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חק לישראל – פרשת שמות יום א'
תורה -
)א (

שמות פרק א'

יש וּבֵ יתוֹ ָּבא ּו:
ש ָראֵ ל הַ ָּב ִאים ִמצְ ָריְ ָמה אֵ ת יַעֲ קֹב ִא ׁ
וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ

יש וּבֵ יתוֹ ָּבא ּו:
וְ אֵ ּ ֶלה ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ָּב ִאים ִמצְ ָריְ ָמה אֵ ת ַיעֲ קֹב ִא ׁ

)א(

)א( וְ ִא ֵּלין ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי

יה ַעל ּו:
ית ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל דְּ ַעל ּו ְל ִמצְ ָריִ ם ִעם יַעֲ קֹב ְּגבַ ר ֶו ֱאנ ַׁש ּ ֵב ֵ

)ב( ְראוּבֵ ן ִׁש ְמעוֹ ן לֵ וִ י וִ יהו ָּדה) :ב( ְראוּבֵ ן ִׁש ְמעוֹ ן לֵ וִ י וִ יהו ָּדה:

)ג( יִ שּׂ ָ שׂ כָ ר זְ בוּלֻ ן ו ִּבנְ י ִ
ָמן) :ג( יִ שּׂ ָ שׂ כָ ר זְ בוּלֻ ן ו ִּבנְ י ִָמן:
שר) :ד( דָּ ן וְ נ ְַפ ּ ָת ִלי ּ ָגד וְ אָ ׁ ֵשר:
)ד( דָּ ן וְ נ ְַפ ּ ָת ִלי ָּגד וְ אָ ׁ ֵ

)ב( ְראוּבֵ ן ִׁש ְמעוֹ ן לֵ וִ י וִ יהו ָּדה:

)ג( יִ שּׂ ָ שׂ כָ ר זְ בוּלֻ ן ו ִּבנְ י ִָמן:

)ד( דָּ ן וְ נ ְַפ ּ ָת ִלי ּ ָגד וְ אָ ׁ ֵשר:

)ה( וַ יְ ִהי ּ ָכל נֶפֶ ׁש יֹצְ אֵ י י ֶֶר ְך יַעֲ קֹב ִׁש ְב ִעים נָפֶ ׁש וְ יוֹ סֵ ף הָ יָה ְב ִמצְ ָריִ ם) :ה( וַ יְ ִהי ָּכל
נֶפֶ ׁש יֹצְ אֵ י י ֶֶר ְך ַיעֲ קֹב ִׁש ְב ִעים נָפֶ ׁש וְ יוֹ סֵ ף הָ יָ ה ְב ִמצְ ָריִ ם) :ה( וַ הֲ וָ ה ָּכל נ ְַפ ׁ ָש ָתא נ ְַפקֵ י י ְַר ָּכא ְדיַעֲ קֹב
ׁ ַש ְב ִעין נ ְַפ ׁ ָשן וְ יוֹ סֵ ף דַּ הֲ וָ ה ְּב ִמצְ ָריִ ם:

)ו( וַ יּ ָָמת יוֹ סֵ ף וְ כָ ל אֶ חָ יו וְ כֹל הַ דּ וֹ ר הַ הוּא:
הַ הוּא) :ו( ו ִּמית יוֹ סֵ ף וְ כָ ל אֲ חוֹ ִהי וְ כֹל דָּ ָרא הַ הוּא:

)ו(

וַ יּ ָָמת יוֹ סֵ ף וְ כָ ל אֶ חָ יו וְ כֹל הַ דּ וֹ ר

רש"י
)א( ואלה שמות בני ישראל  -אע"פ שמנאן
בחייהן בשמותן חזר ומנאן במיתתן להודיע
חבתן שנמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסן
במספר ובשמותם שנא' )ישעי' מ( המוציא
במספר צבאם לכולם בשם יקרא )שמ"ר(:
)ה( ויוסף היה במצרים  -והלא הוא ובניו

נביא

היו בכלל שבעים ומה בא ללמדנו וכי לא
היינו יודעים שהוא היה במצרים אלא
להודיעך צדקתו של יוסף .הוא יוסף הרועה
את צאן אביו .הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה
מלך ועומד בצדקו:

– ישעיה כז' ו'-יא'

תנוּבָ ה) :ו( יתכנשון
ש ָראֵ ל ו ָּמ ְלא ּו ְפנֵי ֵתבֵ ל ְּ
)ו( הַ ָּב ִאים י ְַׁש ֵר ׁש יַעֲ קֹב יָצִ יץ וּפָ ַרח יִ ְ ׂ
מביני גלותהון ויתובון לארעהון תמן יתילידון דבית יעקב יפשון ויסגון דבית ישראל וימלון אפי תבל בני
בנין:

הַ ְּכ ַמ ַּכת ַמ ּ ֵכה ּו ִה ָּכה ּו ִאם ְּכהֶ ֶרג הֲ ֻרגָ יו ה ָֹרג:

) ז(
קטילוה יתקטיל:

)ז( הכמחתא דהוה מחי מחוהי אם כקטול

אסאָ ה ְּב ׁ ַש ְלחָ ּה ְּת ִריבֶ ּנָה הָ גָ ה ְּברוּחוֹ הַ ָּק ׁ ָשה ְּ
)ח( ְּבסַ ְּ
ביוֹ ם קָ ִדים) :ח( בסאתא דהויתא
כאיל בה יכילון לך דהויתא שלח ומעיק להון הגי עליהון במלא מתקיף עליהון ביום לוט:
)ט( לָ כֵ ן ְּבזֹאת יְ כֻ ּ ַפר עֲ וֹ ן יַעֲ קֹב וְ זֶה ָּכל ּ ְפ ִרי הָ ִסר חַ ּ ָטאתוֹ ְּבשׂ וּמוֹ ָּכל אַ ְבנֵי
מנִ ים) :ט( בכן בדא ישתביקון חובי בית
ִמזְ ּ ֵבחַ ְּכאַ ְבנֵי גִ ר ְמנ ּ ָֻפצוֹ ת לֹא יָקֻ מ ּו אֲ ׁ ֵש ִרים וְ חַ ּ ָ
יעקב ודין כל עובדי אסטיות חובוהי בשויותה כל אבני אגורא כאבנא גיר מנפצן לא יתקימון אשריא
וחנסנסיא:

)י( ִּכי ִעיר ְּבצו ָּרה ָּב ָדד נָוֶה ְמ ׁ ֻש ָּלח וְ נֶעֱ זָב ַּכ ּ ִמ ְד ָּבר ׁ ָשם יִ ְר ֶעה ֵעגֶל וְ ׁ ָשם יִ ְר ָּבץ
לה ְס ִעפֶ יהָ ) :י( ארי קרתא דהות כריכא בלחודא תתב תהא מטלטלא ושביקא כמדברא בה יגיחון
וְ ִכ ָּ
צדיקיא ויבזון ית נכסהא ויסופון משריתהא מלמפק:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת שמות יום א'
יר ּה ִּת ּ ׁ ָשבַ ְרנָה נ ִָׁשים ָּבאוֹ ת ְמ ִאירוֹ ת אוֹ ָת ּה ִּכי לֹא ַעם ִּבינוֹ ת הוּא
)יא( ִּביב ֹׁש ְקצִ ָ
ֹשה ּו וְ יֹצְ רוֹ לֹא יְ חֻ ּנֶנּ ּו) :יא( יתקצר חיליהון ויבהתון בעובדיהון יתברון
ֲמנּ ּו ע ֵ ׂ
ַעל ּ ֵכן לֹא יְ ַרח ֶ
נשיא עלן לבית דחלתהון ומלפן יתהון ארי לא עם סוכלתן אינון על כן לא ירחם עליהון דעבדינון
ודברנון לא יחוס עליהון:

רש"י
)ו( הבאים ישרש יעקב  -הלא ידעתם מה
עשיתי בראשונה הבאים למצרים אשר השריש
יעקב צצו ופרחו שם עד )אשר( מלאו פני תבל
תנובה:
)ז( הכמכת מכהו הכהו  -הראיתם בגבורתי
שכמכת המכה יעקב הכתיו הם טבעום במים
ואני טבעתים במים יש תמיהו' שהם
מתקיימו' כגון זו וכגון )שמואל א ב'( הנגלה
נגלתי אל בית אביך )יחזקאל ח( הרואה אתה
מה המה עושים .אם כהרג  -ישראל שהיו
הרוגין של פרעה הורג פרעה ועמו:
)ח( בסאסאה  -באותה מדה .בשלחה
תריבנה  -כששילחה מצרים את ישראל
תריבנה המדה בסאה שלה .הגה ברוחו
הקשה ,הגה  -דבר בדבורו הקשה .ביום
קדים ביום ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה
)שמות יד(:
)ט( לכן  -גם עתה בזאת היה מתכפר עון
יעקב לזכות להגאל כמאז .וזה כל פרי -
הטוב לו להסיר חטאתו אם ישים כל אבני
מזבחות במותיו כאבני גיר מנופצות מדוקרות
וכן )תהלים קלז( ונפץ את עולליך וכן )ירמיה
יג( ונפצתים איש )אל אחיו( ,גיר מין צבע

כתובים

הוא .לא יקומו אשרים וחמנים  -למען לא
יקימו להם עכו"ם:
)י( כי עיר בצורה בדד  -כי בעשותם זאת
עיר בצורה של ישמעאל תהיה בדד והנוה
יהיה משולח ונעזב כמדבר .שם ירעה עגל -
אפרים ירשנו שקרוי עגל שנא' )ירמיה לא(
כעגל לא לומד .וכלה סעיפיה  -ענפיה:
)יא( ביבש קצירה  -קצירי שרשיה כמו תשלח
קצירה )תהלים פ( ועשה קציר )איוב יד(
כלומר כשתכלה זכות מעט שכיבד את אביו
אז תשברנה סעיפיה .נשים באות מאירות
אותה  -עם חלש כנשים ידליקום כך ת"י,
מאירות כמו )מלאכי א( ולא תאירו מזבחי
חנם וכן פתר דונש מחמת שהעצים יהיו
יבשים יהיו נוחים להדליק אבל מנחם פתר
מלקטות כמו אריתי מורי )שיר השירים ה(
וארוה כל עוברי דרך )תהלים פ( השיב לו
דונש והלא כתיב ביבש קצירה ובענפים יבשים
אין מלקטין פרי וכן רבותינו שאסרו לקבל
מהן צדקה מפני הטעם הזה שאמרו בבא
בתרא פ"ק )דף י'( לית ליה ביבש קצירה
תשברנה:

 -משלי פרק פרק יא' כה'-ל'

)כה( נֶפֶ ׁש ְּב ָרכָ ה ְת ֻד ּ ׁ ָשן ו ַּמ ְרוֶ ה ַּגם הוּא יוֹ ֶרא:

)כה( נפשא דברכתא תדהן ומן דמאלף אף הוא

יליף:

ֹאש ַמ ְׁש ִּביר:
מנ ֵַע ָּבר יִ ְ ּקבֻ ה ּו ְלאוֹ ם ו ְּב ָרכָ ה ְלר ׁ
ֹ

)כו(
נשבקוניה לבעל דבבוי וברכתא תהוי לאנא דמזבן:

ׁשֹחֵ ר טוֹ ב יְ בַ ֵּק ׁש ָרצוֹ ן וְ ד ֵֹר ׁש ָר ָעה ְתבוֹ אֶ נּ ּו:

)כז(
בישתא אתיא עלוי:

)כו( מן דכלא עבורא באולצנא

)כז( דמקדים טבתא בעי צבינא ותבע
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חק לישראל – פרשת שמות יום א'
יקים יִ ְפ ָרח ּו:
בּ וֹ טֵ חַ ְּב ָע ְׁשרוֹ הוּא יִ ּפֹל וְ כֶ ָעלֶ ה צַ דִּ ִ

)כח(
טרפא צדיקי מפרחין:

)כט( עֹכֵ ר ּ ֵביתוֹ יִ נְ חַ ל רוּחַ וְ עֶ בֶ ד אֱוִ יל לַ חֲכַ ם לֵ ב:

)כח( דמסבר בעותריה הוא נפל ואיך

)כט( עכר ביתיה ירית פהתא וסכלא יהוי

עבדא לחכים לבא:

)ל( ּ ְפ ִרי צַ דִּ יק ֵעץ חַ ִּיים וְ לֹקֵ חַ נְפָ ׁשוֹ ת חָ כָ ם:

)ל( פרוי דצדיקא אילנא דחיי ומקבלנותא דנפשי

חכמתא:

רש"י
)כה( נפש ברכה  -שהוא ותרן בממונו וכל
לשון ברכה פישון בלעז .ומרוה  -שמשביע
את העניים .גם הוא יורא  -ישבע טוב:
)כו( מונע בר  -מלמד תורה:
)כז( שוחר טוב  -החפץ להדריך את הבריות
בדרך טובה ומוכיח ומיסר אותם .יבקש רצון
 הוא חפץ שיהיה הקב"ה רוצה בם ומתפיי'עמם ,רצון ,אפיימינ"ט בלעז:
)כט( עוכר ביתו ינחל רוח  -אדם עצל

משנה

שינחל רוח תמיד ואינו יגע בתורה ולא
במלאכה סוף עוכר את בני ביתו שאין להם
מה לאכול:
)ל( פרי צדיק  -גמול פירות מעשה הצדיקים
עץ חיים הם לעולם .ולוקח נפשות חכם -
מי שהוא חכם קונה לו נפשו' שמלמד' דרך
טוב והרי הם לו כאלו קנאם כענין שנאמר
ואת הנפש אשר עשו בחרן )בראשי' יב(:

 -פאה פרק ד'

)א( הַ ּ ֵפאָ ה נִ ּ ֶתנֶת ִּב ְמחֻ ָּבר לַ ַּק ְרקַ עְּ .ב ָד ִלית וּבְ ֶדקֶ לַּ ,ב ַעל הַ ַּביִ ת מוֹ ִריד ו ְּמחַ ֵּלק
לָ עֲ נִ ִּייםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף ַּבח ֲִליקֵ י אֱגוֹ זִ ים .אֲ ִפלּ ּו ִת ְׁש ִעים וְ ִת ְׁש ָעה
אוֹ ְמ ִרים ְלחַ ֵּלק וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר לָ בֹז ,לָ זֶה ׁשוֹ ְמ ִעיןֶ ׁ ,שאָ ַמר ַּכהֲלָ כָ ה:
רע"ב ) -א( הפאה ניתנת במחובר  -דכתיב
)ויקרא יט( לעני ולגר תעזוב ,הנח לפניהם
והם יבוזו :בדלית  -גפן המודלית על גבי
עצים או על גבי אילנות :מוריד ומחלק -
דכתיב )שם( תעזוב אותם ,אותם שאין בהם
סכנה אתה עוזב לפניהם ,ואי אתה עוזב

אותם שיש סכנה בעלייתם ,אלא מוריד מן
האילן ומחלק להם :בחליקי אגוזים  -על
שם שאילנות של אגוזים חלקים ואין בהם
קשרים כשאר אילנות קרויין חליקי אגוזים,
ואין הלכה כר' שמעון :אפילו תשעים ותשעה
 -ארישא קאי ,בפאה הניתנת במחובר:

)ב( ְּב ָד ִלית וּבְ ֶדקֶ ל אֵ ינוֹ כֵ ן ,אֲ ִפלּ ּו ִת ְׁש ִעים וְ ִת ְׁש ָעה אוֹ ְמ ִרים לָ בֹז וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר
ְלחַ ֵּלק ,לָ זֶה ׁשוֹ ְמ ִעיןֶ ׁ ,שאָ ַמר ַּכהֲלָ כָ ה:

רע"ב

) -ב( בדלית ובדקל  -שמצותן

בתלוש:

)ג( נ ַָטל ִמ ְקצָ ת ּ ֵפאָ ה וּזְ ָרקָ ּה ַעל הַ ּ ְׁשאָ ר ,אֵ ין לוֹ בָ ּה ְּכלוּם .נָפַ ל לוֹ ָעלֶ יהָ  ,וּפֵ ַרשׂ
ימ ּנָה .וְ כֵ ן ְּבלֶ קֶ ט ,וְ כֵ ן ְּבע ֶֹמר הַ ּ ִׁש ְכחָ ה:
ירין אוֹ תוֹ הֵ ֶ
ַט ִ ּליתוֹ ָעלֶ יהָ ַ ,מעֲ ִב ִ
רע"ב ) -ג( נטל  -אחד מן העניים מקצת
פאה שלקט כבר וזרק לו על השאר כדי
לקנות :אין לו בה כלום  -אפילו במה שלקט

דקונסין אותו ומוציאין ממנו התלוש
והמחובר :נפל לו עליה וכו'  -אף על גב
דארבע אמות של אדם קונות לו בסמטא
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חק לישראל – פרשת שמות יום א'
ובצדי רשות הרבים ,הכא בשדה חבירו לא
תקינו ליה רבנן שיקנו לו ארבע אמותיו .אי
נמי כיון דנפיל עליה ,גלי דעתיה דבנפילה

ניחא ליה דלקני ,בארבע אמות לא ניחא ליה
דלקני:

)ד( ּ ֵפאָ ה אֵ ין קוֹ צְ ִרין אוֹ ָת ּה ְּב ַמ ָּגלוֹ ת ,וְ אֵ ין עוֹ ְק ִרין אוֹ ָתהּ ְּבקַ ְרדֻּ ּמוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא
יש אֶ ת ֵר ֵעה ּו:
יַכּ ּו ִא ׁ
לש אַ ְב ָעיוֹ ת ַּביּוֹ םַּ ,ב ּ ׁ ַשחַ ר וּבַ חֲצוֹ ת וּבַ ּ ִמנְ חָ הַ .ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,לֹא
)ה( ׁ ָש ׁ
אָ ְמר ּו אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְפחֹת ּוַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,לֹא אָ ְמר ּו אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא
יוֹ ִסיפ ּוֶ ׁ .של ֵּבית נָמֵ ר הָ י ּו ְמלַ ְ ּק ִטין ַעל הַ חֶ בֶ ל ,וְ נוֹ ְתנִ ים ּ ֵפאָ ה ִמ ָּכל אוֹ ָמן וְ אוֹ ָמן:
רע"ב ) -ה( שלש אבעיות ביום  -שלש
פעמים מתגלה בעל הבית ונראה בתוך שדהו
כדי שיקחו העניים פאה .אבעיות לשון גלוי,
נבעו מצפוניו )עובדיה א( ,מתרגמינן אגליין
מטמרוהי :בשחר  -מפני המיניקות שבניהם
ישנים בשחר ואז יש להם פנאי ללקט :ובחצות
 מפני התינוקות שדרכן לצאת בחצותוהולכים ללקוט פאה :ובמנחה  -מפני
הזקנים ההולכים על משענתם ואין מגיעים
לשדה עד שעת המנחה :שלא יפחתו  -משלש

עתים הללו .והלכה שאין נותנין פאה אלא
בשלש עתים הללו ,אין פוחתין מהן ואין
מוסיפין עליהם :של בית נמר  -שם מקום
כדכתיב )במדבר לב( את בית נמרה .קושרים
חבל בצד הקמה וקוצרים והולכים עד שיכלה
החבל ומניחים פאה לכל החבל ,וחוזרים
וקושרים ומניחים פאה ,והיינו מכל אומן
ואומן ,כלומר ,מכל שורה ושורה ,ועל זה
מזכירין אותן לשבח:

נִת ַּגיֵּרָ ּ ,פטוּר ִמן הַ ֶּלקֶ ט ו ִּמן הַ ּ ִׁש ְכחָ ה ו ִּמן
ש ֵדה ּו וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ְ
)ו( נ ְָכ ִרי ׁ ֶש ָּקצַ ר אֶ ת ָ ׂ
הַ ּ ֵפאָ הַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ְמחַ יֵּב ְּב ִׁש ְכחָ הֶ ׁ ,שאֵ ין הַ ּ ִׁש ְכחָ ה אֶ ָּלא ִב ְׁש ַעת הָ ִע ּמוּר:

רע"ב ) -ו( נכרי שקצר את שדהו וכו' -
דכתיב גבי לקט ופאה ובקצרכם ,פרט
לכשקצרוה נכרים ,וגבי שכחה כתיב )דברים
כד( כי תקצור קצירך ושכחת עומר ,מכאן
אמרו נכרי שקצר שדהו ואחר כך נתגייר
פטור :שאין השכחה אלא בשעת עמור -
ובשעת עמור מיהא גר היה וחייב בכל

המצוות ,ורבנן סברי הואיל ואיכא שכחה
בעמור ואיכא שכחה בקמה כדכתיב )שם(
ושכחת עומר בשדה ,לרבות שכחת קמה ,את
שישנו בשכחת קמה ישנו בשכחת עומר ,והאי
נכרי שקצר שלא היה בשכחת קמה דאותה
שעה נכרי היה ,אף על פי שעכשיו נתגייר
אינו בשכחת עמור .ואין הלכה כר' יהודה:

יש קָ ָמה וּפָ ָדה קָ ָמה ,חַ ּיָב .עֳ ָמ ִרין וּפָ ָדה עֳ ָמ ִרין ,חַ יָּב .קָ ָמה וּפָ ָדה
)ז( ִה ְקדִּ ׁ
עֳ ָמ ִריןְ ּ ,פטו ָּרהֶ ׁ ,ש ִּב ְׁש ַעת חוֹ בָ ָת ּה הָ יְ ָתה פְ טו ָּרה:
רע"ב ) -ז( קמה ופדה עומרים פטורה -
דמקרא דממעטינן קציר נכרי ,ממעטינן נמי
קציר הקדש דלאו קצירך הוא .ולענין שכחה

פליגי רבי יהודה ורבנן בהקדיש קמה ופדה
עומרים ,כי היכי דפליגי בנכרי שקצר שדהו
ואחר כך נתגייר:

שרוֹ ת ,ו ְּפ ָדאָ ן,
יש ּ ֵפרוֹ ָתיו ַעד ׁ ֶשלּ ֹא בָ א ּו ְלעוֹ נַת הַ ּ ַמ ַע ְ ׂ
)ח( ַּכיּוֹ צֵ א בוֹ  ,הַ ּ ַמ ְקדִּ ׁ
ישן ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ְמר ּו
חַ יּ ִָביןִ .מ ּ ׁ ֶש ָּבא ּו ְלעוֹ נַת הַ ּ ַמ ַע ְ ׂשרוֹ ת ,ו ְּפ ָדאָ ן ,חַ יּ ִָביןִ .ה ְקדִּ ׁ ָ
וּגְ ָמ ָרן הַ ִּגזְ ָּבר ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ּ ְפ ָדאָ ןְ ּ ,פטו ִּריםֶ ׁ ,ש ִּב ְׁש ַעת חוֹ בָ ָתן הָ י ּו ְפטו ִּרים:
רע"ב ) -ח( עד שלא באו לעונת המעשרות
 היינו מרוח כשהוא משוה פני הכרי ברחת,אם באותה שעה היו ביד הגזבר פטורים .ואם

לאו ,אין ההקדש פוטרן :וגמרן הגזבר -
שנגמרו בעודן ביד הגזבר:
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יעזֶר אוֹ ֵמר,
יש ּ ְפלוֹ נִ י ָענִ יַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
)ט( ִמי ׁ ֶש ָּלקַ ט אֶ ת הַ ּ ֵפאָ ה וְ אָ ַמר ה ֲֵרי זוֹ ְל ִא ׁ
אשוֹ ן .הַ ֶּלקֶ ט וְ הַ ּ ִׁש ְכחָ ה
ָזכָ ה לוֹ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,יִ ְּתנ ֶּנָה ְל ָענִ י ׁ ֶש ִּנ ְמצָ א ִר ׁ
וְ הַ ּ ֵפאָ ה ׁ ֶשל נָכְ ִרי חַ יָּב ְּב ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ִהפְ ִקיר:
רע"ב ) -ט( רבי אליעזר אומר זכה לו -
פלוגתא דרבי אליעזר ורבנן בעשיר שלקט
פאה לזכות בה לעני ,דרבי אליעזר סבר
אמרינן תרי מגו ,מגו דאי בעי מפקר לנכסיה
והוי עני וחזי ליה השתא נמי חזי ליה ,ומגו
דאי בעי זכי לנפשיה זכי נמי לחבריה .ורבנן
סברי חד מגו אמרינן ,תרי מגו לא אמרינן.
אבל מעני לעני ,דברי הכל זכה לו .והלכה

כחכמים :של נכרי חייב במעשרות  -דהואיל
ואין הנכרי חייב בלקט שכחה ופאה ,הוי להו
כשאר תבואה של נכרי שחייבת במעשר :אלא
אם כן הפקיר  -לעניים ולעשירים דהפקר
פטור מן המעשר .ומתניתין רבי מאיר היא
דאמר אין קנין לנכרי בארץ ישראל להפקיע
מן המעשר .ואין כן הלכה:

ירה .קָ צַ ר ְמלֹא יָדוֹ ָ ּ ,תלַ ׁש ְמלֹא קֻ ְמצוֹ ,
)י( אֵ יזֶה ּו לֶ קֶ ט .הַ נּוֹ ׁ ֵשר ִּב ְׁש ַעת הַ ְּקצִ ָ
ְ
ְ
ִה ָּכה ּו קוֹ ץ וְ נָפַ ל ִמיָּדוֹ לָ אָ ֶרץֲ ,ה ֵרי הוּא ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ תּ .תוֹ ך הַ יָּד וְ תוֹ ך הַ ּ ַמ ָּגל
ֹאש הַ ּ ַמ ָּגלַ ,ר ִּבי
ֹאש הַ יָּד וְ ר ׁ
לָ עֲ נִ ִּיים .אַ חַ ר הַ יָּד וְ אַ חַ ר הַ ּ ַמ ָּגלְ ,לבַ ַעל הַ ָּביִ ת .ר ׁ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,לָ עֲ נִ ִּייםַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,לבַ ַעל הַ ָּביִ ת:
רע"ב ) -י( הנושר בשעת הקצירה  -שבלים
הנופלים בשעת הקצירה :הכהו קוץ  -כל
היכא דנושר מחמת אונס אינו לקט דכתיב
)ויקרא יט( ולקט קצירך ,אין לקט אלא
מחמת קציר :תוך היד  -אנשר קאי ,כלומר,
תוך היד ונשר ,תוך המגל ונשר דהנושר מתוך
היד ומתוך המגל ,לעניים .אבל הנושר מאחר
היד מנדנוד ידו ומאחר המגל מכח תנועת

המגל ,לבעל הבית ,דאין זה בדרך קצירה:
ראש היד  -כשידו מלאה ויש שבלים בין
ראשי אצבעותיו לפס ידו הנושר מהן ,וכן
הנושר מראש המגל :רבי ישמעאל אומר
לעניים  -דדמי לתוך היד ולתוך המגל :ור'
עקיבא אומר לבעל הבית  -דמדמי ליה
לאחר היד ולאחר המגל .והלכה כרבי עקיבא:

)יא( ח ֵֹרי הַ ְּנ ָמ ִלים ׁ ֶש ְּבתוֹ ְך הַ ָּק ָמה ,הֲ ֵרי הֵ ן ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ תֶ ׁ .ש ְ ּלאַ חַ ר הַ קּ וֹ צְ ִרים,
הָ ֶע ְליוֹ נִ ים לָ עֲ נִ ִּיים ,וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ׁ ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ תַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹל
לָ עֲ נִ ִּייםֶ ׁ ,ש ְּספֵ ק לֶ קֶ ט לֶ קֶ ט:

רע"ב ) -יא( חורי הנמלים  -דרך הנמלים
להכניס תבואה בחוריהן :שבתוך הקמה  -עד
שלא התחילו לקצור :של בעל הבית  -שאין
לעניים בקמה כלום :שלאחר הקוצרים -
לאחר שהתחילו לקצור חיישינן שמא הביאו
שם הנמלים מן הלקט הלכך החטים
העליונים שבחורים ,או שבלים העליונים
לעניים ,דיש שם מן הלקט .אבל חטים
התחתונים ,לבעל הבית ,דמן הקמה היה.

ואלו הן העליונים ,כל שהן לבנים .ואלו הן
התחתונים ,הירוקים שנוטים להשחיר וניכרים
שהם ישנים :רבי מאיר אומר הכל לעניים -
שאי אפשר לגורן בלא ירקון ושמא אלו
הירוקים מן התבואה חדשה שקצרו עכשיו
שיש בה חלק לעניים :שספק לקט לקט -
דכתיב )שם( לעני ולגר תעזוב ,הנח לפניהם
משלך ,והלכה כרבי מאיר:
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גמרא

 -ברכות דף ו' ע"ב

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא
בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו שנאמר מי בכם ירא ה' שומע
בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו אם לדבר מצוה הלך נוגה לו
ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו יבטח בשם ה' מאי טעמא משום דהוה
ליה לבטוח בשם ה' ולא בטח:
אמר רבי יוחנן בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה
עשרה מיד הוא כועס שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה אמר
רבי חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו
וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו ואברהם
אבינו מנא לן דקבע מקום דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר
עמד שם ואין עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמוד פינחס ויפלל :אמר רבי
חלבו אמר רב הונא היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה אמר אביי
לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למרהט שנאמר נרדפה לדעת את
ה' אמר רבי זירא מריש כי הוה חזינא להו לרבנן דקא רהטי לפרקא
בשבתא אמינא קא מחליין רבנן שבתא כיון דשמענא להא דרבי תנחום
אמר רבי יהושע בן לוי לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת
שנאמר אחרי ה' ילכו כאריה ישאג וגו' אנא נמי רהיטנא :אמר רבי זירא
אגרא דפרקא רהטא אמר אביי אגרא דכלה דוחקא אמר רבא אגרא
דשמעתא סברא:
רש"י על הגמרא
משאיל בו  -מה טיבו של פלוני ,למה לא
בא :ירא את ה'  -שהיה רגיל לבא אליו:
אשר הלך חשכים ואין נוגה לו  -אשר עתה
הלך למקום חשך ,אשר ימנע עצמו מלהשכים
לפתחי :ואין עונה  -שיעור שיוכלו לענות
דבר קדושה :אלהי אברהם  -שקבע מקום
לתפלתו :בעזרו  -כדרך שהיה עוזר
לאברהם :אל יפסיע פסיעה גסה  -לפי
שמראה בעצמו שעכוב בית הכנסת דומה
עליו כמשוי :נרדפה  -לשון מרוצה משמע,
שהרודף רץ :לפרקא  -לשמוע הדרשה:

מחליין רבנן שבתא  -דאמר מר )שבת דף
קי"ג ב( אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת,
שנאמר אם תשיב משבת רגלך :אגרא דפרקא
 עיקר קבול שכר הבריות הרצים לשמועדרשה מפי חכם היא שכר המרוצה ,שהרי
רובם אינם מבינים להעמיד גרסא ולומר
שמועה מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר
למוד :אגרא דכלה  -שבת שלפני הרגל,
שהכל נאספין לשמוע הלכות הרגל :אגרא
דשמעתא סברא  -שהוא יגע וטורח ומחשב
להבין טעמו של דבר:
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חק לישראל – פרשת שמות יום א'
זוהר

– שמות דף ג' ע"א

ְּתלָ ָתא ִאינּ וּן דְּ ַד ְחיָין ְׁש ִכינְ ּ ָתא ֵמ ָע ְל ָמא ,וְ גַ ְר ִמין ,דְּ ִדיו ֵּריהּ דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
וחין וְ לָ א ִא ְׁש ְּת ַמע קַ ֵּליהוֹ ן .וְ ִא ֵּלין ִאינּ וּן:
ָשא צַ וְ ִ
לָ א הֲוֵ י ְּב ָע ְל ָמא ,וּבְ נִ י נ ׁ ָ
ַמאן )דף ג' ע"ב( דְּ ׁ ָש ִכיב ַּב ִּנדָּ הְּ ,בגִ ין דְּ לֵ ית ִמ ְסאֲ ב ּו ּ ַת ִּקיף ְּב ָע ְל ָמא ַּבר ִמ ְּסאֲב ּו
דְּ נִ דָּ הִ .מ ְסאֲב ּו דְּ נִ דָּ ה קַ ְׁשיָא ִמ ָּכל ִמ ְסאֲ ב ּו דְּ ָע ְל ָמאִ ,א ְס ְּתאַ ב ִאיה ּו ,וְ כָ ל
יהְּ ,בכָ ל א ֲָתר דְּ אַ זְ ִלין ִא ְתדַּ ְחיָיא ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִמן
יה יִ ְס ּ ַתאֲ בוּן ִע ּ ֵמ ּ
דְּ ִמ ְתקָ ְר ִבין ַּבהֲ ֵד ּ
יה ,וְ ַעל הַ הוּא ז ְַר ָעא
ישין ַעל ַּג ְר ֵמ ּ
קַ ַמיְ יה ּו .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא דְּ גָ ִרים ַמ ְר ִעין ִּב ִׁ
דְּ יוֹ ִליד ,דְּ כֵ יוָ ן דְּ יִ ְק ַרב ַּבר נ ָׁש ְלגַ ֵּבי נִ דָּ ה ,הַ הוּא ִמ ְסאֲב ּו דָּ ִליג עֲ לוֹ י ,וְ יִ ְׁש ּ ָתאַ ר
יפין דִּ ילֵ יהּ  ,ז ְַר ָעא דְּ יוֹ ִליד ְּבהַ הוּא ׁ ַשעֲ ָתא) ,ס"א מסאבו( ַמ ְׁש ִכין עֲ לוֹ י
ְּבכָ ל ׁ ַשיְ ִ
יה ִאיה ּו
רוּחַ ִמ ְסאֲב ּו .וְ כָ ל יוֹ מוֹ י יְ הֵ א ִּב ְמסָ אֲ ב ּו ,דְּ הָ א ִּבנְ ָינָא וִ יסוֹ ָדא דִּ ילֵ ּ
ִּב ְמסָ אֲ ב ּו ַרב וְ ַת ִ ּקיף ִמ ָּכל ְמסַ אֲ בָ א דְּ ָע ְל ָמא ,דְּ ִמיָּד דְּ קָ ִריב ַּבר נ ָׁש ְלגַ ּ ֵבי נִ דָּ ה,
הַ הוּא ִמ ְסאֲב ּו דָּ ִליג עֲ לוֹ י ,דִּ ְכ ִּתיב) ,ויקרא ט"ו( ו ְּת ִהי נִ דָּ ָת ּה ָעלָ יו:
ָימא ִּב ְר ׁש ּו אַ ח ֲָרא,
ַמאן דְּ ׁ ָש ִכיב ְּבבַ ת אֵ ל נֵכָ ר ,דְּ אָ ִעיל ְּב ִרית קוֹ ֶד ׁש וְ אָ ת קַ יּ ָ
דִּ ְכ ִּתיב) ,מלאכי ב'( וּבָ ַעל ַּבת אֵ ל נֵכָ ר .וְ ָתנֵינָן ,לֵ ית ִקנְ אָ ה קָ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ישא ,וְ ָרזָא
ָימא דִּ ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ישא ,דְּ ִאיה ּו קַ יּ ָ
הוּאַּ ,בר ִקנְאָ ה דִּ ְב ִרית קַ דִּ ׁ ָ
ימנו ָּתאָ .מה ְּכ ִתיב )במדבר כ"ה( וַ יָּחֶ ל הָ ָעם ִלזְ נוֹ ת אֶ ל ְּבנוֹ ת מוֹ אָ ב ִמיַּד
דִּ ְמהֵ ָ
ש ָראֵ ל:
וַ ִּיחַ ר אַ ף ה' ְּביִ ְ ׂ
יתא ,דִּ ְכ ִתיב) ,במדבר
ידיְ יה ּוִ ,א ְת ַענְ ׁש ּו ְּבקַ ְד ִמ ָ
ישי ַע ּ ָמא דְּ י ְָדע ּו וְ לא ִמח ּו ִּב ַ
ֵר ּ ׁ ֵ
אשי הָ ָעם וְ הוֹ קַ ע אוֹ ָתם לָ ה' ֶנ ֶגד הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁשִ .ר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר,
כ"ה( קַ ח אֶ ת ָּכל ָר ׁ ֵ
יה ִא ְּת ַמר )תהלים פ"ד( ִּכי
ַמאי נֶגֶ ד הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁשֶ .נ ֶגד הַ ְּב ִרית דְּ ִא ְק ֵרי ׁ ֶש ֶמ ׁש ,וַ עֲ לֵ ּ
ֱלהיםֶ ׁ .ש ֶמ ׁש ו ָּמגֵ ן )רכ"ד ב'(:
ׁ ֶש ֶמ ׁש ו ָּמגֵ ן ה' א ִ
ישא
ישאַ .מה ׁ ֶש ֶמ ׁש ז ַָרח וְ אַ נְ ִהיר ַעל ָע ְל ָמא ,אוּף הָ ִכי ְּב ִרית קַ דִּ ׁ ָ
דָּ א ְּב ִרית קַ דִּ ׁ ָ
ז ַָרח וְ אַ נְ ִהיר גּ וּפָ א דְּ ַּבר נ ָׁשָ .מגֵ ן:
יה דְּ ַּבר
ישא ָמגֵ ן עֲ לֵ ּ
יה דְּ ַּבר נ ָׁש ,אוּף הָ ִכי ְּב ִרית קַ דִּ ׁ ָ
ַמה ָמגֵ ן ִאיה ּו ְלאַ ָּגנָא עֲ לֵ ּ
יה וְ ָדא הוּא
יה ,לֵ ית נִ זְ קָ א ְּב ָע ְל ָמא ,דְּ י ִָכיל ְל ִמ ְק ַרב ַּב ֲה ֵד ּ
נ ָׁש ,ו ַּמאן דְּ נ ִָטיר לֵ ּ
נֶגֶ ד הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁש:
יה.
ישי ַע ּ ָמא ,יִ ּ ָת ְפסוּן ְּבכָ ל דָּ ָרא וְ ָד ָרא ְּבחוֹ בָ א דָּ אִ ,אי י ְָד ִעין וְ לָ א ְמקַ נְ ִאין לֵ ּ
ֵר ׁ ֵ
ְ
יה ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְּבהַ אי ְּב ִריתַ ,מאן
ְּבגִ ין דְּ חוֹ בָ א דָּ א ָעלַ יְ יה ּוְ ,לקַ נָאָ ה לֵ ּ
דְּ אָ ִעיל ְקדו ׁ ָּשה דָּ א ִּב ְר ׁשו ָּתא אַ ח ֲָרא ,עֲ לֵ יהּ ְּכ ִתיב )שמות כ'( לֹא יִ ְהיֶה ְלךָ
אֱ לֹ ִהים אֲ חֵ ִרים ַעל ּ ָפנַי .לֹא ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶ ה לָ הֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם ִּכי אָ נ ִֹכי ה' ֱאלֹהֶ ָ
יך
יהַ .מאן דִּ ְמ ׁ ַש ּ ֵקר
אֵ ל קַ ּנָא וְ כ ָֹּלא ִקנְ אָ ה ח ֲָדא .וְ ַעל דָּ א ִא ְת ַד ְחיָיא ְׁש ִכינְ ּ ָתא ִמקָ ֵמ ּ
ש ֵריהּ דְּ ַּבר נ ָׁשְּ ,כ ִאילּ ּו ְמ ׁ ַש ֵּקר ִּב ְׁש ָמא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ישא ְדחָ ִתים ִּב ְב ָ ׂ
ִּב ְב ִרית קַ דִּ ׁ ָ
יה חוּלָ קָ א
יה ְּב ַמ ְל ָּכא ,לֵ ית לֵ ּ
הוּאַ ,מאן דִּ ְמ ׁ ַש ּ ֵקר חוֹ ָת ָמא דְּ ַמ ְל ָּכאְ ,מ ׁ ַש ּ ֵקר ֵּב ּ
ש ָראֵ לִ ,אי לָ א ְּבחֵ ילָ א ְד ִתיו ְּב ּ ָתא ּ ָת ִדיר) .ס"א יתיר(:
ּ ֶבאֱלָ הָ א דְּ יִ ְ ׂ
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הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פ"ג
)ד( צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכן כל
העולם חציו זכאי וחציו חייב חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו
לכף חובה וגרם לו השחתה עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם
כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד עולם זה שצדק
הכריע את כל העולם לזכות והצילו ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות
בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל
השנה ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי
תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום:
)ה( בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה ולא
שני אלא משלישי ואילך אם נמצאו עונותיו משלישי ואילך מרובין על זכיותיו אותם
שתי עונות מצטרפים ודנין אותו על הכל ואם נמצאו זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון
שלישי ואילך מעבירים כל עונותיו ראשון ראשון לפי שהשלישי נחשב ראשון שכבר
נמחלו השנים וכן הרביעי הרי הוא ראשון שכבר נמחל השלישי וכן עד סופן

מוסר -

מספר דברים שבקדושה סי' ד'

א .יְ ֵמי הַ ּ ׁשוֹ בָ ִבים וְ עוֹ ז הֲ ָד ָרם נֶאֶ ְמנ ּו ְמאֹ ד ו ַּמ ְר ִ ּבית הָ ָעם נִ ּ ָג ִׁשים אֶ ל ה' לָ ׁשוּב ֵמחַ ּ ַטאת
קד ׁש וְ צָ ִר ְ
יך ְל ִהזָּהֵ ר ֵמהַ ְּנ ָד ִרים ִּכי ַהנוֹ ֵדר וְ אֵ ינוֹ ְמקַ יֵּים ָּבא
נְ עו ִּרים אֲ ׁ ֶשר ּ ָפגְ מ ּו ְ ּבאוֹ ת ְּב ִרית ֶ
ידי קֶ ִרי וְ זֶה ׁ ֶשאָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה הַ נּ וֹ ֵדר וְ אֵ ינוֹ ְמקַ יֵּים ָּבנָי''ו ֵמ ִתים ו ִּב ְכלַ ל
ִל ֵ
ָ
ָ
ׁ ֶשיִ ְק ָראֵ ''נּ ּו אָ סוֹ ן וְ גַ ם ָרמוּז ַּב ָּכתוּב )קהלת ה'( אַ ל ִּת ּ ֵתן אֶ ת ּ ִפיך לַ ח ֲִטיא אֶ ת ְּב ָ ׂש ֶרך לָ ּ ָמה יִ ְקצוֹ ף
שה יָ ֶדי'' ָך וְ עוֹ ד אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם
הָ ֱאל ִֹהים ַעל קוֹ לֶ ָך ׁ ֶש ּ ָפ ַת ְח ּ ָת ְ ּבנ ֶֶדר וְ ִח ּ ֵבל אֶ ת ַמעֲ ֵׂ
ִל ְב ָרכָ ה אֲ ִפלּ ּו ָממוֹ ן ׁ ֶש ְ ּבי ְָד ָך אֲ נִ י ְמאַ ְ ּבדוֹ וְ י ֵׁש אוֹ ְמ ִרים ָּכל ִמי ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵדר ו ַּמ ְׁשהֶ א נִ ְדרוֹ גּ וֹ ֵרם
יתה ְל ַעצְ מוֹ ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כ''ג( ִּכי ָדרוֹ ׁש יִ ְד ְר ׁ ֶשנּ ּו ה' ֱאלֹהֶ ָ
ִמ ָ
יך מֵ ִע ּ ָמ ְך ִמ ּ ָמ ְך נִ ְפ ָר ִעים וְ לֹא
ְ
שו ּ ַגם ָּבא ָעלָ יו צָ ָרה
ִמ ּ ָממוֹ נָך :ב .יַעֲ קֹב נ ַָדר וְ לֹא ִׁש ֵּלם ָּבא ָעלָ יו צָ ָרה ׁ ֶש ׁ ָשלַ ח דּ וֹ רוֹ נוֹ ת ְלעֶ ָ ׂ
ְ
שה ְת ׁשוּבָ ה צָ ִריך ְל ִה ְת ַּג ְל ּגֵל ְ ּב ִא ׁ ָשה
ׁ ֶש ִּנ ְת ּ ַפס ִעם הַ ּ ַמ ְלאָ ְך :ג .הָ עוֹ בֵ ר נִ ְדרוֹ ְ ּב ֵמזִ יד וְ לֹא ָע ָ ׂ
נ ְַד ָרנִ ית :ד .הַ ּפוֹ גֵם ִ ּב ְׁשבו ָּעה ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשיּוֹ צֵ א ִמ ּ ִפיו עוֹ נְ ׁשוֹ גָ דוֹ ל ׁ ֶשהוּא ַעצְ מוֹ ׁ ֶשקֶ ר וְ אֵ ין ּ ַת ָּקנָה
אֶ ָּלא ִב ְת ׁשוּבָ ה וִ יסו ִּרין :ה .הַ נּ וֹ ֵדר אוֹ נִ ְׁש ַּבע וְ אֵ ינוֹ ְמקיֵּים גּ וֹ ֵרם ׁ ֶשהַ ּ ַמ ְלאָ ְך הַ ּ ְממ ּונֶה ַעל
ַמ ֲא ַמר ּ ִפיו ַעל אוֹ ָת ּה ִמצְ וָ ה ׁ ֶשחַ ָּייב לַ עֲ שׂ וֹ ָתה נִ ְׁשאַ ר ָּגרוּע ַעד אֲ ׁ ֶשר יַ ְׁש ִלים ִחיּוּבוֹ ְ ּבפוֹ ַעל
יקין ׁ ֶשלּ ֹא
וְ ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָצָ א יְ ֵדי חוֹ בָ תוֹ הַ ּ ַמ ְלאָ ְך ׁ ֶש ָראוּי ִל ְהיוֹ ת טוֹ ב הוּא ׁ ָשב אֶ צְ לוֹ ְכ ַמ ִּז ִ
יר ָתן לַ ּטוֹ ב:
הו ְּׁש ְלמ ּו יְ צִ ָ
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