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חק לישראל – פרשת ויצא יום ג'
תורה -

בראשית פרק כח'

ֲשר
)כ( וַ ִּידַּ ר יַעֲ קֹב נ ֶֶדר לֵ אמֹר ִאם יִ ְהיֶה אֱ ל ִֹהים ִע ּ ָמ ִדי ו ְּׁש ָמ ַרנִ י ַּבדֶּ ֶר ְך הַ זֶּה א ׁ ֶ
אכֹל וּבֶ גֶד ִל ְלבּ ֹׁש) :כ( וַ ִּידַּ ר יַעֲ קֹב נ ֶֶדר לֵ אמֹר ִאם יִ ְהיֶה
אָ נ ִֹכי הוֹ לֵ ְך וְ נ ַָתן ִלי לֶ חֶ ם לֶ ֱ

ֱאל ִֹהים ִע ּ ָמ ִדי ו ְּׁש ָמ ַרנִ י ַּבדֶּ ֶר ְך הַ זֶּה ֲא ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי הוֹ לֵ ְך וְ נ ַָתן ִלי לֶ חֶ ם לֶ אֱ כֹל וּבֶ גֶד ִל ְלבּ ֹׁש:

) כ(

ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ ְעדִּ י וְ יִ ְּט ִר ּנַנִ י ְּבאָ ְרחָ א הָ ֵדין דִּ י אֲ נָא אָ זֵל וְ יִ ּ ֶתן ִלי לַ ח ֲָמא )נ"א,
ימר ִאם יְ הֵ א ֵמ ְ
וְ קַ ִּיים יַעֲ קֹב ְקיָם ְל ֵמ ָ
ְלחֵ ם( ְל ֵמיכַ ל ו ְּכס ּו ְל ִמ ְל ָּב ׁש:

שלוֹ ם אֶ ל ּ ֵבית אָ ִבי וְ הָ יָה יְ הֹוָ ה ִלי לֵ אל ִֹהים) :כא( וְ ׁ ַש ְב ִּתי ְב ׁ ָשלוֹ ם אֶ ל
)כא( וְ ׁ ַש ְב ִּתי ְב ׁ ָ
ימ ָרא ַדיְ יָ ִלי לֵ אלָ הָ א:
ּ ֵבית אָ ִבי וְ הָ ָיה יְ הֹוָ ה ִלי לֵ אל ִֹהים) :כא( וְ אֵ תוּב ִּב ְׁשלַ ם ְלבֵ ית אַ ָּבא וִ יהֵ א ֵמ ְ

אֲשר ִּת ּ ֶתן ִלי
ֶׁ
ש ְמ ִּתי ַמ ֵ ּצבָ ה יִ ְהיֶה ֵּבית ֱאל ִֹהים וְ כֹל
אֲשר ַ ׂ
ֶׁ
)כב( וְ הָ אֶ בֶ ן הַ זֹּאת
ְ
ש ְמ ִּתי ַמ ֵ ּצבָ ה יִ ְהיֶה ּ ֵבית ֱאל ִֹהים וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר
ַעשּׂ ֵ ר א ֲַע ּ ְשׂ ֶרנּ ּו לָ ך) :כב( וְ הָ אֶ בֶ ן הַ זֹּאת ֲא ׁ ֶשר ַ ׂ

קֳדם יְ ָי וְ כֹל דִּ י
ֵיתי קָ ָמא ְּתהֵ י דִּ י אֵ הֵ י פָ לַ ח עֲ לַ ּה ִמן ָ
תן ִלי ַעשּׂ ֵ ר אֲ ַע ּ ְשׂ ֶרנּ ּו לָ ְך) :כב( וְ אַ ְבנָא הָ ָדא דִּ י ׁ ַש ּו ִ
ִּת ּ ֶ
קֳד ָמ ְך:
ֵיה ָ
ִּת ּ ֶתן ִלי חַ ד ִמן ַעשְׂ ָרא אַ ְפ ְר ִׁש ּנ ּ

כט )א( וַ ִּישּׂ ָ א יַעֲ קֹב ַרגְ לָ יו וַ יֵּלֶ ְך אַ ְרצָ ה בְ נֵי קֶ ֶדם) :א( וַ ִּישּׂ ָ א יַעֲ קֹב ַרגְ לָ יו וַ יֵּלֶ ְך אַ ְרצָ ה
אֲרע ְּבנֵי ָמ ִדינְ חָ א:
ְבנֵי קֶ ֶדם) :א( וּנְ ַטל יַעֲ קֹב ַרגְ לוֹ ִהי )נ"אִ ,ריגְ לוֹ ִהי( וַ אֲ זַל לַ ַ

לשה ֶע ְד ֵרי צֹאן ר ְֹבצִ ים ָעלֶ יהָ ִּכי ִמן
)ב( וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה ְבאֵ ר ַּבשּׂ ָ ֶדה וְ ִה ּנֵה ׁ ָשם ְׁש ׁ ָ
דלָ ה ַעל ּ ִפי הַ ְּבאֵ ר) :ב( וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה ְבאֵ ר
הַ ְּבאֵ ר הַ ִהוא י ְַׁשק ּו הָ עֲ ָד ִרים וְ הָ אֶ בֶ ן ְּג ֹ
לשה ֶע ְד ֵרי צֹאן ר ְֹבצִ ים ָעלֶ יהָ ִּכי ִמן הַ ְ ּבאֵ ר הַ ִהוא ַי ְׁשק ּו הָ עֲ ָד ִרים וְ הָ אֶ בֶ ן
ַּבשּׂ ָ ֶדה וְ ִה ּנֵה ׁ ָשם ְׁש ׁ ָ
ירא
אֲרי ִמן ּ ֵב ָ
יעין עֲ לַ ּה ֵ
ירא ְבחַ ְקלָ א וְ הָ א ַת ּ ָמן ְּתלָ ָתא ֶע ְד ִרין דְּ ָען ְר ִב ִ
ְּגדֹלָ ה ַעל ּ ִפי הַ ְּבאֵ ר) :ב( וַ ֲחזָא וְ הָ א בֵ ָ
ירא:
הַ ִהיא ַמ ְׁשקָ ן עֲ ָד ַר ּיָא וְ אַ ְבנָא ַר ְּב ָתא ַעל ּפו ָּמא ְדבֵ ָ

רש"י
)כ( אם יהיה אלהים עמדי  -אם ישמור לי
הבטחות הללו שהבטיחני להיות עמדי כמו
שאמר לי והנה אנכי עמך :ושמרני  -כמו
שאמר לי ושמרתיך בכל אשר תלך :ונתן לי
לחם לאכול  -כמו שאמר כי לא אעזבך
והמבקש לחם הוא קרוי נעזב שנאמר ולא
ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם )תהלים
לז(:
)כא( ושבתי  -כמו שאמר לי והשיבותיך אל
האדמה :בשלום  -שלם מן החטא שלא
אלמד מדרכי לבן :והיה ה' לי לאלהים -
שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף שלא ימצא
פסול בזרעי כמ"ש אשר דברתי לך והבטחה
זו הבטיח לאברהם שנאמר להיות לך לאלהים

ולזרעך אחריך )לעיל יז( )זרעך מיוחס שלא
ימצא בו שום פסול(:
)כב( והאבן הזאת .כך מפורש וי"ו זו של
והאבן אם תעשה לי את אלה ואף אני אעשה
זאת והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו'.
כתרגומו אהי פלח עלה קדם ה' וכן עשה
בשובו מפדן ארם כשאמר לו קום עלה בית
אל )לקמן לה( מה נאמר שם ויצב יעקב מצבה
וגו' ויסך עליה נסך:
)א( וישא יעקב רגליו  -משנתבשר בשורה
טובה שהובטח בשמירה נשא לבו את רגליו
ונעשה קל ללכת .כך מפורש בב"ר:
)ב( ישקו העדרים  -משקים הרועים את
העדרים והמקרא דבר בלשון קצרה:
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ג'
נביא

– הושע פרק יב' ו'-י'

צבָ אוֹ ת יְ הֹוָ ה זִ ְכרוֹ ) :ו( נביא אמר להון הוא יי אלהי צבאות דאתגלי על
)ו( וַ יהֹוָ ה אֱ לֹהֵ י הַ ְּ
אברהם יצחק ויעקב וכמא דאמיר על ידי משה דכרניה לכל דר ודר:

יך ָת ׁשוּב חֶ סֶ ד ו ִּמ ְׁש ּ ָפט ְׁשמֹר וְ קַ ּוֵה אֶ ל ֱאלֹהֶ ָ
וְ אַ ּ ָתה ּ ֵבאלֹהֶ ָ
יך ּ ָת ִמיד:

)ז(
בפולחנא דאלהך תתקיף חיסדא ודינא טר וסבר לפורקנא דאלהך תדירא:

ְּכנ ַַען ְּביָדוֹ מֹאזְ נֵי ִמ ְר ָמה לַ עֲ ׁשֹק אָ הֵ ב:

)ח(
רדמי:

)ז( ואת

)ח( לא תהוין כתגרין דבידיהון מוזנון דנכיל למינס

ֲשר
יעי לֹא יִ ְמצְ א ּו ִלי ָעוֹ ן א ׁ ֶ
אתי אוֹ ן ִלי ָּכל יְ גִ ַ
ֹאמר אֶ פְ ַריִ ם אַ ְך ָע ׁ ַש ְר ִּתי ָמצָ ִ
)ט( וַ יּ ֶ
חֵ ְטא) :ט( ואמרו דבית אפרים ברם עתרנא אשכחנא אונס לנא נביא אמר להון כל עותרכול לא יתקים
לכון כיום תושלמת חוביכון:

וְ אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ימי מוֹ עֵ ד) :י(
יב ָך בָ אֳ הָ ִלים ִּכ ֵ
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם עֹד אוֹ ִׁש ְ

) י(
יי אלהך דאפיקתך מארעא דמצרים עוד אותבינך במשכנין כיומי קדם:

ואנא

רש"י
)ו( וה' אלהי הצבאות ה' זכרו  -כאשר הייתי
מאז כן אני עתה ואם הייתם הולכים עמי
בתמימות כיעקב אביכם הייתי נוהג עמכם
כאשר נהגתי עמו:
)ז( ואתה באלהיך תשוב .בהבטחתו ובמשענתו
שהוא מבטיחך אתה יכול לסמוך ותשוב אליו
רק חסד ומשפט שמור ומובטח אתה לקוות
לישעו תמיד:
)ח( כנען בידו מאזני מרמה  -אתם סמוכים
על בצעכם שאתם סוחרים ורמאים ועל
עשריכם אתם אומרים אך עשרתי ולא אעבוד
את הקב"ה:
)ט( מצאתי און לי  -און כח ומדרש אגדה
היה דורש רבי שמעון זצ"ל מצאתי און לי
מצאתי לי שטר חוב שיש לי מלכות על ישראל
וילכו גם אחיו ויפלו וגו' הננו לך לעבדים
)בראשית נ( און לי דיני שטר כמו כותבין עליו
אונו וכמו באוני אחד ובטימי אחת בב"ר וזה
פירושו ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און
לי ירבעם בן נבט שהיה משבט אפרים
מתפאר בעצמו ואומר אך עשרתי מצאתי און
לי שטר אחד שכל ישראל עבדים לי שאבי
קנה אותם דכתיב וילכו גם אחיו ויפלו לפניו
ויאמרו הננו לך לעבדים ומה שקנה עבד קנה
רבו וכל ממונם שלי לפיכך אין בי חטא אם
אטול כל אשר להם כי הם עבדי מה כתיב

אחריו ואנכי ה' אלהיך מארץ מצרים )שמות
כ( גדולה הבאה לאביך במצרים מאתי היתה
אמר הקב"ה הננו לך לעבדים לא שכחת אבל
אנכי ה' אלהיך שנא' בעשרת הדברות שכחת
שהעמדת שני עגלים א' בבית אל וא' בדן
ולענין פשוטו של מקר' אתה אומ' מצאתי און
לי ע"י עושק ומאזני מרמה ואנכי ה' אלהיך
מארץ מצרי' שם הבחנתי בין טיפה של בכור
לטיפה שאינ' של בכור אף אני היודע ונפרע
ממאזני מרמה העשויין מבלי הבין ומהטומן
משקלותיו במלח כדי לרמות .כל יגיעי לא
ימצאו לי  -טוב לך אם אמרת בלבך כל
ממוני לא יהא בו ספוק לכפר על עוני אשר
חטאתי כן תרגם יונתן נביא אמר להון כל
עותריכון לא יתקיים לכון ביום תושלמת
תוביכון .לא ימצאו  -לא יספיקו כמו )במדבר
יא( ומצא להם ולא יתכן לפרש כל יגיעי כל
היגיעים לבקש עוני ולא ימצא לי עון שאם כן
היה ראוי לכתוב כל יגיע בלא יו"ד ולנקוד
בציר"י אבל עתה אינו לשון יגע אלא לשון
יגיע:
)י( עוד אושיבך באהלים  -אכרית מתוכך
סוחרי מרמה ואושיבך באהלים אעמיד
מתוכך תלמידים עוסקי' בתורה .כימי מועד
 כימי מועד הראשון שהיה יעקב איש תםיושב אוהלים:
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ג'
כתובים

 -משלי פרק ו' כז'-לא'

יש אֵ ׁש ְּבחֵ יקוֹ ו ְּבגָ ָדיו לֹא ִתשּׂ ָ ַר ְפנָה:
הֲ י ְַח ּ ֶתה ִא ׁ

)כז(
)בחוביה( ולבושיה לא יקיד:

)כז( דלמא סים בר נשא נורא בעוביה

יש ַעל הַ ּגֶחָ ִלים וְ ַרגְ לָ יו לֹא ִת ָּכוֶ ינָה:
ִאם יְ הַ ֵּל ְך ִא ׁ

)כח(
גומרי ורגלוי לא מתכוין:

)כח( אי דלמא מהלך גברא עלוי

ּ ֵכן הַ ָּבא אֶ ל אֵ ׁ ֶשת ֵר ֵעה ּו לֹא יִ ּנָקֶ ה ָּכל הַ ּנֹגֵ ַע ָּב ּה:

)כט( היכנא מה דעאל על אתת

לֹא יָבוּז ּו לַ ַּג ּנָב ִּכי יִ גְ נוֹ ב ְל ַמ ֵּלא נ ְַפ ׁשוֹ ִּכי יִ ְר ָעב:

)ל( לא למתדמרו לגנבא דגנב

)כט(
חבריה למגור עמה לא נזכי כל מן דקריב בה:
)ל(
דתשבע נפשיה מטול דכפן:

וְ נִ ְמצָ א יְ ׁ ַש ֵּלם ִׁש ְב ָע ָתיִ ם אֶ ת ָּכל הוֹ ן ּ ֵביתוֹ יִ ּ ֵתן:

)לא(
וכוליה מזלא דביתיה יהיב:

)לא( ומן דמשתכח פריע חד בשבעה

רש"י
)כז( היחתה איש  -הישאב איש גחלים
בשפולי בגדיו ולא ישרפו כל לשון חתיית
גחלים לשון שאיבה הוא כמשמעה כשממלא
הכלי בתוך המדורה:

משנה

)כט( אל אשת רעהו  -כמשמעו ואף על ע"ג
יש לדרשה שהיא מיוחדת ללא לך:
)ל( לא יבוזו  -וגו':
)לא( ונמצא ישלם  -וגו':

 -יבמות פרק ז'

)א( אַ ְל ָמנָה ְלכֹהֵ ן ָּגדוֹ לְּ ,גרו ׁ ָּשה וַ חֲלוּצָ ה ְלכֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ טִ ,ה ְכנִ יסָ ה לוֹ ַע ְב ֵדי ְמלוֹ ג
ֹאכל ּו בַ ְּתרו ָּמהַ ,ע ְב ֵדי צֹאן ַּב ְרזֶל יֹאכֵ ל ּו.
וְ ַע ְב ֵדי צֹאן ַּב ְרזֶלַ ,ע ְב ֵדי ְמלוֹ ג לֹא י ְ
וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ַע ְב ֵדי ְמלוֹ גִ ,אם ֵמת ּוֵ ,מת ּו לָ ּה ,וְ ִאם הוֹ ִתיר ּו ,הוֹ ִתיר ּו לָ הּ  .אַ ף ַעל ּ ִפי
ֹאכל ּו בַ ְּתרו ָּמה .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ַע ְב ֵדי צֹאן
ׁ ֶשהוּא חַ יָּב ִּב ְמזוֹ נוֹ ָתם ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו לֹא י ְ
ַּב ְרזֶלִ ,אם ֵמת ּוֵ ,מת ּו לוֹ  ,וְ ִאם הוֹ ִתיר ּו ,הוֹ ִתיר ּו לוֹ  .הוֹ ִאיל וְ הוּא חַ יָּב
ֹאכל ּו בַ ְתרו ָּמה:
ְּבאַ ח ֲָריו ָּתן ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו י ְ
רע"ב ) -א( אלמנה לכהן גדול :עבדי מלוג
 מה שהאשה משיירת לעצמה ואינה כותבתבכתובתה ,נקראים נכסי מלוג ,שהבעל מולג
אותם נכסים כמליגת התרנגולים ,מפני שהוא
אוכל פירות אותן נכסים ,ואם פחתו פחתו לה
ואם הותירו הותירו לה .ונכסי צאן ברזל הם
הנכסים שהכניסה לו ומה שהוסיף הוא לה
וכתבו בכתובה סך הכל קיבל עליו פלוני כך

וכך בכתובתה .ולכך נקראים צאן ברזל,
שהקרן קיים כברזל ,שאם מתו כולן ,חייב
הבעל לשלם .ולפי שהיו רגילים לשום הצאן
בשומת כך וכך והיה הרועה חייב באחריותן
כפי השומא אפילו אם מתו כל הצאן ,לכך
נקראו הנכסים שהבעל מקבל עליו אחריותן
נכסי צאן ברזל :עבדי מלוג לא יאכלו  -לפי
שהן שלה והיא חללה:

)ב( ַּבת יִ ְש ָראֵ ל ׁ ֶש ִּנ ּ ֵסת לַ כּ ֹהֵ ן וְ ִהכְ נִ יסָ ה לוֹ עֲ בָ ִדיםֵ ּ ,בין ַע ְב ֵדי ְמלוֹ גֵ ּ ,בין ַע ְב ֵדי
ש ָראֵ ל ,וְ ִה ְכנִ יסָ ה לוֹ ,
ֹאכל ּו ַּב ְּתרו ָּמה .וּבַ ת כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ִּנסֵ ת ְליִ ְ ׂ
ֹצאן ַּב ְרזֶל ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו י ְ
ֹאכל ּו בַ ְּתרו ָּמה:
ּ ֵבין ַע ְב ֵדי ְמלוֹ גֵ ּ ,בין ַע ְב ֵדי צֹאן ַּב ְרזֶלֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו לֹא י ְ
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רע"ב ) -ב( בת ישראל שנישאת לכהן -
אפילו עבדי מלוג יאכלו ,משום דהוי קנין כהן
שקנה קנין ,כלומר האשה שהיא קנינו של כהן
קנתה אלו העבדים ,וכתיב )ויקרא כ"ב( וכהן

כי יקנה נפש קנין כספו ,שאין ת"ל קנין כספו
אלא למדרש הכי ,וכהן כי יקנה קנין כספו
נפש ,שעבדו של כהן קנה נפש ,הוא יאכל בו:

ֹאכל ּו עֲ בָ ֶדיהָ
ִסת לַ כּ ֹהֵ ן ,וָ ֵמת ,וְ ִה ִּניחָ הּ ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ,לֹא י ְ
ש ָראֵ ל ׁ ֶש ּנ ּ ֵ
)ג( ַּבת יִ ְ ׂ
ַּב ְּתרו ָּמהִ ,מ ּ ְפנֵי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶשל עֻ ָּברֶ ׁ ,שהָ עֻ ָּבר ּפוֹ סֵ ל וְ אֵ ינוֹ ַמאֲ ִכיל ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ י.
ש ָראֵ ל ְלכֹהֵ ן ,אַ ף ַּבת כּ ֹהֵ ן ְלכֹהֵ ן ,וָ ֵמת,
אָ ְמר ּו לוֹ ֵ ,מאַ חַ ר ׁ ֶשהֵ ַע ְד ּ ָת לָ נ ּו ַעל ַּבת יִ ְ ׂ
ֹאכל ּו עֲ בָ ֶדיהָ ַּב ְּתרו ָּמהִ ,מ ּ ְפנֵי חֶ ְלקוֹ ׁ ֶשל עֻ ָּבר:
וְ ִה ִּניחָ ּה ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ,לֹא י ְ
רע"ב ) -ג( והניחה מעוברת  -אע"פ שיש
לה בנים ממנו והיא אוכלת בתרומה ,לא
יאכלו עבדי צאן ברזל בתרומה ,לפי שהן של
יורשין ויש לעובר חלק בהן ואין לעובר כח
להאכילם בתרומה ,אי משום דקסבר עובר
במעי זרה זר הוא ,אי משום דקסבר
ילודמאכיל ,שאינו ילוד אינו מאכיל ,דכתיב
)ויקרא כ"ב( ויליד ביתו הם יאכלו וקרי ביה
הם יאכילו :שהעובר פוסל  -אם בת כהן
לישראל היא והניחה מעוברת ואין לה בן

אחר פוסלה מלשוב לבית אביה :ואינו מאכיל
 שאם היתה בת ישראל לכהן והניחהמעוברת אין בעובר כח להאכילה ,והוא הדין
לעבדיו :אף בת כהן לכהן כו'  -כיון דאמרת
שאינו ילוד אינו מאכיל ,אף בת כהן לכהן אין
העבדים אוכלים בתרומה מפני חלקו של
עובר ,שהרי עבדיו הן ואינן אוכלין אלא
בשבילו והוא אין בו כח להאכיל .ואין הלכה
כר' יוסי:

)ד( הָ עֻ ָּבר ,וְ הַ ּיָבָ ם ,וְ הָ אֵ רו ִּסין ,וְ הַ חֵ ֵר ׁש ,וּבֶ ן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ דּ ,פוֹ ְס ִלין וְ לֹא
ילין .סָ פֵ ק ׁ ֶשהוּא בֶ ן ּ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ ד סָ פֵ ק ׁ ֶשאֵ ינוֹ  ,סָ פֵ ק הֵ ִביא ְׁש ּ ֵתי
ַמאֲ ִכ ִ
ְ ׂש ָערוֹ ת סָ פֵ ק לֹא הֵ ִביא ,נָפַ ל הַ ַּביִ ת ָעלָ יו וְ ַעל ַּבת אָ ִחיו וְ אֵ ין יָדו ַּע אֵ י זֶה ֵמת
אשוֹ ן ,צָ ָר ָת ּה חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ּ ֶַב ֶמת:
ִר ׁ
רע"ב ) -ד( העובר והיבם וכו'  -האי עובר
אי בת כהן לישראל היא ,פוסל ,דכתיב
בנעוריה ,פרט למעוברת .אי בת ישראל לכהן
היא ,לא מאכיל ,דשאינו ילוד אינו מאכיל:
והיבם  -אי בת כהן לישראל היא ,פוסל לה,
ושבה אל בית אביה כתיב )שם( פרט לשומרת
יבם שאינה יכולה לשוב שהיא אגודה ביבמה.
ואי בת ישראל לכהן ,לא מאכיל לה ,קנין
כספו אמר רחמנא וזו קנין אחיו היא:
והארוסין  -אי בת כהן לישראל היא ,פסיל
לה ,דקני לה בהויה ,ומשעת הויה אפסילה
לה ,כדכתיב )שם( ובת כהן כי תהיה לאיש זר.
אי בת ישראל לכהן ,לא מאכיל לה ,גזירה
שמא ימזגו לה כוס יין של תרומה בבית אביה
ותשקה לאחיה ולאחיותיה :והחרש  -אי בת
כהן לישראל היא ,פסל לה ,דהא קנאה
בתקנתא דרבנן .ואי בת ישראל לכהן היא ,לא
מאכיל לה ,דקנין כספו אמר רחמנא וחרש

מדאורייתא לא קני :ובן תשע שנים ויום אחד
וכו'  -אחד מן הפסולים לכהונה שהוא בן
תשע שנים ויום אחד ובא על הכהנת או על
הלויה או על בת ישראל ,פסלה מלאכול
בתרומה ,שבן תשע שנים ויום אחד ביאתו
ביאה ונתחללה בבעילתו .ואי בת ישראל
נישאת לכהן בן תשע שנים ויום אחד ,אינו
מאכילה בתרומה ,שאין קנינו קנין גמור :וכן
ספק בן תשע שנים וכו'  -דינו כבן תשע
ודאי ופוסל :ספק הביא שתי שערות ספק לא
הביא  -קטן שקידש את האשה ,ספק הביא
שתי שערות ספק לא הביא וקדושיה קדושי
ספק ,אשתו חולצת ולא מתיבמת :נפל הבית
עליו ועל בת אחיו  -שהיא אשתו .ספק הוא
מת ראשון ונפלו שתיהן ליבום לפני אחיו
ופטורה צרתה משום צרת הבת ,ספק היא
מתה ראשונה ובשעת נפילה ליבום לא הואי
צרתה צרת ערוה כדתנן וכולן אם מתו או

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת ויצא יום ג'
מיאנו וכו' צרותיהן מותרות .צרתה חולצת ולא
מתיבמת .ואיידי דאיירי בספיקי לחומרא תני

להא בהדייהו:

ילים .וְ ִאם אֵ ינָם ְראוּיִ ין
)ה( הָ אוֹ נֵס ,וְ הַ ְמפַ ּ ֶתה ,וְ הַ ּ ׁשוֹ טֶ ה ,לֹא פוֹ ְס ִלים וְ לֹא ַמאֲ ִכ ִ
ש ָראֵ ל ׁ ֶש ָּבא ַעל ַּבת כּ ֹהֵ ןּ ,תֹאכַ ל
לָ בוֹ א ְּביִ שְׂ ָראֵ לֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו פוֹ ְס ִליןֵ ּ .כיצַ ד ,יִ ְ ׂ
ַּב ְּתרו ָּמהִ .ע ְּב ָרה לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמה .נ ְֶח ּ ַת ְך הָ עֻ ָּבר ְּב ֵמ ֶעיהָ ּ ,תֹאכֵ ל .כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ָּבא
ש ָראֵ ל ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהִ .ע ְּב ָרה ,לֹא תֹ אכֵ ל .י ְָל ָדהּ ,תֹאכֵ ל .נִ ְמצָ א
ַעל ַּבת יִ ְ ׂ
כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל ּ ֵבן ָּגדוֹ ל ִמ ּ ׁ ֶשל אָ ב .הָ ֶעבֶ ד ּפוֹ סֵ ל ִמ ּ ׁשוּם ִּביאָ ה ,וְ אֵ ינוֹ פוֹ סֵ ל ִמ ּ ׁשוּם
ימנּ ּו בֵ ן ,וְ הָ לַ ְך הַ ּ ֵבן
ש ָראֵ ל ,וְ י ְָל ָדה הֵ ֶ
ש ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ןַּ ,בת כּ ֹהֵ ן ְליִ ְ ׂ
ז ֶַרעֵ ּ .כיצַ דַּ ,בת יִ ְ ׂ
ימנּ ּו בֵ ן ,ה ֲֵרי זֶה ֶעבֶ ד .הָ יְ ָתה אֵ ם אָ ִביו ַּבת
נִכ ַּב ׁש ַעל הַ ּ ִׁשפְ חָ ה ,וְ י ְָל ָדה הֵ ֶ
וְ ְ
ש ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ן לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהַּ .בת כּ ֹהֵ ן ְליִ שְׂ ָראֵ לּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהַ .מ ְמזֵר
יִ ְ ׂ
ימנּ ּו
ש ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ן ,וּבַ ת כּ ֹהֵ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ י ְָל ָדה הֵ ֶ
ּפוֹ סֵ ל ו ַּמאֲ ִכילֵ ּ .כיצַ דַּ ,בת יִ ְ ׂ
ימנּ ּו בֵ ן ,הֲ ֵרי זֶה ַמ ְמזֵר
בַ ת ,וְ הָ ְלכָ ה הַ ַּבת וְ נִ שּׂ ֵ את לָ ֶעבֶ ד ,אוֹ לַ גּ וֹ י ,וְ י ְָל ָדה הֵ ֶ
ש ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ןּ ,תֹאכַ ל ַּב ְּתרו ָּמהַּ .בת כּ ֹהֵ ן ְליִ ּ ְשׂ ָראֵ ל ,לֹא
הָ יְ ָתה אֵ ם ִא ּמוֹ ַּבת יִ ְ ׂ
תֹ אכַ ל ַּב ְּתרו ָּמה:
רע"ב ) -ה( והשוטה  -אפילו ע"י חופה
וקידושין לא פוסל ולא מאכיל ,שאין קנינו
קנין :נחתך העובר שבמעיה תאכל  -מיד.
והוא הדין אם ילדתו ומת :עיברה לא תאכל
 שהעובר אינו מאכיל :גדול משל אב -שהבועל אינו מאכיל לפי שלא בא עליה לשם
קדושין ולאו קנינו היא ,ובנו מאכיל :העבד
פוסל משום ביאה  -אם בא על הכהנת

פסלה מלאכול בתרומה :ואינו פוסל משום
זרע  -אם יש לה זרע לבת כהן מישראל
כשר :נכבש  -נדחק ובא עליה :הרי זה עבד
 שולד שפחה כמוה :היתה אם אביו בת כהןלישראל תאכל בתרומה  -אם מת אביו ,אף
על גב דהולד קיים ובעלמא ולד פוסל ,האי
לא פסיל ,דלאו בתר אבוה שדינן ליה דלאו
זרע הוא:

ימנּ ּו בַ ת,
ש ָראֵ ל ,וְ י ְָל ָדה הֵ ֶ
)ו( כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶשהוּא פֹ סֵ לֵ ּ .כיצַ דַּ ,בת כּ ֹהֵ ן ְליִ ְ ׂ
ימנּ ּו בֵ ן ,הֲ ֵרי זֶה ָראוּי ִל ְהיוֹ ת כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל
וְ הָ ְלכָ ה הַ ַּבת וְ נִ ּ ֵסת לַ כּ ֹהֵ ן ,וְ י ְָל ָדה הֵ ֶ
ע ֵֹמד ו ְּמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַ ,מאֲ ִכיל אֶ ת ִא ּמוֹ וּפוֹ סֵ ל אֶ ת אֵ ם ִא ּמוֹ  ,וְ זֹאת
אוֹ ֶמ ֶרת ,לֹא ִכ ְבנִ י כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ לֶ ׁ ,שהוּא ּפוֹ ְסלֵ נִ י ִמן הַ ְּתרו ָּמה:
רע"ב ) -ו( ופוסל את אם אמו  -דאי לאו
הוא ,היתה אם אמו חוזרת לתרומה דבית
אביה לאחר מיתת בתה .וכל זמן שזה קיים
אינה חוזרת לתרומה דכתיב )ויקרא כ"ב(

גמרא

וזרע אין לה ,עיין עליה ,או בת בת הבת ,או
בן בן הבן ,או בת בת הבן עד סוף כל
הדורות :לא כבני כהן גדול  -כלומר לא ירבו
כמותו בישראל שהוא פוסלני מן התרומה:

 -יבמות דף סג' ע"ב

כתוב בספר בן סירא אשה טובה מתנה טובה לבעלה וכתיב טובה בחיק
ירא אלהים תנתן אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתיה יגרשנה ויתרפא
מצרעתו אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפלים העלם עיניך מאשת חן
פן תלכד במצודתה אל תט אצל בעלה למסוך עמו יין ושכר כי בתואר
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אשה יפה רבים הושחתו ועצומים כל הרוגיה רבים היו פצעי רוכל
המרגילים לדבר ערוה כניצוץ מבעיר גחלת ככלוב מלא עוף כן בתיהם
מלאים מרמה אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום שמא מחר בא
ואיננו נמצא מצטער על העולם שאין שלו מנע רבים מתוך ביתך ולא הכל
תביא ביתך רבים יהיו דורשי שלומך גלה סוד לאחד מאלף אמר רבי אסי
אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמר כי רוח מלפני יעטוף
ונשמות אני עשיתי תניא רבי אליעזר אומר כל מי שאין עוסק בפריה
ורביה כאילו שופך דמים שנאמר שופך דם האדם באדם דמו ישפך וכתיב
בתריה ואתם פרו ורבו רבי יעקב אומר כאילו ממעט הדמות שנאמר כי
בצלם אלהים עשה את האדם וכתיב בתריה ואתם פרו וגו' בן עזאי אומר
כאילו שופך דמים וממעט הדמות שנאמר ואתם פרו ורבו אמרו לו לבן
עזאי יש נאה דורש ונאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש ואתה נאה
דורש ואין נאה מקיים אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה
אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים תניא אידך רבי אליעזר אומר כל מי
שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים שנאמר שופך דם האדם וסמיך
ליה ואתם פרו וגו' רבי אלעזר בן עזריה אומר כאילו ממעט הדמות בן
עזאי אומר וכו' אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש וכו' תנו רבנן ובנחה
יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל מלמד שאין השכינה שורה על פחות
משני אלפים ושני רבבות מישראל הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני
רבבות חסר אחד וזה לא עסק בפריה ורביה לא נמצא זה גורם לשכינה
שתסתלק מישראל אבא חנן אמר משום רבי אליעזר חייב מיתה שנאמר
ובנים לא היו להם הא היו להם בנים לא מתו אחרים אומרים גורם
לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך בזמן
שזרעך אחריך שכינה שורה אין זרעך אחריך על מי שורה על העצים ועל
האבנים:
רש"י על הגמרא
מספר ימיו כפלים  -כלומר שמח בחלקו
ודומה לו כאילו ימיו כפלים :מאשת חן  -של
אחרים :רוכל  -המוכר בשמים לנשים
להתקשט בהן ומצוי בו ניאוף ובא בעלה
ופצעו :כניצוץ אש המבעיר גחלת  -כן יצרו
מבעירו :ככלוב  -קן עופות :מחר מת -
ואיננו בעולם ולא יראה אותה דאגה שהוא
מיצר וירא ודואג עליה ונמצא שנצטער
אתמול על עולם שאין שלו :גוף  -פרגוד

שחוצץ בין שכינה למלאכים ושם רוחות
ונשמות נתונות שנבראו מששת ימי בראשית
העתידות להנתן בגופים העתידים להבראות:
שנאמר כי רוח מלפני יעטוף  -הגאולה
ונשמות שאני עשיתי :יעטוף  -לשון עכבה
כדכתיב )בראשית ל( והיה העטופים ללבן
ורישיה משתעי בגאולה כי לא לעולם אריב
וגו' :ואתם פרו ורבו  -בתריה דתרוייהו כתיב
הלכך כמו שעשה שתיהן הוא:
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זוהר

– ויצא דף קנו' ע"א

ימי ְקצִ יר ִח ִּטים וַ ִּי ְמצָ א דו ָּד ִאים ַּבשּׂ ָ ֶדהִ .ר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר,
וַ ּיֵלֶ ְך ְראוּבֵ ן ִּב ֵ
ש ָ
ית ָמ ְלאָ ה הָ אָ ֶרץ ִקנְ ָינ ֶָך .הַ אי
יך ה' ּ ֻכ ָּלם ְּבחָ ְכ ָמה ָעשִׂ ָ
)תהלים קד( ָמה ַרבּ ּו ַמעֲ ֶ ׂ
אֲתר .אֶ ָּלאַ ,מאן י ִָכיל ְל ִמ ְמנֵי עוֹ בָ דוֹ י ְדקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְק ָרא או ְּקמוּהָ ְּ ,בכַ ּ ָמה ַ
ילין ו ַּמ ּ ִׁש ְריָיןְ ,מ ׁ ַשנְ יָין דָּ א ִמן דָּ א ,דְּ לֵ ית לוֹ ן חו ְּׁש ְּבנָא.
הוּא .דְּ הָ א ַּכ ּ ָמה חֵ ִ
יקין ְלכָ ל ִס ְט ִרין ְּבזִ ְמנָא חָ ָדאָּ .כךְ
וְ כֻ ְ ּלה ּו ְּבזִ ְמנָא חָ ָדאְּ ,כ ַמ ְרזְ פָ א דְּ אַ ּ ִפיק זִ ִ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,אַ ּ ִפיק ַּכ ּ ָמה זִ ינִ ין ו ַּמ ּ ִׁש ְריָין ְמ ׁ ַשנְ יָין דָּ א ִמן דָּ א ,דְּ לֵ ית לוֹ ן
חו ְּׁש ְּבנָא וְ כֻ ְ ּלה ּו ְּבזִ ְמנָא חָ ָדא:
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ִדבּ ו ָּרא ו ְּברוּחָ א ְּכח ֲָדאִ ,א ְתעֲ ִביד ַע ְל ָמא ,דִּ ְכ ִתיב )תהלים לג( ִּב ְדבַ ר ה'
ׁ ָש ַמיִ ם נַעֲ שׂ ּו ו ְּברוּחַ ּ ִפיו ָּכל צְ בָ אָ םִּ .ב ְדבַ ר ה' ,דָּ א ִדבּ ו ָּרא .ו ְּברוּחַ ּ ִפיו ,דָּ א
ילין
רוּחָ א .דָּ א ְבלָ א ָדא לָ א אָ זִ יל ,וְ ִא ְת ְּכ ִליל דָּ א ְּב ָדא ,וְ נ ִָפיק ִמנַיְ יה ּו ַּכ ּ ָמה חֵ ִ
ילין ,ו ַּמ ּ ִׁש ְריָין ְל ַמ ּ ִׁש ְריָין ,וְ כ ָֹּלא ְּבזִ ְמנָא חָ ָדא:
ְלחֵ ִ
ְ
ימאָ ה.
ּ ָתא ֲחזֵי ַּכד ָּב ָעא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְל ִמ ְב ֵרי ָע ְל ִמין ,אַ ּ ִפיק חַ ד נְ הוֹ ָרא ְס ִת ָ
דְּ ִמן הַ הוּא נְ הוֹ ָרא ,נָפְ ִקין וְ נָהֲ ִרין ָּכל ִאינוּן נְ הוֹ ִרין דְּ ִא ְת ַּג ְ ּליָין .ו ֵּמהַ הוּא נְ הוֹ ָרא,
נָפְ ִקין וְ ִא ְת ּ ַפ ּ ְׁשט ּו וְ ִא ְתעֲ ִביד ּו ְׁשאָ ר נְ הוֹ ִרין וְ ִאיה ּו ַע ְל ָמא ִע ָּלאָ ה:
ת ּוִ ,א ְת ּ ַפ ּ ׁ ַשט הַ אי נְ הוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה ,וְ ָע ִביד או ָּמנָא ,נְ הוֹ ָרא דְּ לָ א נ ִָהיר ,וְ ָע ִביד
עילָ א) ,דף קנו
ַע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה .ו ְּבגִ ין דְּ ִאיה ּו נְ הוֹ ָרא דְּ לָ א נ ִָהירָּ ,ב ֵעי ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ְל ֵ
ע"ב( ָּב ֵעי ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ְל ַת ּ ָתא ,ו ְּב ִק ּ ׁשו ָּרא ִד ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְתקַ ּ ׁ ַשר ְל ִא ְתנְהָ ָרא ְּב ִק ּ ׁשו ָּרא
ילין ו ַּמ ּ ִׁש ְריָין
ִד ְל ֵעילָ א .וְ הַ אי נְ הוֹ ָרא דְּ לָ א נ ִָהירְּ ,ב ִק ּ ׁשו ָּרא ִד ְל ֵעילָ א ,אַ ּ ִפיק ָּכל חֵ ִ
יאיןֲ ,ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב ָמה ַרבּ ּו ַמעֲ ֶ ׂש ָ
ית וְ גו':
יך ה' ּ ֻכ ָּלם ְּבחָ ְכ ָמה ָע ִ ׂש ָ
ְלזִ ינִ ין סַ ִּג ִ
ְ
ירא ְּבהַ אי ָע ְל ָמא,
וְ כָ ל ַמה דִּ י ְבאַ ְר ָעא ,הָ ִכי נ ֵָמי ְל ֵעילָ א .וְ לֵ ית לָ ך ִמ ָּלה זְ ֵע ָ
יה ְל ֵעילָ אְּ ,בגִ ין דְּ כַ ד ִא ְת ַער
דְּ לָ א ַת ְליָיא ְּב ִמ ָּלה אָ ח ֳָרא ִע ָּלאָ ה דְּ ִא ְת ּ ַפ ְ ּק ָדא עֲ לֵ ּ
יה ְל ֵעילָ א ,דְּ כ ָֹּלא ִא ְתאֲ חַ ד דָּ א ְּב ָדא:
הַ אי ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְת ַער הַ הוּא דְּ ִא ְת ּ ַפ ְּק ָדא עֲ לֵ ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג'
)א( בשלשה כתרים נכתרו ישראל כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות כתר כהונה זכה
בו אהרן שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם כתר מלכות זכה בו דוד
שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל
ישראל שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב כל מי שירצה יבא ויטול שמא
תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים
יחוקקו צדק בי שרים ישורו הא למדת שכתר תורה גדול משניהם:
)ב( אמרו חכמים ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה היא מפנינים
מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים:
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)ג( אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה
כנגד כל המצות כולן שהתלמוד מביא לידי מעשה לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל
מקום:

מוסר –

מספר הרוקח דף ב' ג'

יש ּ ֵבחַ בּ וֹ ְראוֹ וְ יִ גְ ַּב ּה ִלבּ וֹ ָּבזֶה ו ְּב ִמצְ וֹ ָתיו יִ ָּכנַע וְ ַיח ֲׁשוֹ ב ׁ ֶש ּ ֶמא
ִאם יִ ְלמוֹ ד אָ ָדם ָּכל הַ יּוֹ ם וִ ׁ ַ
ָ
ֹאמר ִלי ִּכי ָתבֹא ּו לֵ ָראוֹ ת ּ ָפנָי ִמי ִב ּ ֵק ׁש זֹאת ִמיּ ְֶדכֶ ם ַמה ְ ּלך ְלסַ ּ ֵפר חוּקָ י וְ ִאם
אתי וְ י ַ
חָ ָט ִ
ימנּ ּו וְ לֹא
נִ ְתחַ יֵּיב ְּכ ֶנגֶד חֲבֵ ירוֹ יוֹ ֶדה לוֹ ְּכמוֹ צָ ְדקָ ה ִמ ּ ֶמ ִּני וְ ִאם ִס ּ ֵפר ָעלָ יו ׁ ֶשקֶ ר לֹא יַ ְכ ִל ֶ
יִ ְכעוֹ ס ָעלָ יו וְ ִאם הוּא ָע ִׁשיר וְ נָאֶ ה ו ְּמכֻ ָּבד צָ ִר ְ
יע ו ְּלהַ ְׁש ּ ִפיל רוּחוֹ וְ אָ ז יְ ׁ ַש ְ ּבחֶ נּ ּו
יך ְלהַ ְכנִ ַ
משה
הַ בּ וֹ ֵרא ְּכמוֹ )בראשית י''ג( הַ ְמכַ ּ ֶסה אֲנִ י ֵמאַ ְב ָרהָ ם ְל ִפי ׁ ֶשאָ ַמר וְ אָ נ ִֹכי ָעפָ ר וָ אֵ פֶ ר וְ כֵ ן ׁ ֶ
יש ִּכי אֵ ין ָראוּי
)שמות ט''ז( וְ נ ְַחנ ּו ָמה וְ כֵ ן דָּ וִ ד אָ ַמר )תהלים ל''ב( וְ אָ נ ִֹכי תוֹ לַ ַעת וְ לֹא ִא ׁ
יה רוּחוֹ ְּכ ֶנ ֶגד אֲ דוֹ נוֹ ְּכ ִד ְכ ִתיב )מלאכי א'( ִאם אֲ דוֹ נִ ים אָ נִ י אַ יֵּה מוֹ ָר ִאי ִּכי אֵ ין
ְל ֶעבֶ ד ְלהַ גְ ִ ּב ַּ
יה
יעה ִל ְפנֵי אֲ דוֹ נוֹ וְ ֶנ ֱא ַמר )בראשית ט''ז( ׁשו ִּבי אֶ ל ְּג ִב ְר ּ ֵת ְך וְ ִה ְת ַע ִּני ּ ַתחַ ת י ֶָד ָ
טוֹ בָ ה ְּכמוֹ הַ ְכנִ ָ
וְ יִ ָּכנְ ע ּו ַע ּ ִמי אֲ ׁ ֶשר נִ ְק ָרא ְׁש ִמי עֲ לֵ יהֶ ם ו ְּכ ׁ ָשאַ ּ ָתה ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל הַ ְכנַע ִל ְּב ָך וְ ַה ְׁש ּ ֵפל ר ּוח ֲָך וַ ח ֲׁשוֹ ב
יך ַעל ַמה ׁ ָשאַ ּ ָתה מוֹ צִ יא ִמ ּ ִפ ָ
יך וְ כַ ּוֵין ִ ּב ְת ִפ ָּל ָת ְך ְ ּב ֶד ַמע ִל ָּב ְך וְ יִ כּ וֹ נ ּו ַמ ְח ְׁשבוֹ ֶת ָ
עֲ וֹ נוֹ ֶת ָ
יך וְ אַ ל
ְ
ְ
אמר ִל ְבסוֹ ף
ֲשבוֹ ת אֲחֵ רוֹ ת וְ תֹ ַ
ְּת ַמהֵ ר וְ כַ ּוֵין דַּ ְע ּ ָתך ּ ֶפן ְּתכַ זֵּב ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתך ְּכ ׁ ֶש ְּתהַ ְרהֵ ר ַמח ׁ ָ
)תהלים י''ט( יִ ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ הֶ גְ יוֹ ן ִל ִ ּבי ְלפָ נ ָ
ֶיך ה' צו ִּרי וְ גוֹ אֲ ִלי:

ð"òì

úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ä÷éãö ïá ïúðåäé,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù

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

טעון גניזה

