול ואפילו
פירשו אמר רבה הכי קאמר לא שנו אלא שפירשו לאחר זריקה אבל פירשו
קודם זריקה אתאי זריקה ושריתינהו אפי' למעבד מינייהו קתא דסכיני סבר
לה כי הא דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל נאמר לו יהיה בעולה
ונאמר לו יהיה באשם מה אשם עצמותיו מותרין אף עולה עצמות מותרין:
רש"י על הגמרא
יכול יחלוץ  -מצוה מוטלת עליו :מאן שמעת
ליה כו'  -ומתני' אליביה אתיא :כלפי מטה

 דרך ירידה ומתרחקי מן המערכה :כלפימעלה  -לצד המערכה אין זו פרישות אלא
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חק לישראל – פרשת וישב יום ה'
קריבה אצל העיכול של אש :ואפי' פירשו -
נראה בעיני שחסר מן הגירסא ולמאי דגרס
ה"פ ואפי' פירשו בתמיה והא מחוברין יעלו
הוא דקאמר :לא שנו  -דקאמר פירשו ירדו
ומיהו איתנהו בכלל קדשים אלא שפירשו
לאחר זריקה דכיון דבשעת זריקה מחוברים
הוו קובעתן זריקה למזבח וכי פירשו הוו להו
קדשים פסולין :אבל פירשו לפני זריקה -
דבשעת זריקה לאו בני מזבח היו אתאי זריקה
ושריתינהו להדיוט:

זוהר

למיעבד קתא דסכיני  -כי היכי דשריא בשר
לגבי מזבח דלהכי קאי קשריא נמי עצמות
למאי דקיימי והיינו הנאת כהנים כרבי
ישמעאל :לו יהיה בעולה  -עור העולה אשר
הקריב לכהן לו יהיה ונאמר לו יהיה באשם
כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן ]וגו'[ לו
יהיה :מה אשם עצמותיו מותרין  -שהרי אף
בשרו מותר ואי משום נותר דבשריפה לא
שייך נותר אלא במידי דבר אכילה כדכתיב
)ויקרא ז( והנותר מבשר הזבח וגו':

– וישב דף ק"צ ע"ב

יתא ו ְּל ֶמ ְע ַּבד ּ ִפקּ ו ֵּדי
אכ ּתוֹ ְּ ,בגִ ין ְל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
בֹא הַ ַּביְ ָתה לַ עֲ שׂ וֹ ת ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ דְּ בַ ר נ ָׁש ְּבהַ אי ַע ְל ְמא .וְ כֵ יוָ ן דְּ עֲ ִב ְיד ּ ָתא דְּ בַ ר נ ָׁש
יתא ,דְּ ִאיה ּו ְמלַ ְ
ְדאוֹ ַריְ ָ
ְ
ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ,הוּא עֲ ִב ְיד ּ ָתא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּאָּ .ב ֵעי לֵ יה ְלבַ ר נ ָׁשְ ,ל ֶמהֱוֵי
ּ ַת ִ ּקיפָ א ְּכאַ ְריָא ְּבכָ ל ִס ְטרוֹ יְּ ,בגִ ין דְּ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט עֲ לוֹ י ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא ,וְ לָ א י ִָכיל
יה דְּ יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ יִ ַּגח
קֳבלֵ ּ
יש ,לֵ ית ְּגבַ ר דְּ יֵקוּם ְל ְ
יהַ .מה ְּכ ִתיב וְ אֵ ין ִא ׁ
ְל ִמ ְפ ּ ֵתי לֵ ּ
יה ְק ָרבָ א ְּכ ְדקָ א ָיאוֹ ת:
ּ ֵב ּ
יה ו ְּלאַ ָּגחָ א
ַמאי אוֹ ְרחֵ יהּ דְּ יֵצֶ ר הָ ָרעֵ ּ ,כיוָ ן דְּ חָ ֵמי דְּ לֵ ית ַּבר נ ָׁש קָ ִאים ְלקֳ ְבלֵ ּ
יה ְק ָרבָ אִ ,מיָּד:
ּ ֵב ּ
שה ּו ְּב ִבגְ דוֹ ְּ ,בגִ ין דְּ כַ ד ׁ ַש ִ ּליט יֵצֶ ר
וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵ ׂשה ּו ְּב ִבגְ דוֹ לֵ אמֹר ִׁש ְכבָ ה ִע ּ ִמי .וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵ ׂ
שעֲ ֵריהּ ֲ .ה ָדא
יה ְלבו ּׁשוֹ יְ ,מסַ ְלסֵ ל ְּב ַ ׂ
יה ,וְ קַ ּ ִׁשיט לֵ ּ
יה דְּ בַ ר נ ָׁש ,אַ ְת ִקין לֵ ּ
הָ ָרע עֲ לֵ ּ
הוּא ִדכְ ִתיב וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵ ׂשה ּו ְּב ִבגְ דוֹ לֵ אמֹר ִׁש ְכבָ ה ִע ּ ִמיִ ,א ְתדָּ ַּבק ִע ּ ִמי:
יה ְק ָרבָ אַ .מה ְּכ ִתיב ,וַ יַּעֲ זֹב ִּבגְ דוֹ
יה ,וְ אַ ַּגח ֵּב ּ
קֳבלֵ ּ
ַמאן דְּ ִאיה ּו ז ַָּכאָ הִ ,א ְת ּ ַת ַּקף ְל ְ
יה ,וְ יִ ְת ּ ַת ַּקף ְלק ְֳבלֵ יהּ ) .ס"א ואגח ביה
ְּבי ָָד ּה וַ ָיּנָס וַ יֵּצֵ א הַ חוּצָ ה ,יִ ְׁשבּ וֹ ק לֵ ּ
ֵיה ,וְ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט עֲ לוֹ י:
קרבא( וְ יֵעֲ רוֹ ק ִמ ּנֵיהּ ְּ ,בגִ ין ְל ִא ְׁש ְּתזָבָ א ִמ ּנ ּ
חמי ְליֵצֶ ר הָ ָרעְּ ,כחַ ד טו ָּרא ַרבְ ְרבָ א,
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ,זְ ִמינִ ין ִאינוּן צַ דִּ יקַ יָא ְל ֶמ ֵ
ֵימרוּן .אֵ ְ
יה ְלטו ָּרא ַר ְב ְרבָ א הָ ֵדין ִע ָּלאָ ה.
ילנָא ְלאַ ְּכ ְפיָא לֵ ּ
יך י ִָכ ְ
וְ יִ ְת ְמהוּן וְ י ְ
שעֲ ָרא ,וְ יִ ְת ְמהוּן
יעיָא ְל ֶמח ֱֵמי לֵ יהּ ְליֵצֶ ר הָ ָרע ,דַּ ִּקיק ְּכחו ָּטא דְּ ַ ׂ
וּזְ ִמינִ ין ַר ּ ִׁש ַ
ימרוּן .הֵ ְ
שעֲ ָרא ְּכ ָדא דַּ ִ ּקיקִ .א ֵּלין יִ ְבכּ וּן
ילנָא ְלאַ ְּכ ְפיָא ְלחו ָּטא ְד ַ ׂ
יך לָ א י ִָכ ְ
וְ ֵי ְ
ְ
יה ְל ֵעינַיְ יה ּו,
יה ֵמ ַע ְל ָמא ,וְ יִ כּ וֹ ס לֵ ּ
וְ ִא ֵּלין יִ ְבכּ וּן .וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא יְ בַ ֵער לֵ ּ
וְ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט עוֹ ד ְּב ַע ְל ָמא ,וְ יֶחמוּן צַ דִּ יקַ יָא וְ ֶיחֱדוּןְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים
יקים יוֹ ד ּו ִל ְׁש ֶמ ָך י ְֵׁשב ּו יְ ׁ ָש ִרים אֶ ת ּ ָפנ ָ
ֶיך:
קמ( אַ ְך צַ דִּ ִ
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חק לישראל – פרשת וישב יום שישי
הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"ו
)ח( תלמיד שהוא יושב לפני רבו תמיד אינו רשאי לעמוד מפניו אלא שחרית וערבית
בלבד שלא יהא כבודו מרובה מכבוד שמים:
)ט( מי שהוא זקן מופלג בזקנה אע"פ שאינו חכם עומדין לפניו ואפילו החכם שהוא ילד
עומד בפני הזקן המופלג בזקנה ואינו חייב לעמוד מלא קומתו אלא כדי להדרו ואפילו
זקן כותי מהדרין אותו בדברים ונותנין לו יד לסומכו שנאמר מפני שיבה תקום כל
שיבה במשמע:
)י( תלמידי חכמים אינם יוצאין בעצמן לעשות עם כל הקהל בבנין וחפירה של מדינה
וכיוצא בהן כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ ואין גובין מהן לבנין החומה ותיקון
השערים ושכר השומרים וכיוצא בהן ולא לתשורת המלך ואין מחייבים אותן ליתן המס
בין מס שהוא קצוב על בני העיר בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש שנאמר גם כי
יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך ושרים וכן אם היתה סחורה לתלמיד
חכם מניחים אותו למכור תחלה ואין מניחים אחד מבני השוק למכור עד שימכור הוא
וכן אם היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה מקדימין אותו ומושיבין אותו:

מוסר -

מספר חרדים דף ס''ז ע''ב

ימתוֹ וְ ִכי ְת ַד ּ ֵבר וְ הַ ּ ׁשוֹ ֵמ ַע יִ ְׁש ַמע נִ ְמצֵ את
ֹאש ָך ְׁשתוֹ ק מֵ אֵ ָ
אוֹ ר ּ ְפנֵי ֶמלֶ ְך חַ ִּיים ׁשוֹ ֶרה ַעל ר ְׁ
שה וְ ַעל ּ ִפיו ּ ֵתצֵ א
ֲשבָ ה ְ ּב ִדבּ וּר ו ְּב ַמעֲ ֶ ׂ
ֵיש ִמ ּ ֶמנּ ּו ְ ּב ַמח ׁ ָ
ּ ָת ִמיד דָּ בֵ ק בּ וֹ יִ ְת ָּב ַר ְך וְ ָת ִמיד ִה ְת ַּביּ ׁ
ָ
ישן וְ ִת ְׁש ַּכב וְ ָת ִעיר וְ כָ ל ַמעֲ ֶ ׂשיך יִ ְהי ּו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ֲח ׁשוֹ ב ָּכל ִע ְסקֵ י הָ עוֹ לָ ם ְּכ ִאלּ ּו
וְ ָתבֹא ִּת ׁ ַ
אַ ּ ָתה ְמ ַמ ּ ׁ ֵש ׁש ַּבחוֹ ל ְּכ ׁ ֶש ִּת ְמצָ א ַמ ְר ּ ָג ִלית ִּת ָּקחֶ ּנָה ִהיא עֲ שִׂ יַּית ְרצוֹ ן הַ בּ וֹ ֵרא וְ כֵ ן אָ ַמר הַ ּ ְמ ׁשוֹ ֵרר
ו ַּמה ִ ּלי ִמ ְּז ַמן ִאם לֹא ְרצוֹ נְ ָך וְ ִאם אֵ ינְ ָך ָמנ ִָתי ַמה ָמנ ִָתי .אַ ל יְ ִהי ְבעֵ ינ ָ
ֶיך ְּכבוֹ ָד ְך ו ְּקלוֹ נ ְָך
וְ ָע ְׁש ָר ְך וְ ָענְ יָ ְך ִל ְמאו ָּמה ִּכי ִת ְמצָ א הַ ּ ַמ ְר ּ ָג ִלית אָ ז ּ ַתעֲ לוֹ ז ִּכי זֶה הַ ּ ְמכֻ ָ ּון וְ נִ ְׁשלָ ם .וְ יִ ְהי ּו רמ''ח
יך ִצבּ וּר ְ ּב ֵעינ ָ
יד ָ
אֵ בָ ֶר ָ
ֶיך וְ הַ ֵּלב וְ ַה ָּל ׁשוֹ ן ְׁש ִליחַ צִ בּ וּר ו ְּבקוֹ ל ּ ָגדוֹ ל ׁ ֶש ִּי ְׁש ְמע ּו ּ ֻכ ָּלן
יך וְ שס''ה ִּג ֶ
ְּתבָ ֵר ְך וְ ִת ְת ּ ַפ ּ ֵלל ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ְמר ּו צָ ִר ְ
יע ְלאָ זְ נוֹ אַ ְך לֹא יִ ְׁש ְמע ּו ְּת ִפ ַּלת לַ חַ ׁש ֲאחֵ ִרים.
יך ְלהַ ְׁש ִמ ַ
אֵ ְ
יך ִּת ְכעוֹ ס ו ְּבכַ עֲ סָ ְך ּתוֹ צִ יא נִ ְׁש ָמ ָת ְך הַ יְ קָ ָרה וְ ַת ְׁש ִּכין ִ ּב ְמקוֹ מוֹ רוּחַ ָר ָעה דוֹ ֶמה אַ ּ ָתה ְל ִמי
ְ
ׁ ֶשנּ וֹ ֵעץ סַ ִּכין ְ ּבכַ ְעסוֹ ְב ִלבּ וֹ וְ ִאם יַ ְל ִ ּבין ּ ְפנֵי חֲבֵ ירוֹ הֲ ֵרי ׁ ָשפַ ך דָּ ִמים .צַ ַער אֶ לֶ ף ּ ְפ ָר ִחים ְמבַ ּ ֵטל
ידת ָמעוֹ ת ו ְּׁשאָ ר
יעת הָ עֲ בוֹ ָדה ְלצַ ַער אֲ בֵ ַ
צַ ַער חַ ִּתיכַ ת ּ ֶכסֶ ף ְק ַט ּנָה ּ ֵכן ְ ּביוֹ ֵתר צַ ַער ְמנִ ַ
הַ ִּי ּסו ִּרין וְ צַ ַער הָ עֲ בוֹ ָדה הֵ ן הֵ ן יִ ּסו ִּרין ׁ ֶשל אַ הֲ בָ ה וְ הַ ּ ְמצָ ֵער יוֹ ֵתר ַעל ָממוֹ נוֹ ו ְּכבוֹ דוֹ מוֹ ֶרה
יך וְ ׁ ֵשב ָּב ָדד ו ְּבכֵ ה ִל ְפנֵי ֱאלֹהֶ ָ
ֵיש וְ ׁשוּב לַ אֲחוֹ ֶר ָ
יך
ׁ ֶשאוֹ הֲ בָ ם יוֹ תֵ ר ִמ ּ ֶמנּ ּו חָ ִלילָ ה לָ כֵ ן ִה ְת ַּביּ ׁ
ית ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ַע ְס ּ ָת וְ נִ צְ ַט ַע ְר ּ ָת ַעל ִע ְסקֵ י ָממוֹ ן אוֹ ְקלוֹ ן ְּכבוֹ ָדךְ:
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ָ
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