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חק לישראל – פרשת יתרו יום ג'
תורה -
)יא(

שמות פרק יח'

ֲשר זָד ּו עֲ לֵ יהֶ ם:
ַע ּ ָתה י ַָד ְע ִּתי ִּכי גָ דוֹ ל יְ הֹוָ ה ִמ ָּכל הָ ֱאל ִֹהים ִּכי בַ דָּ בָ ר א ׁ ֶ

ֲשר ָזד ּו עֲ לֵ יהֶ ם:
ַע ּ ָתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי גָ דוֹ ל יְ הֹוָ ה ִמ ָּכל הָ ֱאל ִֹהים ִּכי בַ דָּ בָ ר א ׁ ֶ

)יא(

אֲרי ַרב
)יא( ְּכ ַען י ַָד ְענָא ֵ

יה דָּ נִ נּ וּן:
ָמא דִּ חַ ּ ִׁשיב ּו ִמ ְצ ָראֵ י ְל ִמדַּ ן יָת יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵב ּ
אֲרי ְּב ִפ ְת ּג ָ
ֵיה ֵ
יְ ָי וְ לֵ ית אֱלָ ּה ַּבר ִמ ּנ ּ

משה עֹלָ ה וּזְ בָ ִחים לֵ אל ִֹהים וַ ָיּבֹא אַ הֲ רֹן וְ כֹל זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
)יב( וַ ִּי ַּקח יִ ְתרוֹ ח ֵֹתן ׁ ֶ
משה עֹלָ ה וּזְ בָ ִחים
ֶׁ
משה ִל ְפנֵי הָ אֱ ל ִֹהים) :יב( וַ ִּי ַּקח יִ ְתרוֹ חֹתֵ ן
לֶ אֱכָ ל לֶ חֶ ם ִעם ח ֵֹתן ׁ ֶ
אל ִֹהים) :יב( וְ קָ ִריב
משה ִל ְפנֵי הָ ֱ
לֵ אל ִֹהים וַ ָּיבֹא אַ הֲ רֹן וְ כֹל זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֶ אֱכָ ל לֶ חֶ ם ִעם ח ֵֹתן ׁ ֶ
אֲתא אַ הֲ רֹן וְ כֹל סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמיכַ ל לַ ְח ָמא ִעם חֲמו ִּהי
קֳדם יְ ָי וַ ָ
ֹשה עֲ לָ וָ ן וְ נִ ְכסַ ת קו ְּד ִׁשין ָ
יִ ְתרוֹ חֲמו ִּהי ְדמ ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי:
ֹשה ָ
ְדמ ׁ ֶ

משה ִמן הַ בּ ֹקֶ ר
משה ִל ְׁש ּפֹט אֶ ת הָ ָעם וַ יַּעֲ מֹד הָ ָעם ַעל ׁ ֶ
ֵשב ׁ ֶ
)יג( וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ יּ ׁ ֶ
משה ִמן הַ בּ ֹקֶ ר
משה ִל ְׁש ּפֹט אֶ ת הָ ָעם וַ ַיּעֲ מֹד הָ ָעם ַעל ׁ ֶ
ֵשב ׁ ֶ
ַעד הָ ָע ֶרב) :יג( וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמח ֳָרת וַ יּ ׁ ֶ
ַעד הָ ָע ֶרב:

ֹשה ִמן צַ ְפ ָרא ַעד
ֹשה ְל ִמדַּ ן יָת ַע ּ ָמא וְ קָ ם ַע ּ ָמא ִע ָּלוֹ ִהי ְדמ ׁ ֶ
יתב מ ׁ ֶ
)יג( וַ הֲ וָ ה ִמיּוֹ ָמא ְדבַ ְתרוֹ ִהי וִ ֵ

ַר ְמ ׁ ָשא:

ֹשה לָ ָעם וַ יֹּאמֶ ר ָמה הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר
אֲשר הוּא ע ֶ ׂ
משה אֵ ת ָּכל ׁ ֶ
)יד( וַ יּ ְַרא ח ֵֹתן ׁ ֶ
ָ
ָ
ֹשה לָ ָעם ַמדּ ו ַּע אַ ּ ָתה יוֹ ׁ ֵשב ְלבַ דֶּ ך וְ כָ ל הָ ָעם נִ ָ ּצב ָעלֶ יך ִמן בּ ֹקֶ ר ַעד
אַ ּ ָתה ע ֶ ׂ
ֲשר אַ ּ ָתה
ֹאמר ָמה הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה א ׁ ֶ
ֹשה לָ ָעם וַ יּ ֶ
משה אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר הוּא ע ֶׂ
ָע ֶרב) :יד( וַ ַּי ְרא ח ֵֹתן ׁ ֶ

ֹשה לָ ָעם ַמדּ ו ַּע אַ ּ ָתה יוֹ ׁ ֵשב ְלבַ דֶּ ָך וְ כָ ל הָ ָעם נִ ָ ּצב ָעלֶ ָ
יך ִמן בּ ֹקֶ ר ַעד ָע ֶרב) :יד( וַ ֲחזָא חֲמו ִּהי
ע ֶׂ
ְ
ָתב ִּב ְלחוֹ ָדך וְ כָ ל
אֲמר ָמה ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין דִּ י אַ ְּת ָעבֵ ד ְל ַע ּ ָמא ָמה ֵדין אַ ְּת י ֵ
ֹשה יָת ָּכל דִּ הוּא ָעבֵ ד ְל ַע ּ ָמא וַ ַ
ְדמ ׁ ֶ
ַע ּ ָמא קָ יְ ִמין ִע ָּלוָ ְך ִמן צַ ְפ ָרא ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
משה ְלח ְֹתנוֹ
ֹאמר ׁ ֶ
אל ִֹהים) :טו( וַ יּ ֶ
רש ֱ
משה ְלח ְֹתנוֹ ִּכי ָיבֹא אֵ לַ י הָ ָעם ִל ְד ׁ
ֹאמר ׁ ֶ
)טו( וַ יּ ֶ
קֳדם
אֲרי אָ ָתן ְלוָ ִתי ַע ּ ָמא ְל ִמ ְת ַּבע אֻ ְל ּ ַפן ִמן ָ
ֹשה לַ חֲמו ִּהי ֵ
אֲמר מ ׁ ֶ
רש אֱ ל ִֹהים) :טו( וַ ַ
ִּכי ָיבֹא אֵ לַ י הָ ָעם ִל ְד ׁ
יְ ָי:

רש"י
)יא( עתה ידעתי  -מכירו הייתי לשעבר
ועכשיו ביותר )מכילתא( :מכל האלהים -
מלמד שהיה מכיר בכל ע"א שבעולם שלא
הניח ע"א שלא עבדה )מכילתא( :כי בדבר
אשר זדו עליהם  -כתרגומו במים דמו
לאבדם והם נאבדו במים :אשר זדו  -אשר
הרשיעו .ורבותינו דרשוהו )סוטה יא( לשון
)בראשית כה( ויזד יעקב נזיד בקדרה אשר
בשלו בה נתבשלו:
)יב( עולה  -כמשמעה שהיא כולה כליל:
וזבחים  -שלמים :ויבא אהרן וגו'  -ומשה
היכן הלך והלא הוא שיצא לקראתו וגרם לו
את כל הכבוד אלא שהיה עומד ומשמש
לפניהם :לפני האלהים  -מכאן שהנהנה

מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאלו
נהנה מזיו השכינה )ברכות כד(:
)יג( ויהי ממחרת  -מוצאי יום הכפורים היה
כך שנינו בספרי ומהו ממחרת למחרת רדתו
מן ההר .ועל כרחך אי אפשר לומר אלא
ממחרת יוה"כ שהרי קודם מתן תורה א"א
לומר והודעתי את חקי וגו' ומשנתנה תורה
עד יוה"כ לא ישב משה לשפוט את העם
שהרי בי"ז בתמוז ירד ושבר את הלוחות
ולמחר עלה בהשכמה ושהה שמונים יום וירד
ביוה"כ .ואין פרשה זו כתובה כסדר שלא
נאמר ויהי ממחרת עד שנה שניה אף לדברי
האומר יתרו קודם מ"ת בא שילוחו אל ארצו
לא היה אלא עד שנה שניה שהרי נאמר כאן
וישלח משה את חותנו ומצינו במסע הדגלים
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ג'
אתה יושב לבדך וכלם נצבים :מן הבקר עד
הערב ) -שבת י( אפשר לומר כן אלא כל דיין
שדן דין אמת לאמיתו אפי' שעה אחת מעלה
עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה כל היום
וכאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית
שנאמר בו ויהי ערב וגו' )מגילה י(:

שאמר לו משה )במדבר י( נוסעים אנחנו אל
המקום וגו' אל נא תעזוב אותנו ואם זו קודם
מ"ת מששלחו והלך היכן מצינו שחזר וא"ת
שם לא נאמר יתרו אלא חובב ובנו של יתרו
היה הוא חובב הוא יתרו שהרי כתיב
)שופטים ד( מבני חובב חותן משה :וישב
משה וגו' ויעמוד העם  -יושב כמלך וכולן
עומדים והוקשה הדבר ליתרו שהיה מזלזל
בכבודן של ישראל והוכיחו על כך שנא' מדוע

נביא

– ישעיה פרק ו' יא'-יג' פרק ז' א'-ב'

אֲשר ִאם ׁ ָשא ּו ָע ִרים ֵמאֵ ין יוֹ ׁ ֵשב וּבָ ִּתים
ֹאמר ַעד ׁ ֶ
)יא( וָ אֹ ַמר ַעד ָמ ַתי אֲ ֹדנָי וַ יּ ֶ
מה) :יא( ואמרית עד אימתי יי ואמר עד דיצדון קרויא מבלי
ֵמאֵ ין אָ ָדם וְ הָ ֲא ָד ָמה ִּת ּ ׁ ָשאֶ ה ְׁש ָמ ָ
יתיב ובתיא מבלי אנשא וארעא תחרוב ותצדי:

וְ ִרחַ ק יְ הֹוָ ה אֶ ת הָ אָ ָדם וְ ַר ָּבה הָ עֲ זוּבָ ה ְּבקֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ:

)יב(
ותסגי צדיותא בגוה דארעא:

)יב( וירחק יי ית בני אנשא

ֲשר ְּב ׁ ַש ֶּלכֶ ת ַמ ֶ ּצבֶ ת
)יג( וְ עוֹ ד ָּבהּ עֲ שִׂ ִריָּה וְ ׁ ָשבָ ה וְ הָ יְ ָתה ְלבָ ֵער ָּכאֵ לָ ה וְ כָ אַ לּ וֹ ן א ׁ ֶ
ָּבם ז ֶַרע ק ֶֹד ׁש ַמ ַ ּצ ְב ּ ָ
תהּ ) :יג( וישתארון בה חד מן עסרא צדיקיא ויתובון ויהון לצרבא כבוטמא
וכבלוטא דבמתר טרפוהי דמין ליבשין ועד כען אינון רטיבן לקימא מנהון זרעא כן גלותא דישראל
יתכנשון ויתובון לארעהון ארי זרעא דקודשא נצבתהון:

ימי אָ חָ ז ֶּבן יוֹ ָתם ּ ֶבן עֻ ִּזיָּה ּו ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה ָעלָ ה ְרצִ ין ֶמלֶ ְך א ֲָרם וּפֶ קַ ח
)א( וַ יְ ִהי ִּב ֵ
ְ
עלֶ יהָ ) :א(
ש ָראֵ ל יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ָעלֶ יהָ וְ לֹא ָיכֹל ְל ִה ָּלחֵ ם ָ
ּ ֶבן ְר ַמ ְליָה ּו ֶמלֶ ך יִ ְ ׂ
והוה ביומי אחז בר יותם בר עזיה מלך שבטא דבית יהודה סליק רצין מלכא דארם ופקח בר רמליהו
דישראל לירושלם לאגחא קרבא עלה ולא יכיל לאגחא עלה:

אֲרם ַעל אֶ ְפ ָריִ ם וַ ָיּנַע ְלבָ בוֹ ו ְּלבַ ב ַע ּמוֹ ְּכנוֹ ַע
)ב( וַ ּי ַֻּגד ְלבֵ ית דָּ וִ ד לֵ אמֹר נָחָ ה ָ
מ ּ ְפנֵי רוּחַ ) :ב( ואתחוא לבית דוד למימר אתחבר מלכא דארם עם מלכא דישראל למיתי
עֲ צֵ י י ַַער ִ
עלוהי וזע לביה ולבא דעמיה כאשתדיות אילני חורשא מן קדם רוחא:

רש"י
)יא( עד מתי  -יכבידו את לבם ולא ישמעו.
ויאמר  -ידעתי כי לא ישיבו עד תבא
פורענות עליהם וילכו בגולה ושאו עריהם
מאין יושב .שאו תשאה  -לשון גלמוד מאין
יושב:
)יב( ורבה העזובה  -שהארץ תעזב מהם וכך
הלשון ירבו מקומות עזובים בקרב הארץ:

)יג( ועוד בה עשיריה  -גם אותה השארית
אשיב ידי עליה בצרוף אחר צרוף והיתה
לבער עד שלא ישארו אלא צדיקים גמורים
שישובו אלי בכל לבם .כאלה וכאלון  -אשר
בעת זמן שלכת שלהן משליכין עלין שלהן
בימי הסתיו שילוך אחר שילוך עד שאין נותר
בה זולתי המצבה אף הם זרע הקדש הנמצאין
בה עומדין בקדושתו הם יהיו לה למצבת,
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)ב( ויגד לבית דוד  -לפי שרשע היה לא,
הזכיר שמו .נחה ארם על אפרים  -נתחבר
מלך ארם על מלך ישראל לבא עליך נחה
לשון נקבה על שהמלכות נחה פושי"ר בלעז
לשון וינח בכל גבול מצרים )שמות ו( .וינע
לבבו  -לפי שכבר נלחם בו כל אחד מהם
בפני עצמו ויכלו לו שנאמר ויתנהו ה' ביד
מלך ארם וגו' )דברי הימים ב כח( אומר
ויהרג פקח בן רמליה ק"כ אלף איש שניהם
בדברי הימים )דברי הימים ב' כ"ח( .כנוע
עצי יער  -קול אילני סרק ישמע יותר מכל
אילני פירי כדאיתא בבראשית רבה:

ד"א מצבתה נטיעתה לכך איני מכלה אותם
נטעתים זרע קודש ,ויש פותרים שער שלכת
היתה בירושלים כמו שאמר בעזרא והיו שם
אלה ואלון נטועים:
)א( ויהי בימי אחז  -מה ראה הכתוב לייחסו
אלא מפני שסופו של הכתוב לומר ולא יכול
להלחם עליה ולמדך שזכות אבות עמדה לו
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ווי )ס"א(
מי הוא זה שמלך רשע זה אמר להם בן יותם
הוא בן עוזיהו הוא אבותיו היו צדיקים לפיכך
אי אפשי לפשוט ידי בו הדא הוא ולא יכול
להלחם עליה מפני זכות אבותיו )בבראשית
רבה(:

כתובים

 -משלי טו' כ'-כד'

ֵּבן חָ כָ ם יְ ַ ׂש ּ ַמח אָ ב ו ְּכ ִסיל אָ ָדם בּ וֹ זֶה ִא ּמוֹ :

)כ(
משיט אמיה:

)כ( ברא חכימא יחדי לאבוי וברא סכלא

ַשר לָ כֶ ת:
יש ְּתב ּונָה יְ י ּ ׁ ֶ
ִא ּוֶלֶ ת ִ ׂש ְמחָ ה לַ חֲסַ ר לֵ ב וְ ִא ׁ

)כא(
לבא וגברא דמתבין תריצות מהלך:

ֲשבוֹ ת ְּבאֵ ין סוֹ ד ו ְּברֹב יוֹ עֲ צִ ים ּ ָתקוּם:
)כב( הָ פֵ ר ַמח ׁ ָ

)כא( שטיותא חדותא היא לחסיר

)כב( בטולא דמחשבתא היך דלית רזא

ובסוגעא דאלין דמתמלכין עצתא תקום:

יש ְּב ַמעֲ נֵה ִפיו וְ ָדבָ ר ְּב ִע ּתוֹ ַמה ּטוֹ ב:
שִׂ ְמחָ ה לָ ִא ׁ

)כג(
ומלתא בעדנא סגו טבא:

)כג( חדותא לגברא במלתא דפומיה

אֹ ַרח חַ ִּיים ְל ַמ ְעלָ ה ְל ַמ ְ ׂש ִּכיל ְל ַמ ַען סוּר ִמ ּ ְׁשאוֹ ל ָמ ּ ָטה:

)כד(
לסוכלתנא דנסטא מן שיול תחתיתא:

)כד( ארחא דחיי מעליא

רש"י
)כ( בן חכם ישמח אב וכסיל אדם בוזה אמו
 גורם לאמו שמבזים אותה:)כא( אולת  -שמחה היא לחסר לב:
)כב( הפר מחשבות באין סוד  -בלא עצה לא
תקום מחשבה:
)כג( שמחה לאיש במענה פיו  -כמשמעו
ע"י מענה רך ודבור נחת הבריות אוהבים

אותו ורבותינו דרשוהו על בעלי גירסא אם
מוצאים בפיה' מענה אז תתקיים בם וישמחו.
ודבר בעתו מה טוב  -שואלים בהלכות
הפסח ובהלכות החג בזמנו:
)כד( אורח חיים למעלה למשכיל  -כמו
שרפים עומדים ממעל לו )ישעיה ו( כלומר
לפני החכם קשוטה ומוכנת אורח חיים:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ג'
משנה

 -כתובות פרק א'

ישיֶ ׁ .ש ּ ַפעֲ ַמיִ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ָּב ּ ֵתי
יעי ,וְ אַ ְל ָמנָה ְליוֹ ם הַ ח ֲִמ ִׁ
)א( ְּבתוּלָ ה נִ שּׂ ֵ את ְליוֹ ם הָ ְר ִב ִ
ישיֶ ׁ ,ש ִאם הָ יָה לוֹ ַטעֲ נַת
ִדינִ ין יוֹ ְׁש ִבין ַּבעֲ יָרוֹ תַּ ,ביּוֹ ם הַ ּ ׁ ֵשנִ י וּבַ יּוֹ ם הַ ח ֲִמ ִׁ
ְּבתו ִּלים ,הָ יָה ַמ ְׁש ִּכים ְלבֵ ית דִּ ין:
רע"ב ) -א( בתולה נשאת ליום רביעי -
ולא בליל חמישי ,דאיכא למיחש שמא יהיה
טרוד בנישואים ולא מצי בעיל :שאם יש לו
טענת בתולים  -כגון שיאמר בעלתי ולא
מצאתי דם ,לא שנא אם היא קטנה או נערה
או בוגרת .או פתח פתוח מצאתי ,אם היא
קטנה או נערה ,אבל בוגרת אין לה טענת
פתח פתוח :ישכים ויבא לב"ד  -בעוד כעסו
עליו ,שמא יתפייס ותתקרר דעתו ויקיימנה
ושמא זנתה תחתיו והרי היא אסורה עליו.
ובגמרא פריך ותנשא באחד בשבת ואם יש לו
טענת בתולים ישכים ביום שני לבית דין.
ומשני ,שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל
שיהא טורח בסעודה שלשה ימים ,אחד בשבת

ושני בשבת ושלישי בשבת ,וברביעי כונסה.
ובזמן שאין בתי דינין יושבים בשני ובחמישי,
אשה נישאת בכל יום ,והוא שטרח בסעודה
שלשה ימים .ומפני תקנת עניים נוהגים בקצת
מקומות לישא בערב שבת .וטעמא דאלמנה
ליום חמישי ,שקדו חכמים על תקנת בנות
ישראל שיהא שמח עמה שלשה ימים ,חמישי
בשבת וששי בשבת ושבת .והנושא את האלמנה
אסור בעשיית מלאכה ג' ימים .והנושא את
הבתולה כל שבעה .ולענין ברכת חתנים ,בין
בחור שנשא אלמנה בין אלמן שנשא בתולה
מברכים ברכת חתנים כל שבעה ואלמן שנשא
אלמנה ,יום אחד:

אתיִ ם .וְ אַ ְל ָמנָהָ ,מנֶהְּ .בתוּלָ ה אַ ְל ָמנָהְּ ,גרו ׁ ָּשה ,וַ חֲלוּצָ ה,
)ב( ְּבתוּלָ הְּ ,כתֻ ָּב ָת ּה ָמ ַ
אתיִ ם ,וְ י ֵׁש לָ הֶ ן ַטעֲ נַת ְּבתו ִּלים .הַ ִּגיּוֹ ֶרת ,וְ הַ ּ ְׁשב ּויָה,
ִמן הָ אֵ רו ִּסיןְּ ,כתֻ ָּב ָתן ָמ ַ
וְ הַ ּ ִׁש ְפחָ ה ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו וְ ׁ ֶש ּנ ְִת ַּג ְּיר ּו ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַת ְח ְרר ּוְ ּ ,פחוּתוֹ ת ִמ ְּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם
אתיִ ם ,וְ י ֵׁש לָ הֶ ן ַטעֲ נַת ְּבתו ִּלים:
אֶ חָ דְּ ,כתֻ ָּב ָתן ָמ ַ
רע"ב ) -ב( בתולה אלמנה גרושה -
כלומר ,בתולה שהיא אלמנה או גרושה או
חלוצה מן האירוסין ,וחזרה ונישאת ,כתובתה
מן השני מאתים :ויש לה טענת בתולים -

אם לא מצא לה השני בתולים ,אבדה
כתובתה ,דמקח טעות הוא שהרי בחזקת
בתולה נשאה:

)ג( הַ ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָּבא ַעל הַ ְ ּקטַ ּנָה ,וְ קָ ָטן ׁ ֶש ָּבא ַעל הַ ְּגדוֹ לָ ּה ,וּמֻ ַּכת עֵ ץְּ ,כתֻ ָּב ָתן
אתיִ ם ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,מֻ ַּכת עֵ ץְּ ,כתֻ ָּב ָת ּה ָמנֶה:
ָמ ַ
רע"ב ) -ג( שבא על הקטנה  -פחותה
מבת שלש שנים ויום אחד שאין ביאתה ביאה:
וקטן  -פחות מבן תשע שאין ביאתו ביאה
ובא על הגדולה :ומוכת עץ  -שנתקע לה עץ

באותו מקום :כתובתן מאתים  -אם נישאו
סתם :וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה
מנה  -והלכתא כותייהו .ואפילו לא הכיר
בה ,כתובתה מנה ,ולא הוי מקח טעות:

)ד( ְּבתוּלָ ה אַ ְל ָמנָהְּ ,גרו ׁ ָּשה ,וַ חֲלוּצָ הִ ,מן הַ ִּנשּׂ ו ִּאיןְּ ,כתֻ ָּב ָתן ָמנֶה ,וְ אֵ ין לָ הֶ ן
ַטעֲ נַת ְּבתו ִּלים .הַ ִּגיּוֹ ֶרת ,וְ הַ ְׁשב ּויָה ,וְ הַ ּ ִׁשפְ חָ הֶ ׁ ,ש ִּנ ְפדּ ּו ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ְּיר ּו ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַת ְח ְרר ּו,
יְ ֵתרוֹ ת ַעל ְּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם אֶ חָ דְּ ,כתֻ ָּב ָתן ָמנֶה ,וְ אֵ ין לָ הֶ ן ַטעֲ נַת ְּבתו ִּלין:
רע"ב ) -ד( בתולה שהיא אלמנה או גרושה
או חלוצה מן הנשואים  -אם חזרה ונישאת

סתם ,כתובתה מנה ,דבחזקת בעולה קיימא
משנכנסה לחופה:
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)ה( הָ אוֹ כֵ ל אֵ צֶ ל חָ ִמיו ִּביהו ָּדה ׁ ֶשלּ ֹא ְב ֵע ִדים ,אֵ ינוֹ ְ ָיכוֹ ל ִל ְטעוֹ ן טַ עֲ נַת ְּבתו ִּלים,
ש ָראֵ ל וְ אַ חַ ת אַ ְל ְמנַת כּ ֹהֵ ןְּ ,כתֻ ָּב ָתן ָמ ֶנה.
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ִמ ְתיַחֵ ד ִע ּ ָמ ּה .אַ חַ ת אַ ְל ְמנַת יִ ְ ׂ
ּ ֵבית דִּ ין ׁ ֶשלּ כּ ֹהֲנִ ים הָ י ּו גוֹ ִבין לַ ְּבתוּלָ ה אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת זוּז ,וְ לֹא ִמח ּו ְבי ָָדם
חֲכָ ִמים:
רע"ב ) -ה( האוכל אצל חמיו ביהודה -
מדקתני האוכל מכלל דאיכא דוכתא ביהודה
עצמו דלא אכיל ונ"מ דהיכא דלא נהיגי
לייחד יכול לטעון .גמרא ורש"י .והשתא
מתני' י' פ"ד דיבמות דקתני סתמא הארוסות
שביהודה לאו דוקא אלא כי מתניתין דהכא:
אלמנת כהן  -אלמנה בת כהן .רש"י :היו
גובין לבתולה  -בת כהן כשנשאת לכהן וכל

שכן כשנשאת לישראל :ולא מיחו בידם
חכמים  -אע"פ שלא כתב לה בלשון תוספת
]דאל"כ תנינא חדא זימנא בריש פ"ה[ אלא ד'
מאות דחזי ליכי וקס"ד דלא תגבה דלא חזי
ליכי .ובלשון תוספות לא כתב .קמ"ל דמנהג
טוב הוא וראוי להיות בכהונה ושייך בהו
למימר דחזי ליכי .תוספות:

)ו( הַ נוֹ ֵ ׂשא אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ לֹא ָמצָ א לָ הּ ְּבתו ִּליםִ ,היא אוֹ ֶמ ֶרתִ ,מ ּ ׁ ֶשאֵ ַר ְס ּ ַתנִ י
ש ֶד ָך .וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר ,לֹא כִ י אֶ ָּלא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא אֵ ַר ְס ִּת ְ
יך ,וְ הָ יָה
ֶנ ֱאנ ְַס ִּתי ,וְ נִ ְס ּ ַת ֲחפָ ה ָ ׂ
ֶאֱמנֶתַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
יעזֶר אוֹ ְמ ִרים ,נ ֶ
ִמ ְק ִחי ֶמקַ ח ָטעוּתַ ,ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל וְ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
אוֹ ֵמר ,לֹא ִמ ּ ִפיהָ אָ נ ּו חַ ִּיין ,אֶ ָּלא ה ֲֵרי זוֹ ְּבחֶ זְ קַ ת ְּבעוּלָ ה ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְתאָ ֵרס,
וְ ִה ְט ַע ּת ּוַ ,עד ׁ ֶש ּ ָת ִביא ְראָ יָה ִל ְדבָ ֶריהָ :
רע"ב ) -ו( ונסתחפה שדך  -מטר סוחף
בא על שדך והפסידה ,כלומר מזלך גרם ותן
לי כתובתי :והיה מקחי מקח טעות  -ואין
לך כתובה ממני :נאמנת  -ומשביעין אותה
שבועת היסת שכן הוא כדבריה ,ותטול

כתובתה .וכן הלכה .ואי אמרה בתולה מצאני,
אינה נאמנת ,דהימנוהו רבנן לבעל ואפילו
בלא שבועה ,דחזקה אין אדם טורח בסעודה
ומפסידה:

יש אַ ְּתַ ,ר ָּבן
)ז( ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת מֻ ַּכת עֵ ץ אֲנִ י ,וְ הוּא אוֹ ֵמר ,לֹא ִכי ,אֶ ָּלא דְּ רוּסַ ת ִא ׁ
ֱמנֶת .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,לֹא ִמ ּ ִפיהָ אָ נ ּו
יעזֶר אוֹ ְמ ִריםֶ ,נא ֶ
ַּג ְמ ִליאֵ ל וְ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ישַ ,עד ׁ ֶש ּ ָת ִביא ְראָ יָה ִל ְדבָ ֶריהָ :
חַ ִּיין ,אֶ ָּלא ה ֲֵרי זוֹ ְּבחֶ זְ קַ ת דְּ רוּסַ ת ִא ׁ
רע"ב ) -ז( דרוסת איש  -בעולת איש:
נאמנת  -ולא הפסידה כתובתה .ומכל מקום
אי אשת כהן היא ולאחר זמן האירוסין
כשנשאה טען דרוסת איש את ,מפקינן לה
מיניה ,דשמא לאחר שארס אותה נבעלה,

ומכי אמר דרוסת איש את שויה אנפשיה
חתיכה דאיסורא .ואפילו נבעלה באונס ,הא
קיי"ל אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה.
ומגרש לה ויהיב לה כתובתה:

יש ּ ְפלוֹ נִ י וְ כֹהֵ ן
)ח( ָראוּהָ ְמ ַד ּ ֶב ֶרת ִעם אֶ חָ ד ַּב ּ ׁשוּק אָ ְמר ּו לָ ּה ַמה ִּטיבוֹ ׁ ֶשל זֶהִ .א ׁ
ֶאֱמנֶת .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,לֹא
יעזֶר אוֹ ְמ ִרים ,נ ֶ
אֱל ֶ
הוּאַ ,ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל וְ ַר ִּבי ִ
ִמ ּ ִפיהָ אָ נ ּו חַ ִּיין ,אֶ ָּלא הֲ ֵרי זוֹ ְּבחֶ זְ קַ ת ְּבעוּלָ ה ְלנ ִָתין ו ְּל ַמ ְמזֵרַ ,עד ׁ ֶש ּ ָת ִביא ְראָ ָיה
ִל ְדבָ ֶריהָ :
רע"ב ) -ח( מדברת  -מתיחדת :וכהן הוא
 -מיוחס :נאמנת  -כשירה לכהונה:
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יש ּ ְפלוֹ נִי וְ כֹהֵ ן הוּא,
)ט( הָ יְ ָתה ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ,וְ אָ ְמר ּו לָ ּה ַמה ִּטיבוֹ ׁ ֶשל עֻ ָּבר זֶהֵ .מ ִא ׁ
ֱמנֶתַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ,לֹא ִמ ּ ִפיהָ אָ נ ּו
יעזֶר אוֹ ְמ ִריםֶ ,נא ֶ
ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל וְ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
חַ ִּיין ,אֶ ָּלא ה ֲֵרי זוֹ ְבחֶ זְ קַ ת ְמעֻ ּ ֶב ֶרת ְלנ ִָתין ו ְּל ַמ ְמזֵרַ ,עד ׁ ֶש ּ ָת ִביא ְראָ יָה ִל ְדבָ ֶריהָ :
רע"ב ) -ט( מה טיבו של עובר זה וכו' -
רבן גמליאל אומר נאמנת ,וכשרים לכהונה
היא ובתה .אבל לענין ירושה לא אמר רבן
גמליאל שזה העובר יירשנו .והלכה כרבן
גמליאל בכל הני בבי דמתניתין .ואפילו הכי
לכתחילה לא תנשא לכהונה לא המדברת עם

אחד ולא המעוברת ,אלא אם כן היו רוב
אנשי העיר מיוחסים ונבעלה זאת האשה
מאחד מהם שפירש חוץ לעיר ובעל ,דאמרינן
כל דפריש מרובא פריש ,ואז תנשא לכתחלה
לכהונה בין היא בין בתה:

שה ְב ִתינוֹ קֶ ת ׁ ֶשיּ ְָר ָדה ְל ַמ ְ ּלאוֹ ת ַמיִ ם ִמן הָ ַעיִ ן ,וְ ֶנ ֱאנָסָ ה,
)י( אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יַ ,מעֲ ֶ ׂ
ָשא
אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן נו ִּריִ ,אם רֹב אַ נְ ׁ ֵשי הָ ִעיר ַמ ּ ִשׂ ִאין לַ ְּכהֻ ּנָה ,ה ֲֵרי זוֹ ִּת ּנ ֵ ׂ
לַ ְּכהֻ ּנָה:
רע"ב ) -י( אם רוב העיר משיאין לכהונה
 אע"ג דרובא חד סגי בעלמא ,מעלה עשוביוחסין ,והכא אצרכוה רבנן תרי רובי ,רוב

גמרא

סיעה העוברת שם ורוב העיר .ואין משיאין
לכתחלה לכהונה אלא בתרי רובי ,וכן הלכה:

 -כתובות דף ה' ע"א

דרש בר קפרא גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ דאילו
במעשה שמים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואילו
במעשה ידיהם של צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' מקדש אדני כוננו
ידיך השיב בבלי אחד ור' חייא שמו ויבשת ידיו יצרו ידו כתיב והכתיב
יצרו א"ר נחמן בר יצחק יצרו אצבעותיו כדכתיב כי אראה שמיך מעשה
אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת מיתיבי השמים מספרים כבוד אל
ומעשה ידיו מגיד הרקיע הכי קאמר מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד
הרקיע ומאי ניהו מטר דרש בר קפרא מאי דכתיב ויתד תהיה לך על אזנך
אל תקרי אזנך אלא על אוזנך שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח
אצבעו באזניו והיינו דאמר ר' אלעזר מפני מה אצבעותיו של אדם דומות
ליתידות מאי טעמא אילימא משום דמחלקן כל חדא וחדא למילתיה
עבידא דאמר מר זו זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע זה גודל אלא מה טעם
משופות כיתידות שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעותיו באזניו
תנא דבי רבי ישמעאל מפני מה אוזן כולה קשה והאליה רכה שאם ישמע
אדם דבר שאינו הגון יכוף אליה לתוכה תנו רבנן אל ישמיע אדם לאזניו
דברים בטלים מפני שהן נכוות תחלה לאיברים:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ג'
רש"י על הגמרא
גדולים מעשה צדיקים ממעשה יצירת שמים
וארץ  -ומשום בר קפרא נקט לה דאיירי
לעיל באגדה :אף ידי  -חדא יד :מקדש -
מעשה ידי צדיקים הוא :הכי קאמר  -האי
ומעשה ידיו במעשה הצדיקים כתיב שקרוין
מעשה שלהם מעשה ידיו של הקב"ה וה"ק
ומעשה ידיו דהוא מעשה הצדיקים מגיד
הרקיע שהרקיע מעיד עליהם לבריות שהם
צדיקים שמתפללין על הגשמים ומטר יורד:
יתד  -קבילי"י בלע"ז :יניח אצבעו  -שהיא
שפוייה כיתד :מ"ט  -כלומר במאי דומות
כיתידות :אי נימא דמחלקן  -שמחולקות זו
מזו ואינן מחוברות יחד :חדא חדא למילתיה
 -קושיא היא כל אחת יש בה צורך ואף

בצורכי גבוה :זו זרת  -מן הקטנה מודדין
זרת של חושן :זו קמיצה  -מאצבע שאצל
הקטנה מתחילין לקמוץ חופה שלש אצבעות
על פס ידו הקמיצה והאמה והאצבע וקומץ:
זו אמה  -מהגדולה מודדין אמת בנין ואמת
כלים :זו אצבע  -למתן דמים של חטאת
דכתיב ביה באצבעו )ויקרא ד( :זה גודל -
לבהן יד דאהרן )שם ח( ודמצורע )שם יד(:
משופות  -אגויישיד"ש בלעז :אליה  -בשר
שבסוף האוזן :נכוית תחילה לאברים  -רכות
ודקות ליכוות מכולם והכי נמי אמרינן
במסכת ע"ז )דף לח( האי עובד כוכבים
דחריך רישא שרי למיכל אפילו מריש אודניה
ואע"פ

זוהר – יתרו דף פח' ע"ב
אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְלאָ בוּיִ ,א ֵּלין ְסעו ָּד ֵתי הֵ ְ
יליָא
יה ,לֵ ְ
יך ִמ ְת ּ ַת ְקנִ ין .אָ ַמר לֵ ּ
דְּ ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,כ ִתיב ,וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָ
יליָאִ ,מ ְת ָּב ְרכָ א
יה ְּבלֵ ְ
יך ַעל ָּבמֳ ֵתי אָ ֶרץֵ ּ .ב ּ
יה דְּ בַ ר נ ָׁש ,וְ נִ ְׁש ְמ ָתא
יתא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו חֲקַ ל ּ ַת ּפו ִּחין ,ו ִּמ ְת ָּב ְרכָ א ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ַמ ְטרוֹ נִ ָ
חדי
יתא הֲוֵ י .וּבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֶמ ֵ
יליָא ,חֶ ְדוָ ה דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ִא ּתוֹ ְספַ ת ,וְ הַ הוּא לֵ ְ
יתא:
ותא ,ו ְּל ֵמיכַ ל ְסעו ָּד ָתא דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ְּבחֶ ְדוָ ָ
ְּביוֹ ָמא דְּ ׁ ַש ְּב ָתאִּ ,ב ְסעו ָּד ָתא ִּתנְ יָינָאְּ ,כ ִתיב )ישעיה נח( אָ ז ִּת ְת ַע ּנַג ַעל יְ ָי'ַ .על יְ ָי'
ותא,
ישא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ָע ְל ִמין ְּבחֶ ְדוָ ָ
וַ דַּ אי .דְּ הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִא ְת ַּג ְליָא ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
ותא דְּ ַע ִּתיקָ א ַע ְבדֵּ ינָן ,ו ְּסעו ָּד ָתא דִּ ילֵ יהּ הוּא וַ דַּ אי:
ו ְּׁש ִלימ ּו וְ חֶ ְדוָ ָ
ָ
ָ
יתאָ ה דְּ ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,כ ִתיב וְ הַ אֲכַ ְל ִּתיך ַנחֲלַ ת יַעֲ קֹב אָ ִביך .דָּ א ִהיא
ִּב ְסעו ָּד ָתא ְּת ִל ָ
יתא יוֹ ִמיןֵ ,מהַ הוּא ְׁש ִלימ ּו
ְסעו ָּד ָתא דִּ זְ ֵעיר אַ ּ ִפין ,דְּ הַ וֵי ִּב ְׁשלֵ ימו ָּתא .וְ כֻ ְ ּלה ּו ִׁש ָ
יה ,ו ְּלאַ ְׁש ְל ָמא ִא ֵּלין ְסעו ָּד ֵתי ,דְּ ִאינּ וּן
חדי ִּב ְסעו ָּד ֵת ּ
ִמ ְת ָּב ְרכָ ן .וּבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֶמ ֵ
ימנו ָּתא ִע ָּלאָ ה,
ש ָראֵ ל ,דִּ י ְמהֵ ָ
ישא דְּ יִ ְ ׂ
ימ ָתא ,דְּ ַז ְר ָעא קַ דִּ ׁ ָ
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ָ
ְסעו ָּד ֵתי ְמהֵ ָ
ילהוֹ ן ִהיא ,וְ לָ א דְּ ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת .ו ְּבגִ ינִ י ַּכךְ
דְּ הָ א דִּ ְ
אָ ַמר) ,שמות לא( ּ ֵבינִ י וּבֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ּ ָתא ֲחזֵיִּ ,ב ְסעו ָּד ֵתי ִא ֵּליןִ ,א ְׁש ְּתמוֹ ְדעוּן יִ שְׂ ָראֵ ל ,דְּ ִאינּ וּן ְּבנִ י ַמ ְל ָּכא .דְּ ִאי ּנוּן
ימנו ָּתא ,ו ַּמאן דְּ פָ גִ ים חַ ד ְסעו ָּד ָתא ִמ ּנַיְ יה ּו,
ֵמהֵ יכָ לָ א דְּ ַמ ְל ָּכא ,דְּ ִאינּ וּן ְּבנִ י ְמהֵ ָ
יה דְּ לָ או ִמ ְּבנֵי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה הוּא ,דְּ לָ או
ילא ,וְ אַ ְחזֵי ַּג ְר ֵמ ּ
אַ ְחזֵי ּ ְפגִ ימו ָּתא ְל ֵע ָּ
יה
ש ָראֵ ל הוּא .וְ ָיה ֲִבין ָעלֵ ּ
ישא דְּ יִ ְ ׂ
ִמ ְּבנֵי הֵ יכָ לָ א דְּ ַמ ְל ָּכא הוּא דְּ לָ או ִמז ְַּר ָעא קַ דִּ ׁ ָ
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ג'
יה ּנָם וְ גו' ,וְ ָתא חֲזִ יְּ ,בכֻ ְ ּלה ּו ְׁשאַ ר זִ ְמנִ ין וְ חַ ִּגין,
חו ְּמ ָרא דִּ ְתלַ ת ִמ ִ ּלין ,דִּ ינָא דְּ גֵ ִ
ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש לֶ ְח ֵדי ,ו ְּל ֵמ ְח ֵדי ְל ִמ ְס ְּכנֵי .וְ ִאי הוּא חַ דֵּ י ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,וְ לָ א י ִָהיב
יה
יה סַ ִּגי ,דְּ הָ א ִּב ְלחוֹ דוֹ י חַ דֵּ י ,וְ לָ א י ִָהיב ִחד ּו ְלאָ ח ֲָראָ .עלֵ ּ
ְל ִמ ְס ְּכנֵי ,עוֹ נְ ׁ ֵש ּ
יתי פֶ ֶר ׁש ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם ּ ֶפ ֶר ׁש חַ ּגֵיכֶ ם .וְ ִאי ִאיה ּו ְּב ׁ ַש ָּב ָתא חַ דֵּ י,
ְּכ ִתיב) ,מלאכי ב( וְ ז ִֵר ִ
יה עוֹ נְ ׁ ָשאִּ ,כ ְׁשאַ ר זִ ְמנִ ין וְ חַ ִּגין,
הֲבין ָעלֵ ּ
אַ ף ַעל ַּגב דְּ לָ א י ִָהיב ְלאַ ח ֲָרא ,לָ א ַי ִ
תיב )ישעיה א(
דִּ ְכ ִּתיב ּ ֶפ ֶר ׁש חַ ּ ֵגיכֶ םֶ ּ .פ ְר ׁש חַ ּגֵיכֶ ם קָ אָ ַמר ,וְ לֹא ּ ֶפ ֶר ׁש ׁ ַש ַּב ְּתכֶ ם .ו ְּכ ִ
שנְאָ ה נ ְַפ ִׁשי .וְ ִאלּ ּו ׁ ַש ָּבת לָ א קָ אָ ַמר ו ְּבגִ ינֵי ַּכ ְך ְּכ ִתיבֵ ּ ,בינִ י
חָ ְד ׁ ֵשיכֶ ם וּמוֹ עֲ ֵדיכֶ ם ָ ׂ
ש ָראֵ ל:
וּבֵ ין ְּבנֵי יִ ְ ׂ
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א'
)ה( הקורא קריאת שמע מברך לפניה ולאחריה ביום מברך שתים לפניה ואחת לאחריה
ובלילה מברך שתים לפניה ושתים לאחריה:
)ו( ברכה ראשונה שלפניה ביום יוצר אור ובורא חשך וכו' וברכה שנייה אהבת עולם
אהבתנו ושל אחריה אמת ויציב וברכה ראשונה שלפניה בלילה מעריב ערבים וכו'
שנייה לה אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת כו' וברכה ראשונה על אחריה אמת
ואמונה שנייה לה השכיבנו:
)ז( ברכה ראשונה שלפניה בין ביום בין בלילה פותח בה בברוך וחותם בה בברוך ושאר
ברכותיה חותם בכל אחת מהן בברוך ואין להם פתיחה בברוך:

מוסר -

מלוקט

ירה גוּפָ ּה דִּ ְכ ִתיב )במדבר ט''ו( וְ לֹא
הַ ּ ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבנ ִָׁשים לֵ יהָ נוֹ ת ֵמהֶ ן ָר ָעתוֹ ַר ָּבה וְ ִהיא עֲ בֵ ָ
ירה ִהיא ְ ּביָדוֹ וְ חוֹ זֵר
ֲשר אַ ּ ֶתם זוֹ נִ ים אַ ח ֲֵריהֶ ם וַ עֲ בֵ ָ
ָתתוּר ּו אַ ח ֲֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי ֵעינֵיכֶ ם א ׁ ֶ
ָעלֶ יהָ ְ ּבגִ ְלגּ וּל ָּבעוֹ ף הַ ִּנ ְק ָרא ָראָ ה ׁ ֶשהוּא ְמ ַזנֶה ָּב ְר ִא ָיה וְ זֶה ּו ׁ ֶשאָ ַמר וְ לֹא ָתתוּר ּו אַ ח ֲֵרי
ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֲֵרי ֵעינֵיכֶ םִּ .כי ּ ֶב ָעוֹ ן זֶה אַ ּ ֶתם זוֹ נִ ים ְ ּבגִ ְלגּ וּל ִ ּב ְר ִאיָּה אַ ח ֲֵריהֶ ם ׁ ֶשל ֵעינֵיכֶ ם
הַ ּ ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלים ַע ּ ָתה .וְ הַ ּ ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבנ ִָׁשים ָּכ ַתב ּ ָגדוֹ ל הַ ּמוֹ ִריםֶ ׁ .ש ִּנ ְק ָרא מו ָּמר ְל ָדבָ ר אֶ חָ ד .וְ כָ ל
ירתוֹ ו ִּמ ְתלוֹ צֵ ץ בּ וֹ ִ .מ ְ ּלבַ ד
יתם הַ ּ ַמ ְלאַ ְך הַ ּ ָמוֶת ְמ ִביאָ ן ִ ּב ְׁש ַעת ּ ְפ ִט ָ
אוֹ ָתן צוּרוֹ ת ׁ ֶש ּנֶהֱ נֶה ִ ּב ְר ִא ָּי ָ
ׁ ֶש ּ ְמ ַט ּ ֵמא נ ְַפ ׁשוֹ ו ִּמזֶּה יָ בֹא ְלהַ ְׁשחָ ָתה .וְ גַ ם ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִליד יֶלֶ ד יָ בֹא לַ ח ֲׁשוֹ ב ְ ּבאוֹ ָתן צוּרוֹ ת וְ זֶה ּו
ֲשר ה''ן ָּבהֶ ם ָּכל מוּם ּ ָפ ִריצֵ י הַ דּ וֹ ר
ְסגוּלָ ה ִל ְהיוֹ ת נ ְֶח ׁ ַשב נוֹ אֵ ף ְ ּב ִא ְׁש ּתוֹ וְ יֵצְ א ּו ִמזֶּה יְ לָ ִדים א ׁ ֶ
ימה וְ יִ ְראַ ת ה' ַעל
הוֹ ְל ִכים אַ ח ֲֵרי עֵ ינֵיהֶ ם ְּכמוֹ ה ּו ָּכמוֹ הֶ ם .אֲ בָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְקדוֹ ִׁשים נוֹ הֲ גִ ים ְ ּבאֵ ָ
קד ׁש ְל ִמינֵיהֶ ם וְ צֶ אֱצָ אֵ יהֶ ם ְלעֵ ינֵיהֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת ְרצוֹ ן
ּ ְפנֵיהֶ ם וַ ה' עֲ לֵ יהֶ ם י ֵָראֶ ה וְ יִ ְת ָּב ְרכ ּו ְ ּבז ֶַרע ֶ
קוֹ נֵיהֶ ם:
ð"òì
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