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חק לישראל – פרשת בשלח יום ג'
תורה -

שמות פרק יד'

)ה( וַ יּ ַֻּגד ְל ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם ִּכי בָ ַרח הָ ָעם וַ יֵּהָ פֵ ְך ְלבַ ב ּ ַפ ְרעֹה וַ עֲ בָ ָדיו אֶ ל הָ ָעם
ש ָראֵ ל מֵ ָע ְב ֵדנ ּו) :ה( וַ יּ ּ ַֻגד ְל ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם ִּכי
ֹאמר ּו ַמה זֹּאת ָע ִ ׂשינ ּו ִּכי ִׁש ַּלחְ נ ּו אֶ ת יִ ְ ׂ
וַ יּ ְ

ֹאמר ּו ַמה זֹּאת ָעשִׂ ינ ּו ִּכי ִׁש ַּל ְחנ ּו אֶ ת
בָ ַרח הָ ָעם וַ יּ ֵָהפֵ ְך ְלבַ ב ּ ַפ ְרעֹה וַ עֲ בָ ָדיו אֶ ל הָ ָעם וַ יּ ְ
אֲרי אֲ זַל ַע ּ ָמא וְ ִא ְתהֲ ִפ ְ
יך ִל ָּבא ְדפַ ְרעֹה וְ ַע ְבדּ וֹ ִהי ְל ַע ּ ָמא
מ ָע ְב ֵדנ ּו) :ה( וְ ִא ְתחַ ָ ּוא ְל ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ַריִ ם ֵ
יִ שְׂ ָראֵ ל ֵ
אֲמר ּו ָמא ָדא עֲ בַ ְדנָא אֲ ֵרי ׁ ַש ַּל ְחנָא יָת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ָפ ְלחָ ָננָא:
וַ ָ

)ו( וַ יּ ְֶאסֹר אֶ ת ִר ְכבּ וֹ וְ אֶ ת ַע ּמוֹ לָ קַ ח ִע ּמוֹ ) :ו( וַ יּ ְֶאסֹר אֶ ת ִר ְכבּ וֹ וְ אֶ ת ַע ּמוֹ לָ קַ ח ִע ּמוֹ :

)ו(

יה:
יה דַּ ַּבר ִע ּ ֵמ ּ
יה וְ יָת ַע ּ ֵמ ּ
וְ ַט ִּקיס יָת ְר ִת ּ ֵכ ּ

)ז( וַ ִּי ַּקח ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת ֶרכֶ ב ָּבחוּר וְ כֹל ֶרכֶ ב ִמצְ ָריִ ם וְ ׁ ָ
ש ִל ִׁשם ַעל ּ ֻכלּ וֹ ) :ז( וַ ִּי ַּקח ׁ ֵש ׁש
ירן וְ כֹל ְר ִת ּ ֵכי
ש ִל ִׁשם ַעל ּ ֻכלּ וֹ ) :ז( ו ְּדבַ ר ִׁש ְּת ְמאָ ה ְר ִת ִּכין ְּב ִח ָ
ֵמאוֹ ת ֶרכֶ ב ָּבחוּר וְ כֹל ֶרכֶ ב ִמצְ ָריִ ם וְ ׁ ָ
ִמצְ ָראֵ י וְ גִ ָּב ִרין ְמ ַמ ּנָן ַעל ּ ֻכ ְ ּלהוֹ ן:

ש ָראֵ ל ו ְּבנֵי
)ח( וַ יְ חַ זֵּק יְ דֹוָ ד אֶ ת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם וַ ִּי ְרדּ ֹף אַ ח ֲֵרי ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל יֹצְ ִאים ְּביָד ָר ָמה) :ח( וַ יְ חַ זֵּק יְ דֹוָ ד אֶ ת לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם וַ ִּי ְרדּ ֹף אַ ח ֲֵרי ְ ּבנֵי
יִ ְ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יֹצְ ִאים ְ ּב ָיד ָר ָמה:

)ח( וְ ַת ִ ּקיף יְ ָי יָת ִל ָּבא ְדפַ ְרעֹה ַמ ְל ָּכא ְד ִמצְ ַריִ ם ו ְּר ַדף ָּב ַתר ְּבנֵי

יש ְּג ִלי:
יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל נְ פָ ק ּו ְּב ֵר ׁ

)ט( וַ ִּי ְרדְּ פ ּו ִמצְ ַריִ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם וַ יּ ּ ִַשׂ יג ּו אוֹ ָתם חֹנִים ַעל הַ יָּם ָּכל סוּס ֶרכֶ ב ּ ַפ ְרעֹה
שיו וְ חֵ ילוֹ ַעל ּ ִפי הַ ִחירֹת ִלפְ נֵי ַּב ַעל צְ פֹ ן) :ט( וַ ִּי ְרדְּ פ ּו ִמצְ ַריִ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם וַ יּ ּ ִַשׂ יג ּו
וּפָ ָר ׁ ָ
אוֹ ָתם חֹנִ ים ַעל הַ ָּים ָּכל סוּס ֶרכֶ ב ּ ַפ ְרעֹה וּפָ ָר ׁ ָשיו וְ חֵ ילוֹ ַעל ּ ִפי הַ ִחירֹת ִל ְפנֵי ַּב ַעל ְצפֹ ן:

)ט(

יה ַעל
ו ְּר ָדפ ּו ִמצְ ָראֵ י ַּב ְת ֵריהוֹ ן וְ אַ ְד ִּביק ּו י ְָתהוּן ַּכד ׁ ָש ָרן ַעל י ּ ַָמא ָּכל סוּסָ וַ ת ְר ִת ּ ֵכי פַ ְרעֹה וּפָ ָר ׁשוֹ ִהי ו ַּמ ּ ִׁש ְר יָתֵ ּ
קֳדם ְּבעֵ יל צְ פוֹ ן:
יר ָתא ָ
ּפוּם ִח ָ

רש"י
)ה( ויוגד למלך מצרים  -איקטורין
)אגענטען( שלח עמהם וכיון שהגיעו לשלשת
ימים שקבעו לילך ולשוב וראו שאינן חוזרין
למצרים באו והגידו לפרעה ביום ד'
)מכילתא( .ובחמישי ובששי רדפו אחריהם
וליל שביעי ירדו לים )פ"ק דסוטה( בשחרית
אמרו שירה והוא יום שביעי של פסח .לכן
אנו קורין השירה ביום השביעי :ויהפך -
נהפך ממה שהיה שהרי אמר להם )שמות יב(
קומו צאו מתוך עמי ונהפך לבב עבדיו שהרי
לשעבר היו אומרים עד מתי יהיה זה לנו
למוקש ועכשיו נהפכו לרדוף אחריהם בשביל
ממונם שהשאילום :מעבדנו  -מעבוד אותנו:
)ו( ויאסר את רכבו  -הוא בעצמו )מכילתא(:
ואת עמו לקח עמו  -משכם בדברים לקינו
ונטלו ממוננו ושלחנום בואו עמי ואני לא
אתנהג עמכם כשאר מלכים דרך שאר מלכים
עבדיו קודמין לו במלחמה ואני אקדים

לפניכם שנא' ופרעה הקריב .הקריב עצמו
ומיהר לפני חיילותיו דרך שאר מלכים ליטול
ביזה בראש כמו שיבחר אני אשוה עמכם
בחלק שנאמר אחלק שלל:
)ז( בחור  -נבחרים בחור לשון יחיד כל רכב
ורכב שבמנין זה היה בחור :וכל רכב מצרים
 ועמהם כל שאר הרכב )מכילתא( ומהיכןהיו הבהמות הללו א"ת משל מצרים הרי נא'
)שמות ט( וימת כל מקנה מצרים וא"ת משל
ישראל והלא נא' )שם י( וגם מקננו ילך עמנו
משל מי היו מהירא את דבר ה' מכאן היה
ר"ש אומר כשר שבמצרים הרוג טוב
שבנחשים רצוץ את מוחו :ושלשם על כלו -
שרי צבאות כתרגומו:
)ח( ויחזק ה' את לב פרעה  -שהי' תולה אם
לרדוף אם לאו וחזק את לבו לרדוף:
ביד רמה ) -מכילתא( בגבורה גבוהה
ומפורסמת:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת בשלח יום ג'
נביא

– שופטים פרק ד' ט'-יג'

ֹאמר הָ ל ְֹך אֵ לֵ ְך ִע ּ ָמ ְך אֶ פֶ ס ִּכי לֹא ִת ְהיֶה ִּת ְפאַ ְר ְּת ָך ַעל הַ דֶּ ֶר ְך אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה
)ט( וַ ּת ֶ
ְ
וַתקָ ם דְּ בוֹ ָרה וַ ּ ֵתלֶ ך ִעם ָּב ָרק
יס ָרא ּ ָ
הוֹ לֵ ְך ִּכי ְביַד ִא ּ ׁ ָשה יִ ְמכּ ֹר יְ דֹוָ ד אֶ ת ִס ְ
שה) :ט( ואמרת מיזל איזיל עמך לחוד ארי לא תהי תושבחתך על אורחא דאת אזיל ארי ביד אתתא
קֵ ְד ׁ ָ
ימסור יי ית סירא וקמת דבורה ואזלת עם ברק לקדש:

יש
ש ֶרת אַ ְלפֵ י ִא ׁ
)י( וַ יַּזְ ֵעק ָּב ָרק אֶ ת זְ בוּלֻ ן וְ אֶ ת נ ְַפ ּ ָת ִלי קֵ ְד ׁ ָשה וַ יּ ַַעל ְּב ַרגְ לָ יו עֲ ֶׂ
וַ ּ ַ
ת ַעל ִע ּמוֹ דְּ בוֹ ָרה) :י( וכנש ברק ית שבטא דזבולן וית שבטא דנפתלי לקדש וסליקו עמיה עסרא
אלפין גברא וסליקת עמיה דבורה:
ֹשה וַ יֵּט אָ הֳלוֹ ַעד אֵ לוֹ ן ְּבצַ עֲ ּנַיִ ם
)יא( וְ חֶ בֶ ר הַ ּ ֵקינִ י נִ ְפ ָרד ִמ ַּקיִ ן ִמ ְּבנֵי חֹבָ ב ח ֵֹתן מ ׁ ֶ
ש) :יא( וחבר שלמאה אתפרש משלמאי מבני חובב חמוהי דמשה ופרסיה
ֲשר אֶ ת קֶ ֶד ׁ
} ְּבצַ עֲ נ ִַּנים{ א ׁ ֶ
למשכניה עד מישר אגניא דעם קדש:

יס ָרא ִּכי ָעלָ ה ָּב ָרק ּ ֶבן אֲ ִבינ ַֹעם הַ ר ּ ָתבוֹ ר:
וַ יּ ִַּגד ּו ְל ִס ְ

)יב(
ברק בר אבינועם לטור תבור:

)יב( וחויאו לסיסרא ארי סליק

ֲשר
יס ָרא אֶ ת ָּכל ִר ְכבּ וֹ ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ֶרכֶ ב ַּב ְרזֶל וְ אֶ ת ָּכל הָ ָעם א ׁ ֶ
)יג( וַ יַּזְ ֵעק ִס ְ
ישוֹ ן) :יג( וכנש סיסרא ית כל רתיכיה תשע מאה רתיכין
ֹשת הַ גּ וֹ יִ ם אֶ ל נַחַ ל ִק ׁ
ִא ּתוֹ ֵמ ֲחר ׁ ֶ
דברזלא וית כל עמא דעמיה מתקוף כרכי עממיא לנחלא דקישון:

רש"י
)י( ויעל ברגליו  -עמו:
)יא( אילון בצעננים  -תי' יונתן מישר אגניא,
מקום מישר של בצעים ,מריש"ק בלע"ז והוא
אגניא גבים ,כמין גומות שהמים נקבצים שם,

כתובים

'אגני דארעא מקרון' )קידושין סא א(:
)יג( מחרושת הגוים אל נחל קישון  -הזעיקם
שילכו אל נחל קישון מחרושת הגוים שהוא
יושב שם:

 -משלי יד' כט'-לג'

אֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם ַרב ְּתב ּונָה ו ְּקצַ ר רוּחַ ֵמ ִרים ִא ֶ ּולֶ ת:

)כט(
ומן דכריא רוחיה מסגי שטיותא:

ש ִרים לֵ ב ַמ ְר ּ ֵפא ו ְּרקַ ב עֲ צָ מוֹ ת ִקנְ אָ ה:
חַ יֵּי ְב ָ ׂ

)ל(
דביסריה והיך מלטיתא בקיסא הכן קנאתא בגרמיה:

ֹשה ּו ו ְּמכַ ְּבדוֹ ֹחנֵן אֶ ְביוֹ ן:
ֹשק דָּ ל חֵ ֵרף ע ֵ ׂ
ע ֵׁ

)לא(
ודמרחם עליבא יקריה:

ְּב ָר ָעתוֹ יִ דָּ חֶ ה ָר ׁ ָשע וְ חֹסֶ ה ְבמוֹ תוֹ צַ דִּ יק:

)לב(
צדיקא הוא:

)ל( דמפליג חמתא דלביה אסיא הוא

)לא( דעשק למסכנא חסודא עביד לבריה

)לב( בבישותיה מסתחף רשיעא ודתכל דמאת

ילים ִּת ָ ּו ֵד ַע:
ְּבלֵ ב נָבוֹ ן ּ ָתנוּחַ חָ ְכ ָמה ו ְּבקֶ ֶרב ְּכ ִס ִ

)לג(
ובגויהון דסכלי שטיותא תתידע:

)כט( מן דנגידא רוחיה סגיעא ביוניה

)לג( בלבא דמתבין תשרי חכמתא
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ג'
רש"י
)כט( מרים אולת  -מפרישה לחלקו:
)ל( חיי בשרים לב מרפא  -לב בשר שהוא
רופא את הרעה ועובר על מדותיו הוא חיי
בריותיו של הקב"ה שהן בשר ודם .ורקב
עצמות קנאה  -אדם בעל חמה רקבון
עצמות הוא לכל:

משנה

)לב( וחסה במותו צדיק  -כשימות הוא בטוח
שיבא לג"ע:
)לג( בלב נבון תנוח חכמה  -תשכון ותשקוט
בנחת לשון מנוחה ומרגוע .ובקרב כסילים
תודע  -מעט חכמה שבלבו מכריזה איסתרא
בלגינא קיש קיש קריא:

 -יבמות פרק טז'

)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהָ לַ ְך ַּב ְעלָ ּה וְ צָ ָר ָתהּ ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,וּבָ א ּו וְ אָ ְמר ּו לָ ּה ֵמת ַּב ְע ִל ְ
יך,
ָשא וְ לֹא ִת ְתי ּ ֵַבםַ ,עד ׁ ֶש ּ ֵת ַדע ׁ ֶש ּ ָמא ְמעֻ ֶּב ֶרת ִהיא צָ ָר ָת ּה .הָ יְ ָתה לָ ּה
לֹא ִת ּנ ֵ ׂ
חָ מוֹ ת ,אֵ ינ ָּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת .יָצְ ָתה ְמלֵ אָ ה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשתַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,אֵ ינ ָּה
חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת:
רע"ב ) -א( האשה .לא תנשא  -הואיל
ובלא בנים יצא בעלה :ולא תתיבם  -שמא
ילדה צרתה .וא"ת תחלוץ ואח"כ תנשא לשוק
ממה נפשך .תירצו בגמרא ,משום דחלוצה
פסולה לכהונה ,ואם תחלוץ וימצא אחר כך
שילדה צרתה ולד של קיימא וחליצתה אינה
כלום ,צריכים להכריז עליה שהיא כשרה
לכהונה ולא נפסלה מחמת אותה חליצה .ומי
שנמצא בשעת חליצתה ולא נמצא בשעה
שהכריזו על החליצה דלאו כלום היא ולא
נפסלה לכהונה על ידה כשיראה אותה נשואה

אחר כך לכהן יאמר שחלוצה מותרת לכהן:
היתה לה חמות  -במדינת הים :אינה חוששת
 שמא ניתן לה יבם .אע"ג דחיישינן לעילשמא ילדה צרה ,התם הוא דכל מה דילדה
צרה בין זכר בין נקבה מפיק לה להיאך
מיבם ,אבל חמות דאי נמי ילדה לא זקיק לה
להיאך אלא א"כ ילדה זכר ,איכא למימר
שמא הפילה ,ואם תמצא לומר לא הפילה
שמא נקבה היתה :יצתה מלאה  -מעוברת:
חוששת  -שמא ניתן לה יבם .ואין הלכה כר'
יהושע דאמר אינה חוששת:

)ב( ְׁש ּ ֵתי יְ בָ מוֹ ת ,זוֹ אוֹ ֶמ ֶרת ֵמת ַּב ְע ִלי וְ זוֹ אוֹ ֶמ ֶרת ֵמת ַּב ְע ִלי ,זוֹ אֲסו ָּרה ִמ ּ ְפנֵי
בַ ְעלָ ּה ׁ ֶשל זוֹ וְ זוֹ אֲסו ָּרה ִמ ּ ְפנֵי בַ ְעלָ ּה ׁ ֶשל זוֹ  .לָ זוֹ עֵ ִדים וְ לָ זוֹ אֵ ין עֵ ִדים ,אֶ ת
ׁ ֶשיּ ֶׁש לָ ּה עֵ ִדים ,אֲ סו ָּר ּה .וְ אֶ ת ׁ ֶשאֵ ין לָ ּה ֵע ִדים ,מֻ ּ ֶת ֶרת .לָ זוֹ בָ נִ ים וְ לָ זוֹ אֵ ין
נִתי ְַּבמ ּו ו ֵּמת ּו
ָּבנִ ים ,אֶ ת ׁ ֶשיּ ֶׁש לָ ּה ָּבנִ ים ,מֻ ּ ֶת ֶרת .וְ אֶ ת ׁ ֶשאֵ ין לָ ּה ָּבנִ ים ,אֲסו ָּרהְ .
ָשאַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר ,הוֹ ִאיל וְ הֻ ְּתר ּו לַ יְ בָ ִמין ,הֻ ְּתר ּו
הַ יְ בָ ִמין ,אֲסוּרוֹ ת ְל ִה ּנ ֵ ׂ
ְלכָ ל אָ ָדם:
רע"ב ) -ב( שתי יבמות  -נשי שני אחים:
מפני בעלה של זו  -שמא הוא חי וזקוקה לו,
ואע"פ שאשתו אומרת מת ,אינה נאמנת
להתיר זו לשוק על פיה ,שאין יבמה מעידה
לחברתה :לזו עדים  -שמת בעלה ,ולזו אין

לה עדים :זו שיש לה עדים אסורה  -לינשא
לשוק ,מפני יבמה שאין עדים שמת :וזו שאין
לה עדים מותרת  -שהרי בשביל בעלה אינה
נאסרת שהיא נאמנת לומר מת בעלי ,ובשביל
יבמה נמי לא מתסרא שהרי באו עדים שמת:
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לזו בנים ולזו אין בנים  -ואין עדים לא לזו
ולא לזו ,את שיש לה בנים מותרת ואת שאין
לה בנים אסורה :נתיבמו  -שהיו להן כאן
שני יבמין ונתיבמו ומתו היבמים ,אסורות
להנשא לשוק ,זו מפני בעלה הראשון של זו
וזו מפני בעלה הראשון של זו .אע"פ שהיו
שתיהן נשואות ליבמיהן בחזקת שמתו בעליהן,
על פי עצמן נישאו .והיו נאמנות שהאשה

שאמרה מת בעלי תתיבם ,אבל עכשיו
שתהיינה נשואות לשוק לא .שאם ינשאו לשוק
נמצא עדותה של זו מועיל לזו ועדותה של זו
מועיל לזו ואין היבמות מעידות זו לזו :הואיל
והותרו ליבמין  -בחזקת שמתו בעליהן,
הותרו לינשא לשוק ,דתו לא חיישינן שמא הם
בחיים .ואין הלכה כרבי אלעזר:

ימנִ ין ְּבגוּפוֹ
)ג( אֵ ין ְמ ִע ִידין אֶ ָּלא ַעל ּ ַפ ְרצוּף ּ ָפנִ ים ִעם הַ חֹטֶ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשיּ ֵׁש ִס ָ
ו ְּבכֵ לָ יו ,אֵ ין ְמ ִע ִידין אֶ ָּלא ַעד ׁ ֶש ּ ֵתצֵ א נ ְַפ ׁשוֹ  ,וַ אֲ ִפלּ ּו ָראוּה ּו ְמ ֻגיָּד ,וְ צָ לוּב,
וְ הַ חַ יָּה אוֹ כֶ לֶ ת בּ וֹ  .אֵ ין ְמ ִע ִידין אֶ ָּלא ַעד ְׁשל ׁ ָֹשה י ִָמיםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ֶּבן ָּבבָ א
אוֹ ֵמר ,לֹא כָ ל הָ אָ ָדם וְ לֹא כָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם וְ לֹא כָ ל הַ ּ ׁ ָשעוֹ ת ׁ ָשוִ ין:
רע"ב ) -ג( פרצוף פנים עם החוטם  -אם
לא ראהו בפרצוף פניו ,או שניטל חוטמו ,אין
מעידין להשיא את אשתו ,שמא אינו הוא:
מגוייד  -מנותח .כמו גודו אילנא )דניאל ד'
י"א (:או חיה אוכלת בו  -דוקא במקום שאין
נפשו יוצאה ,אבל במקום שנפשו יוצאה ,מעיד
עליו שהוא מת :אין מעידין אלא עד ג' ימים
 אם לא ראוהו עד לאחר שלשה ימיםלמיתתו אין מעידין עליו ,דחיישינן שמא

נשתנו מראית פניו ואינו זה שהם סבורים :ר'
יהודה בן בבא אומר לא כל אדם וכו'  -יש
לך אדם שממהר להנפח ,כגון אדם שמן .ויש
מקום שאדם ממהר להסריח ולהשתנות בו
כגון מקום חמה .ויש לך שעה שהעולם חם
ואדם ממהר להסריח ולהשתנות ,והכל לפי
האדם והמקום והשעה בין לקולא בין
לחומרא .ואין הלכה כר' יהודה:

)ד( נָפַ ל לַ ּ ַמיִ םֵ ּ ,בין ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ן סוֹ ףֵ ּ ,בין ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ן סוֹ ףִ ,א ְׁש ּתוֹ אֲסו ָּרה .אָ ַמר
ַר ִּבי ֵמ ִאירַ ,מעֲ ֶ ׂשה ְבאֶ חָ ד ׁ ֶש ּנָפַ ל ְלבוֹ ר הַ ָּגדוֹ ל ,וְ ָעלָ ה ְלאַ חַ ר ְׁשל ׁ ָֹשה י ִָמים .אָ ַמר
ַר ִּבי יוֹ סֵ יַ ,מעֲ ֶׂשה ְבסו ָּמא ׁ ֶשיּ ַָרד ִל ְטבּ וֹ ל ַּב ּ ְמ ָע ָרה ,וְ י ַָרד מוֹ ְׁשכוֹ אַ ח ֲָריו ,וְ ׁ ָשה ּו
ְכ ֵדי ׁ ֶש ּ ֵתצֵ א נַפְ ׁ ָשם ,וְ ִה ּ ִשׂ יא ּו נְ ׁשוֹ ֵתיהֶ ם .וְ ׁשוּב ַמעֲ ֶ ׂשה ְב ַע ְסיָא ְּבאֶ חָ ד ׁ ֶש ּ ִׁש ְל ְׁשלוּה ּו
לַ יָּם ,וְ לֹא ָעלָ ה ְבי ָָדם אֶ ָּלא ַרגְ לוֹ  ,אָ ְמר ּו חֲכָ ִמיםִ ,מן הָ אַ ְרכּ וּבָ ה ו ְּל ַמ ְעלָ ה,
ָשא:
ָשאִ .מן הָ אַ ְרכּ וּבָ ה ו ְּל ַמ ּ ָטה ,לֹא ִת ּנ ֵ ׂ
ִּת ּנ ֵ ׂ
רע"ב ) -ד( מים שיש להם סוף שנראים כל
ארבע רוחות שסביב המים  -ומים שאין
להם סוף ,שאין אדם יכול לראות כל סביביו.
ורבי מאיר לא מפליג בין מים שאין להם סוף
למים שיש להם סוף .אבל חכמים פליגי
בברייתא ,ואמרי ,מים שיש להם סוף אשתו
מותרת אם שהה שם שיעור שאי אפשר שיחיה
כשיעור זה בתוך המים ,ומים שאין להם סוף
אשתו אסורה דשמא לאחר שעלה משם יצא
והלך לו ,כדאמר רבי יוסי במתניתין .והלכה
כחכמים :ועלה לאחר שלשה ימים  -דס"ל

לר' מאיר אדם חי בתוך המים ימים רבים,
ומש"ה אפילו במים שיש להם סוף דאי נפיק
הוה חזי ליה ,חייש דילמא נפיק בתר ימים
רבים ולא חזו ליה .ורבי יוסי פליג עליה
ואמר מעשה בסומא שירד לטבול במערה
וכו' ,ומערה מים שיש להם סוף ,ושהו עד
שתצא נפשם והשיאו את נשותיהן :מן
הארכובה ולמטה  -הואיל ויכול לחיות ,לא
תינשא ,שמא יצא ולא ראוהו ,דמים שאין
להם סוף הן:
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יש ּ ְפלוֹ נִ י ,דַּ יּוֹ ַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
)ה( אֲ ִפלּ ּו ׁ ָש ַמע ִמן הַ ּנ ִָׁשים אוֹ ְמרוֹ תֵ ,מת ִא ׁ
יש
אֲ ִפלּ ּו ׁ ָש ַמע ִמן הַ ִּתינוֹ קוֹ ת אוֹ ְמ ִרים ,ה ֲֵרי אָ נ ּו הוֹ ְל ִכין ִל ְס ּפוֹ ד וְ ִל ְקבוֹ ר אֶ ת ִא ׁ
ּ ְפלוֹ נִ יֵ ּ ,בין ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַּכ ּוֵן וּבֵ ין ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמ ְת ַּכ ֵ ּוןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ֶּבן ָּבבָ א אוֹ ֵמר,
ש ָראֵ ל ַעד ׁ ֶש ְּיהֵ א ִמ ְת ַּכ ּוֵן .וּבַ גּ וֹ יִ ,אם הָ יָה ִמ ְת ַּכ ֵ ּון אֵ ין ֵעדוּתוֹ ֵעדוּת:
ְּביִ ְ ׂ
רע"ב ) -ה( אפילו שמע מן הנשים  -שאין
מתכוונות להעיד ,יכול לילך להעיד להשיא
את אשתו :הרי אנו הולכים לספוד ולקבור
את איש פלוני  -בגמרא מוקי שצריך שיאמרו
אנו באים מלספוד ולקבור את איש פלוני.

וצריך נמי שישמע אותם מספרים מעניני
ההספד ,כך וכך רבנן הוו התם ,כך וכך
ספדני הוו התם ,מפני שדרך תינוקות לשחק
ולהעלות שמות ושמא נמלה או חגב קברו
ומכנים אותו בשם איש פלוני:

)ו( ְמ ִע ִידין ְלאוֹ ר הַ ּנֵר ו ְּלאוֹ ר הַ ְ ּלבָ נָה ,ו ַּמ ּ ִשׂ ִאין ַעל ּ ִפי בַ ת קוֹ לַ .מעֲ ֶ ׂשה ְבאֶ חָ ד
יש ּ ְפלוֹ נִ י בֶ ן ּ ְפלוֹ נִ י ִמ ּ ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ֵמת ,הָ ְלכ ּו
ֹאש הָ הָ ר וְ אָ ַמרִ ,א ׁ
ׁ ֶש ָע ַמד ַעל ר ׁ
וְ לֹא ָמצְ א ּו ׁ ָשם אָ ָדם ,וְ ִה ּ ִשׂ א ּו אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  .וְ ׁשוּב ַמעֲ ֶׂשה ְבצַ ְלמוֹ ן ְּבאֶ חָ ד ׁ ֶשאָ ַמר,
יש ּ ְפלוֹ נִ י ,נְ ׁ ָשכַ נִ י נָחָ ׁש ,וַ ֲה ֵרי ֲאנִ י ֵמת ,וְ הָ ְלכ ּו וְ לֹא
יש ּ ְפלוֹ נִ י ּ ֶבן ִא ׁ
אֲ נִ י ִא ׁ
ִה ִּכירוּה ּו ,וְ ִה ּ ִשׂ יא ּו אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ :
רע"ב ) -ו( ומשיאים על פי בת קול -
]אם[ שמעו קול צווחת פלוני מת:

בצלמון  -שם מקום:

יש
אתי נְ חֶ ְמיָה ִא ׁ
)ז( אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אְּ ,כ ׁ ֶשיּ ַָר ְד ִּתי ִלנְ הַ ְרדְּ ָעא ְל ַע ֵּבר הַ ּ ׁ ָשנָהָ ,מצָ ִ
ש ָראֵ ל ַעל ּ ִפי ֵעד
ּ ֵבית דְּ ִלי ,אָ ַמר ִליָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶשאֵ ין ַמ ּ ִשׂ ִאין אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ְּבאֶ ֶרץ יִ ְ ׂ
אֶ חָ ד ,אֶ ָּלא ַר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ֶבן ָּבבָ א .וְ נו ֵּמ ִתי לוֹ ֵ ּ ,כן הַ דְּ בָ ִרים .אָ ַמר ִלי ,אֱמוֹ ר לָ הֶ ם
ש ּ ֶב ׁ ֶשת ִּבגְ יָסוֹ תְ ,מקֻ ְּבלַ נִ י ֵמ ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל
ִמ ּ ְׁש ִמי ,אַ ּ ֶתם יוֹ ְד ִעים ׁ ֶשהַ ּ ְמ ִדינָה ְמ ׁ ֻ
יתי הַ דְּ בָ ִרים ִל ְפנֵי
אתי וְ ִה ְרצֵ ִ
הַ זָּקֵ ןֶ ׁ ,ש ּ ַמ ּ ִשׂ ִאין אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ַעל ּ ִפי ֵעד אֶ חָ ד .ו ְּכ ׁ ֶש ָּב ִ
ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ לׂ ָ ,ש ַמח ִל ְדבָ ַרי ,וְ אָ ַמרָ ,מצָ אנ ּו חָ בֵ ר ְל ַר ִּבי יְ הו ָּדה בֶ ן ָּבבָ אִ .מ ּתוֹ ךְ
יאר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל
הַ דְּ בָ ִרים נִ זְ ַּכר ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ לֶ ׁ ,ש ּנֶהֶ ְרג ּו הֲ רוּגִ ים ְּב ֵתל אַ ְרזָא ,וְ ִה ּ ִשׂ ַ
)הַ זָּקֵ ן( נְ ׁשוֹ ֵתיהֶ ם ַעל ּ ִפי עֵ ד אֶ חָ ד )וְ הֻ ְחזְ ק ּו ִל ְהיוֹ ת ַמ ּ ִשׂ ִאין ַעל ּ ִפי עֵ ד אֶ חָ ד(.
וְ חֻ ְחזְ ק ּו ִל ְהיוֹ ת ַמ ּ ִשׂ ִאין עֵ ד ִמ ּ ִפי ֵעדִ ,מ ּ ִפי ֶעבֶ דִ ,מ ּ ִפי ִא ּ ׁ ָשהִ ,מ ּ ִפי ִׁש ְפחָ הַ .ר ִּבי
יעזֶר וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ַמ ּ ִשׂ ִאין אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה ַעל ּ ִפי עֵ ד אֶ חָ דַ .ר ִּבי
אֱל ֶ
ִ
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,לֹא ַעל ּ ִפי ִא ּ ׁ ָשה )וְ לֹא ַעל ּ ִפי ֶעבֶ ד וְ לֹא ַעל ּ ִפי ִׁשפְ חָ ה( וְ לֹא ַעל
ּ ִפי ְקרוֹ ִבים .אָ ְמר ּו לוֹ ַ ,מעֲ ֶ ׂשה ִּב ְבנֵי לֵ וִ י ׁ ֶשהָ ְלכ ּו ְלצ ַֹער ִעיר הַ ְּת ָמ ִרים ,וְ חָ לָ ה
אֶ חָ ד ֵמהֶ ם ַּבדֶּ ֶר ְךֶ ,וה ֱִביאוּה ּו בַ ּ ֻפנְדָּ ק ,וּבַ ֲחז ָָר ָתם אָ ְמר ּו לַ ּפֻנְ דָּ ִקית אַ יֵּה חֲבֵ ֵרנ ּו,
אָ ְמ ָרה לָ הֶ ם ֵמת ו ְּקבַ ְר ִּתיו ,וְ ִה ּ ִשׂ א ּו אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ  .אָ ְמר ּו לוֹ  ,וְ לֹא ְתהֵ א ֹכהֶ נֶת
ֶאֱמנֶת הַ ּ ֻפנְ דָּ ִקית הוֹ צִ יאָ ה לָ הֶ ם
ַּכ ּ ֻפנְ דָּ ִקית .אָ ַמר לָ הֶ םִ ,ל ְכ ׁ ֶש ְּתהֵ א פֻ נְ דָּ ִקית נ ֶ
ַמ ְקלוֹ וְ ַת ְר ִמילוֹ וְ סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהָ יָה ְביָדוֹ :
רע"ב ) -ז( ונומיתי לו  -אמרתי לו :כן
הדברים  -שכל חביריו חולקים עליו:
משובשת בגייסות  -ואיני יכול לילך אצליכם
להעיד מה ששמעתי אלא אמור להם אתה זה
העדות בשמי :ר' אליעזר ור' יהושע אומרים

כו' ור"ע אומר כו'  -ולית הלכתא כחד
מינייהו .אלא הלכה משיאים על פי אשה ועל
פי קרובים חוץ מחמש נשים דתנן במתניתין,
ועד מפי עד מפי אשה מפי עבד מפי שפחה
כשר לעדות אשה :לא תהא כהנת כפונדקית
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 כלומר מיוחסת לא תהא נאמנת כפונדקיתגויה ,בתמיה ,ואם האמינו הפונדקית גויה
מסיחה לפי תומה ,כל שכן שיאמינו באשה

גמרא

ישראלית :לכשתהא פונדקית נאמנת  -כלומר
שגם הפונדקית אינה נאמנת:

 -יבמות דף קכ"ב ע"ב

מאי גריעותא דפונדקית אמר רב כהנא פונדקית עובדת כוכבים היתה
ומסיחה לפי תומה היתה זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שקברתיו בו וכן
תני אבא בריה דרב מניומי בר חייא פונדקית עובדת כוכבים היתה ומסיחה
לפי תומה היתה זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שקברתיו בו והא איה
חברנו קאמרי לה כיון דחזיתינהו בכיא אמרו לה איה חברנו אמרה להם
מת וקברתיו תנו רבנן מעשה באדם אחד שבא להעיד על האשה לפני רבי
טרפון אמר לו בני היאך אתה יודע בעדות אשה זו אמר אני והוא היינו
הולכים בדרך ורדף אחרינו גייס ונתלה בייחור של זית ופשחו והחזיר את
הגייס לאחוריו אמרתי לו אריה יישר כחך אמר לי מנין אתה יודע שאריה
שמי כך קורין אותי בעירי יוחנן ברבי יהונתן אריה דמכפר שיחיא לימים
חלה ומת והשיא רבי טרפון את אשתו ורבי טרפון לא בעי דרישה וחקירה
והתניא מעשה באדם אחד שבא לפני רבי טרפון להעיד עדות אשה אמר
לו בני היאך אתה יודע עדות זו אמר לי אני והוא היינו הולכין בדרך ורדף
אחרינו גייס ונתלה בייחור תאנה ופשחו והחזיר את הגייס לאחוריו אמרתי
לו יישר כחך אריה אמר לי יפה כוונת לשמי שכך קורין אותי בעירי יוחנן
בן יונתן אריה דמכפר שיחיא לימים חלה ומת אמר לו לא כך אמרת לי
יוחנן בן יונתן דמכפר שיחיא אריה אמר ליה לא אלא כך אמרתי לך יוחנן
בן יונתן אריה דמכפר שיחיא ודקדק עליו שנים ושלשה פעמים וכיון את
דבריו והשיא רבי טרפון את אשתו תנאי היא דתניא אין בודקין עדי נשים
בדרישה וחקירה דברי ר"ע רבי טרפון אומר בודקין וקמיפלגי בדר' חנינא
דאמר רבי חנינא דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה
וחקירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם ומה טעם אמרו דיני ממונות אין
צריכין דרישה וחקירה שלא תנעול דלת בפני לוין ובמאי קמיפלגי מר סבר
כיון דאיכא כתובה למשקל כדיני ממונות דמי ומר סבר כיון דקא שרינן
אשת איש לעלמא כדיני נפשות דמי אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום
בניך:
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רש"י על הגמרא
והא איה חבירנו קאמרי לה  -אלמא לאו
לפי תומה הוה :הוה בכיא  -והיינו לפי
תומה דקודם ששאלוה התחילה לומר :ונתלה
בייחור של תאנה  -אחז בנוף של תאנה
ופשחו לעשות ממנו מקל :פשחו  -נתקו:
יישר כחך אריה  -גבור חיל ולב אריה יש

לך :יפה כוונת את שמי אריה  -שכך קורין
אותי בעירי :לא כך אמרת לי יוחנן בן יונתן
 דורש וחוקר היה אולי יהפוך את דבריו לאכך אמרת לי דמכפר שיחיא אריה שהכפר היו
קורין אריה ולא אותו:

זוהר – בשלח דף סג' ע"ב
את ָ
ישא,
יך .הָ ִכי ּ ָתאנָאָּ ,כל ַמאן דִּ ְמצַ לֵ י צְ לוֹ ָתא קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִ ּקים ְק ָר ִ
יה ,ו ְּלצַ ָּלאָ ה )ויקרא ע"א( ֵמ ִע ְמקָ א דְּ ִל ָּבאְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְׁש ְּתכַ ח
ָּב ֵעי ְל ִמ ָּב ֵעי ָּבעו ֵּת ּ
ְ
יה ְׁש ִלים ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,וִ יכַ ֵ ּוין ִל ָּבא ו ְּרעו ָּתא .ו ִּמי אָ ַמר דָּ וִ ד הָ כִ י,
ִל ּ ֵב ּ
ָ
וְ הָ א ְּכ ִתיב) ,תהלים קיט( ְּבכָ ל ִל ִּבי דְּ ַר ְׁש ִּתיך .וְ ָדא ְק ָרא סַ ִּגיַ ,מאי ָּב ֵעי ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִ ּקים:
אֶ ָּלא הָ ִכי ּ ָתאנָאָּ ,כל ַּבר נ ָׁש דְּ בָ ֵעי ָּבעו ֵּתיהּ קָ ֵמי ַמ ְל ָּכאָּ ,ב ֵעי ְלכַ ְּוונָא דַּ ְע ּ ָתא
ירא) ,נ"א
יק ָרא דְּ כָ ל ִעקָ ִריןְ ,לאַ ְמ ׁ ָשכָ א ִּב ְר ָּכאן ֵמ ִע ְמקָ א דְּ בֵ ָ
)נ"א לבא( ו ְּרעו ָּתאֵ ,מ ִע ָּ
אֲתר דְּ נ ִָפיק
ָ
דכלא( ְּבגִ ין דְּ יַנְ ִּגיד ִּב ְר ָּכאן ִמ ּ ַמבּ ו ָּעא דְּ כ ָֹּלא .ו ַּמאי הוּא .הַ הוּא
ֵיה ,הַ הוּא נָהָ ר ,דִּ ְכ ִּתיב) ,בראשית ב( וְ נָהָ ר יוֹ צֵ א ֵמ ֵע ֶדן .ו ְּכ ִתיב
ֵיה ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ִמ ּנ ּ
ִמ ּנ ּ
מ ִ ּקים) .מ"ט ע"א(
ֱלהים .וְ ָדא ִא ְק ֵרי ִמ ּ ַמעֲ ַ
)תהלים מו( נָהָ ר ּ ְפלָ גָ יו יְ ַ ׂש ְמח ּו ִעיר א ִ
ירא ,דְּ ַמבּ ו ִּעין נָפְ ִקין וְ נַגְ דִּ ין ְלבָ ְרכָ א כּ ָֹּלא .וְ ָדא הוּא
ִע ְמקָ א דְּ כ ָֹּלאִ ,ע ְמקָ א דְּ בֵ ָ
ילא ְל ַת ּ ָתא:
ׁ ֵשרו ָּתא ְלאַ ְמ ׁ ָשכָ א ִּב ְר ָּכאן ֵמ ֵע ָּ
ימיןָּ ,ב ֵעי ְלז ְַמנָא ִּב ְר ָּכאן
ימאָ ה דְּ כָ ל ְס ִת ִ
אָ ַמר ִר ִּבי ִחזְ ִקיָּהַּ ,כד ַע ִּתיקָ א ְס ִת ָ
ְל ָע ְל ִמין ,אַ ְׁש ֵרי כּ ָֹּלא ,וְ אַ ְכ ִליל כּ ָֹּלאְּ ,בהַ אי עֲ ִמיקָ א ִע ָּלאָ ה ,ו ֵּמהָ כָ א ׁ ָש ִאיב
ֵיה
ֵיה ,ו ִּמ ְת ׁ ַש ְקיָין ִמ ּנ ּ
ירא )נ"א נהרא( דְּ ַנח ֲִלין ו ַּמבּ ו ִּעין ִא ְתנְ גִ יד ּו ִמ ּנ ּ
וְ ִא ְתנְ גִ יד ֵּב ָ
יהָּ ,ב ֵעי ְלכַ ְּוונָא ִל ָּבא ו ְּרעו ָּתאְ ,לאַ ְמ ׁ ָשכָ א ִּב ְר ָּכאן
ּ ֻכ ְ ּלה ּו .ו ַּמאן דִּ ְמצַ לֵ י צְ לוֹ ֵת ּ
יה:
יה ,וְ יִ ְתעֲ ִביד ְרעו ֵּת ּ
ֵמהַ הוּא עֲ ִמיקָ א דְּ כ ָֹּלאְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְתקַ ַּבל צְ לוֹ ֵת ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות אישות פרק טו'
)יח( וכן צוו חכמים על האשה שתהיה צנועה בתוך ביתה ולא תרבה בשחוק וקלות ראש
בפני בעלה ולא תתבע תשמיש המטה בפיה ולא תהיה מדברת בעסק זה ולא תמנע
מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף באהבתה אלא נשמעת לו בכל עת שירצה ותזהר
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מקרוביו ובני ביתו כדי שלא יעבור עליו רוח קנאה ותתרחק מן הכיעור ומן הדומה
לכיעור:
)יט( וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו ואם יש לו
ממון מרבה בטובתה כפי הממון ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת
ולא יהיה עצב ולא רוגז:

מוסר -

מלוקט

ָשא ִא ּ ׁ ָשה לַ ּ ׁ ָשוְ א צָ ַרף צוֹ ֵרף וְ הַ ְמאַ חֵ ר ִלשּׂ ָ א ֵמאֵ יזֶה ַטעֲ נוֹ ת
הַ ָּבא ְל ַת ּ ֵקן ּ ְפגַ ם הַ ְ ּב ִרית ִאם לֹא נ ָ ׂ
ימי הַ ׁשוֹ בָ ִבים וְ הוּא עוֹ בֵ ר
י ֵַדע ֶנא ֱָמנָה ִּכי ְמאַ ּ ֵבד עוֹ לָ מוֹ וְ נ ְַפ ׁשוֹ ו ַּמה יִ ְסכּ וֹ ן ּ ֶגבֶ ר ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ִב ֵ
ירה ו ִּמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וְ אֵ ילַ ְך אוֹ ְמ ִרים ָעלָ יו ִּתפַ ְחנָה ַעצְ מוֹ ָתיוּ .ובֹא
ָמיו ַּבעֲ בֵ ָ
ַעל דַּ ת וְ כָ ל י ָ
ו ְּראֵ ה ִחזְ ִקיָ ה ּו הַ ּ ֶמלֶ ְך צַ דִּ יק וְ חָ ִסיד ּ ָגדוֹ ל וְ עוֹ סֵ ק ַּב ּתוֹ ָרה ּ ָת ִדיר וְ ִה ְׁש ּ ַתדֵּ ל ְמאֹ ד ׁ ֶש ְּב ָי ָמיו לֹא
יאים ְ ּב ָטהֳ רוֹ ת .וְ הוּא לֹא הָ יָה חוֹ טֵ א חַ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ גַ ם הָ יָ ה
הָ ָיה ִּתינוֹ ק וְ ִתינוֹ קֶ ת ׁ ֶשלּ ֹא הָ י ּו ְב ִק ִ
ֵיה ָּבנֵי ְדלָ א ַמעֲ לֵ י וְ ִעם ָּכל זֶה ָּבא יְ ׁ ַש ְעיָ ה
רוֹ צֶ ה ִלשּׂ ָ א ַרק ׁ ֶש ָראָ ה ְ ּברוּחַ הַ ּק ֶֹד ׁש דְּ נ ְַפקֵ י ִמינ ּ
הַ ּנ ִָביא ָעלָ יו הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְדבַ ר ה' וְ אָ ַמר לוֹ ִּכי ֵמת אַ ּ ָתה ָּבעוֹ לָ ם הַ זֶּה וְ לֹא ִת ְחיֶה לָ עוֹ לָ ם הַ ָּבא
לָ כֵ ן טֶ ֶרם כּ ֹל יִ ְׁש ּ ַתדֵּ ל ִלשּׂ ָ א ִא ּ ׁ ָשה .וְ זֶה ּו ִעיקָ ר הַ ִּתיקוּן ו ִּמ ָּב ְלעֲ ֵדי זֶה ׁ ָשוְ א ָע ַמל ְ ּבכָ ל
שכֶ ל יָ ִבין אֶ ת זֹאת:
הַ ּ ַתעֲ נִ יּוֹ ת וְ הַ ִּסיגו ִּפים וּבַ ַעל ֵ ׂ

ð"òì

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