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חק לישראל – פרשת בשלח יום א'
תורה -

שמות פרק יג'

)יז( וַ יְ ִהי ְּב ׁ ַש ַּלח ּ ַפ ְרעֹה אֶ ת הָ ָעם וְ לֹא נָחָ ם ֱאל ִֹהים דֶּ ֶר ְך אֶ ֶרץ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ִּכי קָ רוֹ ב
שב ּו ִמצְ ָריְ ָמה) :יז( וַ יְ ִהי
הוּא ִּכי אָ ַמר ֱאל ִֹהים ּ ֶפן יִ ּנָחֵ ם הָ ָעם ִּב ְראֹ ָתם ִמ ְלחָ ָמה וְ ׁ ָ

ְּב ׁ ַש ַּלח ּ ַפ ְרעֹה אֶ ת הָ ָעם וְ לֹא נָחָ ם ֱאל ִֹהים דֶּ ֶר ְך אֶ ֶרץ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ִּכי קָ רוֹ ב הוּא ִּכי אָ ַמר ֱאל ִֹהים
שב ּו ִמ ְצ ָריְ ָמה) :יז( וַ הֲוָ ה ַּכד ׁ ַש ַּלח ּ ַפ ְרעֹה יָת ַע ּ ָמא וְ לָ א ַד ָּב ִרנּ וּן יְ ָי
ּ ֶפן יִ ּנָחֵ ם הָ ָעם ִּב ְראֹ ָתם ִמ ְלחָ ָמה וְ ׁ ָ
יל ָמא יְ זוּעוּן ַע ּ ָמא ְּב ֶמ ֱחזֵיהוֹ ן ְק ָרבָ א וִ יתוּבוּן ְל ִמ ְצ ָריִ ם:
אֲמר יְ ָי דִּ ְ
אֲרי ַ
אֹ ַרח אַ ְר ָעא ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י אֲ ֵרי קָ ִריבָ א הוּא ֵ

)יח( וַ יּ ּ ֵַסב אֱ ל ִֹהים אֶ ת הָ ָעם דֶּ ֶר ְך הַ ּ ִמ ְד ָּבר יַם סוּף וַ חֲמֻ ִׁשים ָעל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :יח( וַ יּ ּ ֵַסב ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ ָעם דֶּ ֶר ְך הַ ּ ִמ ְד ָּבר ַים סוּף וַ חֲמֻ ִׁשים ָעל ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ֵ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:

)יח( וְ אַ ְסחַ ר יְ ָי יָת ַע ּ ָמא אֹ ַרח ַמ ְד ְּב ָרא י ּ ַָמא ְדסוּף ו ְּמ ְזָרזִ ין ְס ִליק ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאַ ְר ָעא

ְד ִמצְ ָריִ ם:

יע אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
משה אֶ ת ַעצְ מוֹ ת יוֹ סֵ ף ִע ּמוֹ ִּכי הַ ְׁש ּ ֵב ַע ִה ְׁש ִּב ַ
ֶׁ
)יט( וַ ִּי ַּקח
ֹתי ִמזֶּה ִא ְּתכֶ ם) :יט( וַ ִּי ַּקח
יתם אֶ ת ַעצְ מ ַ
לֵ אמֹר ּ ָפקֹד יִ פְ קֹד ֱאל ִֹהים אֶ ְתכֶ ם וְ הַ עֲ ִל ֶ
יע אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים
משה אֶ ת ַעצְ מוֹ ת יוֹ סֵ ף ִע ּמוֹ ִּכי הַ ְׁש ּ ֵב ַע ִה ְׁש ִ ּב ַ
ֶׁ
יה אֲ ֵרי אוֹ ָמאָ ה אוֹ ִמי
ֹשה יָת ַּג ְר ֵמי יוֹ סֵ ף ִע ּ ֵמ ּ
ֹתי ִמזֶּה ִא ְּתכֶ ם) :יט( וְ אַ ּ ֵסיק מ ׁ ֶ
יתם אֶ ת ַעצְ מ ַ
אֶ ְתכֶ ם וְ הַ עֲ ִל ֶ
ּ
ימר ִמ ְד ַּכר דְּ ִכיר יְ ָי י ְָתכוֹ ן וְ ַת ְּסקוּן יָת ַג ְר ַמי ִמ ָּכא ִע ּ ְמכוֹ ן:
יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ַ

)כ( וַ ִּי ְסע ּו ִמ ּ ֻ
סכּ ֹת וַ ַיּחֲנ ּו ְבאֵ ָתם ִּב ְקצֵ ה הַ ּ ִמ ְד ָּבר) :כ( וַ ִּי ְסע ּו ִמ ּ ֻסכּ ֹת וַ ַיּחֲ נ ּו ְבאֵ ָתם ִ ּב ְקצֵ ה
הַ ּ ִמ ְד ָּבר) :כ( וּנְ ָטל ּו ִמ ּ ֻסכּ וֹ ת ו ְּׁשרוֹ ְבאֵ ָתם ִּב ְס ַטר ַמ ְד ְּב ָרא:

הוָ ה הֹלֵ ְך ִל ְפנֵיהֶ ם יוֹ ָמם ְּב ַע ּמוּד ָענָן לַ נְ ח ָֹתם הַ דֶּ ֶר ְך וְ לַ יְ לָ ה ְּב ַע ּמוּד אֵ ׁש
)כא( וַ י ֹ
ְ
הוָ ה הֹלֵ ך ִל ְפנֵיהֶ ם יוֹ ָמם ְ ּב ַע ּמוּד ָענָן לַ נְ ח ָֹתם
ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם לָ לֶ כֶ ת יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה) :כא( וַ י ֹ

ימ ָמא
הַ דֶּ ֶר ְך וְ לַ יְ לָ ה ְ ּב ַע ּמוּד אֵ ׁש ְלהָ ִאיר לָ הֶ ם לָ לֶ כֶ ת יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה) :כא( וַ י ָי ְמ ַד ַּבר קֳ ָד ֵמיהוֹ ן ִּב ָ
יליָא:
ימ ָמא ו ְּבלֵ ְ
יליָא ְּב ַע ּמו ָּדא ְדאֶ ּ ׁ ָש ָתא ְלאַ נְ הָ ָרא ְלהוֹ ן ְל ֵמיזַל ִּב ָ
ְּב ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא ְל ַד ָּברו ְּתהוֹ ן ְּבאוֹ ְרחָ א וְ לֵ ְ

יש
יש ַע ּמוּד הֶ ָענָן יוֹ ָמם וְ ַע ּמוּד הָ אֵ ׁש לָ יְ לָ ה ִל ְפנֵי הָ ָעם) :כב( לֹא יָ ִמ ׁ
)כב( לֹא י ִָמ ׁ
ימ ָמא וְ אַ ף לָ א
ַע ּמוּד הֶ ָענָן יוֹ ָמם וְ ַע ּמ ּוד הָ אֵ ׁש לָ יְ לָ ה ִל ְפנֵי הָ ָעם) :כב( לָ א יַעֲ ֵדי ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא ִּב ָ
קֳדם ַע ּ ָמא:
יליָא ָ
ַע ּמו ָּדא ְדאֶ ּ ׁ ָש ָתא ְּבלֵ ְ

רש"י
)יז( ויהי בשלח פרעה וגו' ולא נחם  -ולא
נהגם כמו )שמות לב( לך נחה את העם )משלי
ו( בהתהלכך תנחה אותך :כי קרוב הוא -
ונוח לשוב באותו הדרך למצרים ומ"א יש
הרבה :בראותם מלחמה  -כגון מלחמת
)במדבר יד( וירד העמלקי והכנעני וגו'
)מכילתא( אם הלכו דרך ישר היו חוזרים ומה
אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו נתנה ראש
ונשובה מצרימה אם הוליכם בפשוטה עאכ"ו.
)לפי סדר הכתוב נראה הרשימות מהופכים
ועי' ברא"ם ובג"א ובמ"י יישוב נכון ע"ז( :פן

ינחם  -יחשבו מחשבה על שיצאו ויתנו לב
לשוב:
)יח( ויסב  -הסיבם מן הדרך הפשוטה לדרך
העקומה :ים סוף  -כמו לים סוף וסוף הוא
לשון אגם שגדלים בו קנים .כמו ותשם בסוף.
קנה וסוף קמלו :וחמשים  -אין חמושים אלא
מזויינים )לפי שהסיבתן במדבר גרם להם
שעלו חמושים שאלו היה דרך יישוב לא היו
מחומשים להם כל מה שצריכין אלא כאדם
שעובר ממקום למקום ובדעתו לקנות שם מה
שיצטרך אבל כשהוא פורש למדבר צריך לזמן
כל הצורך וכתוב זה לא נכתב כי אם לשבר
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חק לישראל – פרשת בשלח יום א'
משם שישאוהו )סוטה יג( :והעליתם את
עצמותי מזה אתכם  -לאחיו השביע כן
למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם
שנא' אתכם:
)כ( ויסעו מסכות  -ביום השני שהרי בראשון
באו מרעמסס לסכות:
)כא( לנחותם הדרך  -נקוד פת"ח שהוא כמו
להנחותם כמו )דברים א( לראותכם בדרך
אשר תלכו בה שהוא כמו להראותכם אף כאן
להנחותם ע"י שליח ומי הוא השליח עמוד
הענן והקב"ה בכבודו מוליכו לפניהם .ומ"מ
את עמוד הענן הכין להנחותם על ידו שהרי
ע"י עמוד הענן הם הולכים .עמוד הענן אינו
לאורה אלא להורותם הדרך:

את האוזן שלא תתמה במלחמת עמלק
ובמלחמות סיחון ועוג ומדין מהיכן היו להם
כלי זיין שהכו ישראל בחרב ברש"י ישן(
וכה"א )יהושע א( ואתם תעברו חמושים .וכן
תרגם אונקלוס מזרזין כמו )בראשית יד( וירק
את חניכיו וזריז .ד"א חמושים מחומשים אחד
מחמשה יצאו וד' חלקים מתו בשלשת ימי
אפילה:
)יט( השבע השביע  -השביעם שישביעו
לבניהם )מכילתא( ולמה לא השביע בניו
שישאוהו לארץ כנען מיד כמו שהשביע יעקב
אמר יוסף אני שליט הייתי במצרים והי'
סיפק בידי לעשות אבל בני לא יניחום
מצריים לעשות לכך השביעם לכשיגאלו ויצאו

נביא

– שופטים פרק ג' ל'-לא' פרק ד' א'-ד'

וַ ִּת ָּכנַע מוֹ אָ ב ַּביּוֹ ם הַ הוּא ּ ַתחַ ת יַד יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּת ְׁשקֹט הָ אָ ֶרץ ְׁשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָה:

)ל(
ואתברו מואבאי ביומא ההוא תחות יד אנש ישראל ושדוכת ארעא דישראל תמנן שנין:

)ל(

יש ְּב ַמ ְל ַמד
)לא( וְ אַ ח ֲָריו הָ יָה ׁ ַש ְמ ַּגר ֶּבן עֲ נָת וַ ּי ְַך אֶ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ִא ׁ
ּוש ע ּ ַגם הוּא אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל) :לא( )לא( ובתרוהי הוה שמגר בר ענת וקטל ית פלשתאי
הַ ָּבקָ ר וַ י ׁ ַ
שית מאה גברין בפרש תוריא ופרק אף הוא ית ישראל:

ש ָראֵ ל לַ עֲ שׂ וֹ ת הָ ַרע ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה וְ אֵ הוּד ֵמת:
וַ יּ ִֹספ ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ

)א (
למעבד דביש קדם יי ואהוד מית:

)א( ואוסיפו בני ישראל

יס ָרא
שר צְ בָ אוֹ ִס ְ
ֲשר ָמלַ ְך ְּבחָ צוֹ ר וְ ַ ׂ
)ב( וַ ִּי ְמ ְּכ ֵרם יְ הֹוָ ה ְּביַד י ִָבין ֶמלֶ ְך ְּכנ ַַען א ׁ ֶ
וְ הוּא יוֹ ׁ ֵשב ַּב ֲחר ׁ ֶ
ֹשת הַ גּ וֹ יִ ם) :ב( ומסרנון יי ביד יבין מלכא דכנען די מלך בחצור ורב חיליה
סיסרא והוא יתיב בתקוף כרכי עממיא:

ש ָראֵ ל אֶ ל יְ הֹוָ ה ִּכי ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ֶרכֶ ב ַּב ְרזֶל לוֹ וְ הוּא לָ חַ ץ אֶ ת
)ג( וַ ִּיצְ עֲ ק ּו בְ נֵי יִ ְ ׂ
שנָה) :ג( וצעקו בני ישראל קדם יי ארי תשע מאה רתיכין דברזלא
ש ִרים ׁ ָ
ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבחָ זְ קָ ה ֶע ְ ׂ
ליה והוא דחק ית בני ישראל בתוקפא עסרין שנין:

ו ְּדבוֹ ָרה ִא ּ ׁ ָשה נְ ִביאָ ה אֵ ׁ ֶשת לַ ּ ִפידוֹ ת ִהיא ׁש ְֹפ ָטה אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ָּב ֵעת הַ ִהיא:

)ד(
ודבורה אתתא נביאתא איתת לפידות היא דינא ית ישראל בעדנא ההיא:

)ד(

רש"י
)לא( מלמד  -הוא דרבן ,מרדע ,אגויילו"ן
בלע"ז:
)ב( בחרושת הגוים  -שם עיר ,על שם
שהיתה חזקה ושולטת:

)ג( לחץ את בני ישראל בחזקה  -דרש רבי
תנחומא )צו ב( :בגידופין ,וכן הוא אומר
)מלאכי ג יג( :חזקו עלי דבריכם:
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חק לישראל – פרשת בשלח יום א'
)ד( אשת לפידות  -שהיתה עושה פתילות

כתובים

למקדש:

 -משלי פרק פרק יד' יט'-כד'

ׁ ַשח ּו ָר ִעים ִל ְפנֵי טוֹ ִבים ו ְּר ׁ ָש ִעים ַעל ׁ ַשעֲ ֵרי צַ דִּ יק:

)יט(
נתדון בתרעיא דצדיקי:

ַּגם ְל ֵר ֵעה ּו יִ שּׂ ָ נֵא ָר ׁש וְ אֹ הֲ בֵ י ָע ִׁשיר ַר ִּבים:

)כ(
סגיעין:

ָּבז ְל ֵר ֵעה ּו חוֹ טֵ א ו ְּמחוֹ נֵן

)כא(
למסכנא טובוהי:

עֲ נָיִ ים

)יט( נפלו בישי קדם טבי ורשיעי

)כ( אף לחבריה סני מסכנא ורחמי דעתירא

}עֲ נָוִ ים{ אַ ְׁש ָריו:

)כא( חטיא שאט לחבריה ומן דיהב

אֱמת ח ְֹר ׁ ֵשי טוֹ ב:
הֲ לוֹ א יִ ְתע ּו ח ְֹר ׁ ֵשי ָרע וְ חֶ סֶ ד וֶ ֶ

)כב(
וחסדא וקשוט חשלין טבי:

)כג( ְּבכָ ל ֶעצֶ ב יִ ְהיֶה מוֹ ָתר ו ְּדבַ ר ְ ׂשפָ ַתיִ ם אַ ְך ְל ַמ ְחסוֹ ר:

)כב( הלא תעין דחשלין בישתא
)כג( בכל מן דאצפא לך יהוי לך

יותרנא וספותא יתירתא לחוסרנא:

ילים ִא ּוֶלֶ ת:
עֲ טֶ ֶרת חֲכָ ִמים ָע ְׁש ָרם ִא ֶ ּולֶ ת ְּכ ִס ִ

)כד(
דסכלי שטיותהון:

)כד( כלילא דחכימי עותרהון ושבהורהון

רש"י
)יט( שחו רעים לפני טובים  -לעתיד:
)כ( גם לרעהו ישנא רש  -אפילו לשושביניו
ואוהביו ,גם לשון אפילו .ישנא רש  -עם
הארץ שאינו יודע לנהוג כשורה:

משנה

)כג( בכל עצב  -בכל יגיע מלאכה יהיה ריוח
אבל דברי הבל אך למחסור:
)כד( עטרת חכמים עשרם  -שהם עשירים
בתורה .ואולת כסילים אולת  -קלקלתן של
כסילים היא האולת שנתעצל מן החכמה:

 -פאה פרק ז'

)א( ָּכל זַיִ ת ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ׁ ֵשם ַּבשּׂ ָ ֶדה אֲ ִפלּ ּו ְּכזַיִ ת הַ ְּנטוֹ פָ ה ִּב ְׁש ָעתוֹ  ,ו ְּׁשכָ חוֹ  ,אֵ ינוֹ
שיו ו ִּב ְמקוֹ מוֹ ִּ .ב ְׁשמוֹ ֶ ׁ ,שהָ יָה
ִׁשכְ חָ הַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםִּ .ב ְׁשמוֹ וּבְ ַמעֲ ָ ׂ
שה הַ ְר ּ ֵבהִּ .ב ְמקוֹ מוֹ ֶ ׁ ,שהוּא עוֹ ֵמד ְּבצַ ד
ישנִ יְּ .ב ַמעֲ ָ ׂשיוֶ ׁ ,שהוּא עוֹ ֶׂ
ִׁשפְ כוֹ נִ י אוֹ בֵ ׁ ָ
לשה אֵ ינָן ִׁש ְכחָ ה.
ֵיתיםְׁ ,שנַיִ ם ִׁש ְכחָ ה ,ו ְּׁש ׁ ָ
הַ ַּגת אוֹ ְבצַ ד הַ ּ ִפ ְרצָ ה .ו ְּׁשאָ ר ָּכל הַ זּ ִ
ֵיתים:
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֵ ין ִׁש ְכחָ ה ְלז ִ
רע"ב ) -א( כל זית .כזית הנטופה בשעתו
 על שם שהוא נוטף שמן קראו לו נטופה,אף על פי שאינו נוטף בכל שנה ,הואיל
והעלו לו שם זה על שהוא נוטף בשעתו ,אם
שכחו אינו שכחה ,דכתיב )דברים כד( ושכחת
עומר בשדה ,עומר שאתה שוכחו לעולם ,יצא
זה שאתה זוכרו לאחר זמן :שפכוני  -שזיתיו

שופכין שמן הרבה :בישני  -שהוא מבייש כל
שאר אילנות מרוב השמן שיוצא ממנו יותר
מחביריו :שהוא עושה הרבה  -זיתים
מרובים :שנים שכחה  -סתם מתניתין כבית
הלל דאמרי לעיל שנים לעניים :רבי יוסי
אומר אין שכחה לזיתים  -לא אמר ר' יוסי
אלא בזמן שבא אדריאנוס קיסר והחריב את
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כל הארץ ולא היו זיתים מצויין ,אבל בזמן
שזיתים מצויין ,מודה ר' יוסי דיש שכחה

לזיתים .וכן מי שהיו כל זיתיו נטופה או
שופכני או בישני ,יש להם שכחה:

לש ׁשוּרוֹ ת ׁ ֶשל ְׁשנֵי ַמ ְל ְּבנִ ים ו ְּׁשכָ חוֹ  ,אֵ ינוֹ ִׁש ְכחָ ה.
)ב( זַיִ ת ׁ ֶש ִּנ ְמצָ א עוֹ מֵ ד ּ ֵבין ׁ ָש ׁ
אתיִ ם ,ו ְּׁשכָ חוֹ  ,אֵ ינוֹ ִׁש ְכחָ הַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא
זַיִ ת ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ סָ ַ
ִה ְת ִחיל בּ וֹ  .אֲבָ ל ִאם ִה ְת ִחיל בּ וֹ  ,אֲ ִפלּ ּו ְּכזֵית הַ ְּנטוֹ פָ ה ִּב ְׁש ָעתוֹ  ,ו ְּׁשכָ חוֹ  ,י ֶׁש לוֹ
ֹאשוֹ ַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ׁ ֶש ּ ֵתלֵ ְך
ִׁשכְ חָ הָּ .כל זְ ַמן ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ַת ְח ּ ָתיו ,י ֶׁש לוֹ בְ ר ׁ
הַ ּ ַמחֲבֵ א:
רע"ב ) -ב( שלש שורות של שני מלבנים -
ג' שורות של אילני זיתים ,ובין שורה ראשונה
לשניה ערוגה מרובעת כדמות מלבנות
התבואה שבין הזיתים דתנן לעיל בריש פרק
ג' ,וכן בין שורה שניה לשלישית ,ושכח אילן
אמצעי שבשורה אמצעית אינה שכחה,
שהאילנות שסביביו הסתירוה ודמי לחפוהו
בקש או עמדו עניים כנגדו דתנן לעיל דאינו
שכחה :במה דברים אמורים  -אמתני',
דלעיל קמהדר דתנן בזית הנטופה בשעתו
ושכחו אינו שכחה .במה דברים אמורים בזמן
שלא התחיל בו אבל התחיל בו ושכחו הרי זו

שכחה עד שיהיה בו סאתים :כל זמן שיש לו
תחתיו יש לו בראשו  -אם נזכר בעל הזיתים
מן הזיתים ששכח באילן בעוד שיש לו זיתים
תחתיו ,יכול לחזור וללקטן ,ולא חשיבא
שכחה מה ששכח בראש האילן אלא לאחר
שלא נשאר לו זיתים תחת האילן :רבי מאיר
אומר משתלך המחבא  -כלומר ,משבדק
המלקט בכל מחבואי הזיתים אז הוי הנשאר
לעניים כשאין לבעל האילן זיתים תחתיו,
אבל כל זמן שלא בדק המלקט בכל מחבואי
הזיתים ,אף על פי שאין זיתים תחתיו יכול
לחזור וללקט .ואין הלכה כרבי מאיר:

רע"ב ) -ג( איזהו פרט  -האמור בתורה
)ויקרא יט( ופרט כרמך לא תלקט :עקץ -
חתך :הוסבך בעלים  -נקשר ונאחז בעלים
ועל ידי כך נפל ונפרט :הרי הוא של בעל
הבית  -שלא נפרט דרך בצירה :המניח

כלכלה בשעה שהוא בוצר  -נותן סל תחת
הענבים שיפול הפרט לתוכו :הרי זה גוזל את
העניים  -דפרט בנשירתו זכו בו עניים קודם
שיגיע לארץ :אל תסג גבול עולים  -מפורש
לעיל בפרק ה':

ירה .הָ יָה בוֹ צֵ רָ ,עקַ ץ אֶ ת הָ אֶ ְׁשכּ וֹ ל ,הֻ ְס ַּב ְך
)ג( אֵ יזֶה ּו פֶ ֶרט .הַ נּוֹ ׁ ֵשר ִּב ְׁש ַעת הַ ְּבצִ ָ
ּ ֶב ָע ִלים ,נָפַ ל ) ִמיָּדוֹ ( לָ אָ ֶרץ וְ נִ ְפ ַרט ,הֲ ֵרי הוּא ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ ת .הַ ּ ַמ ִּניחַ אֶ ת
הַ ַּכ ְל ָּכלָ ה ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶגפֶ ן ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא בוֹ צֵ ר ,הֲ ֵרי זֶה גּ וֹ זֵל אֶ ת הָ עֲ נִ ִּייםַ ,על זֶה
ֶנא ֱַמר )משלי כב( אַ ל ּ ַת ּ ֵסג ְּגבוּל עוֹ ִלים:

)ד( אֵ יזוֹ ִהי עוֹ לֶ לֶ תָּ .כל ׁ ֶשאֵ ין לָ ּה לֹא כָ ֵתף וְ לֹא נָטֵ ףִ .אם י ֶׁש לָ ּה ָּכ ֵתף אוֹ נָטֵ ף,
ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ תִ ,אם סָ פֵ ק ,לָ עֲ נִ ִּיים .עוֹ לֶ לֶ ת ׁ ֶש ְּבאַ ְר ּ ֻכ ָּבהִ ,אם נִ ְק ֶרצֶ ת ִעם
הָ אֶ ְׁשכּ וֹ ל ,ה ֲֵרי ִהיא ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ,וְ ִאם לָ אוֲ ,ה ֵרי ִהיא ׁ ֶשל עֲ נִ ִּייםַּ .ג ְר ּגֵר
יְ ִח ִידיַ ,ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אֶ ְׁשכּ וֹ ל .וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,עוֹ לָ לֶ ת:
רע"ב ) -ד( איזו היא עוללת  -האמורה
בתורה )שם( וכרמך לא תעולל :כתף -
השרביט האמצעי של האשכול מחוברים בו
אשכולות קטנות הרבה וכשהן שוכבים זה על
זה כמשאוי שעל כתפו של אדם הוא נקרא
כתף ,וכשהן מחוברים בשרביט אחד לכאן
ואחד לכאן אין כאן כתף :נטף  -הן גרגרים

של ענבים המחוברים בסוף השרביט שרגילים
להיות תלויים שם ענבים הרבה ועל שם
שענביו נוטפות למטה נקרא נטף .ולשון
המקרא קורא לאשכול שאין לו כתף ולא נטף
עולל ,לפי שהוא לפני שאר האשכולות כעולל
לפני האיש :אם ספק  -שנראים האשכולות
הקטנות התלויות בשרביט כאלו שוכבות זו
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על זו ואין שוכבות יפה דהשתא הוי ספק אם
יש לה כתף אם לאו :שבארכובה  -יחור של
זמורה שתלויין בה אשכולות הרבה והבוצר
קוצצה והיא נקראת ארכובה ופעמים יש בה
עוללת עם האשכולות :נקרצת  -נקצצת
ונחתכת ודוגמתו שנינו ביומא )לא (:קרצו
ומירק אחר שחיטה על ידו .ובמקרא )ירמיה
מו( קרץ מצפון בא :גרגר יחידי  -כגון

אשכול שאין לו אשכולות קטנות שוכבות זו
על זו אלא הגרגרים מחוברים בשרביט עצמו:
רבי יהודה אומר אשכול  -דכתיב )ישעיה יז(
ונשאר בו עוללות כנוקף זית שנים שלשה
גרגרים .שנים שלשה גרגרים עוללות ,יותר
מכאן אשכול :וחכמים אומרים עוללת  -דלא
חשיבי הגרגרים השוכבים זה על זה להקרא
כתף .והלכה כחכמים:

רע"ב ) -ה( המדל בגפנים  -כשהגפנים
תכופים זה אחר זה ,עוקר מאותם שבינתים
והאחרים מתוקנים בכך :כן הוא מדל בשל
עניים  -אף על פי שיש בהם פאה או
עוללות של עניים ,כך מדל בשלהם כמו
בשלו ,קסבר עניים דין שותף יש להם ,וכשם

ששותף כמו שהוא מדל בשלו כך מדל בשל
חבירו אף עניים כן :רבי מאיר אומר בשלו
הוא רשאי  -קסבר עניים דין קונה יש להם
בחלקם ,וכשם שהמוכר לחבירו עשרה
אשכולות אסור ליגע בהן ,אף בשל עניים כן
והלכה כר' יהודה:

)ה( הַ ּ ֵמ ֵדל ַּב ְּגפָ נִ יםְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא ֵמ ֵדל ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ ֵ ּ ,כן הוּא ֵמ ֵדל ְּב ׁ ֶשל עֲ נִ ִּיים,
דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרְּ ,ב ׁ ֶשלּ וֹ הוּא ַר ּ ׁ ַשאי ,וְ אֵ ינוֹ ַר ּ ׁ ַשאי ְּב ׁ ֶשל
עֲ נִ ִּיים:

)ו( ּ ֶכ ֶרם ְרבָ ִעיֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין לוֹ ח ֶֹמ ׁש ,וְ אֵ ין לוֹ ִבעוּר .וּבֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִרים ,י ֶׁש לוֹ ֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,י ֶׁש לוֹ פֶ ֶרט וְ י ֶׁש לוֹ עוֹ לֵ לוֹ ת ,וְ הָ עֲ נִ ִּיים
ּפוֹ ִדין ְל ַעצְ ָמן .וּבֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםֻ ּ ,כלּ וֹ לַ ַּגת:
רע"ב ) -ו( כרם רבעי  -הנוטע כל עץ
מאכל ,בשנה הרביעית מעלה הפירות
לירושלים ואוכלם שם בקדושת מעשר שני ,או
פודה אותם ומעלה הדמים לירושלים ,דכתיב
)ויקרא יט( ובשנה הרביעית יהיה כל פריו
קדש הלולים ,ודרשינן הלולים כמו חלולים,
אמר רחמנא אחליה והדר אכליה :בית שמאי
אומרים אין לו חומש  -אף על פי שטעון
פדיון כמעשר שני אין הבעלים מוסיפים את
החומש דלא כתבה תורה בו חומש :ואין לו
ביעור  -אינו חייב לבערו מן הבית בערב
פסח של רביעית ושל שביעית כשמבער
המעשרות כדכתיב )דברים כו( בערתי הקדש

מן הבית :ובית הלל אומרים יש לו  -חומש
ויש לו ביעור .בית הלל ילפי קדש קדש
ממעשר מה מעשר יש לו חומש ויש לו
ביעור ,אף כרם רבעי יש לו חומש ויש לו
ביעור ,ובית שמאי לא ילפי קדש קדש
ממעשר :יש לו פרט ויש לו עוללות -
דכחולין חשבי ליה :והעניים פודין לעצמן -
מן הפרט והעוללות שלקטו ואוכלים אותן
במקומן ומעלין הדמים לירושלים :ובית הלל
אומרים כולו לגת  -משום דילפי ממעשר,
וסברי להו מעשר שני ממון גבוה הוא ,הלכך
אין לעניים חלק בו ,ודורכים העוללות עם
שאר היין ,והבעלים מעלים הכל לירושלים:

יעזֶר אוֹ ֵמרְ ,לבַ ַעל הַ ַּביִ תַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
)ז( ּ ֶכ ֶרם ׁ ֶש ּ ֻכלּ וֹ עוֹ לֵ לוֹ תַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר )דברים כד(ִּ ,כי ִת ְבצֹר לֹא ְתעוֹ לֵ ל ִאם אֵ ין ָּבצִ יר,
לָ עֲ נִ ִּיים .אָ ַמר ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ָ
ִמ ּנַיִ ן עוֹ לֵ לוֹ ת .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א )ויקרא יט( ,וְ כַ ְר ְמך לֹא ְתעוֹ לֵ ל אֲ ִפלּ ּו ּ ֻכלּ וֹ
ֶאֱמר ִּכי ִת ְבצֹר לֹא ְתעוֹ לֵ ל .אֵ ין לָ עֲ נִ ִּיים ָּבעוֹ לֵ לוֹ ת ק ֶֹדם
עוֹ לֵ לוֹ תִ .אם ּ ֵכן לָ ּ ָמה נ ַ
הַ ָּבצִ יר:
רע"ב ) -ז( שכולו עוללות  -שאין בכל
הכרם אשכול שיש לו כתף ונטף :אם אין

בציר  -וכמה שיעור בציר שלשה אשכולות
שעושים רביעית :אמר לו רבי עקיבא וכרמך

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

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת בשלח יום א'
לא תעולל אפילו כולו עוללות  -ורבי
אליעזר אמר דלא תימא הואיל ואין לעניים

בעוללות קודם לבציר יזכה בהם בעל הבית,
לכך נאמר וכרמך לא תעולל:

יש ַּכ ְרמוֹ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נוֹ ְדע ּו בוֹ הָ עוֹ לֵ לוֹ ת ,אֵ ין הָ עוֹ לֵ לוֹ ת לָ עֲ נִ ִּיים.
)ח( הַ ּ ַמ ְקדִּ ׁ
שכַ ר ִּגדּ וּלָ יו
ִמ ּ ׁ ֶשנּוֹ ְדע ּו בוֹ הָ עוֹ לֵ לוֹ ת ,הָ עוֹ לֵ לוֹ ת לָ עֲ נִ ִּייםַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,יִ ְּתנ ּו ְ ׂ
לַ הֶ ְקדֵּ ׁש .אֵ יזֶה ִהיא ִׁש ְכחָ ה ֶּב ָע ִריסָּ .כל ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְפ ׁשֹט אֶ ת יָדוֹ וְ ִל ְּטלָ ּה,
ימ ּנָה:
וּבָ רוֹ גְ ִליּוֹ תִ ,מ ּ ׁ ֶשיַּעֲ בֹר הֵ ֶ
רע"ב ) -ח( משנודעו העוללות  -שניכר
מה הוא עוללת ומה הוא אשכול :העוללות
לעניים  -שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו:
יתנו שכר גדוליו להקדש  -מה שמשביחין כל
שעה בתוך קרקע של הקדש .והלכה כרבי
יוסי :בעריס  -כרם שהגפנים שלה מודלות
על גבי כלונסות ועצים ,לשון אף ערשנו
רעננה )שיר השירים א( :כל שאינו יכול

גמרא

לפשוט  -כלומר ,לאחר שעבר מעליה אם
במקום שנזכר אינו יכול לפשוט ידו וליטול
קרינא ביה לא תשוב לקחתו )דברים כד( :אבל
רוגליות  -הגפנים העומדים על גבי קרקע
שדורכים עליהם ברגל :משיעבור הימנה -
הוי שכחה דכל גפן וגפן מן הרוגליות חשיבה
כאומן בפני עצמו ואסור לשוב מאומן לאומן:

 -ברכות דף ז' ע"ב ח' ע"א

דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה'
עת רצון אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין רבי יוסי ברבי חנינא
אמר מהכא כה אמר ה' בעת רצון עניתיך רבי אחא ברבי חנינא אמר
מהכא הן אל כביר ולא ימאס וכתיב פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים
היו עמדי תניא נמי הכי רבי נתן אומר מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס
בתפלתן של רבים שנאמר הן אל כביר ולא ימאס וכתיב פדה בשלום נפשי
מקרב לי וגו' אמר הקדוש ברוך הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים
ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות
העולם אמר ריש לקיש כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם
להתפלל נקרא שכן רע שנאמר כה אמר ה' על כל שכני הרעים הנוגעים
בנחלה אשר הנחלתי את עמי את ישראל ולא עוד אלא שגורם גלות לו
ולבניו שנאמר הנני נותשם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתוש מתוכם
אמרו ליה לרבי יוחנן איכא סבי בבבל תמה ואמר למען ירבו ימיכם וימי
בניכם על האדמה כתיב אבל בחוצה לארץ לא כיון דאמרי ליה מקדמי
ומחשכי לבי כנישתא אמר היינו דאהני להו כדאמר רבי יהושע בן לוי
לבניה קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתא כי היכי דתורכו חיי אמר רבי
אחא ברבי חנינא מאי קרא אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותי יום יום
לשמור מזוזת פתחי וכתיב בתריה כי מוצאי מצא חיים:
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רש"י על הגמרא
עת רצון  -אלמא יש שעה שהיא של רצון:
כביר לא ימאס  -תפלת הרבים לא ימאס:
מקרב לי  -ממלחמות הבאות עלי :כי
ברבים היו עמדי  -שהתפללו עמי :פדה
בשלום  -זה שעסק בדברי שלום ,דהיינו
תורה ,דכתיב וכל נתיבותיה שלום )משלי ג'(

זוהר

וכן גמילות חסדים נמי שלום הוא ,שמתוך
שגומל חסד בגופו לחבירו הוא מכיר שהוא
אוהבו ,ובא לידי אחוה ושלום :הנני נותשם
מעל אדמתם  -סיפיה דקרא הוא :מקדמי -
שחרית ,מחשכי ערבית ,כלומר ,מאריכין
בבית הכנסת:

– בשלח דף מו' ע"א

וַ יְ ָי הוֹ לֵ ְך ִל ְפנֵיהֶ ם יוֹ ָמםִ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח) ,תהלים כב( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל אַ יֶּלֶ ת הַ ּ ׁ ַשחַ ר
יה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,דְּ כָ ל ַמאן
יתא קָ ֵמ ּ
ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ דַּ .כ ּ ָמה ח ֲִביבָ א אוֹ ַריְ ָ
ְ
ילאָ ,ר ִחים הוּא ְל ַת ּ ָתא ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
יתאָ ,ר ִחים הוּא ְל ֵע ָּ
דְּ ִא ְׁש ּ ָתדַּ ל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יה ְּב ָע ְל ָמא
יה ְל ִמלוּלוֹ י ,לָ א ׁ ָש ִביק לֵ יהּ ְּבהַ אי ָע ְל ָמא וְ לָ א ׁ ָש ִביק לֵ ּ
אָ צִ ית לֵ ּ
דְּ אָ ֵתי:
ית בּ וֹ יוֹ ָמם
יליָא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,יהושע א( וְ הָ גִ ָ
ימ ָמא ו ְּבלֵ ְ
יתא ָּב ֵעי ְל ִמ ְל ֵעי ָּב ּה ִּב ָ
וְ אוֹ ַריְ ָ
ימ ָמא,
יתי יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה וְ גוֹ 'ִּ .תינַח ִּב ָ
וָ לַ יְ לָ ה .ו ְּכ ִתיב )ירמיה לג( ִאם לֹא ְב ִר ִ
ישא ְׁש ִליםְּ .כ ָמה דְּ לֵ ית יוֹ ָמם
אֲמאיְּ .בגִ ין דִּ יְ הֵ א ְׁש ִכיחַ ְלגַ ּ ֵבי ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
יליָא ַ
ְּבלֵ ְ
ְ
יתא,
יליָא ,וְ לָ או ִאיה ּו ְׁש ִלים ,אֶ ָּלא דָּ א ִעם דָּ אַּ ,כך ָּב ֵעי אוֹ ַריְ ָ
ְּבלָ א לֵ ְ
יליָאְ ,ל ֶמהֱוֵ י ְׁשלֵ ימו ָּתא ְלגַ ּ ֵבי דְּ ַּבר נ ָׁש
יה דְּ ַּבר נ ָׁש יוֹ ָמא וְ לֵ ְ
ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ִע ּ ֵמ ּ
יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה:
ְ
יתא
יליָאִ ,מ ּ ַפ ְלגו ָּתא וְ ִאילָ ך .וְ אַ ף ַעל ַּגב דְּ פָ ְלג ּו קַ ְד ִמ ָ
וְ הָ א ִא ְּת ַמרְ ,ד ִעקָ ָרא דְּ לֵ ְ
ְ
יליָא ,קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ָעאל ְּבגִ נְ ּ ָתא
יליָא הוּא ,אֲבָ ל ְּבפַ ְלגוּת לֵ ְ
ִּב ְכלָ לָ א דְּ לֵ ְ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ְל ֵמיקָ ם ,ו ְּל ִמ ְל ֵעי
דְּ עֵ ֶדןְ ,ל ִא ְׁש ּ ַת ְע ְׁש ָעא ִעם צַ דִּ יקַ יָּא ,ו ְּכ ֵדיןָּ ,ב ֵעי לֵ ּ
יתא:
ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ
יתין
וְ הָ א ִא ְּת ַמר ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא וְ כָ ל צַ דִּ יקַ יָּא דִּ ְב ִּגנְ ּ ָתא דְּ ֵע ֶדןֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו צַ יְ ִ
יבים
יה ,הֲ ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,שיר השירים ח( הַ יּוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּב ַּג ִּנים חֲבֵ ִרים ַמ ְק ִׁש ִ
ְלקָ ֵּל ּ
יענִ י ,וְ הָ א או ְּקמוּהָ  ,הַ יּוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּב ַּג ִּנים:
ְלקוֹ לֵ ְך הַ ְׁש ִמ ִ
יה ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאִּ ,ב ְׁשבָ חָ א
יהי ְמ ׁ ַש ָּבחַ ת לֵ ּ
ש ָראֵ ל ,דְּ ִא ִ
דָּ א ְּכנֶסֶ ת יִ ְ ׂ
יה
הֲד ּהְ ,ל ׁ ַש ְּבחָ א לֵ ּ
יהַ ,מאן דְּ ִא ְׁש ּ ַת ּ ַתף ַּב ָ
יליָא .זַ ָּכאָ ה חוּלָ קֵ ּ
יתאְּ ,בלֵ ְ
דְּ אוֹ ַריְ ָ
ְ
יתא:
ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּאִּ ,ב ְׁשבָ חָ א דְּ אוֹ ַריְ ָ
ְ
וְ כַ ד אָ ֵתי צַ פְ ָראְּ ,כנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ְתיָא ו ִּמ ְׁש ּ ַת ְע ְׁש ָעא ֵּביהּ ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא,
יטא דְּ חֶ סֶ ד ,וְ לָ א ַע ָּלה ִּב ְלחוֹ ָדהָ א ,אֶ ָּלא ַע ָּלה ,וְ ַעל
וְ אוֹ ִׁשיט לָ ּה ְלגַ ָּבהּ ׁ ַש ְר ִב ָ
ִאינּ וּן דְּ ִמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפין ַּב ֲה ָד ּה ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר דִּ ְכ ִּתיב) ,תהלים מב( יוֹ ָמם יְ צַ ְּוה יְ ָי'
חַ ְסדּ וֹ וּבַ ַּליְ לָ ה וְ גוֹ ' .וְ ַעל דָּ א אַ יֶּלֶ ת הַ ּ ׁ ַשחַ ר ִא ְק ֵרי:
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הלכה – הרמב"ם הלכות ביאה פרק כב'
)א( אסור להתייחד עם ערוה מן העריות בין זקנה בין ילדה שדבר זה גורם לגלות ערוה
חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו נדה וחתן שפירסה אשתו נדה קודם
שיבעול אסור להתייחד עמה אלא היא ישנה בין הנשים והוא ישן בין האנשים ואם בא
עליה ביאה ראשונה ואח"כ נטמאת מותר להתייחד עמה:
)ב( לא נחשדו ישראל על משכב זכור ועל הבהמה לפיכך אין אסור להתייחד עמהן ואם
נתרחק אפילו מייחוד זכור ובהמה הרי זה משובח וגדולי החכמים היו מרחיקין הבהמה
כדי שלא יתייחדו עמה ואיסור ייחוד העריות מפי הקבלה:

מוסר -

מלוקט

אשוֹ נָה ְלבָ ֵרר נִ יצוֹ צֵ י קֶ ִרי ׁ ֶשל
ָּכל הַ גָ ִליּוֹ ת הֵ ם ְלבָ ֵרר נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְקדו ׁ ָּשה ִמ ְצ ַריִ ם י ַָרד ַע ּ ִמי בָ ִר ׁ
אשוֹ ן וְ י ַַען ִּכי ָי ְרד ּו לַ ְׁש ָע ִרים ַעם ה' מ''ט ׁ ַשעֲ ֵרי טֻ ְמאָ ה הַ ּ ַגם ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ּתוֹ קֶ ף
אָ ָדם הָ ִר ׁ
יאים נִ יצוּצֵ י הַ ְּקדו ּ ׁ ָּשהִ .מצַ ד אַ חֵ ר הֵ ּ ָמה ָּכ ְׁשל ּו וְ נ ְָפל ּו ַעל
הַ ּ ִׁש ְעבּ וּד ְ ּבחוֹ ֶמר ו ִּב ְלבֵ נִ ים הָ י ּו מוֹ צִ ִ
יְ ֵדי עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ְ ּב ׁשוֹ גֵג וְ כַ יּוֹ צֵ א וְ יָ ְרדּ ּו ְלמ''ט ׁ ַשעֲ ֵרי טֻ ְמאָ ה וְ חַ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם ִאם הָ י ּו ׁשוֹ ִהים עוֹ ד
ֶרגַ ע הָ י ּו נִ ְט ָמ ִעים ְ ּב ׁ ַש ַער הַ ח ֲִמ ּ ִׁשים .וְ לָ כֵ ן נִ גְ אֲ ל ּו .וְ ַעל יְ ֵדי הָ ֵעגֶל נִ ְתחַ יְ יב ּו ְ ּבגָ ְליוֹ ת וְ הַ כּ ֹל
ְלבַ ֵרר נִ יצוֹ צוֹ ת הַ ְּקדו ׁ ָּשה .וְ לֹא נִ גְ אֲ ל ּו אֲ בוֹ ֵתינ ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ִּכי ִאם ִ ּבזְ כוּת ׁ ֶשהָ י ּו גְ דו ִּרים
יך ַע ּ ָתה ׁ ֶשאֲ נ ְַחנ ּו ְקרוֹ ִבים ִל ְת ׁשו ָּעה אֵ ְ
ְּב ֶע ְרוָ ה .וְ אֵ ְ
יך ֵמחָ ָד ׁש ַמ ְכנִ יס נִ יצוֹ צוֹ ת הַ ְ ּקדו ׁ ָּשה ְ ּב ִס ְט ָרא
אַ ח ֲָרא וּפוֹ גֵם ַּכ ּ ָמה ְפגָ ִמים ְ ּבכַ ּ ָמה ִמינֵי חַ ּ ָטאוֹ ת הֲ לֹא זֶה גוֹ ֵרם אוֹ ֶר ְך הַ ּ ָגלוּת .וְ אוֹ י לוֹ ׁ ֶשגוֹ ֵרם
ּ ָגלוּת הַ ּ ְׁש ִכינָה .אוֹ י לוֹ ׁ ֶשגוֹ ֵרם צַ ַער ָּכל הָ עוֹ לָ מוֹ ת .אוֹ י לוֹ ׁ ֶשגוֹ ֵרם צַ ַער ְלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְהיוֹ ת
גּ וֹ ִלים ֵמ ַעל ׁ ֻש ְלחָ ן אָ ִבינ ּו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ םֲ .אהָ ּה ַעל נ ְַפ ׁשוֹ ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ִ ּב ּטוּל הַ ּתוֹ ָרה וַ עֲ בוֹ ָדה וְ ִחלּ וּל
ימה .וַ ה' לֹא יִ ְמנַע טוֹ ב
ְׁשמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ּ ֵבין הַ גּ וֹ יִ ם .לָ כֵ ן ֵיבוֹ ׁש וְ יִ ָּכלֵ ם ְמאֹ ד וְ יַ ֲחזוֹ ר ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ְׁשלֵ ָ
ִּכי הוּא רוֹ צֶ ה ִ ּב ְת ׁשוּבַ ת ָה ְר ׁ ָש ִעים:

ð"òì

äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,ä÷éãö ïá ïúðåé ,äøù ïá íééç áàæ
ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá äëìî
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