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חק לישראל – פרשת ויצא יום ה'
תורה -
)ט (

בראשית פרק כט'

עוֹ ֶדנּ ּו ְמ ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמם וְ ָרחֵ ל ָּבאָ ה ִעם הַ ּצֹאן ֲא ׁ ֶשר ְלאָ ִביהָ ִּכי ר ָֹעה ִהוא:

עוֹ ֶדנּ ּו ְמ ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמם וְ ָרחֵ ל ָּבאָ ה ִעם הַ ּצֹאן אֲ ׁ ֶשר ְלאָ ִביהָ ִּכי ר ָֹעה ִהוא:

)ט(

)ט( ַעד דְּ הוּא ְמ ַמ ֵּלל ִע ּ ְמהוֹ ן

יתא ִהיא:
אֲרי ָר ִע ָ
וְ ָרחֵ ל אָ ַתת ִעם ָענָא ִדּ י לַ אֲ בוּהָ ֵ

אֲשר ָראָ ה יַעֲ קֹב אֶ ת ָרחֵ ל ַּבת לָ בָ ן אֲ ִחי ִא ּמוֹ וְ אֶ ת צֹאן לָ בָ ן ֲא ִחי ִא ּמוֹ
)י( וַ יְ ִהי ַּכ ׁ ֶ
א ּמוֹ ) :י(
וַ ִּי ַּג ׁש יַעֲ קֹב וַ יָּגֶ ל אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ֵמ ַעל ּ ִפי הַ ְּבאֵ ר וַ יּ ְַׁש ְק אֶ ת צֹאן לָ בָ ן אֲ ִחי ִ
וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ָראָ ה יַעֲ קֹב אֶ ת ָרחֵ ל ַּבת לָ בָ ן אֲ ִחי ִא ּמוֹ וְ אֶ ת צֹאן לָ בָ ן א ֲִחי ִא ּמוֹ וַ ִּי ּ ַג ׁש יַעֲ קֹב
מ ַעל ּ ִפי ַה ְּבאֵ ר וַ ַּי ְׁש ְק אֶ ת צֹאן לָ בָ ן אֲ ִחי ִא ּמוֹ ) :י( וַ הֲ וָ ה ַּכד ֲחזָא יַעֲ קֹב יָת ָרחֵ ל ַּבת
וַ ָּיגֶל אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ֵ
ירא וְ אַ ְׁשקֵ י יָת
יה ו ְּק ֵרב יַעֲ קֹב וְ גַ נְ דַּ ר יָת אַ ְבנָא ֵמ ַעל ּפו ָּמא ְדבֵ ָ
יה וְ יָת ָענָא ְדלָ בָ ן אֲ חוּהָ א ְד ִא ּ ֵמ ּ
לָ בָ ן אֲ חוּהָ א ְד ִא ּ ֵמ ּ
יה:
ָענָא ְדלָ בָ ן אֲ חוּהָ א ְד ִא ּ ֵמ ּ

שק יַעֲ קֹב ְל ָרחֵ ל וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת קֹלוֹ וַ יּ ְֵב ְּך) :יא( וַ ִּי ּ ׁ ַשק יַ עֲ קֹב ְל ָרחֵ ל וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת קֹלוֹ
)יא( וַ ִּי ּ ׁ ַ
יה ו ְּבכָ א:
אֲרם יָת קָ לֵ ּ
וַ יּ ְֵב ְּך) :יא( וּנְ ׁ ַשק יַעֲ קֹב ְל ָרחֵ ל וַ ֵ

)יב( וַ יּ ַּגֵד יַעֲ קֹב ְל ָרחֵ ל ִּכי אֲ ִחי אָ ִביהָ הוּא וְ ִכי בֶ ן ִר ְבקָ ה הוּא וַ ּ ָת ָרץ וַ ּ ַת ּ ֵגד
ְלאָ ִביהָ ) :יב( וַ ַּי ּגֵד יַעֲ קֹב ְל ָרחֵ ל ִּכי אֲ ִחי אָ ִביהָ הוּא וְ ִכי בֶ ן ִר ְבקָ ה הוּא וַ ּ ָת ָרץ וַ ּ ַת ּגֵד ְלאָ ִביהָ :
אֲרי בַ ר ִר ְבקָ ה הוּא ו ְּרהָ ַטת וְ חַ ִּויאַ ת ְלאָ בוּהָ :
אֲרי בַ ר אֲ חָ ה ְדאָ בוּהָ הוּא וַ ֵ
)יב( וְ חַ ִּוי יַעֲ קֹב ְל ָרחֵ ל ֵ

ַשק
)יג( וַ יְ ִהי ִכ ְׁשמ ַֹע לָ בָ ן אֶ ת ׁ ֵש ַמע יַעֲ קֹב ּ ֶבן אֲ חֹתוֹ וַ יּ ָָרץ ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ חַ ּ ֶבק לוֹ וַ יְ נ ּ ׁ ֶ
לוֹ וַ יְ ִביאֵ ה ּו אֶ ל ּ ֵביתוֹ וַ יְ סַ ּ ֵפר ְללָ בָ ן אֵ ת ּ ָכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה) :יג( וַ יְ ִהי ִכ ְׁשמ ַֹע לָ בָ ן
ַשק לוֹ וַ יְ ִביאֵ ה ּו אֶ ל ּ ֵביתוֹ וַ יְ סַ ּ ֵפר
אֶ ת ׁ ֵש ַמע יַ עֲ קֹב ּ ֶבן ֲאחֹתוֹ וַ ָיּ ָרץ ִל ְק ָראתוֹ וַ יְ חַ ּ ֶבק לוֹ וַ יְ נ ּ ׁ ֶ
יה
יה ו ְּרהַ ט ְלקַ דָּ מו ֵּת ּ
ְללָ בָ ן אֵ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה) :יג( וַ הֲ וָ ה ַּכד ְׁש ַמע לָ בָ ן יָת ׁ ֵש ַמע יַעֲ קֹב ַּבר אֲ חָ ֵת ּ
יה וְ ִא ְׁש ּ ָת ִעי ְללָ בָ ן יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין:
ית ּ
יה ְלבֵ ֵ
יה וְ אַ עֲ לֵ ּ
יה וְ נ ּ ִַׁשיק לֵ ּ
וְ גַ ּ ֵפף לֵ ּ

רש"י
)י( ויגש יעקב ויגל  -כמי שמעביר את
הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכחו גדול
)ב"ר(:
)יא( ויבך  -לפי שצפה ברוח הקודש שאינה
נכנסת עמו לקבורה ד"א לפי שבא בידים
ריקניות אמר אליעזר עבד אבי אבא היו
בידיו נזמים וצמידים ומגדנות ואני אין בידי
כלום .לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו
אחריו להורגו והשיגו ולפי שגדל אליפז בחיקו
של יצחק משך ידו א"ל מה אעשה לציווי של
אבא אמר לו יעקב טול מה שבידי והעני
חשוב כמת:

)יב( כי אחי אביה הוא  -קרוב לאביה כמו
)לעיל יג( אנשים אחים אנחנו .ומדרשו אם
לרמאות הוא בא גם אני אחיו ברמאות ואם
אדם כשר הוא גם אני בן רבקה אחותו
הכשרה :ותגד לאביה ) -ב"ר( לפי שאמה
מתה לא היה לה להגיד אלא לו:
)יג( וירץ לקראתו ) -ב"ר( כסבור ממון הוא
טעון שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה
גמלים טעונים :ויחבק  -כשלא ראה עמו
כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו
)ב"ר( :וינשק לו  -אמר שמא מרגליות הביא
והם בפיו )ב"ר( :ויספר ללבן  -שלא בא אלא
מתוך אונס אחיו ושנטלו ממונו ממנו:
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נביא

– הושע פרק יג' ב'-ו'

שה
)ב( וְ ַע ּ ָתה יוֹ ִספ ּו לַ ֲחטֹא וַ יַּעֲ שׂ ּו לָ הֶ ם ַמ ּ ֵסכָ ה ִמ ַּכ ְס ּ ָפם ִּכ ְתב ּונָם עֲ צַ ִּבים ַמעֲ ֵ ׂ
שקוּן) :ב( וכען מוסיפין למחטי ועבדו
חָ ָר ִׁשים ּ ֻכלּ ֹה לָ הֶ ם הֵ ם אֹ ְמ ִרים זֹבְ חֵ י אָ ָדם עֲ גָ ִלים יִ ּ ׁ ָ
להון מתכא מכספהון כדמותהון צלמנין עובד אומנין כולהון להון אינון מטען נביי שקרא דבחין לעובד
ידי אנשא תוריא לעגליא נכסין:

)ג( לָ כֵ ן יִ ְהי ּו ַּכעֲ נַן בּ ֹקֶ ר וְ כַ ּ ַטל ַמ ְׁש ִּכים הֹלֵ ְך ְּכמֹץ יְ סֹעֵ ר ִמגּ ֶֹרן וּכְ ָע ׁ ָשן ֵמאֲ ֻר ָּבה:

)ג(

בכן יהון כענן צפרא וכטלא דמוהי פסיק כמוצא דנשבה רוח מאדרא וכתננא מכות נורא:

)ד( וְ אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יע אַ יִ ן
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וֵאל ִֹהים זוּלָ ִתי לֹא ֵת ָדע וּמוֹ ִׁש ַ
ִּ
ב ְל ִּתי) :ד( ואנא יי אלהך דאסקתך מארעא דמצרים ואלהא בר מני לא תדע ופריק לית אלא אנא:
ָ
ת ְלאֻ בוֹ ת) :ה( אנא סופקית צורכיכון במדברא בארעא דהויתון
)ה( אֲ נִ י יְ ַד ְע ִּתיך ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבאֶ ֶרץ ּ ַ
תאבין בה לכל מדעם:

ש ָּבע ּו ָ ׂש ְבע ּו וַ יּ ָָרם ִל ָּבם ַעל ּ ֵכן ְׁשכֵ חוּנִ י:
יתם וַ ִּי ְ ׂ
ְּכ ַמ ְר ִע ָ

)ו(
לבהון על כן שבקו להון ית פולחני:

)ו( כד זנתנון סבעו מסבע וראם

רש"י
)ב( עתה  -בית יהוא שראו כל זאת יוסיפו
לחטוא .כתבונם  -כתבניתם .זובחי אדם
עגלים ישקון  -לומדי המולך אומרים
לישראל מי שזובח בנו לעכו"ם כדאי הוא
להיות נושק העגל שהרי דורון חביב הקריב לו
כך פירשו רבותינו בסנהד' ומיושב הוא על
לשון המקרא יותר מתרגום של יונתן:
)ג( וכטל משכים הולך  -וקטלא דמוהי
פסיק .כמוץ יסוער מגורן  -כמוצא דנשבה
רוח מאידרא .יסוער  -אשר סערה תשאנו:

כתובים

)ד( ואנכי ה' אלהיך  -ולא היה לך למרוד בי:
)ה( אני ידעתיך  -נתתי לב לדעת צרכך
וספקתיך .תלאובות  -אין לו דמיון ופתרונו
לפי עניינו תל שאובין בו כל טובה ואין
מוצאין:
)ו( כמרעיתם  -כאשר באו לארץ מרעית'
והיו שבעי' אז .שבעו וירם לבם  -כמו וירם
במטה )שמות ז( לשון מרים דבר אחר וירם
בכאן ויגבה הוא עצמו:

 -משלי פרק ז' ג'-ז'

קָ ְׁש ֵרם ַעל אֶ צְ ְּבע ֶֹת ָ
יך ָּכ ְתבֵ ם ַעל לוּחַ ִל ֶּב ָך:

)ג (
לוח דלבך:

)ג( קטור אנון על אצבעתך כתוב אנון על

ֱאמֹר לַ חָ ְכ ָמה ֲאח ִֹתי אָ ְּת ּומ ָֹדע לַ ִּבינָה ִת ְק ָרא:

)ד(
קרי לביונתא:

)ד( אמר לחכמתא אחתי אנת ומודעתא

אֲמ ֶריהָ הֶ ח ֱִליקָ ה:
ִל ְׁש ָמ ְר ָך ֵמ ִא ּ ׁ ָשה ז ָָרה ִמ ּנ ְָכ ִריָּה ָ

)ה (
נוכריתא דשעיען מלהא:

יתי ְּב ַעד אֶ ְׁשנ ִַּבי נִ ְׁשקָ ְפ ִּתי:
ִּכי ְּבחַ לּ וֹ ן ּ ֵב ִ

)ו(
דדירא:

)ו( מטול דמן כויא זערתא דביתי אדקת ומן חרכין

וָ אֵ ֶרא בַ ּ ְפ ָתאיִ ם אָ ִבינָה בַ ָּבנִ ים נ ַַער חֲסַ ר לֵ ב:

)ז(
ותמהית בחסיר רעיונא:

)ה( דננטרך מן אתתא חילוניתא ומן

)ז( וחזית בשברי ואסתכלית בטלאי
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רש"י
)ד( )אחותי את  -קרבנה אליך( .ומודע -
קרוב כמו בועז מודעתנו קרובנו )רות ג(
כלומר קרבנה אצלך תמיד:

משנה

)ז( אבינה  -הבחנתי וראיתי:

– זבחים פרק ז'

)א( חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאָ ּה ְל ַמ ּ ָטהְּ ,כ ַמעֲ ֵשׂ ֹה חַ ּ ָטאת ְל ׁ ֵשם חַ ּ ָטאתְּ ,כ ׁ ֵש ָרה.
שה עוֹ לָ ה ְל ׁ ֵשם
שה חַ ּ ָטאת ְל ׁ ֵשם עוֹ לָ הְּ ,כ ַמעֲ ֵשה עוֹ לָ ה ְל ֵשם חַ ּ ָטאתְּ ,כ ַמעֲ ֵ ׂ
ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
עוֹ לָ הְ ּ ,פסוּלָ ה .עֲ ָ ׂשאָ ּה ְל ַמ ְעלָ ה ְּכ ַמעֲ ֵׂשה כֻ ָּלםְ ּ ,פסוּלָ ה:
רע"ב ) -א( חטאת העוף שעשאה למטה -
מחוט הסקרא ,כהלכתה שהיא נעשית למטה,
כדאמרן בפרקין דלעיל :כמעשה חטאת -
בהזאה ומיצוי :לשם חטאת  -אע"פ ששינה
בסדר מליקה כגון שמלק והבדיל ,ובחטאת
נאמר ולא יבדיל :כשרה  -הואיל ונעשית

למטה ובשאר עבודות כהלכתה :כמעשה
חטאת לשם עולה כו' פסולה  -דחטאת שלא
לשמה פסולה :כמעשה כולם  -כלומר
כמעשה אחד מכולם האמורים כאן ואפילו
כמעשה חטאת לשם חטאת ,הואיל ועשאה
למעלה פסולה:

)ב( עוֹ לַ ת הָ עוֹ ף ׁ ֶשעֲ ָ ֻשאָ ּה ְל ַמ ְעלָ הְּ ,כ ַמעֲ ֵׂשה עוֹ לָ ה ְל ׁ ֵשם עוֹ לָ הְּ ,כ ׁ ֵש ָרהְּ ,כ ַמעֲ ֵׂשה
שה חַ ּ ָטאת
עוֹ לָ ה ְל ׁ ֵשם חַ ּ ָטאתְּ ,כ ׁ ֵש ָרה ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְל ָתה לַ ְּב ָע ִליםְּ .כ ַמעֲ ֵ ׂ
שאָ הְ .ל ַמ ָטה ְּכ ַמעֲ ֶׂשה
שה חַ ּ ָטאת ְל ׁ ֵשם חַ ָטאתְ ּ ,פסוּלָ ה .עֲ ָ ׂ
ְל ׁ ֵשם עוֹ לָ הְּ ,כ ַמעֲ ֵ ׂ
כֻ ָּלםְ ּ ,פסוּלָ ה:
רע"ב ) -ב( עולת העוף שעשאה למעלה -
כהלכתה שהיא נעשית למעלה :כמעשה
עולה לשם עולה  -אע"פ ששינה במליקתה
שלא הבדיל ,ומן הדין היה לו להבדיל ,אפילו
הכי כשרה :כמעשה עולה לשם חטאת כשרה
 -דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים

אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה ,חוץ מן
הפסח ומן החטאת :עשאה למטה כמעשה
כולם  -כמעשה אחד מכולן ואפילו כמעשה
עולה לשם עולה :פסולה  -הואיל ועשאה
למטה ,פסולה:

יעה ,וּמוֹ עֲ ִלין ָּבהֶ ן ,חוּץ ֵמחַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף
)ג( וְ כֻ ָּלן אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמאוֹ ת ְּבבֵ ית הַ ְּב ִל ָ
שה חַ ּ ָטאת ְל ׁ ֵשם חַ ּ ָטאת:
ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאָ הּ ְל ַמ ּ ָטה ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ג( וכולן אינן מטמאות בבית
הבליעה  -אע"פ שנפסלו ,מליקתן מטהרתן
מידי נבילה ,ואין מטמאין בבית הבליעה כדין
נבלת עוף טהור שהאוכלה אע"פ שלא נגע
בה כגון שתחבה לו חברו בבית הבליעה,
נטמא טומאה חמורה לטמא בגדים שעליו,
אבל אלו אע"פ שאין מליקתן מתירתן
באכילה מפני הפסול שאירע בהן ,מכל מקום
מטהרתן ומוציאתן מידי נבילה :ומועלין בהן

 הנהנה מהן בשוה פרוטה ,מביא קרבןמעילה כדין כל נהנה מן ההקדש .ואפילו
חטאת ,הואיל ונפסלה ולא היה בה שעת
היתר לכהנים ,לא יצאה מידי מעילה :חוץ
מחטאת העוף שעשאה למטה כמעשה
חטאת לשם חטאת  -דכשרה היא ויש בה
שעת היתר לכהנים ,ושוב אין בה מעילה
אפילו לזר:
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יעזֶר
שאָ ּה ְל ַמ ּ ָטה ְּכ ַמעֲ ֵׂשה חַ ּ ָטאת ְל ׁ ֵשם חַ ּ ָטאתַ ,ר ִּבי אֱ ִל ֶ
)ד( עוֹ לַ ת הָ עוֹ ף ׁ ֶשעֲ ָ ׂ
יעזֶר,
אֱל ֶ
אוֹ ֵמר ,מוֹ עֲ ִלין ָּב ּהַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,אֵ ין מוֹ עֲ ִלין ָּב ּה .אָ ַמר ַר ִּבי ִ
ָמה ִאם חַ ּ ָטאת ׁ ֶשאֵ ין מוֹ עֲ ִלין ָּבה ִל ְׁש ָמ ּהְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ,מוֹ עֲ ִלין ָּב ּה.
עוֹ לָ ה ׁ ֶש ּמוֹ עֲ ִלין ָּב ּה ִל ְׁש ָמ ּהְּ ,כ ׁ ֶש ּ ִׁש ְּנה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶש ִּי ְמעֲ ל ּו בָ הּ  .אָ ַמר
לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ שֻ ַע ,לֹאִ ,אם אָ ַמ ְר ּ ָת ְבחַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ְל ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ׁ ֶש ּ ֵכן
ֹאמר ָּבעוֹ לָ ה ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ְל ׁ ֵשם
ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ְל ָדבָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ְמ ִעילָ הּ ,ת ַ
יעזֶר,
אֱל ֶ
חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּ ֵכן ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ְל ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ְמ ִעילָ ה .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי ִ
וַ ֲה ֵרי קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ַּבדָּ רוֹ ם ו ְּׁשחָ ָטן ְל ׁ ֵשם קָ ָד ִׁשים קַ ִ ּלים יוֹ כִ יח ּוֶ ׁ ,ש ּ ֵכן
ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמן ְל ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ְמ ִעילָ ה ,וּמוֹ עֲ ִלין ָּבהֶ ן ,אַ ף אַ ּ ָתה אַ ל ִּת ְת ַמ ּה ַעל
הָ עוֹ לָ הֶ ׁ ,שאַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ְל ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ְמ ִעילָ הֶ ׁ ,ש ִּי ְמעֲ ל ּו בָ ּה.
ש ַע ,לֹאִ ,אם אָ ַמ ְר ּ ָת ְבקָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ׁ ֶש ְׁשחָ ָטן ַּבדָּ רוֹ ם ו ְּׁשחָ ָטן
אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ֹאמר
ְל ׁ ֵשם קָ ָד ִׁשים קַ ִליםֶ ׁ ,שכֵ ן ִׁשנְ ה אֶ ת ְׁש ָמן ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ִא ּסוּר וְ הֶ ּ ֵתרּ ,ת ַ
ָּבעוֹ לָ ה ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה אֶ ת ְׁש ָמ ּה ְּב ָדבָ ר ׁ ֶש ּ ֻכלּ וֹ הֶ ּ ֵתר:
רע"ב ) -ד( ר' אליעזר אומר מועלים בה
 דהא עולה היא ומי הוציאה ממעילתה,והלא שעת היתר לכהנים לא היה לה :רבי
יהושע אומר אין מועלין בה  -דכיון דשינה
שמה ומעשיה ומקומה לשם חטאת ,נעשית
חטאת :ומה חטאת העוף שאין מועלין בה -
כששחטה לשמה ,שהרי נאכלת לכהנים :שינה
את שמה  -נפסלה ולא באה לכלל היתר:
מועלים בה  -דהא ר' יהושע גופיה לא פליג
עליה :לדבר שיש בו מעילה  -לשם עולה:

שחטן בדרום  -לשם שלמים .יוכיחו :ששינה
שמן ומעשיהן לדבר שאין בו מעילה -
שקדשים קלים אין מעילה אלא באימוריהן:
ומועלים בהן  -מפני שנפסלו בשינוי מקומן
ולא הוציאתן זריקתן מידי מעילה :איסור
והיתר  -קדשים קלים יש באימוריהם משום
מעילה ואין בבשר משום מעילה :בדבר
שכולו היתר  -בחטאת העוף שאין בה צד
מעילה .והלכה כרבי יהושע:

)ה( ָמלַ ק ַּב ּ ְשׂ מֹאל אוֹ בַ ַּליְ לָ הָ ׁ ,שחַ ט חֻ ִ ּלין ִּב ְפנִ ים ,וְ קָ ָד ִׁשים ַּבחוּץ ,אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאין
יעהָ .מלַ ק ְּבסַ ִּכיןָ ,מלַ ק חֻ ִ ּלין ִּבפְ נִ ים ,וְ קָ ָד ִׁשים ַּבחוּץּ ,תוֹ ִרין ׁ ֶשלּ ֹא
ְּבבֵ ית הַ ְּב ִל ָ
יע זְ ַמ ּנָן ,ו ְּבנֵי יוֹ נָה ׁ ֶש ָעבַ ר זְ ַמ ּנָןֶ ׁ ,שיָּבַ ׁש ַּג ּ ָפה ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְס ֵמית ֵעינ ָּה ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְק ְט ָעה
ִה ִּג ַ
יעה .זֶה הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶשהָ יָה ְפסוּלָ ּה ַּבקּ ֶֹד ׁש ,אֵ ינ ָּה
ַרגְ לָ ּהְ ,מ ַט ּ ָמא בְ בֵ ית הַ ְּב ִל ָ
יעה
יעה .לֹא הָ יָה ְפסוּלָ ּה ַּבקּ ֶֹד ׁשְ ,מ ַט ּ ְמאָ ה בְ בֵ ית הַ ְּב ִל ָ
ְמ ַט ּ ְמאָ ה ְבבֵ ית הַ ְּב ִל ָ
יעה[:
]וְ כָ ל הַ ּ ְפסו ִּלים ׁ ֶש ּ ָמ ְלק ּוְ ,מ ִליקָ ָתן ּ ְפסוּלָ ה ,וְ אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמאוֹ ת ְּבבֵ ית הַ ְּב ִל ָ
רע"ב ) -ה( מלק בשמאל  -דמליקתו
פסולה .שכל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו
אלא של ימין :או בלילה  -דאין מליקה
בלילה ,דרחמנא אמר ביום צותו :אינן
מטמאין  -הואיל ופסולן בקודש ואהני
מליקה דידהו שאם עלו לא ירדו שחט חולין
בפנים וקדשים בחוץ אין מטמאין בבית
הבליעה  -ואף על פי שאסורים באכילה:
מלק בסכין  -לאו מליקה היא ולאו שחיטה

היא ,דהא מליקה בצפורן היא בעצמו של
כהן :מלק חולין בפנים  -דלא שייך מליקה
בחולין ,אלא בקדשים בפנים .והמולק חולין
בכל מקום או קדשים בחוץ ,הוי כאילו נוחר
או מעקר ,ואין אותה מליקה מוציאה מידי
נבילה :תורין שאל הגיע זמנן  -תורים,
גדולים כשרים ,קטנים פסולים .בני יונה,
קטנים כשרים ,גדולים פסולים :ושיבש גפה
 -דמחוסר אבר פסול אף בעופות .דהא
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דקיימא לן אין תמות וזכרות בעופות ,הני
מילי כגון דוקין שבעין שאין מומן ניכר .אבל
מחוסר אבר ,הקריבהו נא לפחתך :מטמא
בבית הבליעה  -דלא מהני מליקה דידהו
למידי ,שאפילו עלו ירדו :כל שאין פסולן
בקודש  -שנפסלו קודם שבאו לעזרה .וכל
שאין פסולן בקודש אמרינן לקמן בפרק
המזבח מקדש ,דאם עלה ירד .אבל אותן

שפסולן בקודש כגון הקדשים הראויין אלא
שנפסלו בעבודותיהן ,אין מטמאין ,דהא אהני
להו מליקה ,דאם עלו לא ירדו :כל הפסולים
 כגון זר ואונן וטבול יום ומחוסר כפוריםוכל אותן השנויין בריש פרק ב' :ואינן
מטמאות בבית הבליעה  -שאע"פ שאין
מליקתן מתרת קדשים באכילה ,מכל מקום
מוציאתן מידי נבילה:

יעהַ .ר ִּבי
נִמצָ א ְט ֵרפָ הַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אֵ ינ ָּה ְמ ַט ּ ְמאָ ה ְבבֵ ית הַ ְּב ִל ָ
)ו( ָמלַ ק וְ ְ
יעה .אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירָ ,מה ִאם נ ְִבלַ ת ְּבהֵ ָמה
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְ ,מ ַט ּ ְמאָ ה ְבבֵ ית הַ ְּב ִל ָ
יט ָת ּה ְמ ַטהֶ ֶרת אֶ ת ְט ֵרפָ ָת ּה ִמ ּ ֻט ְמאָ ָת ּה.
ׁ ֶש ִהיא ְמ ַט ּ ְמאָ ה ְב ַמ ָּגע ו ְּב ַמשּׂ ָ אְׁ ,ש ִח ָ
יט ָת ּה
נִ ְבלַ ת הָ עוֹ ף ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ְמ ַט ּ ְמאָ ה ְב ַמ ָּגע ו ְּב ַמשּׂ ָ א ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶש ְּתהֵ א ְׁש ִח ָ
יט ָת ּה ׁ ֶש ִהיא ַמ ְכ ׁ ַש ְר ּ ָת ּה
ְמ ַטהֶ ֶרת אֶ ת ְט ֵרפָ ָת ּה ִמ ּ ֻט ְמאָ ָת ּהַ .מה ּ ָמצִ ינ ּו ִב ְׁש ִח ָ
ַּבאֲ ִכילָ ה ,ו ְּמ ַטהֶ ֶרת אֶ ת ְט ֵרפָ ָת ּה ִמ ּ ֻט ְמאָ ָת ּה ,אַ ף ְמ ִליקָ ָת ּה ׁ ֶש ִהיא ַמ ְכ ׁ ַש ְר ּ ָת ּה
ַּבאֲ ִכילָ הְּ ,ת ַטהֵ ר אֶ ת ְט ֵרפָ ָת ּה ִמ ּ ֻט ְמאָ ָת ּהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,דַּ יּ ָּה ְּכנִ ְבלַ ת ְּבהֵ ָמה,
יט ָת ּה ְמ ַטהַ ְר ּ ָת ּה אֲבָ ל לֹא ְמ ִליקָ ָת ּה:
ְׁש ִח ָ
רע"ב ) -ו( אינה מטמאה בבית הבליעה -
דמליקתה מטהרתה מידי נבילה :רבי יהודה
אומר מטמאה בבית הבליעה  -דסבירא ליה
לרבי יהודה דלא אהנו שחיטה בעוף של חולין
ולא מליקה בקדשים בטריפה )בעוף(
להוציאה מידי נבילה :אינו דין שתהא
שחיטתה כו'  -וכיון דילפת ששחיטה
מטהרת את הטריפה בעוף בחולין מקל
וחומר ,ילפינן מליקת קדשים מינה בבנין אב,
מה מצינו בשחיטה כו' ,אף מליקה המכשרת
באכילה תטהר טרפתה מטומאתה :ר' יוסי
אומר דיה כו'  -כיון דלא אשכחן בהדיא

גמרא

דשחיטה מוציאה מידי נבילה בעוף ,אלא
מקל וחומר מנבלת בהמה אתה בא ללמוד,
דיה שתהא כנבלת בהמה ששחיטתה
מטהרתה מידי נבילה ולא מליקתה ,דדיו לבא
מן הדין להיות כנדון .ושלש מחלוקות בדבר,
ר' מאיר סבר ,אחד שחיטה ואחד מליקה
מוציאה בעוף מידי נבילה .ור' יהודה סבר,
בין שחיטה בין מליקה לא מהני בטריפה
בעוף להוציאה מידי נבילה .ורבי יוסי סבר,
שחיטה מהניא ,מליקה לא מהניא .והלכה
כרבי יוסי:

– זבחים דף סא' ע"ב

תנן התם וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו ד' אמות מן הדרום וד' אמות מן
המערב כמין גמא מאי טעמא אמר רב יוסף משום דלא ספק אמר ליה
אביי השתא מקדש ראשון דכתיב ביה יהודה וישראל רבים כחול אשר על
)שפת( הים ספק מקדש שני דכתיב ביה כל הקהל כאחד ארבע רבוא לא
ספק א"ל התם אש של שמים מסייעתן הכא אין אש של שמים מסייעתן כי
אתא רבין אמר ר"ש בן פזי משום בר קפרא שיתין הוסיפו מעיקרא סבור
מזבח אדמה שהוא אטום באדמה ולבסוף סבור שתיה כאכילה ומאי מזבח
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אדמה שהוא מחובר באדמה שלא יבננו לא על גבי כיפים ולא על גבי
מחילות אמר רב יוסף לאו היינו דתניא ויכינו )את( המזבח על מכונותיו
שהגיעו לסוף מדותיו והכתיב הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל אלא אמר
רב יוסף קרא אשכח ודרש ויאמר דויד זה הוא בית ה' האלהים וזה מזבח
לעולה לישראל כי בית מה בית ששים אמה אף מזבח ששים אמה בשלמא
בית מינכרא צורתו אלא מזבח מנא ידעי אמר רבי אלעזר ראו מזבח בנוי
ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו ור' יצחק נפחא אמר אפרו של
יצחק ראו שמונח באותו מקום ור' שמואל בר נחמני אמר מכל הבית כולו
הריחו ריח קטרת משם הריחו ריח אברים אמר רבה בר בר חנה אמר רבי
יוחנן שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח
ואחד שהעיד להם על מקום המזבח ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על
פי שאין בית במתניתא תנא ר"א בן יעקב אומר שלשה נביאים עלו עמהן
מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח ואחד שהעיד
להם שמקריבין אף על פי שאין בית ואחד שהעיד להם על התורה שתכתב
אשורית:
רש"י על הגמרא
תנן התם  -במסכת מדות ר' יוסי אומר
בתחילה בימי שלמה לא היה אלא כ"ח כונס
ועולה יסוד וסובב ומקום קרנות ומקום
הילוך עד שהיה מקום המערכה כ' על כ'
וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו כו' נמצא
יסודו ל"ב על ל"ב ומקום מערכתו כ"ד על
כ"ד :גמא  -גימל יוונית עשויה כמין כף
פשוטה שלנו כדפרישית דרום ומערב :הכא -
במקדש שני אין אש של שמים מסייעתן
כדילפינן בפ"ק דיומא )דף כא( וארצה בו
ואכבד מחוסר ה' אלו ה' דברים שחסר מקדש
שני ואש אחד מהן ואמרינן התם מיהוי הוה
סיועי לא מסייעא :שיתין הוסיפו  -קרן
מערבית דרומית הוסיפו למשכה לדרום
ולמערב ששם היו מנסכין נסכים כדאמרינן
)התם( במתני' דלקמן )דף סג( ובימי שלמה
היה כמין בור כרוי אצל המזבח באותה זוית
לירד הנסכים בתוכו ויורדין מן המזבח
ולרצפה ושותתין שם והם קלטו אותו הבור
לתוך המזבח ועשו נקבים כנגדן בראש המזבח
לירד הנסכים שם :אטום באדמה  -שלא יהא
חלול :שתיה כאכילה  -מה אכילה מתעכלת
במזבח אף שתיה תבלע במזבח :אמר רב

יוסף לאו היינו דתניא כו'  -רב יוסף חלה
ונעקר למודו ופעמים שאמר דבר ונזכר ששנה
היפך וחזר בו )נדרים דף מא( והכא הכי אמר
היכי אמרינן לעיל משום אש של שמים
מסייעתן לא הוצרכו ליותר :לאו היינו דתניא
 שאנשי כנסת הגדולה הגיעו לסוף מדותיולהם נגלה מקום המקודש למזבח מה שלא
נגלה לשלמה :והכתיב הכל בכתב  -שכל
מקומות הקדושות ומדותיהן נכתבו לדוד
אלמא במקדש ראשון נמי האי דלא עשאוהו
גדול לאו משום דלא נגלה לשלמה המקום
במדותיו :אלא אמר רב יוסף קרא אשכח
ודרש  -שנאמר לדוד ששים אמה במקום
המזבח ושלמה לא הבין לדרשו והם דרשוהו
והוסיפו עליו לפי הצורך להם ולששים אמה
לא הוצרכו דאמרינן לקמן מדת ארכו ורחבו
וקומתו אין מעכבין :מה בית ס' אמה -
כדכתיב )מלכים א ו( ששים אמה ארכו אף
מזבח עד ששים אמה ראוי לו ומקודש המקום
אם ירצו :בשלמא בית  -ידעו אנשי כנסת
הגדולה מה קדוש לעזרה מה קדוש להיכל:
שניכרים צורתו  -יסודות החומות :מנא ידעי
 -מקומו היכא :שלשה נביאים  -חגי זכריה
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ומלאכי :אחד העיד להם על המזבח  -שיש
לו מקום להוסיף עד ששים אמה :על מקום
המזבח  -היכן היה :שמקריבין אע"פ שאין
בית  -דקדושת הבית קדשה לשעתה וקדשה

זוהר

לעתיד לבא :שתכתב אשורית  -שמתחילה
ניתנה להם בכתב עברי כתב ליבונאה כדאמר
בסנהדרין )דף כא(:

– ויצא דף קסה' ע"א

ֱלהיםִ .ר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר,
וְ יַעֲ קֹב הָ לַ ְך ְל ַד ְרכּ וֹ וַ ִּי ְפ ְּגע ּו בוֹ ַמ ְלאֲ כֵ י א ִ
יתא .וַ וי לוֹ ן
ה( זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ְּב ָראָ ם וְ גו'ַּ ,כ ּ ָמה ִאית לָ ן ְל ִא ְס ּ ַת ָּכלָ א ְּב ִמ ֵּלי ְדאוֹ ַריְ ָ
ארי קַ ּ ַמיְ יה ּו) ,משלי ט( ְלכ ּו
יתא קָ ֵ
ימין ַעיְ ינִ ין ,הָ א אוֹ ַריְ ָ
ימי ִל ָּבא ּו ְס ִת ִ
ְל ִאינוּן אֲ ִט ֵ
לַ חֲמ ּו ְבלַ ְח ִמי ו ְּׁשת ּו ְּביַיִ ן ָמסָ ְכ ִּתי) .שם( ִמי ּ ֶפ ִתי יָסוּר הֵ ּנָה חֲסַ ר לֵ ב אָ ְמ ָרה לוֹ ,
וְ לֵ ית ַמאן דְּ י ְַׁש ַּגח:
יה ָרזִ ין ִעלָ ִאיןִ ,איה ּו ְלגוֹ  ,וְ ִאיה ּו ְלבַ ר .זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה
ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ אי ְק ָראִ ,אית ּ ֵב ּ
ְּב ָראָ םִ ,א ְׁש ְּת ַמע ְלהַ אי גַ וְ ונָא ,וְ ִא ְׁש ְּת ַמע ְלהַ אי גַ וְ ונָא .וְ ִא ְׁש ְּת ַמע דְּ ִׁש ְמ ׁ ָשא
וְ ִסי ֲה ָרא ְּב ִחבּ ו ָּרא חָ ָדא ִאינוּן ,דִּ ְכ ִתיב ְּב ָראָ םְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,חבקוק ג( ׁ ֶש ֶמ ׁש
י ֵָרחַ ָע ַמד זְ ב ּולָ ה .וְ ִא ְׁש ְּת ַמע ,דְּ אָ ָדם וְ חַ ָ ּוה ְּכח ֲָדא ִא ְת ְּב ִריא ּוְּ ,בזִ ּווּגָ א חַ ד .וְ כֵ יוָ ן
אֲתר
דְּ ִא ְׁש ּ ַת ָּכח ּו ְּבזִ ּווּגָ א חַ דִ ,מיָּד וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם .דְּ לֵ ית ִּב ְרכָ ָתא ׁ ַש ְריָא ,אֶ ָּלא ְּב ַ
דְּ ִא ְׁש ּ ַת ָּכח ּו דְּ כַ ר וְ נו ְּקבָ א:
ְ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד נָפַ ק ַיעֲ קֹב ְל ֵמיהַ ך ְלחָ ָרןִּ ,ב ְלחוֹ דוֹ י הֲ וָ ה ,דְּ לָ א ִאינְ ִסיבַ .מה ְּכ ִתיב,
יה אֶ ָּלא ְּבחֶ ְל ָמא ,הַ ְׁש ּ ָתא ְד ִאנְ ִסיב
)בראשית כח( וַ ִּי ְפ ַּגע ַּב ּ ָמקוֹ ם וְ גו' ,וְ לָ א אָ ִתיב ּו לֵ ּ
יה.
יה ,וְ ִא ְתחַ ְּננ ּו לֵ ּ
וְ הֲ וָ ה אָ ֵתי ְּבכֻ ְ ּלה ּו ִׁש ְב ִטיןִּ .כ ְביָכוֹ ל ַמ ּ ִׁש ְריָין ִע ָּל ִאיןָ ּ ,פגְ ִעין ֵּב ּ
יתא ִאיה ּו וַ ִּי ְפ ַּגע ַּב ּ ָמקוֹ ם,
יהְּ .בקַ ְד ִמ ָ
דִּ ְכ ִתיב וַ ִּי ְפ ְּגע ּו בוֹ ִ ,אינוּן אַ הֲ ָדר ּו ְל ִמ ְפ ַּגע ּ ֵב ּ
הַ ְׁש ּ ָתא ִאינוּן וַ ִּי ְפ ְּגע ּו בוֹ :
ְּבגִ ין דִּ ְבגִ ינֵיהּ דְּ יַעֲ קֹב ו ְּב ִאינוּן ִׁש ְב ִטיןִ ,א ְת ׁ ַש ְקיָין ִאינוּן ִמ ּ ַמיָא ְדי ּ ַָמא ַר ָּבא .וְ לָ א
ימ ָמא .הֲ ָדא
יתא ַּב ַּליְ לָ ה ְּבחֶ ְל ָמא .הַ ְׁש ּ ָתא ְּבחֵ יז ּו ְד ֵעינָא ,ו ִּב ָ
עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְּבקַ ְד ִמ ָ
אֱלהים זֶה וְ גו':
ִ
ֹאמר יַעֲ קֹב ַּכאֲ ׁ ֶשר ָראָ ם ַמ ֲחנֵה
הוּא ִדכְ ִתיב) ,בראשית לכ( וַ יּ ֶ
ְּב ּ ָמה )דף קסה ע"ב( ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע לוֹ ן ,אֶ לָ א חָ ָמא ,דְּ ִאינוּן הֲו ּוִ ,אינוּן דְּ חָ ָמא ְּבחֶ ְל ָמא,
ְּבגִ ינֵי ָּכ ְך קָ ָרא לוֹ ן ַמ ֲחנָיִ םַ ,מ ּ ִׁש ְריָין דְּ ִא ְתחֲז ּו ְל ֵעילָ א ,ו ַּמ ּ ִׁש ְריָין דְּ ִא ְתחֲז ּו ְל ַת ּ ָתא.
יה.
ית ּ
יהְ ,לנ ְַטלָ א ְלבֵ ֵ
יה .אֶ לָ א ְׁש ִכינְ ּ ָתא אָ זְ לָ א ְלגַ ּ ֵב ּ
אַ ּ ַמאי ִא ְת ַּג ִ ּליא ּו ְל ִמ ְפגַ ע לֵ ּ
יה דְּ יַעֲ קֹב ְּכ ְדקָ א יְ אוּת .וּכְ ֵדין ְּכ ִתיב,
יתא ִע ּ ֵמ ּ
יה ְל ִבנְ י ִָמןְ ,לנ ְַטלָ א ּ ֵב ָ
ו ְּמחַ ָּכא לֵ ּ
ְ
ושקַ ט וְ ׁ ַשאֲ נָן ואֵ ין ַמח ֲִרידָּ .ברוּך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן ואָ ֵמן:
)ירמיה מו( וְ ׁ ָשב יַעֲ קֹב ׁ ָ
)בראשית
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הלכה – הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג'
)יא( מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו ומדת חסידים הראשונים היא
ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא שנאמר יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב:
)יב( אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן ולא באלו שלומדין מתוך עידון
ומתוך אכילה ושתיה אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שינה
לעיניו ולעפעפיו תנומה אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל אין
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים וכן אמר שלמה בחכמתו
התרפית ביום צרה צר כחכה ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף היא
עמדה לי אמרו חכמים ברית כרותה שכל היגע בתורתו בבית המדרש לא במהרה הוא
משכח וכל היגע בתלמודו בצנעה מחכים שנאמר ואת צנועים חכמה וכל המשמיע
קולו בשעת תלמודו תלמודו מתקיים בידו אבל הקורא בלחש במהרה הוא שוכח:
)יג( אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה
לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן
בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה אמרו
חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה וכל העוסק בתורה
בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי
תפלה לאל חיי וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה אש אוכלתו שנאמר כל
חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח כי דבר ה' בזה זה שלא השגיח על דברי
תורה כל עיקר וכן כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק או שקרא ושנה ופירש
להבלי עולם והניח תלמודו וזנחו הרי זה בכלל בוזה דבר ה' אמרו חכמים כל המבטל
את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני וכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה
מעושר וענין זה מפורש הוא בתורה הרי הוא אומר תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך ואומר למען ענותך להטיבך באחריתך:
הלכה – מספר סדר היום דף פ''ט ע''ב
ֵשב לֶ ָעפָ ר וְ יִ ְׁש ּתוֹ מֵ ם ַעל ָּככָ ה אֵ ְ
יך ָּבא ּו ַעל יָ דוֹ ַמעֲ שִׂ ים אֲ ׁ ֶשר לֹא י ֵָעשׂ ּו ַעד
יִ ְב ּ ֶכה וְ יִ ְתאַ בֵ ל וְ ּי ׁ ֵ
ְ
שה הָ ַרע ְּב ֵעינָיו ַּב ּ ֶמה יְ קַ דֵּ ם ּ ָפנָיו וְ אֵ יך יְ בַ ּ ֵק ׁש
ְלהַ ְכ ִעיס ָּבהֶ ם ְלבוֹ ֵרא עוֹ לָ ם יוֹ צֵ ר נִ ְׁש ָמתוֹ וְ ָע ָ ׂ
ְרפוּאוֹ ת ְּת ָעלָ ה ְל ָמ ָּכתוֹ ו ְּל ַמ ְכאוֹ בָ יו יִ ּתו ּׁש אָ פֶ ל וְ ׁ ָשפֵ ל ְמלָ אוֹ ִלבּ וֹ לַ עֲ שׂ וֹ ת הֶ פֶ ְך ְרצוֹ ן ֶמלֶ ךְ
ַמ ְלכֵ י הַ ּ ְמלָ ִכים הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא וְ יִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל וְ יִ ְתחַ ּנֵן ְלפָ נָיו ִּכי אֵ ל ַרחוּם וְ חַ נּ וּן הוּא ו ַּמ ְר ּ ֶבה
ְלהֵ ִטיב וְ יָ דוֹ ּ ְפ ׁשו ָּטה ְלקַ ּ ֵבל ׁ ָש ִבים .וְ ִאם ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ְ ּבלֵ ב נִ ְׁש ָּבר וְ נִ ְד ּ ֶכה וְ ִד ְמ ָעה ְמצוּיָ ה צָ ם
שה פֵ ירוֹ ת וְ יַעֲ לֶ ה זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָרכָ ה ִל ְפנֵי רוֹ פֵ א כָ ל
ו ִּמ ְת ַענֶה יוֹ ם אַ חַ ר יוֹ ם ְּת ׁשובָ תוֹ וַ ַדאי ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שר ו ַּמ ְפ ִליא לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּכ ִד ְכ ִתיב )ירמי' ג'( ׁשוּב ּו בָ נִ ים ׁשוֹ בָ ִבים אֶ ְר ּ ָפא ְמ ׁשוּבוֹ ֵתיכֶ ם ִּכי הוּא
ָּב ָ ׂ
חוּץ ִמ ַּקו הַ דִּ ין וְ הַ ׁשו ָּרה לַ עֲ לוֹ ת ְרפוּאָ ה ְל ִמי ׁ ֶשעוֹ בֵ ר ְ ּב ֵמזִ יד ו ְּבמֶ ֶרד ו ְּב ַמ ַעל ְלהַ ְכ ִעיס אֶ ל
אֲדוֹ נָיו וְ הוּא יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ְת ַע ֶּלה עוֹ בֵ ר ַעל פֶ ׁ ַשע וְ קוֹ ֵרא לוֹ ְל ׁ ָשלוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )ישעי' נ''ו(
ימ ַתי י ָׁשוּב ְלהֵ ִטיב ִע ּמוֹ
ׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשלוֹ ם לָ ָרחוֹ ק וְ לַ ָּקרוֹ ב וְ אַ ְד ַר ָּבה הוּא ְמצַ ּ ֶפה ו ְּמקַ ּוֶה אֵ ָ
ְּכ ִד ְכ ִתיב )שם ל'( לָ כֵ ן יְ חַ ּ ֶכה ה' לַ ֲחנַנְ כֶ ם וְ גוֹ ':
ð"òì
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