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חק לישראל – פרשת בשלח יום ד'
תורה -

שמות פרק יד'

ש ָראֵ ל אֶ ת ֵעינֵיהֶ ם וְ ִה ּנֵה ִמצְ ַריִ ם נֹסֵ ַע אַ ח ֲֵריהֶ ם
שא ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
)י( וּפַ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ ִּי ְ ׂ
ירא ּו ְמאֹ ד וַ ִּיצְ עֲ ק ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל יְ הֹוָ ה) :י( וּפַ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ ִּישְׂ א ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
וַ ִּי ְ
ירא ּו ְמאֹ ד וַ ִּיצְ עֲ ק ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל יְ הֹוָ ה) :י( וּפַ ְרעֹה ְק ֵרב
ֵעינֵיהֶ ם וְ ִה ּ ֵנה ִמצְ ַריִ ם נֹסֵ ַע אַ ח ֲֵריהֶ ם וַ ִּי ְ
וּזְ קָ פ ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ֵעינֵיהוֹ ן וְ הָ א ִמצְ ָראֵ י נ ְָט ִלין ַּב ְת ֵריהוֹ ן ו ְּד ִחיל ּו לַ ח ֲָדא וּזְ ִעיק ּו ְבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל קֳ ָדם יְ ָי:

הֲמ ְּב ִלי אֵ ין ְקבָ ִרים ְּב ִמצְ ַריִ ם ְלקַ ְח ּ ָתנ ּו לָ מוּת ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ַמה
משה ִ
ֹאמר ּו אֶ ל ׁ ֶ
)יא( וַ יּ ְ
משה הֲ ִמ ְ ּב ִלי אֵ ין ְקבָ ִרים
ֶׁ
ֹאמר ּו אֶ ל
ית ָּלנ ּו ְלהוֹ צִ יאָ נ ּו ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :יא( וַ יּ ְ
זֹּאת ָע ִ ׂש ָ
ֹשה
אֲמר ּו ְלמ ׁ ֶ
ית ָּלנ ּו ְלהוֹ צִ יאָ נ ּו ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם) :יא( וַ ָ
ְּב ִמצְ ַריִ ם ְלקַ ְח ּ ָתנ ּו לָ מוּת ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ַמה זֹּאת ָעשִׂ ָ
הֲ ִמדְּ לֵ ית ְקבָ ִרין ְּב ִמצְ ַריִ ם דְּ בַ ְר ּ ָתנָא ִל ְמ ַמת ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ָמא ָדא עֲ בַ ְד ּ ָתא לָ נָא ְלאַ ּ ָפקו ָּתנָא ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:

אֲשר דִּ ַּב ְרנ ּו אֵ לֶ ָ
יך ְב ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר ח ֲַדל ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ נ ַַע ְב ָדה אֶ ת
)יב( הֲ לֹא זֶה הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ
ִמצְ ָריִ ם ִּכי טוֹ ב לָ נ ּו עֲ בֹד אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֻמ ֵ
תנ ּו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :יב( הֲ לֹא זֶה הַ דָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר

דִּ ַּב ְרנ ּו אֵ לֶ ָ
יך ְב ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר ח ֲַדל ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ נ ַַע ְב ָדה אֶ ת ִמצְ ָריִ ם ִּכי טוֹ ב לָ נ ּו עֲ בֹד אֶ ת ִמצְ ַריִ ם
ימר ְׁשבוֹ ק ִמ ּ ָננָא וְ נִ ְפלַ ח יָת ִמצְ ָראֵ י
מתֵ נ ּו ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :יב( הֲ לָ א ֵדין ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא דִּ י ַמ ּ ֵל ְלנָא ִע ּ ָמ ְך ְּב ִמצְ ַריִ ם ְל ֵמ ַ
ִמ ּ ֻ
אֲרי ַטב לָ נָא דְּ נִ ְפלַ ח יָת ִמצְ ָראֵ י ִמדִּ נְ מוּת ְּב ַמ ְד ְּב ָרא:
ֵ

ירא ּו ִה ְת ַי ְּצב ּו ו ְּרא ּו אֶ ת יְ ׁשו ַּעת יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר
משה אֶ ל הָ ָעם אַ ל ִּת ָ
ֶׁ
ֹאמר
)יג( וַ יּ ֶ
יתם אֶ ת ִמצְ ַריִ ם הַ יּוֹ ם לֹא תֹ ִספ ּו ִל ְראֹ ָתם עוֹ ד ַעד
ֲשר ְר ִא ֶ
שה לָ כֶ ם הַ יּוֹ ם ִּכי א ׁ ֶ
יַעֲ ֶ ׂ
שה
ירא ּו ִה ְתיַ ְּצב ּו ו ְּרא ּו אֶ ת יְ ׁשו ַּעת יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר יַ עֲ ֶ ׂ
משה אֶ ל הָ ָעם אַ ל ִּת ָ
ֹאמר ׁ ֶ
עוֹ לָ ם) :יג( וַ יּ ֶ
אֲמר
יתם אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם הַ יּוֹ ם לֹא תֹ ִספ ּו ִל ְראֹ ָתם עוֹ ד ַעד עוֹ לָ ם) :יג( וַ ַ
לָ כֶ ם הַ יּוֹ ם ִּכי אֲ ׁ ֶשר ְר ִא ֶ
אֲרי ְּכ ָמא ִד ֲחזֵיתוּן יָת ִמצְ ָראֵ י
ֹשה ְל ַע ּ ָמא לָ א ִת ְדחֲלוּן ִא ְת ַע ּ ָתד ּו וַ חֲזוֹ יָת ּפו ְּרקָ נָא ַדיְ ָי דְּ י ְַע ּ ֵבד ְלכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ֵ
מ ֶׁ
יוֹ ָמא ֵדין לָ א תוֹ ְספוּן ְל ֶמ ֱחזֵיהוֹ ן עוֹ ד ַעד ָע ְל ָמא:

)יד( יְ הֹוָ ה יִ ָּלחֵ ם לָ כֶ ם וְ אַ ּ ֶתם ּ ַתח ֲִר ׁשוּן) :יד( יְ הֹוָ ה יִ ָּלחֵ ם לָ כֶ ם וְ אַ ּ ֶתם ּ ַתחֲ ִר ׁשוּן:

)יד( יְ ָי יְ גִ יחַ

ְלכוֹ ן ְק ָרב וְ אַ ּתוּן ִּת ְׁש ְּתקוּן:
)טו(

ש ָראֵ ל וְ יִ ּ ָסע ּו:
משה ַמה ִּתצְ ַעק אֵ לָ י דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
וַ יּ ֶ

משה ַמה ִּתצְ ַעק אֵ לָ י דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ּ ָסע ּו:
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
צְ לוֹ ָת ְך ַמ ּ ֵליל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְּטלוּן:

)טו(

ֹשה קַ ּ ֵב ִלית
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)טו( וַ ַ

רש"י
)י( ופרעה הקריב  -הי' לו לכתוב ופרעה
קרב מהו הקריב הקריב עצמו ונתאמץ לקדם
לפניהם כמו שהתנה עמהם :נוסע אחריהם
 בלב א' כאיש אחד .ד"א והנה מצרים נוסעאחריהם ראו שר של מצרים נוסע מן השמים
לעזור למצרים .תנחומא :ויצעקו ) -מכילתא(
תפשו אומנות אבותם .באברהם הוא אומר
)בראשית יט( אל המקום אשר עמד שם.
ביצחק )שם כד( לשוח בשדה .ביעקב )שם כח(
ויפגע במקום:
)יא( המבלי אין קברים  -וכי מחמת חסרון
קברים שאין קברים במצרים ליקבר שם

שיפו"ר פלנצס"א

לקחתנו משם.
פושי"ש:
)יב( אשר דברנו אליך במצרים ) -מכילתא(
והיכן דברו ירא ה' עליכם וישפוט :ממותנו -
מאשר נמות ואם הי' נקוד מלאפו"ם )ר"ל
חול"ם כנודע לבעלי דקדוק שקראו חול"ם
מלאפו"ם ועי' לקמן פ' יתרו ברש"י פסוק פן
יפרוץ( היה נבאר ממיתתנו עכשיו שנקוד
בשור"ק נבאר מאשר נמות וכן מי יתן מותנו
שנמות וכן )ש"ב יט( מי יתן מותי דאבשלום
שאמות כמו )צפניה ג( ליום קומי לעד )דה"ב
יח( עד יום שובי בשלום שאקום שאשוב:
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)יג( כי אשר ראיתם את מצרים וגו'  -מה
שראיתם אותם אינו אלא היום היום הוא
שראיתם אותם ולא תוסיפו עוד:
)יד( ה' ילחם לכם  -בשבילכם .וכן כי ה'
נלחם להם וכן )איוב יג( אם לאל תריבו וכן
)בראשית כד( ואשר דבר לי וכן )שופטים ו(
האתם תריבון לבעל:
)טו( מה תצעק אלי  -למדנו שהי' משה

נביא

עומד ומתפלל אמר לו הקב"ה לא עת עתה
להאריך בתפלה שישראל נתונין בצרה ד"א
מה תצעק אלי עלי הדבר תלוי ולא עליך כמו
שנאמר להלן )ישעיה מה( על בני ועל פועל
ידי תצוני :דבר אל בני ישראל ויסעו -
)מכילתא( אין להם אלא ליסע שאין הים
עומד בפניהם כדאי זכות אבותיהם והם
והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם הים:

– שופטים פרק ד' יד'-יט'

יס ָרא ְּבי ֶָד ָך
ֹאמר דְּ ב ָֹרה אֶ ל ָּב ָרק קוּם ִּכי זֶה הַ יּוֹ ם אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן יְ הֹוָ ה אֶ ת ִס ְ
)יד( וַ ּת ֶ
ָ
יש אַ ח ָ
ש ֶרת אֲלָ ִפים ִא ׁ
הֲ לֹא יְ הֹוָ ה יָצָ א ְלפָ נֶיך וַ יּ ֵֶרד ָּב ָרק ֵמהַ ר ּ ָתבוֹ ר וַ עֲ ֶׂ
ֲריו) :יד(
ואמרת דבורה לברק קום ארי דין יומא דמסר יי ית סיסרא בידך הלא מלאכא דיי נפק
לאצלחא קדמך ונחת ברק מטורא דתבור ועסרא אלפין גברא בתרוהי:

יס ָרא וְ אֶ ת ָּכל הָ ֶרכֶ ב וְ אֶ ת ָּכל הַ ּ ַמ ֲחנֶה ְל ִפי חֶ ֶרב ִל ְפנֵי
)טו( וַ יָּהָ ם יְ הֹוָ ה אֶ ת ִס ְ
בָ ָרק וַ יּ ֵֶרד ִס ְ
יס ָרא ֵמ ַעל הַ ּ ֶמ ְר ּ ָכבָ ה וַ ָיּנָס ְ ּב ַרגְ לָ יו) :טו( ותבר יי ית סיסרא וית כל
רתיכיא וית כל משריתא לפתגם דחרב קדם ברק ונחת סיסרא מעל רתיכא ואפך
ברגלוהי:

ֹשת הַ גּ וֹ יִ ם וַ ִּי ּפֹל ָּכל ַמ ֲחנֵה
)טז( וּבָ ָרק ָר ַדף אַ ח ֲֵרי הָ ֶרכֶ ב וְ אַ ח ֲֵרי הַ ּ ַמ ֲחנֶה ַעד ֲחר ׁ ֶ
יס ָרא ְל ִפי חֶ ֶרב לֹא נִ ְׁשאַ ר ַעד אֶ חָ ד) :טז( וברק רדף בתר רתיכא ובתר משריתא עד
ִס ְ
תקוף כרכי עממיא ואתקטלא כל משרית סיסרא לפתגם דחרב לא אשתאר עד חד:

יס ָרא נָס ְּב ַרגְ לָ יו אֶ ל אֹ הֶ ל יָעֵ ל אֵ ׁ ֶשת חֶ בֶ ר הַ ּ ֵקינִ י ִּכי ׁ ָשלוֹ ם ּ ֵבין י ִָבין ֶמלֶ ְך
)יז( וְ ִס ְ
חָ צוֹ ר וּבֵ ין ּ ֵבית חֶ בֶ ר הַ ּ ֵקינִ י) :יז( וסיסרא אפך ברגלוהי למשכנא דיעל אתת חבר
שלמאה ארי שלמא בין יבין מלכא דחצור ובין בית חבר שלמאה:

ירא
ֹאמר אֵ לָ יו סו ָּרה אֲ דֹנִ י סו ָּרה אֵ לַ י אַ ל ִּת ָ
יס ָרא וַ ּת ֶ
)יח( וַ ּ ֵתצֵ א י ֵָעל ִל ְק ַראת ִס ְ
וַ יָּסַ ר אֵ לֶ יהָ הָ אֹ הֱלָ ה וַ ְּתכַ ּ ֵסה ּו ַּב ּ ְשׂ ִמיכָ ה) :יח( ונפקת יעל לקדמות סיסרא ואמרת ליה
זור רבוני זור לותי לא תדחל וזר לותה למשכנא וכסיתיה בגונכא:

אתי וַ ִּת ְפ ּ ַתח אֶ ת נֹאוד הֶ חָ לָ ב
ֹאמר אֵ לֶ יהָ הַ ְׁש ִקינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִּכי צָ ֵמ ִ
)יט( וַ יּ ֶ
סה ּו) :יט( ואמר לה אשקיני כען זעיר מיא ארי צחי אנא למשתי ופתחת ית נורא
וַ ּ ַת ְׁשקֵ ה ּו וַ ְּתכַ ּ ֵ
דחלבא ואשקיתיה וכסיתיה:

רש"י
)יח( בשמיכה  -תרגם יונתן :בגונכא ,ופירש
רב האי )שבת נא א( :גונכא  -גלופקרין,
קוט"א בלע"ז:

)יט( נאד החלב  -שהחלב מכביד את הגוף
להיות נרדם:
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כתובים

– משלי פרק יד' לד-לה' פרק טו א'-ד'

צְ ָדקָ ה ְתרוֹ ֵמם גּ וֹ י וְ חֶ סֶ ד ְלאֻ ּ ִמים חַ ּ ָטאת:

)לד(
חטאי:

)לד( צדקתא תרורם אומא וחסודא דעמי

יש:
ש ִּכיל וְ עֶ בְ ָרתוֹ ִּת ְה ֶיה ֵמ ִב ׁ
ְרצוֹ ן ֶמלֶ ְך ְל ֶעבֶ ד ַמ ְ ׂ

)לה(
סוכלתנא ובסורחניה יבהתון:

ַמעֲ נֶה ַ ֹר ְך י ִָׁשיב חֵ ָמה ו ְּדבַ ר ֶעצֶ ב יַעֲ לֶ ה אָ ף:

)א (
דעזיזא מסקא רוגזא:

)לה( רעותיה דמלכא בעבדא

)א( מלתא רככתא מהפכא חמתא ומלתא

יע ִא ּוֶלֶ ת:
ילים י ִַּב ַ
יטיב דָּ ַעת ו ִּפי ְכ ִס ִ
ְל ׁשוֹ ן חֲכָ ִמים ּ ֵת ִ

)ב(
ידיעתא ופומהון דסכלי נביע שטיותא:

הוָ ה צֹפוֹ ת ָר ִעים וְ טוֹ ִבים:
)ג( ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ֵעינֵי יְ ֹ
)ד( ַמ ְר ּ ֵפא לָ ׁשוֹ ן עֵ ץ חַ ִּיים וְ סֶ לֶ ף ָּב ּה ׁ ֶשבֶ ר ְּברוּחַ :

)ב( לישנא דחכימי משפר

)ג( בכל אתר עינוי דיי חמין בבישי ובטבי:
)ד( אסיותא דלישנא אילנא דחיי הוא

ודאכל מן פרוהי נשבע:

רש"י
)לד( צדקה תרומם גוי  -ישראל .וחסד
לאומי' חטאת  -שהיו נוטלי' מזה ונותנים
לזה:
)ד( וסלף בה שבר ברוח  -כשיסלף בל' סופה
להביא עליו שבר הבא ברוח קדי' המוכנ'

משנה

להפרע מן הרשעי' כמ"ש ברוח קדים עזה
)שמות יד( ברוח קדים אפיצם )ירמיה כ"ח(
ברוח קדים תשבר אניות תרשיש )תהלים
מ"ח(:

– בבא מציעא פרק ו'

)א( הַ ּשוֹ כֵ ר אֶ ת הָ אֻ ּ ָמנִ ין ,וְ ִה ְטע ּו זֶה אֶ ת זֶה ,אֵ ין לָ הֶ ם זֶה ַעל זֶה אֶ ָּלא ַת ְרע ֶֹמת.
ילים לַ ַּכ ָּלה אוֹ לַ ּ ֵמת,
ָ ׂשכַ ר אֶ ת הַ חַ ּ ָמר וְ אֶ ת הַ ַּקדָּ ר ְלהָ ִביא ִפ ְריָפָ ִרין וַ ח ֲִל ִ
וּפוֹ עֲ ִלין ְלהַ עֲ לוֹ ת ּ ִפ ְׁש ּ ָתנוֹ ִמן הַ ּ ִמ ְׁש ָרה ,וְ כָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשאָ בֵ ד ,וְ חָ זְ ר ּו בָ הֶ ןָ ,מקוֹ ם
ׁ ֶשאֵ ין ׁ ָשם אָ ָדם ,שׂ וֹ כֵ ר עֲ לֵ יהֶ ן אוֹ ַמ ְט ָען:
רע"ב ) -א( והטעו זה את זה  -אחד מן
האומנין ששלחו בעה"ב לשכור את חביריו
והטעה אותם ,כגון שאמר לו בעל הבית
לשכור כל א' בארבעה דינרים ליום ,והלך
הוא ושכרם בשלשה ,אין להם עליו אלא
תרעומת ,דהא סבור וקביל בשלשה ,אלא
שיכולים לומר לו לית לך אל תמנע טוב
מבעליו .פירוש אחר ,הטעו זה את זה ,שחזרו
בהם ולא רצו ללכת לעשות מלאכתו של
בעה"ב כמו ששכרו עמו ,או בעה"ב חזר בו

כגון שאמר להם אי אפשי בכם בבוקר קודם
שילכו אצל המלאכה :ואת הקרר  -ברי"ש
גרסינן ,כלומר בעל הקרון :פרייפרין  -עצים
משופין לעשות אפריון :חלילים  -למת או
לחתן :המשרה  -מים ששורין בהן פשתן:
מקום שאין שם אדם  -שהוא אינו מוצא
פועלים לשכור והפשתן אבד :שוכר עליהם -
בני אדם כשיעור שכרן .אבל לא ביותר
משיעור שכרן :או מטען  -אומר שיתן להם
זוז יתר ,ואינו נותן אלא מה שהתנה מתחלה:
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)ב( הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הָ אֻ ּ ָמנִ ין וְ חָ זְ ר ּו בָ הֶ ן ,י ָָדן ַעל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָהִ .אם ַּב ַעל הַ ַּביִ ת חוֹ זֵר
בּ וֹ  ,יָדוֹ ַעל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ָּכל הַ ְמ ׁ ַשנֶה ,יָדוֹ ַעל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה .וְ כָ ל הַ חוֹ זֵר בּ וֹ  ,יָדוֹ ַעל
הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה:
רע"ב ) -ב( השוכר את האומנין -
בקבלנות ,כך מלאכה בכך וכך מעות :וחזרו
בהם  -לאחר שעשו מקצתה :ידם על
התחתונה  -אם הוקרו פועלים ואינו מוצא
מי שיגמרנה בשכר שהיה מגיע לאלו על
העתיד לעשות ,מעכב משכרם ממה שעשו,
כל מה שיצטרך להוציא עד שתגמר מלאכתו
בשכר שפסק עם אלו .ואם הוזלו פועלים
וימצא מי שיגמרנה בפחות ,ישומו להם מה
שעשו ויתן להם מה שפסק ,עשו חציה יתן
להם חצי שכרן ,ואין יכולים לומר לו הרי
פועלים אחרים תחתנו לגמור מלאכתך ותן
לנו כל שכרנו חוץ ממה שיטלו אלו :ואם
בעה"ב חוזר בו ידו על התחתונה  -יתן להם
לפי מה שעשו ,ואם הוזלה מלאכת הפועלים

על כרחו יתן להם כמו שפסק ,חוץ ממה
שצריך להוציא בהשלמתה :כל המשנה ידו על
התחתונה  -כגון נתן צמר לצבע לצבעו אדום
וצבעו שחור ,אם השבח יותר על היציאה אין
נותן לו שכרו שלם אלא דמי יציאת עצים
וסממנים ,ואם היציאה יתירה על השבח נותן
לו את השבח :וכל החוזר בו ידו על
התחתונה  -לאתויי המוכר שדה לחבירו
באלף זוז ונתן לו מהם מאתים זוז וחזר בו
המוכר ,יד לוקח על העליונה ,רצה אומר לו
תן לי מעותי ,רצה אומר לו תן לי קרקע כנגד
מעותי .ואם לוקח חוזר בו ,יד מוכר על
העליונה ,רצה אומר לו הילך מעותיך ,רצה
אומר לו הילך קרקע כנגד מעותיך:

)ג( הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ חֲמוֹ ר ְלהוֹ ִליכָ ּה ָּבהָ ר וְ הוֹ ִליכָ ּה ַּב ִּב ְק ָעהַּ ,ב ִּב ְק ָעה וְ הוֹ ִליכָ ּה
ילין ,וָ ֵמ ָתה ,חַ יָּב] .הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ חֲמוֹ ר
שר ִמ ִ
ילין וְ זוֹ ֶע ֶ ׂ
שר ִמ ִ
ָּבהָ ר ,אֲ ִפלּ ּו זוֹ עֶ ֶ ׂ
ָ
ְ
הֲרי ׁ ֶש ָּלך ְלפָ נֶיךֵ .מ ָתה אוֹ נִ ְׁש ְּב ָרה,
וְ ִהבְ ִריקָ ה ,אוֹ ׁ ֶש ּנַעֲ ֵ ׂשית אַ נְ ַּג ְריָא ,אוֹ מֵ ר לוֹ ֵ
חַ יָּב ְלהַ עֲ ִמיד לוֹ חֲמוֹ ר[ .הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ חֲמוֹ ר ְלהוֹ ִליכָ ּה ָּבהָ ר וְ הוֹ ִליכָ ּה ַּב ִּב ְק ָעה,
ִאם הֶ ח ֱִליקָ ה ּ ָפטוּר ,וְ ִאם הוּחַ ּ ָמה חַ יָּבְ .להוֹ ִליכָ ּה ַּב ִּב ְק ָעה וְ הוֹ ִליכָ ּה ָּבהָ רִ ,אם
הֶ ח ֱִליקָ ה חַ יָּב ,וְ ִאם הוּחַ ּ ָמה ּ ָפטוּרִ .אם ֵמח ֲַמת הַ ּ ַמעֲ לָ ה ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ג( בהר והוליכה בבקעה בבקעה
והוליכה בהר  -בראש ההר .ואף על פי
שהדרך חלק וישר ,חייב כשמתה מחמת
אוירא שלא הוחלקה ולא הוחמה ,דהואיל
ושינה בה יכול לומר לו לא מתה זו אלא
מחמת שלא היתה למודה באויר הר וקשה
לה ,או לא היתה למודה באויר בקעה וקשה
לה .ומשום הכי לא מפליג הכא בין הוחלקה
להוחמה כמו דמפליג בסיפא :אם החליקה
פטור  -שבהר היא ראויה להחליק יותר,
שראש ההר חד ומשופע לצדדין :ואם הוחמה
חייב  -שהבקעה מעלה הבל לפי שההרים
סביבה ואין אויר שולט בה ,ואם הוחמה
מחמת העלותה בהר ,חייב ,שהמעלה גרמה
לה ,והוא שינה להוליכה בהר :והבדיקה -
נסמית בדוק שבעין .פירוש אחר ,התליעו

רגליה :או שנעשית אנגריא  -שנלקחה
לעבודת המלך :אומר לו הרי שלך לפניך -
ודוקא כשאמר לו חמור זה ,ושכרו למשאוי.
אבל אם שכרו לרכוב עליו ,אפילו אמר לו
חמור זה ,אינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך.
שמא תפול תחתיו בגשר או תשליכנו באחת
הפחתים .וכן אם השכיר לו חמור סתם אפילו
למשאוי ,אינו יכול לומר לו הרי שלך לפניך,
אלא חייב להעמיד לו בהמה אחרת .ואם אינו
מעמיד לו בהמה אחרת ,אינו חייב ליתן לו
כלום מכל שכר הדרך שהלך עמו :מתה או
נשברה חייב  -המשכיר למכור העור והנבלה
לכלבים ולהוסיף מעות ולהעמיד לו חמור.
או ישכור לו אחר בדמי נבילה ,שהרי חמור
זה שיעבד לו .או יחזור לו שכרו:
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ֲרש ָּבהָ ר וְ חָ ַר ׁש ַּב ִּב ְק ָעהִ ,אם נִ ְׁש ַּבר הַ ַּקנְ קַ ןָ ּ ,פטוּר.
)ד( הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה לַ ח ׁ
ַּב ִּב ְק ָעה וְ חָ ַר ׁש ָּבהָ רִ ,אם נִ ְׁש ַּבר הַ ַּקנְ קַ ן ,חַ יָּב .לָ דו ּׁש ַּב ִ ּק ְטנִ ית וְ ָד ׁש ַּב ְּתבוּאָ ה,
ּ ָפטוּר ,לָ דו ּׁש ַּב ְּתבוּאָ ה וְ ָד ׁש ַּב ִ ּק ְטנִ ית ,חַ יָּבִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהַ ִּק ְטנִ ית ַמחֲלֶ קֶ ת:
רע"ב ) -ד( השוכר את הפרה לחרוש וכו'
 וכל כלי המחרישה לבעל הפרה ,ונעריוהולכים עם בהמתו וחורשים בה :נשבר
הקנקן  -יתד המחרישה שבו הברזל :חייב -

שהרים קשים לחרוש מן הבקעה מפני
הסלעים שיש שם :ודש בתבואה  -פטור אם
הוחלקה:

)ה( הַ שּׂ וֹ כֵ ר אֶ ת הַ חֲמוֹ ר ְלהָ ִביא ָעלֶ יהָ ִח ִּטים וְ הֵ ִביא ָעלֶ יהָ שְׂ עוֹ ִרים ,חַ יָּב.
ְּתבוּאָ ה וְ הֵ ִביא ָעלֶ יהָ ֶתבֶ ן ,חַ יָּבִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהַ ּנֶפַ ח קָ ׁ ֶשה לַ ּ ַמשּׂ אוֹ יְ .להָ ִביא לֶ ֶת ְך
שעוֹ ִריםָ ּ ,פטוּר .וְ ִאם הוֹ ִסיף ַעל ַמשּׂ ָ אוֹ  ,חַ יָּב .וְ כַ ּ ָמה יוֹ ִסיף
ִח ִּטים וְ הֵ ִביא לֶ ֶת ְך ְ ׂ
לשה
ַעל ַמשּׂ ָ אוֹ וִ יהֵ א חַ יָּב .סו ְּמכוֹ ס אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁשוּם ַר ִּבי ֵמ ִאירְ ,סאָ ה לַ ָּג ָמלְׁ ,ש ׁ ָ
קַ ִּבין לַ חֲמוֹ ר:
רע"ב ) -ה( והביא עליה שעורים  -שהן
קלים מחיטין :חייב  -בקלקולה אם הוסיף
שלשה קבין .ולא אמרינן הואיל והשעורים
קלין יש לו להוסיף עד כדי כובד לתך חטין
שהוא משא החמור :מפני שהנפח קשה -
לבהמה כמשאוי .אע"פ שאין משאו כבד

כמשא החטין ,הרי נפחן כנפח החטין והנפח
כמשאוי :לתך  -חצי כור .והכור שלשים סאין:
סומכוס אומר וכו'  -והלכה כסומכוס .ואם
הוסיף פחות משיעור זה ,פטור אם הוזק
החמור ,ונותן שכר התוספת בלבד:

)ו( ָּכל הָ אֻ ּ ָמנִ ין ׁשוֹ ְמ ֵרי ָ ׂשכָ ר הֵ ן .וְ כֻ ָּלן ׁ ֶשאָ ְמר ּו טֹל אֶ ת ׁ ֶש ָּל ְך וְ הָ בֵ א ָמעוֹ תׁ ,שוֹ ֵמר
שכָ רְׁ .שמֹר ִלי ,וְ אָ ַמר לוֹ הַ ּנַח ְלפָ נַיׁ ,שוֹ ֵמר
ִח ּנָםְׁ .שמֹר ִלי וְ אֶ ְׁשמֹר לָ ְךׁ ,שוֹ ֵמר ָ ׂ
ִח ּנָם:

רע"ב ) -ו( כל האומנין  -קבלנים
שמקבלים עליהם לעשות מלאכה בבתיהם:
שומרי שכר  -להתחייב בגנבה ואבידה.
דבההיא הנאה דתפס ליה אאגרא הוי עליה
שומר שכר :וכולן שאמרו טול את שלך -
שכבר גמרתיו ואיני מעכבו לתפסו על שכרי
ומאחר שתוליכנו תביא מעות ,הרי הוא משם

ואילך שומר חנם :שמור לי ואשמור לך -
שמור לי היום ואשמור לך למחר .אבל שמור
לי אתה זה ,ואני שומר והכל בזמן אחד ,זו
שמירה בבעלים היא ופטור :הנח לפני שומר
חנם  -אבל הנח לפניך ,או הנח סתם ,אפילו
שומר חנם לא הוי .דלא קביל עליה נטירותא
כלל:

)ז( ִה ְלוָ ה ּו ַעל הַ ּ ַמ ְׁשכּ וֹ ןׁ ,שוֹ ֵמר ָ ׂשכָ רַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רִ ,ה ְלוָ ה ּו ָמעוֹ תׁ ,שוֹ ֵמר
ִח ּנָםִ .ה ִלוָ ה ּו פֵ רוֹ תׁ ,שוֹ ֵמר ָ ׂשכָ ר .אַ ָּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר ,מֻ ּ ָתר אָ ָדם ְלהַ שְׂ ִּכיר
ַמ ְׁשכּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל ָענִ י ִל ְהיוֹ ת ּפוֹ סֵ ק ָעלָ יו וְ הוֹ לֵ ְךִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא ְּכ ֵמ ִׁשיב אֲבֵ ָדה:
רע"ב ) -ז( הלוהו  -מעות :על המשכון
שומר שכר  -בין הלוהו ואח"כ משכנו ,בין
משכנו ואחר כך הלוהו .ומאי שכר שכר מצוה:
הלוהו מעות שומר חנם  -דלית ליה לר'
יהודה שכר מצוה לענין דינא :הלוהו פירות
שומר שכר  -דדרך פירות להרקיב .ואין

הלכה כר' יהודה :מותר אדם להשכיר -
לאחרים :משכונו של עני  -שבידו :להיות
פוסק עליו  -שכר :והולך  -תמיד ופוחת מן
החוב .ודוקא במשכון דנפיש אגריה וזוטר
פחתיה ,כגון מרא וקרדום וכיוצא בהן .וכן
הלכה:
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שכָ ר,
)ח( הַ ּ ַמעֲ ִביר חָ ִבית ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ו ְּׁשבָ ָר ּהֵ ּ ,בין ׁשוֹ ֵמר ִח ּנָם ּ ֵבין ׁשוֹ ֵמר ָ ׂ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,זֶה וָ זֶה יִ ּ ׁ ָשבֵ ַע ,וְ ָת ֵמ ַּה אֲ נִ י ִאם יְ כוֹ ִלין זֶה וָ זֶה
יִ ּ ׁ ָשבֵ ַעַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ִל ּ ׁ ָשבֵ ַע:
רע"ב ) -ח( בין שומר חנם ובין שומר שכר
ישבע  -קא סלקא ]דעתיה[ ישבע שלא פשע
ויפטר :רבי אליעזר אומר זה וזה ישבע וכו'
 כלומר ,אף אני שמעתי מרבותי כר' מאירדזה וזה ישבע ,אבל תמה אני על זה ועל זה
היאך נפטרין בשבועה ,דשומר שכר היאך
פטור בשבועה דלא פשע ,הא בלא פשיעה
נמי חייב ,שאין זה אונס אלא דומיא דגניבה
ואבידה שהן קרובים לפשיעה ולאונס .ועוד,

גמרא

אי שלא במקום מדרון נשברה ,אפילו שומר
חנם היכי מצי משתבע שלא פשע ,הא ודאי
פשיעה היא .ור"מ סבר ,שבועה זו לא מן
הדין היא אלא תקנת חכמים היא ,שאם אי
אתה פוטר המעביר חבית ממקום למקום מן
התשלומין ע"י שבועה זו ,אין לך אדם
שיעביר חבית לחבירו ממקום למקום לפיכך
תקנו שישבע שלא בכוונה שברתיה ויפטר:

– בבא מציעא דף ע"ה ע"ב

תניא רבי שמעון בן יוחי אומר מנין לנושה בחבירו מנה ואינו רגיל
להקדים לו שלום שאסור להקדים לו שלום תלמוד לומר נשך כל דבר
אשר ישך אפילו דיבור אסור :ואלו עוברין :אמר אביי מלוה עובר בכולן
לוה עובר משום לא תשיך לאחיך ולאחיך לא תשיך ולפני עור לא תתן
מכשול ערב והעדים אין עוברין אלא משום לא תשימון עליו נשך תניא
רבי שמעון אומר מלוי רבית יותר ממה שמרויחים מפסידים ולא עוד אלא
שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין אילו היה יודע משה
רבינו שיהיה ריוח בדבר לא היה כותבו כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה
בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו תלמוד לומר לא תהיה לו
כנושה רב אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו כאילו דנו בשני דינין שנאמר
הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים אמר רב יהודה אמר רב כל מי
שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים עובר משום ולפני עור לא תתן
מכשול וריש לקיש אמר גורם קללה לעצמו שנאמר תאלמנה שפתי שקר
הדוברות על צדיק עתק אמרו ליה רבנן לרב אשי קא מקיים רבינא כל מה
דאמור רבנן שלח ליה בהדי פניא דמעלי שבתא לישדר לי מר עשרה זוזי
דאתרמי לי קטינא דארעא למזבן שלח ליה ניתי מר סהדי ונכתב כתבא
שלח ליה אפילו אנא נמי שלח ליה כל שכן מר דטריד בגירסיה משתלי
וגורם קללה לעצמי תנו רבנן שלשה צועקין ואינן נענין ואלו הן מי שיש
לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים והקונה אדון לעצמו ומי שאשתו מושלת
עליו קונה אדון לעצמו מאי היא איכא דאמרי תולה נכסיו בנכרי איכא
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דאמרי הכותב נכסיו לבניו בחייו איכא דאמרי דביש ליה בהא מתא ולא
אזיל למתא אחריתא:
רש"י על הגמרא
מלוה עובר בכולן  -בכל הני דחשיב
במתניתין ,דהוא נותן בנשך בשעת הלואה,
והוא לוקח בשעת פירעון והוא לו כנושה,
כשתובעו ודוחקו ,והוא שם עליו נשך בשעת
פיסוק התנאי ,ונותן מכשול לפני הלוה
להעבירו על לא תשיך לאחיך שהיא אזהרה
ללוה :מפסידין  -כדאמר בפירקין )עא ,א(
מתמוטטין לעולם :משה חכם  -לישנא
מעליא נקט :לא תהיה לו כנושה  -לא
תראה בעיניו כנושה בו ,שיראה ויבוש:
לראשנו  -לשון נושה ,כדמתרגמינן כרשיא,

זוהר

הרי אנו באים באש ובמים :עובר משום לפני
עור  -שעולה על רוחו של לוה לכפור :קללה
 כשתובעו וזה כופר הכל ,מקללין אותוואומרין שהוא דובר על צדיק עתק :ומשתלי
 ישכח הלואתי ,ואגרום קללה לעצמי:צועקין  -בבית דין של מטה :ואינן נענין -
שהרי הם גרמו לעצמן :קונה אדון לעצמו -
מפרש לקמן :תולה מעותיו בנכרי  -אומר
מעות שאני משתמש בהן של פלוני נכרי הם,
שלא להשביע עצמו ,ופעמים שהנכרי שומע,
ומעמיד עדים ,ותובעו בדיניהם:

– בשלח דף מז' ע"א

ישוּןִ .ר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח )ישעיה נח( ִאם ּ ָת ִׁשיב
)שמות יד( יְ ָי יִ ָּלחֵ ם לָ כֶ ם וְ אַ ּ ֶתם ּ ַתח ֲִר ׁ
ש ָראֵ ל ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יך עֲ שׂ וֹ ת חֲפָ צֶ ָ
ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ַרגְ לֶ ָ
יך ְּביוֹ ם קָ ְד ִׁשי .ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן יִ ְ ׂ
הוּא ִא ְת ָר ֵעי ְּבהוֹ ןְ ,ל ִא ְתדַּ ְּבקָ א ְּבה ּוִ ,מ ָּכל ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין דְּ ָע ְל ָמא ,ו ִּמגּ וֹ ְר ִחימו ָּתא
ישא
יתא ,וְ יָהַ ב לוֹ ן ׁ ַש ָּבת ,דְּ ִאיה ּו קַ דִּ ׁ ָ
יה ,וְ יָהַ ב לוֹ ן אוֹ ַריְ ָ
דִּ ְלהוֹ ן ,קָ ִריב לוֹ ן ְלגַ ֵּב ּ
יתא
ִמ ָּכל ְׁשאַ ר יוֹ ִמין ,וְ נַיְ יחָ א ִמכּ ָֹּלא ,וְ חֶ ְדוָ ה דְּ כ ָֹּלא ,וְ ׁ ָש ִקיל ׁ ַש ָּבת ,לָ קֳבֵ ל אוֹ ַריְ ָ
יתא ּ ֻכ ָּלא:
ְּכ ָּלא ,ו ַּמאן דְּ נ ִָטיר ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ִאילּ ּו נ ִָטיר אוֹ ַריְ ָ
ראת לַ ּ ׁ ַש ָּבת עוֹ נֶגִ ,ענּ וּגָ א דְּ כ ָֹּלאִ ,ענּ וּגָ א דְּ נ ְַפ ׁ ָשא וְ גוּפָ א ִע ּנוּגָ א דְּ ִע ָּל ִאין
וְ ק ◌ ָֹ◌ ָ
מר) ,ויקרא כג(
יהְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵ
את .דְּ יַזְ ִמין לֵ ּ
את לַ ּ ׁ ַש ָּבתַ ,מאי וְ קָ ָר ָ
וְ ַת ּ ָת ִאין .וְ קָ ָר ָ
יתיהּ  .וְ ַעל דָּ א
ִמ ְק ָראֵ י ק ֶֹד ׁשְּ ,כלוֹ ַמר ,זְ ִמינִ יןְּ ,כ ָמה דִּ ְמז ּ ִַמין או ְּׁש ּ ִפיזָא ְלבֵ ֵ
יהְּ ,כ ָמה דִּ ְמז ְַמנִ ין או ְּׁש ּ ִפיזָאְּ ,בפָ תוֹ ָרא ְמ ַת ְ ּקנָא,
ענֶג ,דְּ יַזְ ִמין לֵ ּ
את לַ ּ ׁ ַש ָּבת ֹ
וְ קָ ָר ָ
יכלָ א ו ְּב ִמ ְׁש ְּתיָא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת ,י ִַּתיר ַעל ְׁשאַ ר
יתא ְמ ַת ְ ּקנָא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תְּ ,ב ֵמ ְ
ְּבבֵ ָ
את לַ ּ ׁ ַש ָּבת ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ םִ .ל ְקדוֹ ׁש יְ ָי ְמכו ָּּבד ,דָּ א יוֹ ם ִּכ ּפו ִּריםְּ .ת ֵרי
יוֹ ִמין .וְ קָ ָר ָ
ָ
ימנָא:
דְּ ִאינּ וּן חַ ד .וְ ִכ ַּב ְד ּתוֹ מֵ עֲ שׂ וֹ ת )דף מ"ז ע"ב( דְּ ָרכֶ יךְּ ,כ ָמה דְּ אוֹ ִק ְ
ִמ ּ ְמצוֹ א חֶ ְפצְ ָך וְ ַד ּ ֵבר דָּ בָ ר ,וְ הָ א ִא ְּת ַמרְּ ,בגִ ין דְּ הַ ִהיא ִמ ָּלה סַ ְ ּלקָ א ,וְ ִא ְּת ַער ִמ ָּלה
יה ָּב ֵעי ְל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ,וְ לָ א ָּבאָ ח ֳָרא:
ילאַ .מאן דִּ ְמז ּ ִַמין או ְּׁש ּ ִפיזָאֵ ּ ,ב ּ
דְּ חוֹ ל ְל ֵע ָּ
יה דְּ בַ ר נ ָׁש ,סַ ְ ּלקָ א וְ ִא ְּת ַער ִא ְת ָערו ָּתא
ּ ָתא חֲזִ יִ הַ הוּא ִמ ָּלה דְּ נָפִ יק ִמ ּפו ֵּמ ּ
יה
יש .ו ַּמאן דְּ י ִָתיב ְּב ִענּ וּגָ א דְּ ׁ ַש ְּב ָתא ,אָ ִסיר לֵ ּ
ילאִ ,אי ְל ָטבִ ,אי ְל ִב ׁ
ְל ֵע ָּ
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ישאַ .מאן דְּ י ִָתיב ְּב ִהילּ וּלָ א
ְל ִא ְּת ָע ָרא ִמ ָּלה דְּ חוֹ ל ,דְּ הָ א ּ ָפגִ ים ּ ְפגִ ימ ּו ְּביוֹ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
דְּ ַמ ְל ָּכא ,לָ א יִ ְתחָ זֵי ְל ִמ ְׁש ַּבק ְל ַמ ְל ָּכא ,וְ יִ ְת ַע ּ ֵסק ְּבאַ ח ֲָרא .ו ְּבכָ ל יוֹ ָמא ָּב ֵעי
ְלאַ חֲזָאָ ה עוֹ בָ ָדא ,ו ְּל ִא ְתעֲ ָרא אַ ְת ָערו ָּתא ִמ ּ ָמה דְּ ִאצְ ְט ִר ְ
יך .ו ְּב ׁ ַש ָּבתְּ ,ב ִמ ֵּלי
דִּ ְׁש ַמיָּא ,ו ִּב ְקדו ּ ׁ ָּשה דְּ יוֹ ָמא ָּב ֵעי ְל ִא ְּת ָע ָרא ,וְ לָ א ְּב ִמ ָּלה אַ ח ֲָרא:

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ז'
)ג( אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה אלא
כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן
הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות
וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה
שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו':
)ד( ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות
שעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא
עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו אמרו חכמים
מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו כלומר מעלתן גדולה
ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם:

מוסר -

מלוקט

אַ חַ ר ׁ ֶשהַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא צִ ָ ּונ ּו ַעל הָ עֲ ָריוֹ ת וְ ַעל הַ ּ ַמאֲ כָ לוֹ ת צִ ָ ּונ ּו ְקדוֹ ִׁשים ִּת ְהי ּו ִּכי יָ כוֹ ל
הָ אָ ָדם ִלי ָזהֵ ר ְ ּב ַמאֲ כָ לוֹ ׁ ֶשיִ ְהיֶה ִמן הַ ּ ֻמ ּ ָתר ו ְּלהַ ְרבּ וֹ ת ְסעוּדוֹ ת ו ִּמ ְׁש ְּתאוֹ ת י ִָמים וְ לֵ ילוֹ ת .וְ כֵ ן
ִליקַ ח נ ִָׁשים הַ ְר ּ ֵבה ִ ּב ְכתֻ ָּבה וְ ִקדּ ו ִּׁשין וְ ִאם ּ ֵכן יִ ְהיֶה נָבָ ל ִ ּב ְר ׁשוּת הַ ּתוֹ ָרה לָ כֵ ן צִ ָ ּונ ּו ְקדוֹ ִׁשים
ִּת ְהי ּו ְּכלוֹ ַמר קַ דֵּ ׁש ַעצְ ָמ ְך ְ ּבמֻ ּ ָתר לָ ְך ׁ ֶשצָ ִר ְ
יך ְלקַ ֵד ׁש ַעצְ מוֹ ְ ּב ַמ ֲאכָ לוֹ וְ גַ ם ְ ּב ִא ְׁש ּתוֹ אָ ְמר ּו
ידי ִאיסוּר וְ כָ ל ָמקוֹ ם
ְלקַ דֵּ ׁש ַע ְצמוֹ ְלכוֹ נֵן ַר ְעיוֹ נָיו ו ְּל ַטהֵ ר ַמ ְח ְׁשבוֹ ָתיו וְ ִל ּ ׁ ָש ֵמר ּ ֶפן יָ בֹא ִל ֵ
ׁ ָשאַ ּ ָתה מוֹ צֵ א ְקדו ׁ ָּשה אַ ּ ָתה מוֹ צֵ א ג ֶֶדר עֶ ְרוָ ה .וְ ִאם ַּכ ְך אָ ְמר ּו לַ צַ דִּ יק ׁ ֶשלּ ֹא חָ ָטא .הַ דְּ בָ ִרים
קַ ל וָ חוֹ ֶמר ְל ׁ ָשב ִ ּב ְת ׁשוּבָ ה ׁ ֶשהוּא צָ ִר ְ
יתנ ּו אֶ ל הָ ִאיסוּר חָ ס
יַס ֶ
יך ְּג ָד ִרים ו ְּסיָ יגִ ים ִּכי ִמן הַ הֶ ּ ֵתר ִּ
וְ ׁ ָשלוֹ ם וְ כָ ל ַמה ׁ ֶש ּ ָט ַרח יְ אַ ּ ֵבד ְּב ֶרגַ ע אֶ חָ ד וְ ִאם ִ ּבינָה ְׁש ָמ ָעה זֹאת:

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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