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חק לישראל – פרשת וארא יום א'
תורה -

שמות פרק ו'

משה
ֶׁ
הוָ ה) :ב( וַ יְ ַד ּ ֵבר ֱאל ִֹהים אֶ ל
ֹאמר אֵ לָ יו אֲנִ י יְ ֹ
משה וַ ּי ֶ
ֶׁ
)ב( וַ יְ ַד ּ ֵבר ֱאל ִֹהים אֶ ל
יה אֲ נָא יְ ָי:
ֹשה וַ אֲ ַמר לֵ ּ
הוָ ה) :א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו אֲנִ י יְ ֹ
וַ ּי ֶ

הוָ ה לֹא נוֹ ַד ְע ִּתי
וש ִמי יְ ֹ
)ג( וָ אֵ ָרא אֶ ל אַ בְ ָרהָ ם אֶ ל יִ צְ חָ ק וְ אֶ ל יַעֲ ֹקב ְּבאֵ ל ׁ ַש ָ ּדי ּ ְׁ
הוָ ה לֹא נוֹ ַד ְע ִּתי לָ הֶ ם:
וש ִמי יְ ֹ
לָ הֶ ם) :ג( וָ אֵ ָרא אֶ ל אַ ְב ָר ָהם אֶ ל יִ ְצחָ ק וְ אֶ ל יַעֲ קֹב ְ ּבאֵ ל ׁ ַש ָ ּדי ּ ְׁ
יתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב ְּבאֵ ל ׁ ַש ָ ּדי ו ְּׁש ִמי יְ ָי לָ א הוֹ ָד ִעית ְלהוֹ ן:
)ג( וְ ִא ְתגְּ לֵ ִ

יתי ִא ּ ָתם לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען אֵ ת אֶ ֶרץ ְמג ֵֻריהֶ ם
)ד( וְ גַ ם הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִ
יתי ִא ּ ָתם לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען אֵ ת אֶ ֶרץ
רו בָ ּה) :ד( וְ גַ ם הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
אֲ ׁ ֶשר ּגָ ּ
רו בָ ּה:
ְמג ֵֻריהֶ ם אֲ ׁ ֶשר ּגָ ּ

)ד( וְ אַ ף אֲ קֵ י ִמית יָת ְקי ִָמי ִע ּ ְמהוֹ ן ְל ִמ ּ ַתן ְלהוֹ ן יָת אַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען יָת אַ ְר ָעא

ּתוֹ ָתבו ְּתהוֹ ן ְ ּד ִא ּתוֹ ָתב ּו בַ ּה:

אֲשר ִמצְ ַריִ ם ַמעֲ ִב ִדים אֹ ָתם וָ אֶ זְ כּ ֹר
)ה( וְ גַ ם אֲנִי ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת נַאֲ קַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
ֲשר ִמצְ ַריִ ם ַמעֲ ִב ִדים אֹ ָתם
יתי) :ה( וְ גַ ם אֲנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת ַנאֲקַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
אֶ ת ְּב ִר ִ
יתי:
וָ אֶ זְ ּכֹר אֶ ת ְ ּב ִר ִ

יע יָת ְקבֵ ילַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי ִמצְ ָראֵ י ַמ ְפ ְל ִחין ְּבהוֹ ן וְ ָד ִכ ְירנָא יָת
קֳד ַמי ְׁש ִמ ַ
)ה( וְ אַ ף ָ

ְקי ִָמי:

אתי אֶ ְתכֶ ם ִמ ּ ַתחַ ת ִס ְבלֹת ִמצְ ַריִ ם
הוָ ה וְ הוֹ צֵ ִ
)ו( לָ כֵ ן ֱאמֹר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ נִ י יְ ֹ
ֹלים) :ו(
וב ְׁשפָ ִטים גְּ ד ִ
טויָה ּ ִ
וְ ִה ַ ּצ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ֵמעֲ ב ָֹד ָתם וְ גָ אַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִּבזְ רוֹ ַע נְ ּ
אתי אֶ ְתכֶ ם ִמ ּ ַתחַ ת ִס ְבלֹת ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִה ַ ּצ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם
לָ כֵ ן ֱאמֹר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ נִ י יְ הֹוָ ה וְ הוֹ צֵ ִ
וב ְׁשפָ ִטים גְּ ד ִֹלים) :ו( ְּבכֵ ן א ֱַמר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ נָא יְ ָי וְ אַ פֵ יק
טויָ ה ּ ִ
ֵמעֲ ב ָֹד ָתם וְ גָ אַ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִ ּבזְ רוֹ ַע נְ ּ
ֱשיזֵב י ְָתכוֹ ן ִמ ּ ָפ ְלחָ נְ הוֹ ן וְ אֶ ְפרוֹ ק י ְָתכוֹ ן ִּב ְד ָר ָעא ְמ ָר ָמא ו ְּב ִדינִ ין ַר ְב ְר ִבין:
י ְָתכוֹ ן ִמ ּגוֹ ְדחוֹ ק ּ ָפ ְלחַ ן ִמצְ ָראֵ י ֶוא ׁ ֵ

יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה
יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וִ ַ
)ז( וְ לָ קַ ְח ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִלי ְל ָעם וְ הָ יִ ִ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם הַ ּמוֹ צִ יא אֶ ְתכֶ ם ִמ ּ ַתחַ ת ִס ְבלוֹ ת ִמצְ ָריִ ם) :ז( וְ לָ קַ ְח ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִלי ְל ָעם
יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם הַ ּמוֹ צִ יא אֶ ְתכֶ ם ִמ ּ ַתחַ ת
יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וִ ַ
וְ הָ יִ ִ
ִס ְבלוֹ ת ִ
ה ֵוי ְלכוֹ ן לֶ אֱלָ ָּהא וְ ִת ְ ּדעוּן אֲ ֵרי אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן ְדאַ ּ ֵפיק
קֳד ַמי ְל ַע ּ ָמא וְ אֶ ֱ
מצְ ָריִ ם) :ז( ֶואֱקָ ֵריב י ְָתכוֹ ן ָ
י ְָתכוֹ ן ִמ ּגוֹ ְדחוֹ ק ּ ָפ ְלחַ ן ִמצְ ָריִ ם:

רש"י
)ב( וידבר אלהים אל משה  -דבר אתו
משפט על שהקשה לדבר ולומר למה
הרעותה לעם הזה :ויאמר אליו אני ה' -
נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני .ולא
לחנם שלחתיך כי אם לקיים דברי שדברתי
לאבות הראשונים .ובלשון הזה מצינו שהוא
נדרש בכמה מקומות אני ה' נאמן ליפרע
כשהוא אומר אצל עונש כגון וחללת את שם
אלהיך אני ה' וכשהוא אומר אצל קיום מצות
כגון ושמרתם מצותי ועשיתם אותם אני ה'
נאמן ליתן שכר:

)ג( וארא  -אל האבות :באל שדי -
הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני
אל שדי :ושמי ה' לא נודעתי להם  -לא
הודעתי אין כתיב כאן אלא לא נודעתי לא
נכרתי להם במדת אמתית שלי שעליה נקרא
שמי ה' נאמן לאמת דברי שהרי הבטחתים
ולא קיימתי:
)ד( וגם הקמותי את בריתי וגו'  -וגם
כשנראיתי להם באל שדי הצבתי והעמדתי
בריתי ביני וביניהם :לתת להם את ארץ כנען
 לאברהם בפרשת מילה נאמר אני אל שדיוגו' ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך
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חק לישראל – פרשת וארא יום א'
ואזכור  -אותו הברית .כי בברית בין
הבתרים אמרתי לו וגם את הגוי אשר יעבודו
דן אנכי:
)ו( לכן  -ע"פ אותה השבועה :אמור לבני
ישראל אני ה'  -הנאמן בהבטחתי :והוצאתי
אתכם  -כי כן הבטחתיו ואחרי כן יצאו
ברכוש גדול :סבלות מצרים  -טורח משא
מצרים:

)בראשית יז( ליצחק כי לך ולזרעך אתן את כל
הארצות האל והקימותי את השבועה אשר
נשבעתי לאברהם )בראשית כו( ואותה שבועה
שנשבעתי לאברהם באל שדי אמרתי ליעקב
אני אל שדי פרה ורבה וגו' )בראשית לה( ואת
הארץ אשר וגו' הרי שנדרתי להם ולא
קיימתי:
)ה( וגם אני  -כמו שהצבתי והעמדתי הברית
יש עלי לקיים לפיכך שמעתי את נאקת בני
ישראל הנואקים :אשר מצרים מעבדים אותם

נביא

– יחזקאל פרק כח' כה-כו' פרק כט' א'-ד'

צו בָ ם
הוִ ה ְּבקַ ְּבצִ י אֶ ת ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל ִמן הָ ַע ּ ִמים א ׁ ֶ
)כה( כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
ֲשר נָפֹ ּ
אֲשר נ ַָת ִּתי ְל ַע ְב ִ ּדי ְ
בו ַעל אַ ְד ָמ ָתם ׁ ֶ
וְ ְ
ליַעֲ קֹב) :כה(
נִק ַ ּד ְׁש ִּתי בָ ם ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם וְ י ְָׁש ּ
כדנן אמר יי אלהים כד אכנש ית בית ישראל מביני עממיא דאתבדרו לתמן ואתקדש בהון לעיני עממיא
ויתובון על ארעהון דיהבית לעבדי ליעקב:

בו לָ בֶ ַטח ַּבעֲ שׂ וֹ ִתי
עו ְכ ָר ִמים וְ י ְָׁש ּ
נו בָ ִּתים וְ נ ְָט ּ
בו ָעלֶ יהָ לָ בֶ ַטח ּובָ ּ
)כו( וְ י ְָׁש ּ
אלֹהֵ יהֶ ם) :כו( ויתובון
עו ִּכי ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
ְׁשפָ ִטים ְּב ֹכל הַ ּ ׁ ָש ִ
אטים אֹ ָתם ִמ ְּס ִביבוֹ ָתם וְ י ְָד ּ
עלה לרוחצן ויבנון בתין ויצבון כרמין ויתבון לרוחצן כד אעביד פורענות דינין מכל דבזזין יתהון
מסרניהון וידעון ארי אנא יי אלההון:

מ ר:
הוָ ה אֵ לַ י לֵ א ֹ
שר לַ ח ֶֹד ׁש הָ יָה ְדבַ ר יְ ֹ
ירית ָּבעֲ שִׂ ִרי ִּב ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
)א( ַּב ּ ׁ ָשנָה הָ עֲ שִׂ ִ

)א(

בשתא עשיריתא בעשיראה בתרי עסר לירחא הוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:
)ב(

ּ ֶבן אָ ָדם שִׂ ים ּ ָפנ ָ
ֶיך ַעל ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם וְ ִה ּנָבֵ א ָעלָ יו וְ ַעל ִמצְ ַריִ ם ּ ֻכ ָּל ּה:

)ב( בר אדם קביל נבואה על פרעה מלכא דמצרים ואתנבי עלוהי ועל מצראי כולהון:

הוִ ה ִהנְנִ י ָעלֶ ָ
יך ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם הַ ּ ַתנִּ ים
)ג( ַ ּד ּ ֵבר וְ אָ ַמ ְר ּ ָת כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
יתנִ י) :ג( אתנבי ותימר כדנן
הַ ּגָ דוֹ ל הָ רֹבֵ ץ ְּבתוֹ ְך יְ אֹ ָריו אֲ ׁ ֶשר אָ ַמר ִלי יְ אֹ ִרי וַ אֲנִ י עֲ שִׂ ִ
אמר יי אלהים הא אנא שלח רוגזי עלך פרעה מלכא דמצרים דאת דמי לתנינא רבא די שרי בגו
נהרותיה די אמר דילי מלכותא ואנא כבישית:

ית ָ
יך ְּבקַ שְׂ ְקשׂ ֶת ָ
ֶיך וְ ִה ְד ַּב ְק ִּתי ְדגַת יְ אֹ ֶר ָ
)ד( וְ נ ַָת ִּתי חַ ִחיים }חַ ִחים{ ִּב ְלחָ י ָ
יך
יך וְ הַ עֲ ִל ִ
יך ְּבקַ שְׂ ְקשׂ ֶת ָ
יך וְ אֵ ת ָּכל ְ ּדגַ ת יְ אֹ ֶר ָ
ִמ ּתוֹ ְך יְ אֹ ֶר ָ
בק) :ד( ואתן שירין בליסתך ואקטול
יך ִּת ְד ָּ
שלטוני תוקפך עם גברך ואבטלינך ממלכותך וית כל שלטוני תוקפך עם גברך יתקטלון:

רש"י
)כה( לעבדי ליעקב  -כמו שנתנה ליעקב
נחלה בלא מצרי' ופרצת ימה וקדמה צפונה
ונגבה )בראשית כח(:

)א( בשנה העשירית  -בעשירי בשנים עשר
לחדש היה דבר ה' אלי לאמר:
)ג( התנים הגדול  -לפי שכל גדולתה של
מצרים וכל שובע שבה על ידי יאורי נילוס
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)ד( חחים  -כמין טבעות ברזל איינ"ש
בלע"ז .דגת יאוריך בקשקשתיך -
אינטישאיקרטי "בלע"ז כלומר אתן בלב כל
גבוריך לצאת עמך למלחמה ויפלו כולם:

הוא לפיכך הנביא ממשל את מלכה לתנין
ואת עמה לדגת יאור .לי יאורי  -איני צריך
לעליונים כי יש לי יאורי מספיק כל צרכי.
ואני עשיתני  -בגבורתי ובחכמתי הגדלתי
גדולתי וממשלתי:

כתובים

 -משלי פרק פרק יב' כ'-כה'

וליֹעֲ צֵ י ׁ ָשלוֹ ם שִׂ ְמחָ ה:
ִמ ְר ָמה ְּבלֶ ב ח ְֹר ׁ ֵשי ָרע ּ ְ

)כ( רמיותא בלבהון דחשלין בשתא

)כ(
ולאלין דיעצין שלמא חדותא תהוי:

או ָרע:
ור ׁ ָש ִעים ָמ ְל ּ
לֹא יְ אֻ ּנֶה לַ ַ ּצ ִ ּדיק ָּכל אָ וֶ ן ּ ְ

) כא (
דעאתא ורשיעי מלין בישתא:

אֱמונָה ְרצוֹ נוֹ :
ֹשי
הוָ ה שִׂ ְפ ֵתי ׁ ָשקֶ ר וְ ע ֵ ׂ
)כב( ּתוֹ עֲ בַ ת יְ ֹ
ּ

)כא( לא שפיר לצדיקא כל מדעם

)כב( מרחקתיה דאלהא ספותי דשקרא

ובאלין דעבדין הימנותא מתרעי:

ילים יִ ְק ָרא ִא ּוֶלֶ ת:
רום כּ ֹסֶ ה ָ ּד ַעת וְ לֵ ב ְּכ ִס ִ
אָ ָדם ָע ּ

)כג(
ולבהון דסכלי סני ידיעתא:

ור ִמיָּה ִּת ְהיֶה לָ ַמס:
רוצִ ים ִּת ְמ ׁשוֹ ל ּ ְ
)כד( יַד חָ ּ
יש י ְַׁשחֶ ּנָה וְ ָדבָ ר טוֹ ב יְ ַ ׂש ּ ְמחֶ ּנָה:
)כה( ְ ּדאָ גָ ה ְבלֶ ב ִא ׁ

)כג( בר נש ערימא מכסה ידיעתא

)כד( אידא דתקיפי תשלט ורמאי יהון למיסא:
)כה( מלתא דחילתא בלביה דגברא

מדחלא ומליא טביא מחדין ליה:

רש"י
)כ( מרמה בלב חרשי רע  -ומתוך שה'
טרודים במחשבות של תרמית אין להם שמחה
וליועצי שלום שמחה:
)כא( לא יאונה לצדיק  -לא יארע לא תזדמן
לו עבירה בלי דעת:
)כג( אדם ערום כוסה דעת  -אפילו בחכמתו
הוא צנוע וכל שכן לדברי שטות הוא מכסה.
אבל ולב כסילים יקרא אולת  -מכריז אולת

משנה

בקול רם:
)כד( יד חרוצים  -ישרי' .תמשול  -תעשיר:
)כה( דאגה בלב איש ישחנה  -ישיחנה
מדעתו .ודבר טוב ישמחנה  -יעסוק בתורה
והיא תשמח את הדאגה שבלבו ותצילנו ממנה,
ולדברי האומר ישיחנה לאחרי' כך סופו של
מקרא ודבר טוב שינחמנו חבירו ישמח את
הדאג':

 -פאה פרק ה'

רוחַ
)א( ּגָ ִד ׁ
יש ׁ ֶשלּ ֹא לֻ ּקַ ט ּ ַת ְח ּ ָתיוָּ ,כל הַ ּנוֹ גֵ ַע ָּבאָ ֶרץ ה ֲֵרי ּ
הוא ׁ ֶשל עֲ נִ יִ ּים .הָ ּ
אויָה לַ עֲ שׂ וֹ ת ,וְ נוֹ ֵתן
ׁ ֶש ּ ִפזְ ּ ָרה אֶ ת הָ עֳ ָמ ִרים ,אוֹ ְמ ִדים אוֹ ָת ּה ַּכ ּ ָמה לֶ קֶ ט ִהיא ְר ּ
לָ עֲ נִ יִ ּיםַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ ר ,נוֹ ֵתן לָ עֲ נִ יִ ּים ִּבכְ ֵדי נְ ִפילָ ה:
רע"ב ) -א( גדיש שלא לוקט תחתיו  -מי
שאסף והגדיש את העומרים למקום אחד,

בתוך השדה שעדיין לא לקטו שם העניים את
הלקט :כל הנוגעות בארץ לעניים -

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת וארא יום א'
דקנסוהו רבנן לפי שהגדיש על גב הלקט,
אפילו הגדיש חטים על גבי לקט של שעורים,
הוי כל הנוגע מן החטים בארץ לעניים:
הרוח שפזרה את העמרים  -על גבי הלקט:
כדי נפילה  -כדי שיעור שרגיל ליפול בשעת
קצירה שהם ארבעה קבין לכור זרע והכור

הוא שלשים סאין ומשום דאמר תנא קמא
אומדים כמה לקט ראויה לעשות ,קא משמע
לן רבן שמעון בן גמליאל אין הדבר צריך
אומד שכבר קצוב ועומד כדי נפילה ,בשלשים
סאין של זרע רגיל ליפול ממנו בשעת קצירה
ארבעה קבין וכך יתן לעניים:

יע לַ ּקָ ָמהִ ,אם נִ ְקצֶ ֶרת ִעם הַ ּקָ ָמה ,ה ֲֵרי ִהיא ׁ ֶשל
ֹאשהּ ַמגִּ ַ
)ב( ִׁשבּ ֹלֶ ת ׁ ֶש ַּב ּקָ צִ יר וְ ר ׁ ָ
נִת ָע ְרבָ ה
הֲרי ִהיא ׁ ֶשל עֲ נִ יִ ּיםִׁ .שבּ ֹלֶ ת ׁ ֶשל לֶ קֶ ט ׁ ֶש ּ ְ
ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ,וְ ִאם לָ אוֵ ,
ְ
יעזֶר ,וְ ִכי הֵ יאָ ך הֶ ָענִ י הַ זֶּה
אֱל ֶ
שר ִׁשבּ ֹלֶ ת אַ חַ ת וְ נוֹ ֵתן לוֹ  .אָ ַמר ַר ִּבי ִ
ישְ ,מ ַע ּ ֵ ׂ
בַ ּגָ ִד ׁ
שר
ומ ַע ּ ֵ ׂ
ישְ ּ ,
ַמח ֲִליף ָ ּדבָ ר ׁ ֶשלּ ֹא בָ א ִב ְר ׁש ּותוֹ  .אֶ ָּלא ְמז ּ ֶַכה אֶ ת הֶ ָענִ י ְּבכָ ל הַ ּגָ ִד ׁ
ִׁשבּ ֹלֶ ת אַ חַ ת וְ נוֹ ֵתן לוֹ :
רע"ב ) -ב( שבולת שבקציר  -שייר
בקצירתו שבולת אחת שלא קצר וראש אותה
שבולת מגיע לקמה ,אם אותה שבולת נקצרת
עם הקמה הרי היא של בעל הבית .שהקמה
מצילתה דלא קרינן בה לא תשוב לקחתו
)דברים כד( :מעשר שבולת אחת ונותן לו -
לפי שחייב ליתן לו דבר מתוקן כמו שהיתה
שבולת של לקט דפטורה מן המעשרות ,ואף
על פי שעדיין לא נתמרח ,חל שם מעשר
עליו כמו מעשר ראשון שהקדימו בשבלין
שחל עליו שם מעשר אף על פי שעדיין לא
נתמרח .וכיצד הוא עושה ,מביא שתי שבלים
מגדיש זה שנתערבה בו שבולת של לקט,
ואומר על אחת מהן ,אם זו לקט מוטב ,ואם
לאו ,הרי מעשרותיה קבועים בזו השנית,
ונותן לו את הראשונה .ובירושלמי פריך,
וניחוש שמא זאת השניה שקבע עליה
המעשרות של לקט היא ,וכיון שהיא פטורה
מן המעשר ,אין המעשרות קובעים בה ,שאין
מפרישים מן הפטור על החיוב ,ומשני שלוקח

שבולת שלישית ואומר ,אם השניה שקבעתי
בה המעשרות היא לקט ואינה יכולה להיות
מעשר ,הרי זו השלישית מעשר על הראשונה:
אמר רבי אליעזר וכי היאך העני הזה מחליף
דבר שלא בא ברשותו  -רבי אליעזר
לדבריהם דרבנן קאמר להו ,לדידכו דפלגיתו
עלי בעשיר שלקט פאה לעני שאני אומר זכה
לו ואתון אמריתו דלא זכה לו ,היאך העני
הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו ,דהא אין
בעל השדה יכול לזכות לו את הלקט לפי
דבריכם ,ונמצא דלקט זה לא בא ברשותו של
עני ,אלא לדבריכם מזכה את העני בכל
הגדיש על מנת להחזיר ,דמתנה על מנת
להחזיר שמה מתנה ,ונמצאת אותה שבולת
שהיא לקט באה ליד העני ויכול להחליפה
באחרת .ורבנן אמרי הכא עשו את שאינו
זוכה כזוכה ,וחשבינן להאי שבולת של לקט
כאלו באה לידו של עני ,אף על גב דלא זכה
בה ,לענין זה שיכול להחליפה באחרת.
והלכה כחכמים:

)ג( אֵ ין ְמגַ ְלגְּ ִלין ְּבטוֹ פֵ חַ ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִיריןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֶ ְפ ׁ ָשר:
רע"ב ) -ג( אין מגלגלין בטופח  -מין
קטנית דק שקורין לו בערבי גילבא"ן.
ורמב"ם פירש שהוא מין זרע שקורין לו
קורטמ"ן ודומה לשעורים ,ואומר רבי מאיר
שאין מגלגלין זה המין עם שאר מיני זרעים
לקצור אותם ביחד ,כי הלקט שהיה ראוי
ליפול משאר מיני זרעים ,יפול מזה המין
הגרוע ,ונמצא מפסיד לעניים :וחכמים

מתירים מפני שאפשר  -שיפול לקט משאר
זרעים כמו מן הטופח .והלכה כחכמים.
פירוש אחר ,אין מעלין מים בגלגל מן הבור
להשקות את השדה או להרביצה עד שיהא
משקה טופח עליה ,בשעה שהעניים באים
בשביל הלקט ,מפני שהוא מפסיד לעניים,
וחכמים מתירין מפני שאפשר שישומו ההפסד
של עניים בזה ויתן בעל השדה כפי השומא
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שישומו עליו .ולרבי מאיר דאמר אין מגלגלין,

שמין לבעל הבית הפסדו ונוטל מן העניים:

)ד( ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ׁ ֶשהָ יָה עוֹ בֵ ר ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ,וְ צָ ִר ְ
יך ִל ּטֹל לֶ קֶ ט ִׁש ְכחָ ה ּופֵ אָ ה
וכ ׁ ֶש ַיּ ֲחזֹר ְלבֵ יתוֹ יְ ׁ ַש ֵּלםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר .וַ חֲכָ ִמים
שר ָענִ י ,יִ ּטֹלְ ּ ,
ומ ְע ַ ׂ
ּ ַ
אוֹ ְמ ִריםָ ,ענִ י הָ יָה ְּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה:
רע"ב ) -ד( עני היה באותה שעה  -ופטור
מלשלם .והלכה כחכמים:

לו אֶ ת
טורְ ּ ,
וב ׁ ֶשל עֲ נִ יִ ּים חַ יָּבְׁ .שנַיִ ם ׁ ֶש ִּק ְּב ּ
)ה( הַ ּ ַמח ֲִליף ִעם הָ עֲ נִ יִ ּיםְּ ,ב ׁ ֶשלּ וֹ ּ ָפ ּ
שר
שר ָענִ י ,וְ זֶה נוֹ ֵתן לָ זֶה חֶ ְלקוֹ ַמ ְע ַ ׂ
יסות ,זֶה נוֹ ֵתן לָ זֶה חֶ ְלקוֹ ַמ ְע ַ ׂ
הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ַּב ֲא ִר ּ
שר ָענִ י .אָ ַמר ַר ִּבי
ומ ְע ַ ׂ
סור ְּבלֶ קֶ ט ִׁש ְכחָ ה ּופֵ אָ ה ּ ַ
ָענִ י .הַ ְמקַ ֵּבל ָ ׂ
ש ֶדה ִל ְקצֹר ,אָ ּ
יע .אֲבָ ל ִאם אָ ַמר
יש וְ ִל ְר ִב ַ
נו ְל ֶמחֱצָ הִ ,ל ְׁש ִל ׁ
הודה ,אֵ ָ
יְ ּ ָ
ימ ַתיִּ .בזְ ַמן ׁ ֶש ִּק ֵּבל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ְ
סור
וב ִׁש ְכחָ ה ּ ְ
יש ַמה ּ ׁ ֶשאַ ּ ָתה קוֹ צֵ ר ׁ ֶש ָּלך ,מֻ ּ ָתר ְּבלֶ קֶ ט ּ ְ
לוֹ ְׁש ִל ׁ
ובפֵ אָ ה ,וְ אָ ּ
ְּב ַמ ְע ַ ׂשר ָענִ י:
רע"ב ) -ה( המחליף עם העניים  -נותן
תבואה או פירות לעני בחלוף מה שלקט :שלו
פטור  -מן המעשר מה שנתן לו העני שהוא
של לקט שכחה ופאה :ושל עניים חייב  -מה
שנתן בעל הבית לעני מתבואתו ,וחייב לעשר
קודם שיתן אותו לעני :שנים שקבלו את
השדה  -והם עניים :באריסות  -למחצה
לשליש ולרביע והם נעשים כבעל הבית ,ובעל
הבית עני אסור בלקט של שדהו ,דכתיב
)ויקרא יט( לא תלקט לעני ,אזהרה לעני
שלא ילקט הלקט שלו ,וחייב להפריש מעשר
עני ,ולתת לעני אחר ודוקא כל אחד על

חלקו נעשה כבעל הבית ולא על חלק חבירו,
הלכך מותרין ליתן זה לזה מעשר עני:
שקבלה ממנו למחצה  -שזכה במחובר .אבל
אם אמר ליה ]שליש[ מה שאתה קוצר ,אין לו
חלק אלא בתלוש ,וחיוב לקט שכחה ופאה
הכל על בעל השדה .ואע"פ ששכחת העמרים
בתלוש בשעת עמור ,מכל מקום כאן פטור,
דלא קרינן ביה קצירך ,הואיל ולא זכה אלא
בתלוש .וגר שנתגייר לאחר קצירה דחייב
בשכחה לעיל לרבי יהודה ,היינו משום דקרינן
ביה שדך ,ומכל מקום מהאי טעמא לא
מחייבינן גר בלקט,

סור .לֹא יִ שְׂ כּ ֹר אָ ָדם אֶ ת
)ו( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת ָ ׂ
הו ,הַ ּמוֹ כֵ ר מֻ ּ ָתר וְ הַ לּ וֹ קֵ חַ אָ ּ
ש ֵד ּ
הַ ּפוֹ עֲ ִלים ַעל ְמנָת ׁ ֶשיְ ּלַ ּקֵ ט ְּבנוֹ אַ ח ֲָריוִ .מי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמנִּ יחַ אֶ ת הָ עֲ נִ יִ ּים ִל ְלקֹט ,אוֹ
הוא ְמסַ יּ ֵַע אֶ ת אֶ חָ ד ֵמהֶ ןֲ ,ה ֵרי זֶה ּגוֹ זֵל
הוא ַמנִּ יחַ אֶ ת אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לֹא ,אוֹ ׁ ֶש ּ
ׁ ֶש ּ
בול עוֹ ִלים:
אֶ ת הָ עֲ נִ יִ ּיםַ .על זֶה ֶנא ֱַמר )משלי כב( אַ ל ּ ַת ּ ֵסג גְּ ּ
רע"ב ) -ו( המוכר שדהו  -שמכר לו שדה
וקמתה .אבל מכר את הקמה בלבד ושייר
השדה לעצמו ,שניהם אסורים בלקט שכחה
ופאה ,שאצל זה אני קורא שדך ,ואצל זה אני
קורא קצירך :המוכר מותר  -בלקט שכחה
ופאה אם הוא עני :על מנת שילקט בנו
אחריו  -שעל ידי כן הפועל מנכה לו מן

השכירות ,ונמצא פורע חובו משל עניים :אל
תסג גבול עולים  -כלומר ,אל תקרי עולם
אלא עולים ,אית דמפרשי אלו עולי מצרים,
שלא תשנה האזהרות שבתורה שנתנה ליוצאי
מצרים ,ואית דמפרשי עולים אלו בני אדם
שירדו מנכסיהם ,וקרי להו עולים לשון כבוד
כדרך שקורין לעור סגי נהור:

חוהו פוֹ עֲ ִלים וְ לֹא ְׁשכָ חוֹ בַ ַעל הַ ַּביִ תְׁ ,שכָ חוֹ בַ ַעל הַ ַּביִ ת וְ לֹא
)ז( הָ ע ֶ
ֹמר ׁ ֶש ּ ְׁשכָ ּ ּ
והו ְבקַ ׁש ,ה ֲֵרי זֶה אֵ ינוֹ ִׁשכְ חָ ה:
דו עֲ נִ יִ ּים ְּבפָ נָיו אוֹ ׁ ֶש ִח ּפ ּ ּ
חוהו פוֹ עֲ ִליםָ ,ע ְמ ּ
ְׁשכָ ּ ּ
רע"ב ) -ז( ולא שכחו בעל הבית  -כגון
דבעל הבית בשדה דקאי גביה וזכי ביה .אבל

בעל הבית בעיר ,הוי שכחה ,אף על גב דלא
שכחו בעל הבית:
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נו
)ח( הַ ְמ ַע ּ ֵמר ְלכוֹ בָ עוֹ ת ּ ְ
ולכֻ ְמסָ אוֹ ת ,לַ ח ֲָר ָרה וְ לָ עֳ ָמ ִרים ,אֵ ין לוֹ ִׁש ְכחָ הִ .מ ּ ֶמ ּ ּ
נו וְ לַ ּג ֶֹרן ,אֵ ין לוֹ
וְ לַ ּג ֶֹרן ,י ֶׁש לוֹ ִׁש ְכחָ ה .הַ ְמ ַע ּ ֵמר לַ ּגָ ִד ׁ
יש ,י ֶׁש לוֹ ִׁשכְ חָ הִ .מ ּ ֶמ ּ ּ
הוא גְ ַמר ְמלָ אכָ ה ,י ֶׁש לוֹ ִׁש ְכחָ ה.
ִׁשכְ חָ ה .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ ְמ ַע ּ ֵמר ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ
נו וְ לַ ּג ֶֹרן ,אֵ ין לוֹ ִׁשכְ חָ הְ .ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ינוֹ גְ ַמר ְמלָ אכָ ה ,אֵ ין לוֹ ִׁש ְכחָ ה.
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו וְ לַ ּג ֶֹרן ,י ֶׁש לוֹ ִׁש ְכחָ ה:
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ח( לכובעות  -לעשות מהן כמין
כובע בראש ,שכך היו רגילים לעשות עטרות
של שבולין ולשום בראש :לכומסאות  -אינם
גבוהים ובולטים למעלה ככובעות ,אלא
נכפפים למטה שאינו נראה כל כך ,כמה
דתימא )דברים לב( הלא הוא כמוס עמדי:
ולחררה  -קצר מעט ועימר כדי לגלגל עיסה
לעשות חררה קטנה על גבי גחלים .פירוש
אחר ,יש שקוצרים התבואה ומגדישים אותה
במקום אחד עד שתתאסף ,ואז נושאים אותה
למקום שדשים התבואה ומקום הדישה נקרא
גורן ,ומה שמגדישים על גבי קרקע נקרא
כובעות כדמות כובע שמשימין בראש ,ומה
שמגדישים בחפירה בארץ נקרא כומסאות,
לשון כמוס עמדי ,ומה שמגדישים בעגולה
כדמות אבן הרחים נקרא חררה ,על שם

גמרא

שהחררה עגולה :ולעמרים  -עשה עמרים
קטנים וסופו לעשות משנים ושלשה עומר
אחד :אין לו שכחה  -כלומר מה ששכח
בשדה בשעה שמוליך לאחד מן המקומות
הללו אינו שכחה ,דכתיב )שם כד( כי תקצור
קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה ,מה קציר
שאין אחריו קציר אף עמור שאין אחריו
עמור ,יצא אלו שיש אחריהן עמור :ממנו
ולגורן יש לו שכחה  -המוליך מאחד
מהמקומות הללו לגורן ,ושכח עומר באחד מן
המקומות הללו הוי שכחה :המעמר לגדיש -
ורוצה שישארו באותו מקום ושם ידוש אותם
יש לו שכחה :ממנו ולגורן  -ואם נמלך
עליהם אחר כך ומוליכם למקום אחר לדוש
אותם אין לו שכחה:

 -ברכות דף ו' ע"ב

אמר רב הונא כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר סביב
רשעים יתהלכון אמר אביי לא אמרן אלא דלא מהדר אפיה לבי כנישתא
אבל מהדר אפיה לבי כנישתא לית לן בה ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי
כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא חלף אליהו חזייה אידמי ליה
כטייעא אמר ליה כדו בר קיימת קמי מרך שלף ספסרא וקטליה אמר ליה
ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי ואמרי לה רב ביבי לרב נחמן בר יצחק
מאי כרום זלות לבני אדם אמר ליה אלו דברים שעומדים ברומו של עולם
ובני אדם מזלזלין בהן רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך
אדם לבריות פניו משתנות ככרום שנאמר כרום זלות לבני אדם מאי כרום
כי אתא רב דימי אמר עוף אחד יש בכרכי הים וכרום שמו וכיון שחמה
זורחת מתהפך לכמה גוונין רבי אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו כאילו נדון
בשני דינים אש ומים שנאמר הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים:
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ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי
אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש
אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני ענני שתרד אש מן השמים וענני
שלא יאמרו מעשה כשפים הם רבי יוחנן אמר אף בתפלת ערבית שנאמר
תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב רב נחמן בר יצחק אמר
אף תפלת שחרית שנאמר ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה:
רש"י על הגמרא
אחורי בית הכנסת  -כל פתחי בית הכנסת
היו במזרח והכי תניא בתוספתא דמגילה
)פרק ג'( מעין מקדש ומשכן ,פניהם למערב
ואחוריהם למזרח ,והמתפלל אחורי בית
הכנסת ואינו מחזיר פניו לבית הכנסת נראה
ככופר במי שהצבור מתפללין לפניו ,והא דרב
הונא מוקי לה לאביי בדלא מהדר אפיה לבי
כנישתא :חלף ההוא טייעא  -סוחר ערבי:
כדו בר כדו  -שתי ,בר רשות ,כי האי

זוהר

דאמרינן בסוכה )דף מ"ה ב( הא דעיילי בבר:
כרום זלות  -סיפיה דקרא דלעיל :דברים
שעומדים ברומו של עולם  -כגון תפלה,
שעולה למעלה :כיון שנצטרך אדם לבריות -
הוא זל בעיניהם :לראשנו  -להיות נושה בנו,
דמתרגמינן כנושה )שמות כ"ב( כרשיא ,עובר
בחמשה קולות מזלזל בחמשה קולות שבירך
בהן הקדוש ברוך הוא את ישראל:

– וארא דף כו' ע"א

גורו )ויקרא נ"ב ע"ב( לָ כֶ ם ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב ִּכי חֵ ָמה
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ אָ ַמר) ,איוב י"ט( ּ ּ ּ
גורו לָ כֶ ם ִמ ּ ְפנִ י חֶ ֶרבַ ,מאן חֶ ֶרב.
דוןַ ׁ .ש ִ ּדין ְּכ ִתיבּ ּ ּ .
עון ׁ ַש ּ ּ
עֲ וֹ נוֹ ת חֶ ֶרב ְל ַמ ַען ּ ֵת ְד ּ
ָּדא )ויקרא כ"ו( חֶ ֶרב נוֹ קֶ ֶמת נְ קַ ם ְּב ִריתּ ְ ,דהָ א הַ אי חֶ ֶרב קָ ִאים ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ַמאן
ֵיה,
נוק ָמא )ויחי ר"ג ע"ב( ְ ּדנ ְַק ִמין ִמ ּנ ּ
ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ִּב ְב ִריתּ ְ ,דכָ ל ַמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ִּבבְ ִריתְ ּ ,
הוא:
הַ אי חֶ ֶרב ּ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,איוב י"ט( ִּכי חֵ ָמה עֲ וֹ נוֹ ת חָ ֶרבַ .מאי טַ עֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ַמאן
הֲ ָדא ּ
יה,
יאוב ּ ָתא ,וְ לָ א נ ִָטיל ַמאן ְ ּדנ ִָטיל ,וְ לָ א י ִָהיב ְלאַ ְת ֵר ּ
יש ִּת ּ ְ
ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ִּב ְב ִריתָ ּ ,פ ִר ׁ
יהו ּגָ ִרים
יה אַ ְת ֵר ּ
ְ ּדהָ א לָ א ִא ְּת ַער ְלגַ ּ ֵב ּ
יה .וְ כָ ל ַמאן ְ ּדנ ִָטיר לֵ יהּ ְלהַ אי ְּב ִריתִ ,א ּ
יה .וְ ִא ְת ָּב ְרכָ אן ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין:
ְל ִא ְּתעֲ ָרא ְלהַ אי ְּב ִרית ְלאַ ְת ֵר ּ
חו זַ ָּכ ִאין ְּב ָע ְל ָמאְ .מנָא לָ ןֵ ,מהָ כָ א,
ַמאן ִא ְּת ַער הַ אי ְּב ִרית ְלאַ ְת ֵר ּ
יהַּ .כד ִא ְׁש ְּתכָ ּ
יתי ִא ּ ָתם לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַָען אֶ ת
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמות ו'( וְ גַ ם הֲ ִקימוֹ ִתי אֶ ת ְּב ִר ִ
גורו לָ כֶ ם ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרבְּ .בגִ ין
גוריהֶ םַ .מאי ְמ ּ ֵ
אֶ ֶרץ ְמ ּ ֵ
גוריהֶ םְּ .כ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ֵמר ּ ּ ּ
גורו לָ כֶ ם ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב:
יהו ָ
אֲתרְּ ,דאַ ְׁש ֵדי ָמגוֹ ר ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ַעל ָ ּדא ּ ּ ּ
ְ ּד ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ילו,
יבו ְלגַ ֵּבי ּ ְ
ילו ָּב ּה ְ ּד ִח ּ
הואּ ְ ,ד ִח ּ
יך ּ
רו בָ ּהִ ,מ ּיוֹ ָמא ְ ּד ִא ְת ְק ִר ּ
אֲ ׁ ֶשר ּגָ ּ
קודוֹ יְּ .ד ִאי ְּבהַ אי לָ א יִ ְׁש ֵדי
ילו )נ"א ודחילו דחילו( ִע ָּלאָ ה ָּב ּה ְל ִמ ַ
ְּ
יטר ּ ִפ ּ
וד ִח ּ
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קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא
יה ְל ּ ְ
יה ְ ּדבַ ר נ ָׁש ,לָ א ָ ּד ִחיל לֵ ּ
יש ּ
ילו ַעל ֵר ׁ ֵ
יך ּ
)נ"א דהא לא אשדי( ְ ּד ִח ּ
קודוֹ י:
ְל ָע ְל ִמין ִּב ְׁשאַ ר ּ ִפ ּ
ְ
הוא,
רו יִ שְׂ ָראֵ ל ְלגַ ֵּבי ּ ְ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ִא ְת ָע ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רותא ִ ּד ְל ַת ּ ָתאַּ ,כד ִא ְּת ָע ּ
וכ ֵדין
יתיְּ ,דהָ א ִּבבְ ִרית הֲ וֵ י זָכוֹ רְ ּ .
יהַ ,מה ְּכ ִתיב ,וָ אֶ זְ כּ וֹ ר אֶ ת ְּב ִר ִ
קֳבלֵ ּ
וחו לָ ְ
וְ צָ וְ ּ
ורא חַ דֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדהַ אי ְּב ִרית ִא ְּת ַער ,הָ א
יאוב ּ ָתאְ ,ל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא כּ ָֹּלא ְּב ִק ּ ׁש ּ ָ
ִא ְּת ַער ִּת ּ ְ
יה .וְ ַעל ָ ּדא,
יה ְּבאַ ְת ֵר ּ
יתיְ ,ל ִאזְ ַ ּדוְ ּ וגָ א לֵ ּ
ורא ְ ּדכ ָֹּלא ִא ְּת ַער .וָ אֶ זְ כּ וֹ ר אֶ ת ְּב ִר ִ
ִק ּ ׁש ּ ָ
לָ כֵ ן אֱמוֹ ר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֲנִ י ה':
הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פ"ג
)יג( מטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים זה הרודה צבור בחזקה והם יראים
ומפחדים ממנו וכוונתו לכבוד עצמו וכל חפציו שלא לכבוד שמים כגון מלכי העכו"ם:
)יד( כל אחד ואחד מעשרים וארבעה אנשים אלו שמנינו אע"פ שהן מישראל אין להם
חלק לעוה"ב ויש עבירות קלות מאלו ואעפ"כ אמרו חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק
לעוה"ב וכדי וכדאי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן ואלו הן המכנה שם לחבירו והקורא
לחבירו בכינויו והמלבין פני חבירו ברבים והמתכבד בקלון חבירו והמבזה תלמידי
חכמים והמבזה רבותיו והמבזה את המועדות והמחלל את הקדשים במה דברים
אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעוה"ב כשמת בלא תשובה אבל אם שב מרשעו
ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני העולם הבא שאין לך דבר שעומד בפני התשובה
אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם הבא שנאמר שלום שלום
לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו כל הרשעים והמומרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה בין
בגלוי בין במטמוניות מקבלין אותן שנאמר שובו בנים שובבים אע"פ שעדין שובב הוא
שהרי בסתר שב ולא בגלוי מקבלין אותו בתשובה:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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