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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ד'
תורה -

שמות פרק ל'

ארוֹ ן הָ עֵ ֻדת) :כו( ו ָּמ ׁ ַש ְח ּ ָת בוֹ אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד
)כו( ו ָּמ ׁ ַש ְח ּ ָת בוֹ אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ אֵ ת ֲ
יה יָת ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ יָת אֲרוֹ נָא ְדסַ הֲדו ָּתא:
וְ אֵ ת אֲ רוֹ ן הָ ֵע ֻדת) :כו( ו ְּת ַר ִּבי בֵ ּ

)כז( וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ּ ְמנ ָֹרה וְ אֶ ת ּ ֵכלֶ יהָ וְ אֵ ת ִמזְ ַּבח הַ ְ ּקט ֶֹרת:
וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ּ ְמנ ָֹרה וְ אֶ ת ּ ֵכלֶ יהָ וְ אֵ ת ִמזְ ַּבח הַ ְ ּקט ֶֹרת:

)כז(

)כז( וְ יָת ּ ָפתוֹ ָרא וְ יָת

ט ֶרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא:
ָּכל ָמנוֹ ִהי וְ יָת ְמנ ְַר ּ ָתא וְ יָת ָמנָהָ א וְ יָת ַמ ְד ְּבחָ א ִד ְק ֹ

)כח( וְ אֶ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת ּ ָכל ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ִּכיֹּר וְ אֶ ת ּ ַכנּוֹ ) :כח( וְ אֶ ת ִמזְ ַּבח הָ עֹלָ ה
יה:
וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלָ יו וְ אֶ ת הַ ִּכיֹּר וְ אֶ ת ַּכנּ וֹ ) :כח( וְ יָת ַמ ְד ַּבח דַּ עֲ לָ ָתא וְ יָת ָּכל ָמנוֹ ִהי וְ יָת ִּכיּוֹ ָרא וְ יָת ְּב ִסיסֵ ּ
)כט( וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֹ ָתם וְ הָ י ּו ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ָּכל הַ ּ ֹנג ֵַע ָּבהֶ ם יִ ְקדָּ ׁש) :כט( וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֹ ָתם וְ הָ י ּו
ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ָּכל הַ נּ ֹג ֵַע ָּבהֶ ם יִ ְקדָּ ׁש) :כט( ו ְּתקַ דֵּ ׁש י ְָתהוֹ ן וִ יהוֹ ן ק ֶֹד ׁש קו ְּד ׁ ַש ּיָא ָּכל דְּ יִ ְק ַרב ְּבהוֹ ן יִ ְתקַ דָּ ׁש:
שח וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֹ ָתם ְלכַ הֵ ן ִלי) :ל( וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת ָּבנָיו
)ל( וְ אֶ ת אַ ֲהרֹן וְ אֶ ת ָּבנָיו ִּת ְמ ׁ ָ
שח וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֹ ָתם ְלכַ הֵ ן ִלי) :ל( וְ יָת אַ הֲ רֹן וְ יָת ְּבנוֹ ִהי ְּת ַר ִּבי ו ְּתקַ דֵּ ׁש י ְָתהוֹ ן ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא קֳ ָד ַמי:
ִּת ְמ ׁ ָ
)לא(

ש ָראֵ ל ְּת ַד ֵּבר לֵ אמֹר ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה זֶה ִלי ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:
וְ אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ

)לא( וְ אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ַד ּ ֵבר לֵ אמֹר ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה זֶה ִלי ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:

)לא( וְ ִעם ְּבנֵי

קֳד ַמי ְל ָד ֵריכוֹ ן:
ימר ְמ ׁ ַשח ְרבוּת קו ְּד ׁ ָשא יְ הֵ י ֵדין ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ַמ ֵּלל ְל ֵמ ָ

רש"י
)כו( ומשחת בו  -כל המשיחות כמין כ"ף
יונית חוץ משל מלכים שהן כמין נזר:
)כט( וקדשת אותם  -משיחה זו מקדשתם
להיות קדש קדשים ומה היא קדושתם כל
הנוגע וגו' כל הראוי לכלי שרת משנכנס
לתוכו קדוש קדושת הגוף להפסל ביוצא ולינה
וטבול יום ואינו נפדה לצאת לחולין אבל דבר
שאינו ראוי להם אין מקדשין ושנויה היא
משנה שלימה אצל מזבח מתוך שנא' )שמות
כט( כל הנוגע במזבח יקדש שומע אני בין

נביא

ראוי בין שאינו ראוי ת"ל כבשים מה כבשים
ראוים אף כל ראוי .כל משיחת משכן וכהנים
ומלכים מתורגם לשון רבוי לפי שאין צורך
משיחתן אלא לגדולה כי כן יסד המלך שזה
חנוך גדולתן ושאר משיחות כגון רקיקין
משוחין )עמוס ו( וראשית שמנים ימשחו לשון
ארמית בהן כלשון עברית:
)לא( לדרתיכם ) -הוריות יא( מכאן למדו
רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבא :זה -
בגימ' תריסר לוגין הוו:

– מלכים א' פרק יח' לה'-מ'

)לה( וַ יּ ְֵלכ ּו הַ ּ ַמיִ ם סָ ִביב לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ גַ ם אֶ ת הַ ְּת ָעלָ ה ִמ ּ ֵלא ָמיִ ם) :לה( ואזלו מיא סחור
סחור למדבחא ואף ית מזיקתא מלי מיא:

ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִ צְ חָ ק
)לו( וַ יְ ִהי ַּבעֲ לוֹ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה וַ ִּי ַּג ׁש אֵ ִליָּה ּו הַ ּנ ִָביא וַ יּ ַ
ָ
ָ
ָ
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל הַ יּוֹ ם יִ ָ ּו ַדע ִּכי אַ ּ ָתה ֱאל ִֹהים ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וַ אֲנִ י ַע ְבדֶּ ך ו ִּב ְדבָ ְריך \}ו ִּב ְדבָ ְרך\{
יתי אֵ ת ּ ָכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה) :לו( והוה במיסק מנחתא וקריב אליהו נביא ואמר יי
ָע ִ ׂש ִ
אלהיה דאברהם יצחק וישראל יומא דין יתודע ארי את יי דשכנתך שריא בישראל ואנא
עבדך ובפתגמך עבדית ית כל פתגמיא האילין:
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)לז( עֲ נֵנִ י יְ הֹוָ ה עֲ נֵנִ י וְ י ְֵדע ּו הָ ָעם הַ זֶּה ִּכי אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה הָ ֱאל ִֹהים וְ אַ ּ ָתה הֲ ִסבּ ָֹת אֶ ת
אח ַֹר ִּנית) :לז( קבל צלותי יי באשתא קבל צלותי יי במטרא וידעון עמא הדין
ִל ָּבם ֲ
במעבדך להון נסא ארי את יי אלהים ואת ברחימתך יתהון משתאיל להון במימרך
לאתבותהון לדחלתך ואינון יהבו ית לבהון פליג:

וַתֹאכַ ל אֶ ת הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת הָ ֵעצִ ים וְ אֶ ת הָ אֲבָ נִ ים וְ אֶ ת הֶ ָעפָ ר
)לח( וַ ִּת ּפֹל אֵ ׁש יְ הֹוָ ה ּ
שר ַּב ְּת ָעלָ ה ִלחֵ כָ ה) :לח( ונפלת אשתא מן קדם יי ואכלת ית עלתא וית
וְ אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם אֲ ׁ ֶ
אעיא וית אבניא וית עפרא וית מיא דמבזיקתא לחיכת:

ֹאמר ּו יְ הֹוָ ה הוּא הָ ֱאל ִֹהים יְ הֹוָ ה הוּא
)לט( וַ יּ ְַרא ָּכל הָ ָעם וַ ִּי ּ ְפל ּו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יּ ְ
הָ ֱ
אל ִֹהים) :לט( וחזו כל עמא ונפלו על אפיהון ואמרו יי הוא אלהים יי הוא אלהים:
יש אַ ל יִ ּ ָמלֵ ט ֵמהֶ ם וַ ִּי ְת ּ ְפשׂ וּם
ֹאמר אֵ ִליָּה ּו לָ הֶ ם ִּת ְפשׂ ּו אֶ ת נְבִ יאֵ י הַ ַּב ַעל ִא ׁ
)מ( וַ יּ ֶ
שם) :מ( ואמר אליהו להון אחודו ית נביי
ישוֹ ן וַ ִּי ְׁשחָ טֵ ם ׁ ָ
וַ יּוֹ ִר ֵדם אֵ ִליָּה ּו אֶ ל נַחַ ל ִק ׁ
בעלא גבר אל ישתיזיב מנהון ואחדונון ואחתינון אליהו לנחלא דקישון ונכסינון תמן:

רש"י
)לו( ובדברך עשיתי  -שהקרבתי בבמה בשעת
איסור הבמות:
)לז( ענני ה' ענני  -ענני באש) ,ובמים( ענני
במטר ,כך תרגם יונתן .ורבותינו אמרו
)ברכות ט ב( :ענני באש ,ענני שלא יאמרו
מעשה כשפים הם .וידעו וגו' כי אתה ה'
ואני עבדך  -וכשתשלחני לבשרם לעתיד
לבא ,יאמינו בי אם היום תענני .ואתה
הסבות את לבם  -נתת להם מקום לסור

כתובים

מאחריך ,ובידך היה להכין לבבם אליך )שם
לא ב( .ומדרש אגדה )במדבר רבה יח יב( :אם
לא תענני ,אף אני אהיה כופר ואומר ,אתה
הסבות את לבם ,וכן אמר משה )במדבר טז
כט( :אם כמות כל האדם ימותון אלה ,אף
אני כופר ואומר ,לא ה' שלחני לדבר את
התורה והמצות ,וכך אמר מיכיהו )לקמן כב
כח( :אם שוב תשוב בשלום ,לא דבר ה' בי:
)לט( ה' הוא האלהים  -ולא הבעל האלהים:

 -משלי יט' ט'-יד'

אֱר ְ
יך אַ ּפוֹ וְ ִת ְפאַ ְר ּתוֹ עֲ בֹר ַעל ּ ָפ ׁ ַשע:
ֵׂשכֶ ל אָ ָדם הֶ ִ

)יא(
אורחיה ושבהוריה דנעבר על חובא:

נַהַ ם ַּכ ְּכ ִפיר ז ַַעף ֶמלֶ ְך ו ְּכ ַטל ַעל ֵע ֶ ׂשב ְרצוֹ נוֹ :

)יב(
טלא על עסבא רעותיה:

)יא( שכליה דבר נשא נגידות

)יב( נהם היך אריא זעפיה דמלכא והיך

הַ ּוֹת ְלאָ ִביו ֵּבן ְּכ ִסיל וְ ֶדלֶ ף ט ֵֹרד ִמ ְדיְ נֵי ִא ּ ׁ ָשה:

)יג( בר סכלא קשיה הוא לאבוי היך

)יד( ַּביִ ת וָ הוֹ ן ַנחֲלַ ת אָ בוֹ ת ו ֵּמיְ הֹוָ ה ִא ּ ׁ ָשה ַמשְׂ ָּכלֶ ת:

)יד( ביתא ומזלא וירותתא הוא דאבהן

)יג(
קרסי והיך דלפא דדלף תגרי דאתתא:
ומן אלהא מתמסרא אתתא לגברא:

ַעצְ לָ ה ּ ַת ּ ִפיל ּ ַת ְרדֵּ ָמה וְ נֶפֶ ׁש ְר ִמיָּה ִת ְר ָעב:

)טו(
תכפן:

ׁש ֵֹמר ִמצְ וָ ה ׁשֹמֵ ר נ ְַפ ׁשוֹ בּ וֹ זֵה ְד ָרכָ יו

)טז(
ודמשיט אורחתיה ימות:

יָומֻ ת

)טו( עטלותא יהבא שנתא ונפשא רמיתא

}יָמוּת{:

)טז( דנטר פוקדנא נטר נפשיה
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רש"י
)יא( שכל אדם האריך אפו  -כמו להאריך,
אם עשה כן שכל הוא לו .ותפארתו  -הוא
שיעבור על מדותיו:
)יב( נהם ככפיר זעף מלך  -הקב"ה:
)יג( ודלף טורד  -דלף גשמים היורד בבית
ומטריח וטורד ליושבי הבית כך מדיני אשה
רע':

משנה

)טו( עצלה תפיל תרדמה  -העצלות מביאה
לידו שינה ,זו היא המליצה ,אבל המשל על
המתעצל בתלמודו סוף ששואלין דבר חכמה
ממנו והוא נרדם .ונפש רמיה תרעב  -סוף
שיהא עני וכן הרמאי בתלמודו לעשות תורתו
חבילות סוף שהוא ישכח:
)טז( שומר מצוה שומר נפשו בוזה דרכיו
ימות  -שאינו נותן לבו לשקלן:

– בבא בתרא פרק א'

)א( הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין ׁ ֶש ָרצ ּו לַ עֲ שׂ וֹ ת ְמ ִח ָ ּצה ּ ֶבחָ צֵ ר ,בּ וֹ נִ ין אֶ ת הַ כּ ֶֹתל ָּבאֶ ְמצַ עָ .מקוֹ ם
יסיןְ ,לבֵ נִ ים ,בּ וֹ נִ ים .הַ כּ ֹל ְּכ ִמנְ הַ ג הַ ּ ְמ ִדינָה.
ׁ ֶש ּנָהֲג ּו ִל ְבנוֹ ת ָּגוִ ילָּ ,גזִ יתְּ ,כ ִפ ִ
לשה ְטפָ ִחיםְּ .בגָ זִ ית ,זֶה נוֹ ֵתן
לשה ְטפָ ִחים ,וְ זֶה נוֹ ֵתן ְׁש ׁ ָ
ְּבגָ וִ יל ,זֶה נוֹ ֵתן ְׁש ׁ ָ
יסין ,זֶה נוֹ ֵתן ִטפְ חַ יִ ם ,וְ זֶה נוֹ ֵתן
ִט ְפחַ יִ ם ו ֶּמחֱצָ ה ,וְ זֶה נוֹ ֵתן ִט ְפחַ יִ ם ו ֶּמחֱצָ הִּ .בכְ ִפ ִ
ְ
ִט ְפחַ יִ םִּ .ב ְלבֵ נִ ים ,זֶה נוֹ ֵתן טֶ פַ ח ו ֶּמחֱצָ ה ,וְ זֶה נוֹ ֵתן טֶ פַ ח ו ֶּמחֱצָ הְ .ל ִפיכָ ך ִאם
נָפַ ל הַ כּ ֶֹתל ,הַ ּ ָמקוֹ ם וְ הָ אֲבָ נִ ים ׁ ֶשל ְׁשנֵיהֶ ם:
רע"ב ) -א( השותפין שרצו לעשות מחיצה
 בחצר שאין בה דין חלוקה מיירי שאין בהכדי ארבע אמות לכל אחד מן השותפין .להכי
קתני שרצו דמשמע דוקא שניהם רוצים .אבל
אין אחד מהם יכול לכוף את חברו .דאילו
בחצר שיש בה דין חלוקה .כל אחד יכול לכוף
את חברו לחלוקה .והשתא אשמועינן דכיון
שרצו לחלוק והחזיק כל אחד מהם ברוח
המגיע לו כפי מה שנתפשרו :בונין את הכותל
באמצע  -שזה נותן מחלקו חצי מקום עובי
הכותל וכן זה :גויל  -אבנים שאינם משופות
ומתוקנות :גזית  -אבנים משופות ומגוררות
במגרה :בפיסין  -אריח שהוא חצי לבנה.
והוא טפח ומחצה .והלבנה ג' טפחים :הכל
כמנהג המדינה  -הכל לאתויי אתרא דנהיגי
לעשות מחיצה בלולבי גפנים וענפי עצים.
שושים כפי המנהג ובלבד שתהא המחיצה

עבה שלא יוכל אחד מהם להביט בשל חבירו
דהיזק ראיה שמיה היזק .וגובה הכותל
והמחיצה אין פחות מד' אמות :זה נותן שלשה
טפחים  -שכותל הגויל צריך טפח יותר
מכותל הגזית בשביל ראשי האבנים שבולטות
לחוץ שאינן חלקות :ובכפיסים זה נותן
טפחיים  -שעובי כותל הכפיסי' טפח יותר
מעובי כותל הלבנים לפי שמשים אריח מכאן
ואריח מכאן .שהם ג' טפחים וטפח באמצע
שנותן שם טיט לחברן .וכותל העשוי מלבנים
נותן לבנה שלימה לעובי הכותל שהיא ג'
טפחים ואין צריך טיט באמצע :המקום
והאבנים של שניהם  -הא קמ"ל דאף על גב
דנפלו האבנים לרשותא דחד מינייהו .א"נ
דקדים חד ופנינהו לרשותיה מהו דתימא להוי
אידך המוציא מחברו עליו הראיה .קמ"ל:

)ב( וְ כֵ ן ַּב ִּג ּנָהָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנהֲג ּו ִלגְ דּ ֹר ְמחַ ְּי ִבין אוֹ תוֹ  .אֲבָ ל ַּב ִּב ְק ָעהָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנהֲג ּו
שה
ׁ ֶשלּ ֹא ִלגְ דּ ֹר אֵ ין ְמחַ ְּי ִבין אוֹ תוֹ  ,אֶ ָּלא ִאם רוֹ צֶ ה כּ וֹ נֵס ְלתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ וּבוֹ נֶה ,וְ עוֹ ֶ ׂ
חָ זִ ית ִמ ַּבחוּץְ .ל ִפיכָ ְך ִאם נָפַ ל הַ כּ ֶֹתל ,הַ ּ ָמקוֹ ם וְ הָ אֲבָ נִ ים ׁ ֶשלּ וֹ ִ .אם ָעשׂ ּו ִמדַּ ַעת
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ְׁשנֵיהֶ ן ,בּ וֹ נִ ין אֶ ת הַ כּ ֶֹתל ָּבאֶ ְמצַ ע ,וְ עוֹ שִׂ ין חָ זִ ית ִמ ָּכאן ו ִּמ ָּכאןְ .ל ִפיכָ ְך ִאם נָפַ ל
הַ כּ ֶֹתל ,הַ ּ ָמקוֹ ם וְ הָ אֲבָ נִ ים ׁ ֶשל ְׁשנֵיהֶ ם:
רע"ב ) -ב( וכן בגנה  -כי קאמר וכן בגנה
סתם במקום שנהגו לגדור הוא .ומחייבי'
אותו שלקח מקום שם לגדור :אבל בבקעה -
סתם הרי הוא כמקום שנהגו שלא לגדור.
כונס בתוך שלו :ועושה לו הזית  -סימן
להיכר שהכותל שלו .והסימן מפרש בגמרא
שטח ראש הכותל אמה בסיד לצד חברו .ולא

בצד שלו .שמא יטוח גם חברו מן הצד שלו.
ויאמר שהכותל של שניהם הוא .אבל כשטח
לצד חברו .ואינו טח לתוך שלו הוי סימן
שהכותל שלו ואם יקלפנו חברו .קלופה מידע
ידיע :ועושין חזי' מכאן ומכאן  -להודיע
ששניהם עשו אותו:

אשוֹ נָה וְ אֶ ת הַ ּ ְׁשנִ ּיָה וְ אֶ ת
לש רוּחוֹ ָתיו ,וְ גָ ַדר אֶ ת הָ ִר ׁ
)ג( הַ ּ ַמ ִּקיף אֶ ת חֲבֵ רוֹ ִמ ּ ׁ ָש ׁ
יעית,
ישית ,אֵ ין ְמחַ ְּי ִבין אוֹ תוֹ ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם ָע ַמד וְ גָ ַדר אֶ ת הָ ְר ִב ִ
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ְמגַ ְל ְּג ִלין ָעלָ יו אֶ ת הַ כּ ֹל:
רע"ב ) -ג( אין מחייבין אותו  -דהא לא
אהני לי' מידי שדיין קרקע שלו פתוחה .אבל
אם גדר את הרביעית .דהשתא ודאי אהני
ליה .מחייבין אותו לשלם מחצית דמי קנים
בזול .אבל לא חצי יציאותיו דאמר ליה לדידי
סגי לי במחיצה של קנים ואי אפשי ביציאה
של גדר אבנים :מגלגלין עליו את הכל -

מחצית יציאותיו כפי מה שגדר .והיינו דאיכא
בין תנא קמא לר' יוסי והלכה כר' יוסי .ואין
צריך לומר אם הנקף הוא שגדר רוח רביעית.
דגלי דעתיה דניחא ליה במה שגדר חברו
שמגלגלין עליו את הכל ומשלם לחבירו חצי
יציאותיו:

)ד( כּ ֶֹתל חָ צֵ ר ׁ ֶש ּנָפַ לְ ,מחַ ְּי ִבין אוֹ תוֹ ִל ְבנוֹ תוֹ ַעד אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תְּ .בחֶ זְ קַ ת ׁ ֶש ּנ ַָתןַ ,עד
ׁ ֶשיּ ִָביא ְראָ יָה ׁ ֶשלּ ֹא נ ָָתןֵ .מאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ו ְּל ַמ ְעלָ ה ,אֵ ין ְמחַ ְּי ִבין אוֹ תוֹ  .סָ ַמ ְך לוֹ
ֹתל אַ חֵ ר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נ ַָתן ָעלָ יו אֶ ת הַ ִּת ְק ָרהְ ,מגַ ְל ְּג ִלין ָעלָ יו אֶ ת הַ כּ ֹל.
כ ֶ
ְּבחֶ זְ קַ ת ׁ ֶשלּ ֹא נ ַָתןַ ,עד ׁ ֶשיּ ִָביא ְראָ יָה ׁ ֶש ּנ ָָתן:
רע"ב ) -ד( כותל חצר  -של שותפין :עד
ארבע אמות  -דבהכי סגי לי הלהיזק ראיה:
בחזקת שנתן  -כשזה תובעו חצי היציאה .וזה
אומר כבר נתתי חלקי נאמן .עד שיביא
התובע עדים שתבעו ולא נתן דמשפט זה גלוי
לכל שחובה עליו לסייעו ולא היה זה בונהו
משלו אלא היה מביאו לבית דין :סמך לו
כותל אחר  -לאחר שבנה האחד למעלה
מארבע אמות הרבה ול ארצה לסייעו
בהגבהתו .סמך השני כותל אחר כנגד כותל

זה כדי לסכך ולתת תקרה מכותל לכותל אף
על פי שלא נתן עליו עדיין התקרה :מגלגלין
עליו את הכל  -דגלי דעתי' דניחא ליה
בהגבהה דהאיך :בחזקת שלא נתן  -אם בא
הראשון ותבעו לדין לאחר שסמך את כותלו
לכותל ראשון .ואומר לו תן חלקך במה
שהגבהתי אותו .וזה אומר נתתי חלקי .אינו
נאמן אלא בעדים .שאין משפט זה גלוי .ועד
שחייבוהו בית דין אינו עשוי ליתן:

)ה( כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ִל ְבנוֹ ת ֵּבית ׁ ַש ַער וְ ֶדלֶ ת לֶ חָ צֵ רַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר,
לֹא כָ ל הַ חֲצֵ רוֹ ת ְראוּיוֹ ת ְלבֵ ית ׁ ָש ַער .כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ִלבְ נוֹ ת לָ ִעיר חוֹ ָמה דְּ לָ ַתיִ ם
ו ְּב ִריחַ ַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,לֹא כָ ל הָ עֲ יָרוֹ ת ְראוּיוֹ ת לַ חוֹ ָמהַּ .כ ּ ָמה
ירה ,הֲ ֵרי
שר ח ֶֹד ׁש .קָ נָה בָ ּה ּ ֵבית דִּ ָ
יְ הֵ א בָ ִעיר וִ יהֵ א ְכאַ נְ ׁ ֵשי הָ ִעירְׁ .שנֵים ָע ָ ׂ
הוּא ְכאַ נְ ׁ ֵשי הָ ִעיר ִמיָּד:
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רע"ב ) -ה( כופין אותו  -את בן החצר
שאינו רוצה לסייע לבני החצר :לבנות  -לחצר
בית שער להיות שומר הפתח יושב שם בצל
ומרחי' את בני רה"ר מלהציץ בחצר :ודלת -
לשער החצר :לא כל החצרות ראויות לבית
שער  -חצר שאינה סמוכה לרשות הרבים
אינה ראויה לבית שער .ואין הלכה כרשב"ג
דאפילו שאינ' סמוכ' לרשות הרבים .זמנין

דדחקי רבים ועיילו ואתו :לא כל העיירות
ראויות לחומה  -עיר שאינה סמוכה לגבול
האויבים אינה צריכה לחומה .ואין הלכה
כרשב"ג דאפילו אינה סמוכה לגבול האויבים
צריכה לחומה .דזמנין דמקרו ואתו גייסות:
ויהא כאנשי העיר  -לשאת עמהם בעול:
שנים עשר חודש  -והאידנא דניידי נהוג
עלמא שלשים יום:

)ו( אֵ ין חוֹ ְל ִקין אֶ ת הֶ חָ צֵ רַ ,עד ׁ ֶש ְּיהֵ א אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת לָ זֶה וְ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת לָ זֶה .וְ לֹא
אֶ ת הַ שּׂ ָ ֶדהַ ,עד ׁ ֶש ְּיהֵ א בָ ּה ִּת ְׁש ָעה קַ ִּבין לָ זֶה וְ ִת ְׁש ָעה קַ ִּבין לָ זֶהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה
אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶש ְּיהֵ א בָ ּה ִּת ְׁש ַעת חֲצָ אֵ י קַ ִּבין לָ זֶה וְ ִת ְׁש ַעת חֲצָ אֵ י קַ ִּבין לָ זֶה .וְ לֹא
אֶ ת הַ ִּג ּנָהַ ,עד ׁ ֶש ְּיהֵ א בָ ּה חֲצִ י קַ ב לָ זֶה וַ חֲצִ י קַ ב לָ זֶהַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרֵ ּ ,בית
רֹבַ ע .וְ לֹא אֶ ת הַ ְּט ַר ְ ּק ִלין ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּמוֹ ָרן ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ׁשוֹ בָ ְך ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ַט ִ ּלית,
וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ֶמ ְרחָ ץ ,וְ לֹא אֶ ת ּ ֵבית הַ ַּבדַ ,עד ׁ ֶש ְּיהֵ א בָ הֶ ן ְּכ ֵדי לָ זֶה וּכְ ֵדי לָ זֶה .זֶה
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן
הַ ְּכלָ לָּ ,כל ׁ ֶשיֵּחָ לֵ ק ו ְּׁשמוֹ ָעלָ יו ,חוֹ ְל ִקין .וְ ִאם לָ או ,אֵ ין חוֹ ְל ִקין .אֵ ָ
ׁ ֶשאֵ ין ְׁשנֵיהֶ ם רוֹ צִ ים .אֲבָ ל ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ּ ְׁשנֵיהֶ ם רוֹ צִ יםֲ ,א ִפלּ ּו ְבפָ חוּת ִמ ָּכאןַ ,יחֲלוֹ ק ּו.
וְ ִכ ְתבֵ י הַ קּ ֶֹד ׁש ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ְׁשנֵיהֶ ם רוֹ צִ ים ,לֹא ַיחֲלוֹ ק ּו:
רע"ב ) -ו( אין חולקין את החצר  -אין
אחד מן השותפין יכול לכוף את חברו לחלק
החצר עד שיהא בו ארבע אמות לכל אחד מן
השותפין חוץ מן הפתחים .שכל בית שבחצר
צריך שיהיה לפני פתחו ד' אמות לפרק ונשאו
מעל חמורו .וחוץ מאותן ד' אמות צריך
שיהיה בחצר ד' אמות אחרות לכל אחד מן
השותפין לשאר תשמישים ואז יהיה בחצר דין
חלוקה :ר' יהודה אומר ט' חצאי קבין  -מר
כי אתריה .ומר כי אתריה .ולא פליגי.
באתריה דר"י היתה עושה תבואה שדה בת
ט' חצאי קבין בשדה בת ט' קבין באתרייהו
דרבנן :בית רובע  -מקום לזרוע בו רובע
הקב .ופסק הל' אין דין חלוקה בקרקעות
העומדות לחרישה ולזריעה .אלא אם כן

גמרא

ישאר לכל אחד מן השותפים קרקע כדי
עבודת יום אחד בחרישה ]או בזריעה[ .וכיוצא
בהן :מורן וטרקלין  -מיני פלטין הן :כדי
לזה וכדי לזה  -כדמפרש ואזיל שלאחר
שיחלוקו ויטול כל אחד חלקו .יהיה בחלק כל
אחד מהם מקום ראוי שיקרא טרקלין או
מורן .שישאר בקצתו .השם שהיה בכולו :בזמן
שאין שניהם רוצין  -אין יכול האחד לכוף את
חברו לחלוק על כרחו .אבל יכול לכופו לענין
גוד או אגוד .כלו' קנה חלקי .או מכור לי
חלקך במה שהוא שוה :וכתבי הקודש -
תורה .נביאים .וכתובים :לא יחלוקו  -ודוקא
כשהם בכרך אחד .אבל בכרכים הרבה .כל
ספר בפני עצמו .אם רצו חולקים:

– בבא בתרא דף ט' ע"ב

אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו דאילו
במשה רבינו כתיב כי יגורתי מפני האף והחמה ואילו בעושה צדקה כתיב
מתן בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזה ופליגא דרבי יצחק דאמר ר'
יצחק אף כופה חמה אינו כופה שנא' ושחד בחיק חמה עזה אע"פ ששוחד
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת כי תשא יום ד'
בחיק חמה עזה איכא דאמרי א"ר יצחק כל דיין שנוטל שחד מביא חמה
עזה לעולם שנאמר ושחד בחיק וגו' ואמר רבי יצחק כל הנותן פרוטה לעני
מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות הנותן פרוטה
לעני מתברך בשש ברכות דכתיב הלא פרוש וגו' ועניים מרודים תביא בית
וגו' כי תראה ערום וגו' והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות
שנאמר ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך
כצהרים ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך וגו' ובנו ממך חרבות עולם
מוסדי דור ודור תקומם וגו' ואמר רבי יצחק מאי דכתיב רודף צדקה וחסד
ימצא חיים צדקה וכבוד משום דרודף צדקה ימצא צדקה אלא לומר לך כל
הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה רב
נחמן בר יצחק אמר הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים
לעשות להן צדקה כדי לקבל עליהם שכרו לאפוקי מאי לאפוקי מדדרש
רבה דדרש רבה מאי דכתיב ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם
אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם ]אפילו[ בשעה שכופין
את יצרן ומבקשין לעשות צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין
כדי שלא יקבלו עליהן שכר רבי יהושע בן לוי אמר כל הרגיל לעשות
צדקה זוכה הויין לו בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי אגדה בעלי חכמה
דכתיב ימצא חיים בעלי עושר דכתיב צדקה בעלי אגדה דכתיב וכבוד
כתיב הכא וכבוד וכתיב התם כבוד חכמים ינחלו:
רש"י על הגמרא
אף וחימה  -שני לגיונות קשים הם ליפרע
מן החוטאים :אע"פ ששוחד בחיק  -שהוא
עושה צדקה בסתר :חימה עזה  -עדיין היא
בתוקפה ורבי אלעזר סבר דהאי שוחד בחיק
ארישא קאי ושוחד בחיק יכפה חימה עזה:
ותפק לרעב נפשך  -הוא פיוס דברי נחומים:
ימצא צדקה  -משמע יבא לידי עניות וימצא

זוהר

בני אדם שיעשו לו צדקה :ויהיו מוכשלים
לפניך  -את אנשי ענתות היה מקלל שהיו
מבקשין נפשו :ימצא חיים  -וכתיב גבי חכמה
כי מוצאי מצא חיים :בעלי אגדה  -מתוך
שהן דרשנין ומושכין את הלב הכל מכבדין
אותם:

– כי תשא דף קצג' ע"ב

ש ָראֵ ל ַעל טו ָּרא דְּ ִסינַי,
ש ָראֵ לְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ קַ יְ ימ ּו יִ ְ ׂ
ְּכגַ וְ ונָא דָּ אַ ,עד לָ א חָ אב ּו יִ ְ ׂ
ּהֲמא דְּ הַ אי חִ וְ יָא ,דְּ הָ א ְּכ ֵדין ִּבטוּל יֵצֶ ר הָ ַרע הֲוָ ה ֵמ ָע ְל ָמא,
ִא ְתעֲ בָ ר ִמ ּנַיְ יה ּו זו ָ
ילא ,וְ לָ א נ ְַח ּת ּו
וְ ָדח ּו לֵ יהּ ִמ ּנַיְ יה ּו .ו ְּכ ֵדין ִא ְתאֲ ִחיד ּו ְּב ִאילָ נָא דְּ חַ יֵּי ,ו ְּס ִליק ּו ְל ֵע ָּ
ְל ַת ּ ָתאְּ .כ ֵדין הֲ ווֹ י ְַד ִעין ,וַ הֲ ו ּו ח ֲָמאן ,אַ ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָאן ִע ָּל ִאין ,וְ ִא ְת ַנ ֲה ָרן ֵעינַיְ יה ּו,
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וְ חַ דָּ אן ְל ִמנְ דַּ ע ו ְּל ִמ ְׁש ַמע .ו ְּכ ֵדין חָ גַ ר לוֹ ן ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ירין דְּ אַ ְתוָ ון
יך הוּא ,חַ ִּג ִ
ישא ,דְּ לָ א י ִָכיל ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה ָעלַ יְ יה ּו הַ אי ִחוְ יָא ,וְ לָ א יְ סָ אַ ב לוֹ ן
דִּ ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
יתא:
ְּכ ִד ְּבקַ ְד ֵמ ָ
ּ ֵכיוָ ן דְּ חָ ט ּו ַּב ֶעגְ לָ אִ ,א ְתעֲ בָ ר ּו ִמ ּנַיְ יה ּו ָּכל ִאי ּנוּן דַּ ְר ִּגין ,וּנְ הוֹ ִרין ִע ָּל ִאין ,וְ ִא ְתעֲ בָ ר
ישא ִע ָּלאָ ה ,וְ אַ ְמ ִׁשיכ ּו ָעלַ יְ יה ּו
ִמ ּנַיְ יה ּו חֲגִ יר ּו ְמ ַז ְּיינִ ין ,דְּ ִא ְת ַע ּ ָטר ּו ִמ ּ ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ישא ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמין ,וְ גָ ִרימ ּו מוֹ ָתא ְלכָ ל ָע ְל ָמא .ו ְּלבָ ַתר ָמה ְּכ ִתיב .וַ יּ ְַרא
ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ירא ּו
ֹשה וְ ִה ּנֵה )דף קצ"ד ע"א( קָ ַרן עוֹ ר ּ ָפנָיו וַ ִּי ְ
אַ הֲ רֹן וְ כָ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל אֶ ת מ ׁ ֶ
ִמ ּ ֶג ׁ ֶשת אֵ לָ יו:
ש ָראֵ ל אֶ ת הַ יָּד הַ ְּגדוֹ לָ ה,
יתא) ,שמות יד( וַ יּ ְַרא יִ ְ ׂ
ּ ָתא ֲחזֵיָ ,מה ְּכ ִתיב ְּבקַ ְד ִמ ָ
וְ כֻ ְ ּלה ּו ח ֲָמאן ָזה ֲִרין ִע ָּל ִאיןִ ,א ְתנָהֲ ִרין ְּבאַ ְס ּ ַפ ְקלַ ְריָא דְּ ַנ ֲה ָרא ,דִּ ְכ ִּתיב) ,שמותכ(
וְ כָ ל הָ ָעם רוֹ ִאים אֶ ת הַ קּ וֹ לוֹ ת .וְ ַעל י ּ ַָמא ,הֲווֹ ח ֲָמאן וְ לָ א דַּ ח ֲִלין ,דִּ ְכ ִּתיב זֶה
חמיָ .מה ְּכ ִתיב,
אֵ ִלי וְ אַ נְ וֵה ּוְ ,לבָ ַתר דְּ חָ ט ּוְ ּ ,פנֵי הַ ִּס ְרסוּר לָ א הֲווֹ י ְַכלֵ י ְל ֵמ ֵ
ירא ּו ִמ ּ ֶג ׁ ֶשת אֵ לָ יו:
וַ ִּי ְ
וְ ּ ָתא ֲחזֵיָ ,מה ְּכ ִתיב ְּבה ּו )שמות לג( וַ ִּי ְת ַנ ְּצל ּו ְבנִ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ֶע ְדיָם )ע"ג
ע"ב( ֵמהַ ר ח ֵֹרב ,דְּ ִא ְתעֲ בֵ ר ּו ִמ ּנַיְ יה ּוִ ,אינּ וּן ְמ ַז ְּיינִ ין דְּ ִא ְתחַ ָּבר ּו ְּבה ּו ְּבטו ָּרא
ישאֵ ּ ,כיוָ ן דְּ ִא ְת ַע ָּבר ִמ ּנַיְ יה ּוָ ,מה
דְּ ִסינַיְּ ,בגִ ין דְּ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט ְּבה ּו הַ הוּא ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ֹשה )רל"ו( יִ ַּקח אֶ ת הָ אֹ הֶ ל וְ נָטָ ה לוֹ ִמחוּץ לַ ּ ַמחֲנְה הַ ְרחֵ ק ִמן
ְּכ ִתיבּ ,ומ ׁ ֶ
ֹשה,
הַ ּ ַמ ֲחנֶה .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,מאי הַ אי ְק ָרא ְלגַ ּ ֵבי הַ אי .אֶ ָּלאֵ ּ ,כיוָ ן דְּ י ַָדע מ ׁ ֶ
ש ָראֵ ל ִאי ּנוּן זַיְ ינִ ין ִע ָּל ִאין ,אָ ַמר ,הָ א וַ דַּ אי ִמ ָּכאן
דְּ ִא ְתעֲ בָ ר ּו ִמ ּנַיְ יה ּו דְּ יִ ְ ׂ
ָירא ּ ֵבינַיְ יה ּו ,וְ ִאי יְ קוּם ַמ ְקדְּ ׁ ָשא הָ כָ א ֵּבינַיְ יה ּו
ֵיתי ְל ַדיּ ָ
ישא י ֵ
ו ְּלהָ ְלאָ הִ ,חוְ יָא ִּב ׁ ָ
ֹשה יִ ַּקח אֶ ת הָ אֹ הֶ ל וְ נ ָָטה לוֹ ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה הַ ְרחֵ ק ִמן הַ ּ ַמ ֲחנֶה.
יִ ְס ְּתאָ בִ ,מיַּד ּומ ׁ ֶ
ישאַ ,מה דְּ לָ א ֲהוָ ה ִמ ַּק ְד ָמת דְּ נָא:
ֹשה ,דְּ הָ א ְּכ ֵדין יִ ְׁשלוֹ ט ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ְּבגִ ין דְּ חָ ָמא מ ׁ ֶ

הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק א'
)א( מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם מפי השמועה למדו
שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה
שבלב זו תפלה ואין מנין התפלות מן התורה ואין משנה התפלה הזאת מן התורה ואין
לתפלה זמן קבוע מן התורה:
)ב( ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא
חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש
ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה ואחר כך נותן שבח
והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו:
)ג( אם היה רגיל מרבה בתחנה ובקשה ואם היה ערל שפתים מדבר כפי יכלתו ובכל
עת שירצה וכן מנין התפלות כל אחד כפי יכלתו יש מתפלל פעם אחת ביום ויש
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מתפללין פעמים הרבה והכל יהיו מתפללין נכח המקדש בכל מקום שיהיה וכן היה
הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

ידי ֶגזֶל ּו ְׁשבו ַּעת ׁ ֶשקֶ ר
הַ חֶ ְמדָּ ה אַ ב הַ ּ ֻט ְמאָ ה ִּכי ִהיא ְמ ִביאָ ה ְלשִׂ נְ אָ ה וְ ִקנְ אָ ה ו ְּמ ִביאָ ה ִל ֵ
ש ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ ת ְׁשקוּלָ ה ְּככֻ ָּלן ִּכי ֵעינוֹ לֹא ִתשְׂ ַּבע עוֹ ׁ ֶשר
ידי ְרצִ יחָ ה וְ ִהיא הָ עֲ שִׂ ִירית ׁ ֶש ַּבעֲ ֶ ׂ
וְ ִל ֵ
יש ַרע
ְּכ ֵעין הַ ּנָחָ ׁש ׁ ֶש ּ ֶנ ֱא ַמר בּ וֹ )ישעי' ס''ה( וְ נָחָ ׁש ָעפָ ר לַ ְחמוֹ ו ְּכ ִתיב )משלי כ''ח( נִ ְבהָ ל לַ הוֹ ן ִא ׁ
ָעיִ ן וְ גוֹ ' וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה הַ ּ ַתאֲ וָ ה מוֹ צִ יאָ ה אֶ ת הָ אָ ָדם ִמן הָ עוֹ לָ ם ִּכי ַמ ְט ִרידוֹ
ֵמ ֵעסֶ ק הַ ּתוֹ ָרה ו ִּמ ִ ּקיוּם ִמ ְצוֹ ָתיו וְ הוּא כוֹ פֵ ר ְ ּבהַ ְׁש ּ ָגחָ ה וְ אֵ ינוֹ ַמ ֲא ִמין ׁ ֶשהַ כּ ֹל ַעל יְ ֵדי הַ ְׁש ּ ָגחָ תוֹ
יִ ְת ָּב ַר ְך ו ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ָּכל ִמי ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ פַ ת ְ ּבסַ לּ וֹ וְ אוֹ מֵ ר ָמה אוֹ כַ ל
יקים
ֲמנָה וְ ָעלָ יו ֶנא ֱַמר )זכר י' ד'( ִּכי ִמי בַ ז ְליוֹ ם ְק ַטנּ וֹ ת ִמי גָ ַרם לַ צַ דִּ ִ
ְל ָמחָ ר הֲ ֵרי זֶה ִמ ְ ּק ַט ּנֵי א ָ
ׁ ֶש ִּי ְת ַּבזְ בֵ ז ׁ ֻש ְלחָ נָם לֶ ָע ִתיד לָ בֹא קַ ְטנוּת אֱמ ּונָה ׁ ֶשהָ יְ ָתה ָּבהֶ םֲ .אבָ ל הַ ִ ּב ּ ָטחוֹ ן אֵ ין ַמעֲ לָ ה ָּכמוֹ ָה
שגִ יחַ ו ְּכ ִתיב )ירמי'
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב אַ ְׁש ֵרי ָּכל חוֹ סֵ י בוֹ ִּכי ַמא ֲִמין ׁ ֶשיּ ֵׁש ָּבעוֹ לָ ם אֱלוֹ ַּה ׁ ֶשיָּכוֹ ל ו ַּמ ְׁ
י''ז( ָּברו ְּך הַ ּגֶבֶ ר ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַטח ַּבה' וְ הָ ָיה ה' ִמ ְב ַטחוֹ וּמֻ ְב ַטח הוּא ׁ ֶשלּ ֹא י ְַח ְסר ּו ְמזוֹ נוֹ ָתיו ְּכמוֹ
ֱמת ו ְּבכָ ל
ׁ ֶשאָ ַמר ַה ָּכתוּב )תהלים נ''ח( הַ ְׁשלֵ ְך ַעל ה' יְ הָ ְב ָך וְ הוּא יְ כַ ְל ְכלֶ ָך .ו ִּב ְתנַאי ׁ ֶש ִּי ְהיֶה ּ ֶבא ֶ
ִלבּ וֹ ְּב ִלי ׁשוּם ּ ִפ ְק ּפוּק .וְ עוֹ ד ִּכי ִ ּב ְהיוֹ תוֹ בּ וֹ טֵ חַ יַעֲ סוֹ ק ַּב ּתוֹ ָרה ו ִּמצְ וֹ ת ְבכָ ל ִלבּ וֹ ְ ּב ִלי ִה ְרהוּר
ְּכלָ ל:

ð"òì

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