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חק לישראל – פרשת יתרו יום א'
תורה -

שמות פרק יח'

משה
ֲשר ָע ָ ׂשה ֱאל ִֹהים ְל ׁ ֶ
משה אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
ֶׁ
)א( וַ ִּי ְׁש ַמע יִ ְתרוֹ כֹהֵ ן ִמ ְדיָן ח ֵֹתן
הוָ ה אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :א( וַ ִּי ְׁש ַמע יִ ְתרוֹ כֹהֵ ן ִמ ְדיָ ן
ש ָראֵ ל ַע ּמוֹ ִּכי הוֹ צִ יא יְ ֹ
ו ְּליִ ְ ׂ
הוָ ה אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
משה ו ְּליִ שְׂ ָראֵ ל ַע ּמוֹ ִּכי הוֹ צִ יא יְ ֹ
שה ֱאל ִֹהים ְל ׁ ֶ
משה אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ח ֵֹתן ׁ ֶ
אֲרי אַ ּ ֵפיק יְ ָי
יה ֵ
ֹשה ו ְּליִ שְׂ ָראֵ ל ַע ּ ֵמ ּ
ֹשה יָת ָּכל דִּ י עֲ בַ ד יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :א( ו ְּׁש ַמע יִ ְתרוֹ ַר ָּבא ְד ִמ ְדיָן חֲמו ִּהי ְדמ ׁ ֶ
יָת יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם:

משה אַ חַ ר ִׁשלּ וּחֶ יהָ ) :ב( וַ ִּי ַּקח יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן
משה אֶ ת צִ ּפ ָֹרה אֵ ׁ ֶשת ׁ ֶ
)ב( וַ ִּי ַּקח יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן ׁ ֶ
ֹשה ָּב ַתר
ֹשה יָת צִ ּפ ָֹרה ִא ּ ַתת מ ׁ ֶ
משה אַ חַ ר ִׁשלּ וּחֶ יהָ ) :ב( ו ְּדבַ ר יִ ְתרוֹ חֲמו ִּהי ְדמ ׁ ֶ
משה אֶ ת ִצ ּפ ָֹרה אֵ ׁ ֶשת ׁ ֶ
ֶׁ
דְּ פַ ְּט ַר ּה:
)ג (

יתי ְּבאֶ ֶרץ נ ְָכ ִריָּה:
אֲשר ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד ּ ֵג ְר ׁשֹם ִּכי אָ ַמר ּ ֵגר הָ יִ ִ
ֶׁ
וְ אֵ ת ְׁש ֵני בָ נֶיהָ

יתי ְ ּבאֶ ֶרץ נ ְָכ ִר ָיּה:
וְ אֵ ת ְׁשנֵי בָ נֶיהָ אֲ ׁ ֶשר ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד ּג ְֵר ׁשֹם ִּכי אָ ַמר ּגֵר הָ יִ ִ

)ג(

)ג( וְ יָת ְּת ֵרין ְּבנָהָ א דִּ י

ֵיתי ְּבאַ ְר ָעא נו ְּכ ָראָ ה:
גֵר ׁשֹם אַ ֵרי אֲ ַמר דַּ ָ ּיר הֲ ו ִ
ׁשוּם חַ ד ְ

יעזֶר ִּכי אֱ לֹהֵ י אָ ִבי ְ ּב ֶעזְ ִרי וַ ַיּ ִּצלֵ נִ י ֵמחֶ ֶרב ּ ַפ ְרעֹה) :ד( וְ ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד
אֱל ֶ
)ד( וְ ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד ִ
אֲרי אֱלָ הָ א ְדאַ ָּבא הֲ וָ ה
יעזֶר ֵ
מחֶ ֶרב ּ ַפ ְרעֹה) :ד( וְ ׁשוּם חַ ד א ֱִל ֶ
יעזֶר ִּכי ֱאלֹהֵ י אָ ִבי ְ ּב ֶעזְ ִרי וַ ַ ּי ִּצלֵ נִ י ֵ
א ֱִל ֶ
ְבסַ עֲ ִדי וְ ׁ ֵשזְ בַ נִ י ֵמחַ ְר ָּבא ְדפַ ְרעֹה:

משה אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר אֲ ׁ ֶשר הוּא ֹחנֶה
משה וּבָ נָיו וְ ִא ְׁש ּתוֹ אֶ ל ׁ ֶ
ֶׁ
)ה( וַ ָ ּיבֹא יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן
ָׁ
ֲשר
משה אֶ ל ַה ּ ִמ ְד ָּבר א ׁ ֶ
ֶׁ
משה וּבָ נָיו וְ ִא ְׁש ּתוֹ אֶ ל
ֶׁ
שם הַ ר הָ אֱ ל ִֹהים) :ה( וַ ָיּבֹא יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן
ֹשה ְל ַמ ְד ְּב ָרא דִּ י הוּא
יה ְלוָ ת מ ׁ ֶ
ֹשה ו ְּבנוֹ ִהי וְ ִא ְּת ֵת ּ
אֲתא יִ ְתרוֹ חֲמו ִּהי ְדמ ׁ ֶ
אל ִֹהים) :ה( וַ ָ
הוּא ֹחנֶה ׁ ָשם ַהר הָ ֱ
ׁ ָש ֵרי ַת ּ ָמן ְלטו ָּרא ְד ִא ְת ְּגלֵ י עֲ לוֹ ִהי יְ קָ ָרא ַדיְ ָי:
)ו(

משה אֲנִ י ח ֶֹתנְ ָך יִ ְתרוֹ ָּבא אֵ לֶ ָ
יך
ֶׁ
ֹאמר אֶ ל
וַ יּ ֶ

משה אֲ נִ י ח ֶֹתנְ ָך יִ ְתרוֹ ָּבא אֵ לֶ ָ
יך וְ ִא ְׁש ְּת ָך ו ְּׁשנֵי
ֹאמר אֶ ל ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
יִ ְתרוֹ אָ ֵתי ְלוָ ָת ְך וְ ִא ְּת ָת ְך ו ְּת ֵרין ְּבנָהָ א ִע ּ ַמ ּה:

ָ

ה) :ו(
וְ ִא ְׁש ְּתך ו ְּׁשנֵי בָ נֶיהָ ִע ּ ָמ ּ
ֹשה אֲ נָא חֲמוּךְ
בָ נֶיהָ ִע ּ ָמ ּה) :ו( וַ אֲ ַמר ְלמ ׁ ֶ

רש"י
)א( וישמע יתרו  -מה שמועה שמע ובא
קריעת ים סוף ומלחמת עמלק )זבחים קטז(:
יתרו  -שבע שמות נקראו לו רעואל יתר
יתרו חובב חבר קיני פוטיאל )מכילתא( יתר
על שם שיתר פרשה אחת בתורה ואתה תחזה.
יתרו לכשנתגייר וקיים המצות הוסיפו לו אות
אחת על שמו .חובב שחבב את התורה .וחובב
הוא יתרו שנא' )שופטים ד( מבני חובב חותן
משה .וי"א רעואל אביו של יתרו היה ומה
הוא אומר )שמות ב( ותבאנה אל רעואל
אביהן שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא.
בספרי :חתן משה ) -מכילתא( כאן היה יתרו
מתכבד במשה אני חותן המלך ולשעבר היה
משה תולה הגדולה בחמיו שנאמר וישב אל
יתר חותנו :למשה ולישראל  -שקול משה

כנגד כל ישראל :את כל אשר עשה  -להם
בירידת המן ובבאר ובעמלק :כי הוציא ה'
וגו'  -זו גדולה על כולם )מכילתא(:
)ב( אחר שלוחיה  -כשאמר לו הקב"ה במדין
לך שוב מצרימה ויקח משה את אשתו ואת
בניו וגו' ויצא אהרן לקראתו ויפגשהו בהר
האלהים .אמר לו מי הם הללו אמר לו זו
היא אשתי שנשאתי במדין ואלו בני .אמר לו
להיכן אתה מוליכן אמר לו למצרים אמר לו
על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא
להוסיף עליהם אמר לה לכי לבית אביך
נטלה שני בניה והלכה לה:
)ד( ויצילני מחרב פרעה  -כשגילו דתן
ואבירם על דבר המצרי ובקש להרוג את משה
נעשה צוארו כעמוד של שיש )מכילתא(:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום א'
)ה( אל המדבר  -אף אנו יודעין שבמדבר
היה אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב שהיה
יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו לצאת אל
המדבר מקום תוהו לשמוע דברי תורה:

נביא

)ו( ויאמר אל משה  -ע"י שליח :אני חותנך
יתרו וגו' ) -מכילתא( אם אין אתה יוצא
בגיני צא בגין אשתך ואם אין אתה יוצא בגין
אשתך צא בגין שני בניה:

– ישעיה ו' א'-ו'

ישב ַעל ִּכ ּ ֵסא ָרם וְ נִ שּׂ ָ א וְ ׁשוּלָ יו
)א( ִּב ְׁשנַת מוֹ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך עֻ ִּזיָּה ּו וָ אֶ ְראֶ ה אֶ ת אֲ ֹדנָי ׁ ֵ
ְ
מלֵ ִאים אֶ ת הַ הֵ יכָ ל) :א( בשתא דאתנדע בה מלכא עזיה אמר נבא חזיתי ית יקרא דיי שרי על
כורסיה רם ומתנטל בשמי מרומא ומזיו יקריה אתמלי היכלא:

)ב( שְׂ ָר ִפים ע ְֹמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל לוֹ ׁ ֵש ׁש ְּכנָפַ יִ ם ׁ ֵש ׁש ְּכנָפַ יִ ם ְלאֶ חָ ד ִּב ְׁש ּ ַתיִ ם יְ כַ ּ ֶסה פָ נָיו
תיִ ם יְ עוֹ פֵ ף) :ב( שמשין קדישין ברומא קדמוהי שתא גפין לחד
ו ִּב ְׁש ּ ַתיִ ם יְ כַ ּ ֶסה ַרגְ לָ יו ו ִּב ְׁש ּ ַ
שתא גפין לחד בתרין מכסי אפוהי דלא חזי ובתרין מכסי גויתיה דלא מתחזי ובתרין משמש:

)ג( וְ קָ ָרא זֶה אֶ ל זֶה וְ אָ ַמר קָ דוֹ ׁש קָ דוֹ ׁש קָ דוֹ ׁש יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְמלֹא כָ ל הָ אָ ֶרץ
ְּכבוֹ דוֹ ) :ג( ומקבלין דין מן דין ואמרין קדיש בשמי מרומא עלאה בית שכנתיה קדיש על ארעא עובד
גבורתיה קדיש לעלם ולעלמי עלמיא יי צבאות מליא כל ארעא זיו יקריה:

וַ ָיּנֻע ּו אַ ּמוֹ ת הַ ִּס ּ ִפים ִמקּ וֹ ל הַ קּ וֹ ֵרא וְ הַ ַּביִ ת יִ ּ ָמלֵ א ָע ׁ ָשן:

)ד(
מקל מלולא ובית מקדשא אתמלי אמטתא:

)ד( וזעו אילות ספי היכלא

שפָ ַתיִ ם אָ נ ִֹכי ו ְּבתוֹ ְך ַעם ְט ֵמא
יש ְט ֵמא ְ ׂ
יתי ִּכי ִא ׁ
)ה( וָ אֹ ַמר אוֹ י ִלי ִכי נִ ְד ֵמ ִ
ְ
עינָי) :ה( ואמרית וי לי ארי חבית
ֹשב ִּכי אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ך יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ָרא ּו ֵ
ְ ׂשפָ ַתיִ ם אָ נ ִֹכי י ׁ ֵ
ארי גבר חיב לאוכחא אנא ובגו עמא דמנעל בחובין אנא יתיב ארי ית יקר שכינת מלך עלמיא יי צבאות
חזאה עיני:

וַ יּ ָָעף אֵ לַ י אֶ חָ ד ִמן הַ ּ ְשׂ ָר ִפים ו ְּביָדוֹ ִרצְ ּ ָפה ְּב ֶמ ְלקָ חַ יִ ם לָ קַ ח ֵמ ַעל הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ :

)ו(
ואשתדי לותי חד מן שמשיא ובפומיה ממלל דקביל מן קדם דשכנתיה על כורסי יקרא בשמי מרומא עיל
מן מדבחא:

)ו(

רש"י
)א( )בשנת  -סימן זה תחלת הספר ותחילת
נבואת ישעיה וחמשה סימנים הקודמים
נאמרו אחר זה הסימן אלא שאין מוקדם
ומאוחר בתורה וראייה לדבר ישעיה נבא
ונותרה בת ציון כסכה וגו' זה היה לאחר
שהחריב וגלה סנחרב את עשרת השבטים
ונשארו רק יהודה וירושלים לכך אמר חזון
ישעיה וגו' על יהודה וירושלים וגו' על מה
תכו עוד תוסיפו סרה וגו' אברבנא"ל( .בשנת
מות  -כשנצטרע .ושוליו  -כמו שולי המעיל
)שמות כח( תחתיתו ראיתיו יושב על כסא

בשמים ורגליו בהיכל הדום מרגלותיו בבית
המקדש לדון על עוזיה שבא ליטול כתר
כהונה:
)ב( שרפים עומדים ממעל  -בשמים .לו -
לשמשו כן תירגם יונתן שמשין קדישין ברומא
קדמוהי .בשתים יכסה פניו  -שלא יביט לצד
השכינה .ובשתים יכסה רגליו  -לצניעות
שלא יראה כל גופו לפני בוראו ובתנחומא
ראיתי כסוי הרגלים לפי שהם ככף רגל עגל
שלא להזכיר לישראל עון העגל .ובשתים
יעופף  -ובתרין משמש:
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)ג( וקרא זה אל זה  -נוטלין רשות זה מזה
שלא יקדים האחד ויתחיל ויתחייב שריפה
אלא אם כן פתחו כולם כאחד וזהו שיסד
ביוצר אור קדושה כולם כאחד עונים כו'
ומדרש אגדה מעשה מרכבה הוא וכן תירגם
קדוש קדוש קדוש ג' פעמים כתרגומו:
)ד( וינועו אמות הספים  -אילות סיפי הם
מזוזות הפתח שנמדדין במדות אמות לגובה
ולרוחב והן מזוזת ההיכל .מקול הקורא -
מקול המלאכים הקוראים והוא היה יום
הרעש שנאמר בו ונסתם כאשר נסתם מפני
הרעש בימי עוזיה )זכריה יד( בו ביום עמד
עזיה להקטיר בהיכל רעשו שמים לשורפו
לומר דינו בשריפה כמו שנאמר ותאכל את
החמשים ומאתים איש )במדבר טז( וזהו
שקראם שרפים שבאו לשורפו רעשה הארץ
לבולעו כסבורה דינו לבלע כקרח שערער על
הכהונה יצתה בת קול ואמרה זכרון לבני
ישראל וגו' )במדבר ט"ז( ולא יהיה עוד אדם

כתובים

המעורר על הכהונה כקרח בבליעה וכעדתו
בשריפה אלא כאשר דבר ה' ביד משה בסנה
הבא נא ידך בחיקך )שמות ד( והוציאה
מצורעת כשלג אף כאן צרעת פרחה במצחו.
והבית ימלא עשן  -היה נמלא עשן:
)ה( כי נדמיתי  -הריני מת שלא הייתי כדאי
שאראה פני השכינה ודוגמתו מצינו במנוח
מות נמות כי אלהים ראינו )שופטים יג(.
נדמתי  -כמו כי נדמה כל עם כנען .טמא
שפתים  -דמגעל בחובין:
)ו( רצפה  -גחלת וכן עוגת רצפים )מלכים א
יט( כמו עוגת רשפים ונאמר בישעיהו
ובאליהו בצד"י רצפה מפני שאמרו דילטוריא
על ישראל זה קראם עם טמא שפתי' וזה
אמר כי עזבו בריתך )שופטים י"ג( אמר
הקב"ה למלאך רצוץ פה שאמר דלטוריא על
בני .במלקחים  -בצבת .לקח מעל המזבח -
שבעזרה:

 -משלי פרק טו' י'-טו'

מוּסָ ר ָרע ְל ֹעזֵב אֹ ַרח שׂ וֹ נֵא תוֹ כַ חַ ת יָמוּת:

) י(
מכסנותא ימות:

)י( מרדותא דבישא מטעיא אורחיה ומן דסני

ְׁשאוֹ ל וַ אֲבַ דּ וֹ ן ֶנגֶד יְ הֹוָ ה אַ ף ִּכי ִלבּ וֹ ת ְּבנֵי אָ ָדם:

) יא (
לבי בר נשא:

לֹא ֶיאֱהַ ב לֵ ץ הוֹ כֵ חַ לוֹ אֶ ל חֲכָ ִמים לֹא יֵלֵ ְך:

)יב(
ולות חכימי לא אזל:

)יב( לא רחם ממיקנא למן דמכסן ליה

ֵיטב ּ ָפנִ ים ו ְּב ַע ְּצבַ ת לֵ ב רוּחַ נְ כֵ אָ ה:
ש ֵמחַ י ִ
לֵ ב ָ ׂ

)יג(
דלבא רוחא ממכתא:

לֵ ב נָבוֹ ן יְ בַ ּ ֶק ׁש דָּ ַעת

)יד(
ופומהון דסכלי שטיותא:

ו ִּפני

)יא( שיול ואובדנא קדם אלהא אף

)יג( לבא חדיא משפיר אפי ובכיכא

ילים יִ ְר ֶעה ִא ֶ ּולֶ ת:
}ו ִּפי{ ְכ ִס ִ

)טו( ָּכל יְ ֵמי ָענִ י ָר ִעים וְ טוֹ ב לֵ ב ִמ ְׁש ּ ֶתה ָת ִמיד:

)יד( לבא דמתבין בעי ידיעתא

)טו( כל יומי דמסכנא בישין ומן דטב לביה

משקיא תדירא:

רש"י
)י( מוסר רע לעוזב אורח  -יסורים קשים
מוכנים לעובר אורח של הקב"ה:
)יא( שאול ואבדון נגד ה'  -גלוי לפניו כל
אשר בתוכה .אף כי  -ק"ו הוא:

)יג( לב שמח ייטיב פנים  -אם תשמח לבו
של הקדוש ברוך הוא בלכתך בדרכיו ויטיב לך
פניו לעשות כל רצונך ואם תעצבהו יראה לך
רוח נכאה כד"א )בראשית ה'( ויתעצב אל לבו
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ויאמר ה' אמחה את האדם וגומר ,רוח נכאה
טלנ"ט רוח של זעף:
)טו( כל ימי עני רעים  -ואפילו שבתות וי"ט
דאמר שמואל שנוי וסת תחלת חולי מעים.

משנה

וטוב לב  -מי שלבו טוב בעשרו .משתה
תמיד  -כל שנותיו דומות לו ימי משתה
ללמדך שיהא אדם שמח בחלקו ,ורבותינו
דרשו מה שדרשו בחלק:

 -פאה פרק ח'

ימ ַתי ָּכל אָ ָדם מֻ ּ ָת ִרין ְּבלֶ קֶ טִ .מ ּ ׁ ֶשיּ ְֵלכ ּו הַ ּנָמוֹ ׁשוֹ תְּ .בפֶ ֶרט וְ עוֹ לֵ לוֹ ת,
)א( ֵמאֵ ָ
יעה ְׁשנִ יָּה .אָ ַמר ַר ִּבי
ֵיתיםִ ,מ ּ ׁ ֶש ּ ֵת ֵרד ְר ִב ָ
ִמ ּ ׁ ֶשיּ ְֵלכ ּו הָ עֲ נִ ִּיים ַּב ּ ֶכ ֶרם וְ יָבוֹ א ּו .וּבַ זּ ִ
יעה ְׁשנִ יָּה .אֶ ָּלא
ֵיתיהֶ ם אֶ ָּלא ְלאַ חַ ר ְר ִב ָ
יְ הו ָּדה ,וַ הֲ לֹא י ֵׁש ׁ ֶשאֵ ינָם מוֹ ְס ִקין אֶ ת ז ֵ
ְכ ֵדי ׁ ֶש ְּיהֵ א הֶ ָענִ י יוֹ צֵ א וְ לֹא יְ הֵ א ֵמ ִביא ְּבאַ ְר ָּב ָעה ִא ּ ָסרוֹ ת:
רע"ב ) -א( מאימתי הנמושות  -אית
דמפרשי זקנים ההולכים על משענתם ,ואית
דמפרשי לקוטי ,בתר לקוטי שמאחר שילכו
בשדה לוקטים אחר לוקטים או הזקנים הללו
שמאחרים ללכת ללקט אחר הכל ,כבר
נתיאשו העניים מאותה שדה וכל הנמצא בה
אחר כך הוא הפקר לכל ,בין לעניים בין
לעשירים :רביעה שניה  -המטר נקרא
רביעה מפני שהוא רובע את הארץ ומולידה
ומצמיחה כזכר הרובע את הנקבה והיא
מתעברת ממנו לשון בהמתך לא תרביע
)ויקרא יט( פירוש אחר ,רביעה ,על שם
שהמטר משכיב העפר ומרביצו תרגום רובץ

רביע .וזמן רביעה שניה בשנה בינונית הוא
בעשרים ושלשה במרחשון :שאינן מוסקין -
מסיקה בזיתים כמו קוצר בתבואה ,בוצר
בענבים ,אורה בתאנים ,גודר בתמרים ,כך
מוסק בזיתים :ולא יהא מביא בארבעה
איסרות  -דהיינו שני פונדיונים .שהפונדיון
שני איסרין ,ותנן אין פוחתין לעני העובר
ממקום למקום מככר בפונדיון ,דהיינו מזון
שתי סעודות ,וכיון שאינו מביא זיתים שוה
ארבעה איסרות דהיינו מזון שתי סעודות לו
ושתי סעודות לאשתו ,אף הוא אינו יוצא
ללקוט .ואין הלכה כר' יהודה:

שר ָענִ י ְּבכָ ל
ֶאֱמנִ ים ַעל הַ ֶּלקֶ ט וְ ַעל הַ ּ ִׁש ְכחָ ה וְ ַעל הַ ּ ֵפאָ ה ִּב ְׁש ָע ָתן ,וְ ַעל ַמ ְע ַ ׂ
)ב( נ ָ
ֶאֱמנִ ין אֶ ָּלא ַעל דָּ בָ ר ׁ ֶש ְּבנֵי אָ ָדם נוֹ הֲגִ ין
ֶאֱמן ְלעוֹ לָ ם .וְ אֵ ינָן נ ָ
ְׁשנָתוֹ  .וּבֶ ן לֵ וִ י נ ָ
ּ ֵכן:
רע"ב ) -ב( נאמנים  -העניים לומר חטים
הללו של לקט שכחה ופאה הן ,ופטורים מן
המעשר :בשעתן  -בשעת הקציר :בכל שנתו
 בשנה שלישית ובשנה ששית שמעשר ענינוהג בהן :ובן לוי נאמן לעולם  -דמעשר
ראשון נוהג בכל שנה ,וכיון דאמר של מעשר
ראשון הם ,לא חיישינן שמא לא הפריש מהן

תרומת מעשר ,דכי היכי דלא נחשדו ישראל
על תרומה גדולה ,כך לא נחשד בן לוי על
תרומת מעשר :אלא על דבר שבני אדם
נוהגין כן  -נוהגים לתת להם כן ולא על דבר
שאין רגילים לתת להם כיוצא בו ,ולקמן
מפרש ואזיל:

)ג( ֶנא ֱָמנִ ין ַעל הַ ִח ִּטין ,וְ אֵ ין ֶנא ֱָמנִ ין ַעל הַ ּ ֶק ַמח וְ לֹא ַעל הַ ּ ַפתֶ .נא ֱָמנִ ין ַעל
ֶאֱמנִ ין ַעל הַ ּפוֹ ל,
הַ ּ ְשׂ עוֹ ָרה ׁ ֶשל אֹ ֶרז ,וְ אֵ ין ֶנא ֱָמנִ ין ָעלָ יו ֵּבין חַ י ֵּבין ְמבֻ ּ ׁ ָשל .נ ָ
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ֶאֱמנִ ין ַעל הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ,לוֹ ַמר
יסין ,לֹא חַ ִּיים וְ לֹא ְמבֻ ּ ׁ ָש ִלין .נ ָ
וְ אֵ ין ֶנא ֱָמנִ ין ַעל הַ ְּג ִר ִ
ֵיתי נִ קּ וּף הוּא:
שר ָענִ י הוּא ,וְ אֵ ין ֶנא ֱָמנִ ין ָעלָ יו ,לוֹ ַמר ׁ ֶשל ז ֵ
ׁ ֶשל ַמ ְע ַ ׂ
רע"ב ) -ג( נאמנין על החטים  -לומר של
מעשר עני הם שניתן לי ,אבל אין נאמנים
לומר קמח ופת ,זה של מעשר עני שניתן לי
קמח ופת דאין דרך לחלק מעשר עני קמח
ופת :שעורה של אורז  -אית דמפרשי שבולת
של אורז שלא היה דרכם לחלק אורז של
מעשר עני אלא בשבולים ,ואית דמפרשי
שעורה של אורז קודם שנכתש במכתש
והוסרה קליפתו ]שעורה קורא לו[ ,ולאחר
דישה בעודו בקליפתו דרך לחלקו לעניים:
גריסין  -שטחנן בריחים של גרוסות :נאמנין

על השמן  -שדרך לחלק מעשר עני בשמן:
ואין נאמנין לומר של זיתי ניקוף הוא  -זיתי
ניקוף ממתנות עניים הן שחובטים ומנקפים
בזית להשיר הזיתים שנשארו מן המסיקה,
וניקוף לשון כנוקף זית ,ואין העני נאמן לומר
שמן זה הוצאתי מזיתי ניקוף ופטור מן
המעשר לפי שאין רגילין לעשות שמן מזיתי
ניקוף .אבל עני האומר קמח זו או פת זו
מלקט שכחה ופאה שלקטתי וטחנתי קמח
ואפיתי לחם ,נאמן :שדרך העני לעשות לחם
מלקט שכחה ופאה:

ֶאֱמנִ ים ַעל הַ יּ ָָרק חַ י ,וְ אֵ ין ֶנא ֱָמנִ ים ַעל הַ ְמבֻ ּ ׁ ָשל ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יָה לוֹ דָּ בָ ר
)ד( נ ָ
ְ
מו ָּעטֶ ׁ ,ש ּ ֵכן דֶּ ֶרך ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ִל ְהיוֹ ת מוֹ צִ יא ִמ ְ ּלפָ סוֹ :
רע"ב ) -ד( נאמנים  -העניים על הירק חי
לומר של מעשר עני הוא ,דירק חייב במעשר
מדרבנן :דבר מועט  -נאמנים אף על

המבושל ,דפעמים שבעל הבית שכח מלעשר
ומעשר מן המבושל מתוך הקדרה :מלפסו -
הקדרה או הפרור שמבשל בה:

)ה( אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין לָ עֲ נִ ִּיים ַּבגּ ֶֹרן ֵמחֲצִ י קַ ב חִ ִּטים וְ קַ ב ְ ׂשעוֹ ִריםַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר,
חֲצִ י קַ ב .קַ ב וָ חֵ צִ י ּ ֻכ ְּס ִמין ,וְ קַ ב ְּגרוֹ גְ רוֹ ת ,אוֹ ָמנֶה ְדבֵ לָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
יעית ׁ ֶש ֶמןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א
יעיתְ .ר ִב ִ
ּ ְפ ָרס .חֲצִ י לֹג יַיִ ןַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,ר ִב ִ
אוֹ ֵמרְׁ ,ש ִמינִ ית .ו ְּׁשאָ ר ָּכל הַ ּ ֵפרוֹ ת ,אָ ַמר אַ ָּבא ׁ ָשאוּלְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְמ ְּכ ֵרם וְ יִ ַּקח ָּבהֶ ם
ְמזוֹ ן ְׁש ּ ֵתי ְסעֻ דּ וֹ ת:
רע"ב ) -ה( אין פוחתין לעניים בגורן -
כשמחלקין מעשר עני בגורן אין נותנים לכל
עני ועני פחות משיעור זה ,דכתיב )דברים
כו( ואכלו בשעריך ושבעו ,תן לו כדי שבעו:
דבלה  -תאנים יבשים לאחר שנדרסים בעגול
קרויין דבלה ,ושוב אין נמכרים במדה אלא
במשקל ,להכי תני מנה דבלה ,ומנה הוא
משקל מאה דינרים ,והדינר משקל ששה

מעים ,ומשקל המעה ששה עשר גרגרי
שעורה :פרס  -חצי מנה .וכל המדות
האמורות במתניתין הלכה כתנא קמא והלכה
כאבא שאול .ולא נאמרו דברים הללו אלא
למחלק מעשר עני בגורן ,אבל המחלק מעשר
עני בתוך ביתו מחלק כפי רצונו ולא נתנו בו
חכמים שיעור:

ש ְראֵ ִלים .הָ יָה ַמ ִּציל ,נוֹ טֵ ל ֶמחֱצָ ה וְ נוֹ ֵתן
)ו( ִמדָּ ה זוֹ אֲ מו ָּרה ַּבכּ ֹהֲנִ ים וּבַ ְלוִ ִּים וּבַ ִּי ְ ׂ
ֶמחֱצָ ה .הָ יָה לוֹ ָדבָ ר מו ָּעט ,נוֹ ֵתן ִל ְפנֵיהֶ ם ,וְ הֵ ן ְמחַ ְ ּל ִקין ּ ֵבינֵיהֶ ם:
רע"ב ) -ו( מדה זו  -דאין פוחתין לעני
אמורה בכהנים לוים וישראלים ,כל אחד
מהם שמחלק מעשר עני בגורן לא יפחות
מזה השיעור :היה מציל  -שאין רוצה לחלק
לעניים שבאו כל מעשר עני שבידו ורוצה
להציל ממנו לקרוביו העניים :נוטל מחצה -

ומצניע לצורך קרוביו :ונותן מחצה  -לעניים
שבאו ,ואם לאחר שנטל מחצה והצניע לצורך
קרוביו :היה לו דבר מועט  -כלומר שלא
נשאר לו כדי לתת לכל אחד מן העניים שבאו
כשיעור הקצוב לעיל במתניתין ,נותן לפניהם
מה שנשאר בידו והן מחלקים ביניהם:
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)ז( אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין לֶ ָענִ י הָ עוֹ בֵ ר ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ִמ ִּכ ָּכר ְּבפוּנְ ְדיוֹ ן ,מֵ אַ ְר ַּבע ְס ִאין
לש ְסעֻ דּ וֹ תִ .מי
ְּבסָ לַ ע .לָ ן ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ּ ַפ ְרנָסַ ת ִלינָהָ ׁ .שבַ ת ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְמזוֹ ן ׁ ָש ׁ
ש ֵרה ְסעֻ דּ וֹ ת,
ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ְמזוֹ ן ְׁש ּ ֵתי ְסעֻ דּ וֹ ת ,לֹא יִ ּטֹל ִמן הַ ּ ַת ְמחוּיְ .מזוֹ ן אַ ְר ַּבע עֶ ְ ׂ
לשה:
לֹא יִ ּטֹל ִמן הַ ּ ֻק ּ ָפה .וְ הַ ּ ֻק ּ ָפה נִ גְ ּ ֵבית ִּב ְׁשנַיִ ם ,ו ִּמ ְתחַ ֶּלקֶ ת ִּב ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ז( מככר בפונדיון  -ככר הנמכר
בפונדיון כשהחטים נמכרים ארבע סאים
בסלע .וארבע סאין הן עשרים וארבעה קבין,
שכל סאה היא ששה קבין ,והסלע הוא
ארבעה דינרים ,וכל דינר ששה מעין נמצא
הסלע עשרים וארבעה מעין ,נמצאו כ"ד
קבין לכ"ד מעין ,קב לכל מעה ,והמעה שני
פונדיונים ,הרי הככר הנמכר בפונדיון הוא
חצי קב ,אבל מפני שהחנוני רוצה להשתכר
ליציאת האפייה והטחינה אי אפשר שימכור
הככר שהוא חצי קב בפונדיון כפי הערך
שמוכרים התבואה בשוק ארבע סאים בסלע,
לפיכך לא יהיה הככר הנמכר בפונדיון אלא
רובע הקב בלבד ,וכשמחלקים תבואה לעני
בגורן ועליו לטחון ולאפות ,אין פוחתין מחצי
קב .אבל כשנותנים לו ככר אפוי לא יהיה

אלא רובע הקב שהם ששה ביצים ,והכי
מפורש בפרק כיצד משתתפין בעירובין )דף
פב( :פרנסת לינה  -מטה וכרים וכסתות:
מזון שלש סעודות  -שחייב אדם לאכול
בשבת שלש סעודות :לא יטול מן התמחוי -
לפי שהתמחוי מתחלק בכל יום שהגבאים
מחזירים על פתחי בעלי בתים בכל יום
ולוקחים מהם תבשיל לצורך העניים והכלי
שמשימים בו את התבשיל נקרא תמחוי :לא
יטול מן הקופה  -לפי שהקופה מתחלקת
מערב שבת לערב שבת :נגבית בשנים  -לפי
שממשכנים על הצדקה ואין עושים שררה על
הצבור פחות משנים :ומתחלקת בשלשה -
לפי שהיא כדיני ממונות ודיני ממונות
בשלשה:

שר ָענִ י .הָ י ּו לוֹ
אתיִ ם זוּז ,לֹא יִ ּטֹל לֶ קֶ ט ִׁש ְכחָ ה וּפֵ אָ ה ו ַּמ ְע ַ ׂ
)ח( ִמי ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ָמ ַ
אתיִ ם חָ סֵ ר דִּ ינָר ,א ֲִפלּ ּו אֶ לֶ ף נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְּכאַ חַ תֲ ,ה ֵרי זֶה יִ ּטֹל .הָ י ּו ְממֻ ְׁש ָּכנִ ין
ָמ ַ
ְלבַ ַעל חוֹ בוֹ אוֹ ִל ְכתֻ ַּבת ִא ְׁש ּתוֹ  ,הֲ ֵרי זֶה יִ ּטֹל .אֵ ין ְמחַ ְּי ִבין אוֹ תוֹ ִל ְמכּ ֹר אֶ ת
ישוֹ :
ּ ֵביתוֹ וְ אֶ ת ְּכלֵ י ַת ְׁש ִמ ׁ
רע"ב ) -ח( מאתים זוז  -קים להו לרבנן
שאלו מספיקים לשנה אחת לכסות ולמזונות:
או לכתובת אשתו  -ואפילו היא יושבת
תחתיו :ואת כלי תשמישו  -כלים יפים
שמשתמש בהם בשבתות וברגלים .והני מילי

כשבא ליטול לקט שכחה ופאה ואינו נוטל
מקופה של צדקה שמתפרנס בצנעא ואינו
נוטל ממה שביד גבאי ,אבל אם נוטל מקופה
של צדקה אז אין מניחין אותו ליטול אפילו
לקט שכחה ופאה עד שימכור כלי תשמישו:

)ט( ִמי ׁ ֶש ּי ֶׁש לוֹ ח ֲִמ ּ ִׁשים זוּז וְ הוּא נוֹ ֵ ׂשא וְ נוֹ ֵתן ָּבהֶ םֲ ,ה ֵרי זֶה לֹא יִ ּטֹל .וְ כָ ל ִמי
ׁ ֶשאֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ִל ּטֹל וְ נוֹ טֵ ל ,אֵ ינוֹ נִ פְ ָטר ִמן הָ עוֹ לָ ם ַעד ׁ ֶש ִּיצְ ָט ֵר ְך לַ ְּב ִריּוֹ ת .וְ כָ ל ִמי
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ִל ּטֹל וְ אֵ ינוֹ נוֹ טֵ ל ,אֵ ינוֹ ֵמת ִמן הַ ִּז ְקנָהַ ,עד ׁ ֶש ְּיפַ ְרנֵס אֲחֵ ִרים ִמ ּ ׁ ֶשלּ וֹ ,
ֲשר יִ ְב ַטח ַּבי ָי וְ הָ יָה יְ ָי ִמ ְב ָטחוֹ  .וְ כֵ ן
וְ ָעלָ יו הַ ָּכתוּב אוֹ ֵמר )ירמיה יז( ָּברו ְּך הַ ּגֶבֶ ר א ׁ ֶ
ֱמת לַ א ֲִמ ּתוֹ  .וְ כָ ל ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ לֹא ִח ּ ֵגר ,וְ לֹא סו ָּמא ,וְ לֹא ִפ ּ ֵסחַ ,
דַּ יָּן ׁ ֶשדָּ ן דִּ ין א ֶ
שה ַעצְ מוֹ ְּכאַ חַ ד ֵמהֶ ם ,אֵ ינוֹ ֵמת ִמן הַ ִּז ְקנָה ַעד ׁ ֶש ִּי ְהיֶה ְּכאַ חַ ד ֵמהֶ ם,
וְ עוֹ ֶ ׂ
ֶאֱמר[ )דברים טז( צֶ ֶדק צֶ ֶדק ִּת ְרדּ ֹף .וְ כָ ל
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר ])משלי יא( וְ ד ֵֹר ׁש ָר ָעה ְתבוֹ אֶ נּ ּו ,וְ נ ַ
דַּ יָּן ׁ ֶשלּ וֹ קֵ חַ ׁשֹחַ ד ו ַּמ ּ ֶטה אֶ ת הַ דִּ ין ,אֵ ינוֹ ֵמת ִמן הַ ִּז ְקנָה ַעד ׁ ֶש ֵעינָיו ּ ֵכהוֹ ת,
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כג( וְ ׁשֹחַ ד לֹא ִת ָּקח ִּכי הַ ּ ׁשֹחַ ד יְ ַע ֵ ּור ּ ִפ ְק ִחים וְ גוֹ ':
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רע"ב ) -ט( מי שיש לו חמשים זוז וכו' -
דחמשין דעבדין טבין כמאתים דלא עבדין:
וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל וכו'  -כגון
שדוחק עצמו במלאכה ומסתפק במעשה ידיו
כדי שלא יתפרנס מאחרים ,אבל אם אין

גמרא

מעשה ידיו מספיקים לו ומסגף עצמו בחיי
צער קרובין למיתה ,על זה אמרו כל הצריך
ליטול ואינו נוטל הרי זה שופך דמים ואסור
לרחם עליו ,על נפשיה לא חייס כל שכן על
אחרים:

 -ברכות דף ח' ע"א

אמר ליה רבא לרפרם בר פפא לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת
משמיה דרב חסדא במילי דבי כנישתא אמר ליה הכי אמר רב חסדא מאי
דכתיב אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב אוהב ה' שערים המצויינים
בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות והיינו דאמר רבי חייא בר אמי
משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו
אלא ארבע אמות של הלכה בלבד ואמר אביי מריש הוה גריסנא בגו
ביתא ומצלינא בבי כנישתא כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי
משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו
אלא ארבע אמות של הלכה בלבד לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא
רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא
מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי:
ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא
שמים דאילו גבי ירא שמים כתיב אשרי איש ירא את ה' ואילו גבי נהנה
מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב
לך לעולם הבא ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה:
ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא לעולם ידור אדם במקום רבו שכל
זמן ששמעי בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה והתניא אל ידור
לא קשיא הא דכייף ליה הא דלא כייף ליה :אמר רב הונא בר יהודה אמר
רבי מנחם אמר רבי אמי מאי דכתיב ועוזבי ה' יכלו זה המניח ספר תורה
ויוצא רבי אבהו נפיק בין גברא לגברא בעי רב פפא בין פסוקא לפסוקא
מהו תיקו:
רש"י על הגמרא
המצויינים  -ציון ואסיפת צבור :ביני עמודי
 שבית המדרש נכון עליהם מלמעלה :שכלזמן ששמעי בן גרא קיים כו'  -דסמוך

למיתת שמעי כתיב ויתחתן שלמה את פרעה
)מלכים א' ג'( :הא דכייף ליה  -אם כפוף
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הוא לרבו לקבל תוכחתו ידור אצלו ,ואם לאו

זוהר

טוב להתרחק ממנו ,ויהי שוגג ואל יהי מזיד:

– יתרו דף פח' ע"א

ֱלהים
ָזכוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְלקַ דְּ ׁשוֹ ַ .ר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרְּ ,כ ִתיב )שמות כ( וַ יְ בָ ֶר ְך א ִ
יעי
יעי ,ו ְּכ ִתיב ַּב ּ ָמן )שמות טז( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ִּת ְל ְקטֻ ה ּו ו ְּביוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יה:
יה ְמזוֹ נֵיַ ,מה ִּב ְר ְכ ָתא ִא ְׁש ְּתכַ ח ֵּב ּ
ׁ ַש ָּבת לא יִ ְהיֶה בּ וֹ ֵ ּ .כיוָ ן דְּ לָ א ִמ ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵב ּ
יעאָ ה ּ ַת ְליָין .וְ ָתאנָא,
ילא וְ ַת ּ ָתאְּ ,ביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
אֶ ָּלא הָ ִכי ּ ָתאנָאָּ ,כל ִּב ְר ָּכאן דִּ ְל ֵע ָּ
יעאָ הִ ,מ ּ ׁשוּם דְּ הַ הוּא יוֹ ָמאִ ,מ ְת ָּב ְרכָ אן
אֲמאי לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ָמ ּנָא ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ַ
ִמ ּ
ֵיה ְל ַת ּ ָתאָּ ,כל חַ ד
יתא יוֹ ִמין ִע ָּל ִאין ,וְ כָ ל חַ ד וְ חַ ד י ִָהיב ְמזוֹ נ ּ
ֵיה ָּכל ִׁש ָ
ינ ּ
יעאָ ה:
ְּביוֹ מוֹ יֵ ,מהַ ִהיא ְּב ָרכָ ה דְּ ִמ ְת ָּב ְרכָ אן ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ימנו ָּתאָּ ,ב ֵעי ְלסַ דְּ ָרא ּ ָפתוֹ ָרא ,ו ְּלאַ ְת ְקנָא
ו ְּבגִ ינֵי ַּכ ְךַ ,מאן דְּ ִאיה ּו ְּב ַד ְר ָּגא דִּ ְמהֵ ָ
יתא יוֹ ִמין ,דְּ הָ א
יהָּ ,כל ִאינּ וּן ִׁש ָ
יליָא דְּ ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְת ָּב ֵר ְך ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ְסעו ָּד ָתא ְּבלֵ ְ
יתא יוֹ ִמין דְּ ׁ ַש ְּב ָתא ,ו ִּב ְרכָ ָתא
ְּבהַ הוּא זִ ְמנָאִ ,אזְ דָּ ַמן ְּב ָרכָ הְ ,ל ִא ְת ָּב ְרכָ א ָּכל ִׁש ָ
יליָא דְּ ׁ ַש ְּב ָתא,
יה ְּבלֵ ְ
לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבפָ תוֹ ָרא ֵריקָ ַניָּא .וְ ַעל ַּכ ְךָּ ,ב ֵעי ְלסַ דְּ ָרא ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ַהֲמי ו ִּב ְמזוֹ נֵי:
ְּבנ ֵ
ַר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמר ,א ֲִפיל ּו ְּביוֹ ָמא דְּ ׁ ַש ְּב ָתא נ ֵָמיַ .ר ִּבי יְ ה ּו ָדה אָ ַמרָּ ,ב ֵעי ְל ִא ְת ַענְ ָּגא
ְּבהַ אי יוֹ ָמא ,ו ְּל ֵמיכַ ל ְּתלַ ת ְסעו ָּד ֵתי ְּב ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,בגִ ין דְּ יִ ְׁש ְּתכַ ח ָ ׂש ְב ָעא וְ ִענּ וּגָ א
ְּבהַ אי יוֹ ָמא ְּב ָע ְל ָמא:
ילא ,דְּ ִמ ְת ָּב ְרכָ אן ֵמהַ אי
ַר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרְ ,ל ִאזְ דַּ ּ ְמנָא ִּב ְר ְכ ָתא ְּב ִאי ּנוּן יוֹ ִמין דִּ ְל ֵע ָּ
ישא
יה דִּ זְ ֵעיר אַ נְ ּ ִפיןִ ,מ ּ ַט ָּלא דְּ נ ִָחית ֵמ ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
יש ּ
יוֹ ָמא .וְ הַ אי יוֹ ָמאַ ,מ ְליָא ֵר ׁ ֵ
ישיןְּ ,תלַ ת זִ ְמנֵיִ ,מ ַּכד ָעיִ יִ ל
ימא דְּ כ ָֹּלא ,וְ אָ ִטיל ְלחַ ְקלָ א דְּ ַת ּפו ִּחין קַ דִּ ִׁ
ְס ִת ָ
ׁ ַש ְּב ָתא ,דְּ יִ ְת ָּב ְרכוּן ּ ֻכ ְ ּלה ּו ַּכח ֲָדא:
וְ ַעל דָּ א ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁשְ ,ל ִא ְת ַענְ ָּגא ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ִא ֵּלין ,דְּ הָ א ְּבהָ א ּ ַת ְליָא
ישא ,ו ִּבזְ עֵ יר אַ ּ ִפין ,וּבְ חַ ְקלָ א דְּ ַת ּפו ִּחין .וּבָ ֵעי
ילאְּ ,ב ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
ימנו ָּתא דִּ ְל ֵע ָּ
ְמהֵ ָ
חדי ְּבה ּו .ו ַּמאן דְּ גָ ַרע ְסעו ָּד ָתא ִמנַיְ יה ּו ,אַ ְחזֵי
ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְת ַענְ ָּגא ְּבה ּו ,ו ְּל ֵמ ֵ
יה דְּ הַ הוּא ַּבר נ ָׁש סַ ִּגי:
ּ ְפגִ ימו ָּתא ְל ֵעילָ א וְ עוֹ נְ ׁ ֵש ּ
יהְּ ,תלַ ת זִ ְמנֵיִ ,מ ַּכד ָעיִ יִ ל ׁ ַש ְּב ָתא ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח
ְּבגִ ינֵי ַּכ ְךָּ ,ב ֵעי ְלסַ דְּ ָרא ּ ָפתוֹ ֵר ּ
יהָּ ,כל ְׁשאַ ר יוֹ ֵמי דְּ ׁ ַש ְּב ָתא .ו ְּבהַ אי ִמ ָּלה,
ּ ָפתוֹ ֵריהּ ֵריקָ ַניָּא ,וְ ִת ְׁש ֵרי ִּב ְר ְכ ָתא עֲ לֵ ּ
ילא:
ימנו ָּתא ְל ֵע ָּ
אַ ְחזֵי ,וְ ָתלֵ י ְמהֵ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ז'
)ח( בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענוים ביותר אם חרפו אותן הכסילים במעשיהם
הראשונים ואמרו להן אמש היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך אל ירגישו
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חק לישראל – פרשת יתרו יום א'
להן אלא שומעין ושמחים ויודעין שזו זכות להם שכל זמן שהם בושים ממעשיהם
שעברו ונכלמים מהן זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת.
וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים או להזכירן לפניו כדי
לביישו או להזכיר דברים וענינים הדומין להם כדי להזכירו מה עשה הכל אסור
ומוזהר עליו בכלל הוניית דברים שהזהירה תורה עליה שנאמר ולא תונו איש את
עמיתו:

מוסר -

מלוקט

קד ׁש וַ ִּי ְפקַ ח ֵעינָיו ִּכי ִה ְמ ָרה אֶ ת
ִאם ָעלָ ה ַעל ִלבּ וֹ לֵ ב ָטהוֹ ר ְל ּ ַתקֵ ן אֲ ׁ ֶשר ּ ָפגַ ם ְ ּבאוֹ ת ְ ּב ִרית ֶ
ְ
בּ וֹ ְראוֹ חָ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם ַעד ְל ַה ְׁש ִחית נ ְַפ ׁשוֹ  .יִ ָּזהֵ ר ְ ּבכָ ל ְ ּב ָרכָ ה ו ְּב ָרכָ ה ְּכ ִתקּ ּונָה וִ יבָ ֵרך ְ ּבנַחַ ת וְ לֹא
יְ ַד ֵּלג חָ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם הַ זְ ָּכ ַרת ה' אוֹ ֶמלֶ ְך הָ עוֹ לָ ם וְ כַ יּוֹ צֵ א ִּכי ִמ ְ ּלבַ ד ׁ ֶש ּ ָגדוֹ ל עֲ וֹ נוֹ ִמנְ שׂ וֹ א וְ גוֹ זֵל
ידי קֶ ִרי
שה הוּא ׁ ֶש ָּבא ִל ֵ
לַ ה' ו ְּמזַ ְלזֵל ְ ּב ַמ ְלכוּתוֹ חָ ס וְ ׁ ָשלוֹ ם עוֹ ד ָּבה ִּכי ִ ּב ְכלַ ל הָ ָרעוֹ ת ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
וְ ַעל הַ כּ ֹל ָענוֹ ׁש י ֵָענ ֵׁש הֵ ן ַעל ׁ ֶשאָ כַ ל ְ ּבלֹא ְ ּב ָרכָ ה ְּכ ִתקּ ּונָה וְ הוּא ִ ּב ְכלַ ל ֶגזֶל הֵ ן ַעל ׁ ֶשזִ ְלזַ ל
ידי קֶ ִרי וַ חֲמו ָּרה טֻ ְמאָ ה
ְּבהַ זְ ָּכ ַרת ׁ ֵשם ו ַּמ ְלכוּת ּ ַגם ִא ּס ּו''ר נִ ְלוָ ה ִע ּ ָמם ַעל ׁ ֶשזֶה גָ ַרם לָ בֹא ִל ֵ
הַ יּוֹ צֵ את ִמגּ וּפוֹ וְ הָ יְ ָתה ְמ ִס ָּלה ְל ִס ְט ָרא אַ חֲ ָרא ִל ְמ ׁשוֹ ל בּ וֹ ַעל ּ ֵכן יִ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּב ֵעת ׁ ֶשהוּא ְמבָ ֵרךְ
ֲשר ְּב ָראוֹ וְ הוּא נוֹ ֵתן לוֹ כּ ֹחַ לַ עֲ שׂ וֹ ת חָ יִ ל וִ יבָ ֵר ְך ְביִ ְראָ ה וְ אַ הֲ בָ ה
ְל ִמי ְמבָ ֵר ְך ְלבוֹ ֵרא עוֹ לָ ם א ׁ ֶ
וְ שִׂ ְמחָ ה וְ הַ ְכנ ָָעה ַר ָּבה:

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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