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חק לישראל – פרשת יתרו יום ה'
תורה -

שמות פרק יח'

)כב( וְ ׁ ָש ְפט ּו אֶ ת הָ ָעם ְּבכָ ל ֵעת וְ הָ יָה ָּכל הַ דָּ בָ ר הַ ָּגדֹל י ִָביא ּו אֵ לֶ ָ
יך וְ כָ ל הַ דָּ בָ ר
הַ ָּקטֹן יִ ְׁש ּ ְפט ּו הֵ ם וְ הָ קֵ ל ֵמ ָעלֶ ָ
ָשא ּו ִא ּ ָת ְך) :כב( וְ ׁ ָש ְפט ּו אֶ ת הָ ָעם ְּבכָ ל ֵעת וְ הָ יָ ה
יך וְ נ ְ ׂ

יך וְ כָ ל הַ דָּ בָ ר הַ ָּקטֹן יִ ְׁש ּ ְפט ּו הֵ ם וְ הָ קֵ ל מֵ ָעלֶ ָ
ָּכל ַהדָּ בָ ר הַ ָּגדֹל יָ ִביא ּו אֵ לֶ ָ
יך וְ נָשְׂ א ּו ִא ּ ָת ְך:

)כב(

וִ ידוּנוּן יָת ַע ּ ָמא ְּבכָ ל ִעדָּ ן וִ יהֵ י ָּכל ּ ִפ ְת ּ ַגם ַרב יַיְ תוּן ְלוָ ָת ְך וְ כָ ל ּ ִפ ְת ּ ַגם זְ ֵער יְ דוּנוּן ִאנּ וּן וְ יִ ְקלוּן ִמ ּנ ְָך וִ יסוֹ ְברוּן
ִע ּ ָמ ְך:

שה וְ צִ ְּו ָך אֱ ל ִֹהים וְ יָכָ ְל ּ ָת עֲ מֹד וְ גַ ם ָּכל הָ ָעם הַ זֶּה ַעל
)כג( ִאם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה וְ צִ ְּו ָך ֱאל ִֹהים וְ ָיכָ ְל ּ ָת עֲ מֹד וְ גַ ם ָּכל
שלוֹ ם) :כג( ִאם אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ְמקֹמוֹ ָיבֹא ְב ׁ ָ
הָ ָעם הַ זֶּה ַעל ְמקֹמוֹ יָ בֹא ְב ׁ ָשלוֹ ם:
יה יְ הַ ְך ִּב ְׁשלָ ם:
ַע ּ ָמא הָ ֵדין ַעל אַ ְת ֵר ּ

)כג( ִאם יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין ּ ַת ְע ּ ֵבד וִ יפַ ְ ּק ִד ּנ ְָך יְ ָי וְ ִתכּ וֹ ל ְל ֵמיקָ ם וְ אַ ף ָּכל

משה ְלקוֹ ל ח ְֹתנוֹ
שר אָ ָמר) :כד( וַ ִּי ְׁש ַמע ׁ ֶ
משה ְלקוֹ ל ח ְֹתנוֹ וַ יּ ַַעשׂ כּ ֹל אֲ ׁ ֶ
)כד( וַ ִּי ְׁש ַמע ׁ ֶ
וַ י ַַּעשׂ ּכֹל ֲא ׁ ֶ
ימ ָרא ַדחֲמו ִּהי וַ עֲ בַ ד כּ ֹל דִּ י אֲ ָמר:
ֹשה ְל ֵמ ְ
שר אָ ָמר) :כד( וְ קַ ִּביל מ ׁ ֶ

ש ֵרי
אשים ַעל הָ ָעם ָ ׂ
ש ָראֵ ל וַ ִּי ּ ֵתן אֹ ָתם ָר ִׁ
משה אַ נְ ׁ ֵשי חַ יִ ל ִמ ָּכל יִ ְ ׂ
ֶׁ
)כה( וַ ִּיבְ חַ ר
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ש ֵרי ח ֲִמ ּ ִׁשים וְ ָ ׂ
ש ֵרי ֵמאוֹ ת ָ ׂ
אֲ לָ ִפים ָ ׂ
משה אַ נְ ׁ ֵשי חַ יִ ל ִמ ָּכל
ֶׁ
שרֹת) :כה( וַ ִּי ְבחַ ר
שרֹת:
ש ֵרי עֲ ָ ׂ
ש ֵרי ֲח ִמ ּ ִׁשים וְ ָ ׂ
ש ֵרי ֵמאוֹ ת ָ ׂ
אשים ַעל הָ ָעם ָ ׂש ֵרי אֲ לָ ִפים ָ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ּ ֵתן אֹ ָתם ָר ִׁ

)כה(

ישין ַעל ַע ּ ָמא ַר ָּבנֵי אַ ְל ִפין ַר ָּבנֵי ָמאוָ ָתא ַר ָּבנֵי חַ ְמ ִׁשין
ֹשה ג ְֻב ִרין ְדּ חֵ ילָ א ִמ ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ו ַּמ ִּני י ְָתהוֹ ן ֵר ִׁ
ו ְּבחַ ר מ ׁ ֶ
וְ ַר ָּבנֵי ִע ּשֹוֹ ְרי ָָתא:

משה וְ כָ ל הַ דָּ בָ ר
)כו( וְ ׁ ָש ְפט ּו אֶ ת הָ ָעם ְּבכָ ל ֵעת אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ ָּק ׁ ֶשה יְ ִביאוּן אֶ ל ׁ ֶ
משה
ֶׁ
הַ ָּקטֹן יִ ְׁש ּפוּט ּו הֵ ם) :כו( וְ ׁ ָש ְפט ּו אֶ ת הָ ָעם ְ ּבכָ ל ֵעת אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ ָּק ׁ ֶשה יְ ִביאוּן אֶ ל
וְ כָ ל ַהדָּ בָ ר הַ ָּקטֹן יִ ְׁש ּפוּט ּו הֵ ם:

ֹשה וְ כָ ל ּ ִפ ְת ּ ַגם
)כו( וְ ָדיְ נִ ין יָת ַע ּ ָמא ְּבכָ ל ִעדָּ ן יָת ּ ִפ ְת ַּגם קָ ׁ ֵשי ָמיְ ָתן ְלוָ ת מ ׁ ֶ

זְ ֵער דָּ יְ נִ ין ִאנוּן:

רש"י
)כב( ושפטו  -וידונון לשון צווי :והקל מעליך
 דבר זה להקל מעליך .והקל כמו והכבדאת לבו והכות את מואב לשון הווה:
)כג( וצוך אלהים ויכלת עמוד  -המלך
בגבורה אם יצוה אותך לעשות כך תוכל עמוד
)מכילתא( ואם יעכב על ידך לא תוכל
לעמוד :וגם כל העם הזה  -אהרן נדב

נביא

ואביהוא ושבעים זקנים הנלוים עתה עמך
)מכילתא(:
)כו( ושפטו  -ודיינין ית עמא :יביאון -
מייתין :ישפוטו הם  -כמו ישפטו )בחולם(
וכן )רות ב( לא תעבורי כמו לא תעברי
ותרגומו דיינין אינון .מקראות העליונים היו
לשון צווי לכך מתורגמין וידונון ייתון ידונון
ומקראות הללו לשון עשייה:

– ישעיה פרק ז' ט'-יג'

ֹאש ׁש ְֹמרוֹ ן ּ ֶבן ְר ַמ ְליָה ּו ִאם לֹא ַתאֲ ִמינ ּו ִּכי לֹא
ֹאש אֶ פְ ַריִ ם ׁש ְֹמרוֹ ן וְ ר ׁ
)ט( וְ ר ׁ
תאָ ֵמנ ּו) :ט( וריש אפרים שמרון וריש שמרון בר רמליה אם לא תהימנון במלי נביא ארי
ֵ
לא תתקימון:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ה'
)י( וַ יּוֹ סֶ ף יְ הֹוָ ה דַּ ּ ֵבר אֶ ל אָ חָ ז לֵ אמֹר) :י( ואוסיף נביא דיי למללא עם אחז למימר:

)יא( ְׁשאַ ל ְל ָך אוֹ ת ֵמ ִעם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
מק ְׁשאָ לָ ה אוֹ הַ גְ ּ ֵב ּ ַה ְל ָמ ְעלָ ה) :יא( שאל
יך הַ ְע ֵ
לך אתא מן קדם יי אלהך שאל די יתעביד לך נס על ארעא או תתחזי לך את בשמיא:
ַסה אֶ ת יְ הֹוָ ה) :יב( ואמר אחז לא אשאל ולא
ֹאמר אָ חָ ז לֹא אֶ ְׁשאַ ל וְ לֹא אֲ נ ּ ֶ
)יב( וַ יּ ֶ
אנסי קדם יי:
ֹאמר ִׁש ְמע ּו נָא ּ ֵבית דָּ וִ ד הַ ְמ ַעט ִמ ּ ֶכם הַ ְלאוֹ ת אֲ נ ִָׁשים ִּכי ַת ְלא ּו ַּגם אֶ ת
)יג( וַ יּ ֶ
אֱ לֹהָ י) :יג( ואמר שמעו כעל בית דוד הזער לכון דאתון מהלן ית נבייא ארי תהלון אף
ית פתגמי אלהי:

רש"י
)ט( אם לא תאמינו  -לנבואתי אתם אחז
ועמו אשר ידעתי כי רשעים אתם .לא תמאנו
 לא אמון בכם:)י( ויוסף ה'  -ואוסיף נבייא דה':
)יא( שאל לך אות  -לדבר הזה כי ידעתיך
שאין אתה מאמין לדברי הקב"ה .העמק
שאלה  -העמק ושאל שאלה כמו שמעה
סלחה )דניאל ט( שאל אות בעמקי תהום

כתובים

להחיות לך מת או הגבה למעל' לשאול אות
בשמים:
)יב( לא אנסה  -אין רצוני שיתקדש שמו על
ידי:
)יג( הלאות אנשים  -נביאי ה' .כי תלאו
וגומר  -לפי שהוא יודע שאתם אין מאמינים
בו והוגעתם לפניו ברשעכם:

 -משלי פרק טו' לא'-לג' פרק טז א'-ב'

אֹ זֶן ׁש ַֹמ ַעת ּתוֹ כַ חַ ת חַ ִּיים ְּבקֶ ֶרב חֲכָ ִמים ּ ָת ִלין:

)לא(
בינת דחכימי תבות:

)לא( אודנא דשמעא מכסנותא דחיי

)לב( ּפוֹ ֵר ַע מוּסָ ר מוֹ אֵ ס נ ְַפ ׁשוֹ וְ ׁשוֹ ֵמ ַע ּתוֹ כַ חַ ת קוֹ נֶה ֵּלב:

)לב( מדיש מרדותא מסלי נפשיה

ודשמיע מכסנותא דחיי קני חוכמתא:

יִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה מוּסַ ר חָ ְכ ָמה וְ ִל ְפנֵי כָ בוֹ ד עֲ נָוָ ה:

)לג(
דמתיקר יהוי ענון:

ְלאָ ָדם ַמ ַע ְרכֵ י לֵ ב ו ֵּמיְ הֹוָ ה ַמעֲ נֵה לָ ׁשוֹ ן:

)א (
דלישנא:

)לג( דחלתיה דיי מרדותא דחוכמתא ומן

)א( מן בר נש תרעיתא דלבא ומן יי ממללא

יש ז ְַך ְּב ֵעינָיו וְ תֹ כֵ ן רוּחוֹ ת יְ הֹוָ ה:
ָּכל דַּ ְרכֵ י ִא ׁ

)ב(
בעינוי ואלהא מתקן ארחתיה:

)ב( כלהון ארחתיה דגברא דכין אנון

רש"י
)לג( ולפני כבוד ענוה  -הענוה גורמת
שהכבוד בא:
)א( לאדם מערכי לב  -הוא סודר עצתו
ודבריו בלבו .ומה' מענה לשון  -כשבא

להשיב הקב"ה משכילו בדבריו או אם זכה
מזמן לו מענה טוב:
)ב( ותוכן רוחות ה'  -ומונה הלבבות מי
הטוב ומי הרע:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ה'
משנה

– מנחות פרק ג'

)א( הַ קּ וֹ ֵמץ אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה לֶ אֱכוֹ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין דַּ ְרכּ וֹ לֶ אֱכוֹ לְ ,להַ ְק ִטיר דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ין
יעזֶר ּפוֹ סֵ ל .לֶ אֱכוֹ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ לֶ אֱכוֹ ל,
דַּ ְרכּ וֹ ְלהַ ְק ִטירָּ ,כ ׁ ֵשרַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְלהַ ְק ִטיר דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ְלהַ ְק ִטירָ ּ ,פחוּת ִמ ַּכזַּיִ תָּ ,כ ׁ ֵשר .לֶ אֱכוֹ ל ַּכחֲצִ י זַיִ ת
ו ְּלהַ ְק ִטיר ַּכחֲצִ י זַ יִ תָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שאֵ ין ֲא ִכילָ ה וְ הַ ְק ָט ָרה ִמצְ ָט ְר ִפין:
רע"ב ) -א( הקומץ את המנחה לאכול -
חוץ לזמנו :דבר שאין דרכו לאכול  -כגון
הקומץ והלבונה :ולהקטיר  -חוץ לזמנו :דבר
שאין דרכו להקטיר  -השיריים שדרכן לאכול
ואין דרכן להקטיר :כשר  -דאין זו חשובה
מחשבה ,דבטלה דעתו אצל כל אדם :ר'
אליעזר פוסל  -דכתיב )שם ז( ואם האכול
יאכל מבשר זבח שלמיו ,בשתי אכילות הכתוב
מדבר ,אחת אכילת אדם ,ואחת אכילת מזבח,
לומר לך ,כשם שפוסלת אכילת אדם לאדם
כגון שיריים אם חשב עליהם לאדם לאכלם

חוץ לזמנו ,ואכילת מזבח למזהח כגון קומףךץ
אם חשב עליו להקטירו שלא בזמנו ,כך
פוסלת מחשבת אכילת אדם כגון שיריים אם
חשב עליהם למזבח להקטירן חוץ לזמנן,
מדאפקינהו רחמנא לתרוויהו בלשון אכילה,
שמע מינה כי הדדי נינהו ,ומחשבים מזו לזו.
ורבנן סברי ,להכי אפקה רחמנא להקטרה
בלשון אכילה ,לומר לך ,מה אכילה בכזית אף
מחשבת הקטרה בכזית .ולעולם אכילה
כאורחיה משמע ,קומץ למזבח ,ושיריים
לאדם .והלכה כחכמים:

יש ,אוֹ ׁ ֶש ּ ְפ ָת ָתן
)ב( לֹא יָצַ ק ,לֹא בָ לַ ל ,לֹא פָ ַתת ,לֹא ָמלַ ח ,לֹא הֵ נִ יף ,לֹא ִה ִּג ׁ
ּ ִפ ִּתים ְמ ֻרבּ וֹ ת ,וְ לֹא ְמ ׁ ָשחָ ןְּ ,כ ׁ ֵשרוֹ ת .נִ ְת ָע ֵרב קֻ ְמצָ ּה ְּבקֹמֶ ץ חֲבֶ ְר ּ ָת ּהְּ ,ב ִמנְ חַ ת
כּ ֹהֲ נִ יםְּ ,ב ִמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ְּ ,ב ִמנְ חַ ת נְ סָ ִכיןְּ ,כ ׁ ֵש ָרהַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
ְּב ִמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ו ְּב ִמנְ חַ ת נְ סָ ִכיןְ ּ ,פסוּלָ הֶ ׁ ,שזּוֹ ְּב ִלילָ ָת ּה ָעבָ ה ,וְ זוֹ ְּב ִלילָ ָת ּה
ַר ָּכה ,וְ הֵ ן בּ וֹ ְלעוֹ ת זוֹ ִמזּוֹ :
רע"ב ) -ב( לא יצק  -סדר המנחה ,בתחלה
נותן שמן בכלי ,ואחר כך נותן את הסולת,
ואחר כך חוזר ויוצק שמן ובולל .והכי מפרש
בפרק אלו המנחות נקמצות )דף עה( :לא יצק
לא בלל כשר  -כגון שנתן כל השמן שבלוג
במתן ראשון שהוא קודם לעשייתה .דאי חיסר
שמנה ,אמרינן בפרק קמא )דף יא( שהיא
פסולה .ובגמרא בפירקין מוכח דיציקה
מעכבת ,ומפרש לא יצק ,לא יצק כהן אלא זר,
דמקמיצה ואילך מצות כהונה אבל יציקה
ובלילה כשרים בזר .ולא בלל דקתני ,על
כרחך לא בלל כלל ,בלילה ודאי אינה
מעכבת .ומתניתין הכי קאמר ,לא יצק כהן
אלא זר ,או לא בלל כלל ,כשר :לא פתת -
]כדכתיב[ )ויקרא ב( פתות אותה פתים .אף
על גב דבמנחת מחבת בלבד כתיב ,הוא הדין
לכל המנחות הנאפות תחילה ,כגון מחבת
ומרחשת ומאפה ,מצוה לפותתן כולן ואחר כך

קומץ .וזה אם לא פתת אלא כדי קמיצה,
כשר :לא מלח  -כל המנחה כולה .אלא
הקומץ .דאילו מליחת הקומץ מעכבת היא:
לא הניף  -במנחת חוטא ומנחת קנאות
דטעונות תנופה :לא הגיש  -כדכתיב )שם(
והגישה אל המזבח ,שהכהן מוליכה אצל
המזבח ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד
חודה של קרן :פתים מרובות  -גדולות יותר
מהדין שמפורש בהן מנחת ישראל כופל אחת
לשתים ושתים לארבע ומבדיל .ואצטריך
לאשמועינן פתיתים גדולות ואע"ג דאשמועינן
דאי לא פתת כשרה ,דסלקא דעתך אמינא
דהתם הוא דאיכא תורת חלות עליהן ,אבל
הכא דלאו תורת חלות איכא ולא פתיתים
איכא ,אימא לא ,קמשמע לן :ולא משחן -
הרקיקים הטעונים משיחה כדכתיב )שמות
כט( ורקיקי מצות משוחים בשמן ,אחר אפייתן
מושחן וחוזר ומושחן עד שיכלה כל השמן
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שבלוג :במנחת כהנים כשרה  -שכולן כליל
כמוהו :במנחת כהן המשיח ובמנחת נסכים
פסולה  -לפי שהקומץ דמנחת ישראל בלילתו
עבה ,לוג אחד שמן לעשרון סולת ,ומנחת
נסכים ושל כהן משיח בלילתן רכה ,שלשה
לוגין לעשרון ,כדכתיב במנחת נסכים )במדבר
טו( עשרון בלול ברביעית ההין שמן ,ובמנחת
כהן המשיח הוא אומר )ויקרא ו( סולת מנחה
תמיד ,הרי היא לך כמנחת התמיד שהיא

עשרון סולת בלול ברביעית ההין :והן בולעות
זו מזו  -הקומץ בולע ממנחת נסכים
וממנחת כהן משיח ,ורבה שמנן של מנחות
הללו על הקומץ ומבטלות ליה ,והוי מנחה
שלא הוקטר קומצה ,ופסולה הנקמצת .אבל
מנחת נסכים כשרה ולא הוי כריבה שמנה,
כיון שלא מדעת עירבו ,השמן שבולעתו בטל
לגבה וכמאן דליתיה .ואין הלכה כר' יהודה:

)ג( ְׁש ּ ֵתי ְמנָחוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְק ָמצ ּו ,וְ נִ ְת ָע ְרב ּו זוֹ ְבזוֹ ִ ,אם יָכוֹ ל ִל ְקמוֹ ץ ִמזּוֹ ִּב ְפנֵי
ַע ְּצ ָמ ּה ו ִּמזּוֹ ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּהְּ ,כ ׁ ֵשרוֹ ת .וְ ִאם לָ אוְ ּ ,פסוּלוֹ ת .הַ קּ ֶֹמץ ׁ ֶש ְּנ ְת ָע ֵרב ְּב ִמנְ חָ ה
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְק ָמצָ ה ,לֹא י ְַק ִטיר .וְ ִאם ִה ְק ִטיר ,זוֹ ׁ ֶש ִּנ ְק ָמצָ הָ ,ע ְל ָתה לַ ְּב ָע ִלים .וְ זוֹ ׁ ֶשלּ ֹא
יריִ ם ׁ ֶשל חֲבֶ ְר ּ ָת ּה,
נִ ְק ָמצָ ה ,לֹא ָע ְל ָתה לַ ְּב ָע ִלים .נִ ְת ָע ֵרב קֻ ְמצָ הּ ִּב ְׁשי ֶָריהָ אוֹ בְ ִׁש ַ
לֹא י ְַק ִטיר .וְ ִאם ִה ְק ִטירָ ,ע ְל ָתה לַ ְּב ָע ִלים .נִ ְט ָמא הַ קּ ֶֹמץ וְ ִה ְק ִריבוֹ  ,הַ ִּציץ
ְמ ַר ֶ ּצה .יָצָ א וְ ִה ְק ִריבוֹ  ,אֵ ין הַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּצהֶ ׁ ,שהַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּצה ַעל הַ ּ ָט ֵמא ,וְ אֵ ינוֹ
ְמ ַר ֶ ּצה ַעל הַ יּוֹ צֵ א:
רע"ב ) -ג( אם יכול לקמוץ מזו בפני
עצמה ומזו בפני עצמה  -שנפלה זו בצד זה
של כלי ,וזו בצד זה ,ונשאר מהן כדי קומץ
שלא נתערב ,כשרות .ואם לאו ,פסולות,
דאמר בתורת כהנים ,מסלתה ולא מסולת של
חברתה :לא יקטיר  -ואפילו כל המעורבת,
דאין הקטרה מצוה אלא בקומץ ,ומקמץ נמי
לא קמיץ שני קומצים דילמא בכל קומץ יש
מזה שנתערב וליכא קומץ שלם מחד מנחה:
ואם הקטיר  -כל המעורבת .היא לא עלתה
לבעלים ,דהא לא נקמצה ,ואין מנחת נדבה
נתרת בלא קמיצה :נתערב קומצה בשייריה -
לא יקטיר את כולה משום דהשירים אסורים

להקטיר ,דכתיב )ויקרא ב( לא תקטירו ממנו
אשה לה' ,כל שממנו לאשים הרי הוא בבל
תקטירו :נטמא הקומץ והקריבו הציץ מרצה
 דכתיב )שמות כח( ונשא אהרן את עוןהקדשים ,אינו נושא אלא עון טומאה ,שיש
בה צד קל שהותרה מכללה בצבור ,דכתיב
בתמיד במועדו ,ואפילו בטומאה :ואינו מרצה
על היוצא  -ועא"ג דיש בו נמי צד קל שהותר
מכללו בבמה ,שנאסר יוצא במשכן והותר
בבמה שבנוב וגבעון שלא היו שם קלעים,
אע"פ כן אין הציץ מרצה ביוצא ,דכתיב )שם(
לרצון להם לפני ה' ,עון דלפני ה' אין ,עון
דיוצא לא:

)ד( נִ ְט ְמא ּו ְׁשי ֶָריהָ  ,נִ ְש ְרפ ּו ְׁשי ֶָריהָ  ,אָ ְבד ּו ְׁשי ֶָריהָ ְּ ,כ ִמדַּ ת ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶרְּ ,כ ׁ ֵש ָרה.
ו ְּכ ִמדַּ ת ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעְ ּ ,פסוּלָ הֶ ׁ .שלּ ֹא ִב ְכ ִלי ׁ ָש ֵרתְ ּ ,פסוּלָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁשיר.
ִה ְק ִטיר קֻ ְמצָ הּ ּ ַפעֲ ַמיִ םְּ ,כ ׁ ֵש ָרה:
רע"ב ) -ד( כמדת ר' אליעזר כשרה  -על
דעתו של רבי אליעזר דאמר בפרק כיצד
צולין ,דם אע"פ שאין בשר הכי נמי קומץ
אע"פ שאין שיריים כשר להקטיר קומץ:
כמדת רבי יהושע  -דאמר אם אין בשר אין
דם ,הכי נמי פסול להקריב הקומץ .והוא
שלא נשתייר דבר מן השיריים שלא נטמא.
ואין הלכה כרבי יהושע :שלא בכלי שרת -

שלא קידש הקומץ בכלי שרת .אבל בתחלת
המנחה כולי עלמא לא פליגי דבעי כלי,
כדאמרינן בפרק שתי הלחם :ור' שמעון
מכשיר  -טעמא דרבי שמעון מפרש בגמרא,
משום דאמר קרא )ויקרא ו( קודש קדשים היא
כחטאת וכאשם ,ומדאקיש רחמנא מנחה
לחטאת דעבודתו במתנה באצבע ממש ,שמע
מינה דקומץ המנחה נמי אם רצה עובדה
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בידו בלא כלי .ובלבד שיעבוד בידו הימנית
דומיא דחטאת שנאמר בו אצבע דכתיב ביה
)שם ד( ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו,
וכל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא
ימין .ואין הלכה כר' שמעון :הקטיר קומצה
פעמים  -חצי קומץ בפעם אחת וחצי קומץ

בפעם אחרת .ודוקא נקט פעמים ותו לא,
דאין קומץ פחות משני זיתים וכי פליג ליה
לשתי פעמים נמצא שאין הקטרה בפחות
מכזית ,ולפיכך כשרה .אבל אם חילקה לשלש
או לארבע פעמים ,דעביד להו הקטרה
פחותה מכזית ,פסולה:

)ה( הַ קּ ֶֹמץִ ,מעוּטוֹ ְמ ַע ּ ֵכבּ אֶ ת ֻרבּ וֹ  .הָ ִעשּׂ ָ רוֹ ןִ ,מעוּטוֹ ְמ ַע ּ ֵכב אֶ ת ֻרבּ וֹ  .הַ יַּיִ ן,
ִמעוּטוֹ ְמ ַע ּ ֵכב אֶ ת ֻרבּ וֹ  .הַ ּ ׁ ֶש ֶמןִ ,מעוּטוֹ ְמ ַע ּ ֵכב אֶ ת ֻרבּ וֹ  .הַ ּסֹלֶ ת וְ הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ְמ ַע ְּכ ִבין
זֶה אֶ ת זֶה .הַ קּ ֹמֶ ץ וְ הַ ְ ּלבוֹ נָה ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶה:
רע"ב ) -ה( מיעוטו מעכב את רובו -
שאם חסר כל שהוא ,פסול ,דאמר רחמנא
מלא קומצו :העשרון  -מנחה שהיא פחותה
מעשרון אפילו כל שהוא פסולה :היין  -חצי
ההין לפר ,ושלישית ההין לאיל ,ורביעית ההין
לכבש .וכן השמן בין למנחת נסכים שהוא

כשיעור היין ,בין למנחת נדבה שהוא לוג אחד
שמן :הסולת והשמן  -של מנחה :מעכבים זה
את זה  -דכתיב )שם ב( מגרשה ומשמנה:
הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה -
דכתיב )שם ו( והרים ממנו בקומצו וגו' על כל
לבונתה:

ירי יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶהְׁ .שנֵי ִכ ְב ׁ ֵשי עֲ צֶ ֶרת ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה
)ו( ְׁשנֵי שְׂ ִע ֵ
אֶ ת זֶהְׁ .ש ּ ֵתי חַ לּ וֹ ת ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ְׁ .שנֵי ְס ָד ִרין ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶהְׁ .שנֵי
יכין ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶהְׁ .שנֵי ִמינִ ים
יכין ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶה .הַ ְּס ָד ִרים וְ הַ ָּבזִ ִ
בָ זִ ִ
לשה ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָרה ,אַ ְר ָּב ָעה ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָדה ,אַ ְר ָּב ָעה ׁ ֶש ַּבלּ וּלָ ב ,אַ ְר ָּב ָעה
ׁ ֶש ַּב ּנָזִ ירְׁ ,ש ׁ ָ
ׁש ַּב ּ ְמצוֹ ָרעְ ,מ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶהֶ ׁ .שבַ ע הַ זָּיוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָרה ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ֶ ׁ .שבַ ע
הַ זָּיוֹ ת ׁ ֶשל ּ ֵבין הַ ַּבדִּ ים ,וְ ׁ ֶש ַעל הַ ּ ָפרֹכֶ ת ,וְ ׁ ֶש ַעל ִמזְ ַּבח הַ זָּהָ בְ ,מ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ :
רע"ב ) -ו( שני שעירי יום הכפורים -
השעיר אשר עלה עליו הגורל לה' ,ושעיר
המשתלח לעזאזל :שני כבשי עצרת  -שני
כבשי שלמים שבאים חובה על שתי הלחם:
שתי חלות  -שתי הלחם של עצרת :ושני
סדרים  -שתי מערכות של לחם הפנים ,שש
חלות לכל מערכת :שני בזיכין  -שתי כפות
שבהן הלבונה ,ונתונים על שתיח המערכות:
הסדרים והבזיכין מעכבין זה את זה  -שאם
אין מערכות של לחם על השלחן לא יתן בו
את הבזיכין של לבונה .ואם אין בזיכין לא יתן
את הלחם :שני מינים שבנזיר  -חלות מצות,
ורקיקי מצות :ושלשה שבפרה אדומה  -עץ
ארז ,ואזוב ,ושני תולעת :ארבעה שבתודה -
ארבעה מינים של לחם שמביאים על שלמי
תודה ,חלות מצות ,ורקיקי מצות ,וסולת
מורבכת ,וחלות לחם חמץ :ארבע שבלולב -
לולב ,ואתרוג ,הדס ,וערבה .אם נוטל
ארבעתן בכל היום כולו אע"פ שנוטל אחד

מהן שחרית ואחד בין הערבים יצא ,דקיימא
לן לולב אין צריך אגד .אבל אם חסר אחד מן
המינים ונטל כל השלשה ,לא קיים מצוה
כלל :ארבעה שבמצורע  -עץ ארז ,וארזוב,
ושני תולעת ,והצפור החיה :שבע הזיות
שבפרה אדומה  -דכתיב )במדבר יט( והזה
אל נוכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים:
שבע הזיות של בין הבדים  -ביום הכפורים.
דכתיב )ויקרא יז( ולפני הכפורת יזה שבע
פעמים :ושעל הפרוכת ושעל מזבח הזהב -
ביום הכפורים ,ובפר כהן משיח ,ובפר העלם
דבר של ציבור ,ושעירי עבודה זרה .שכל אלו
טעונים הזיה על הפרוכת ועל מזבח הזהב
כמו שמפורש בפרשת ויקרא ובאחרי מות.
ושעירי עבודה זרה מרבינן להו מקרא דכתיב
)שם ד( ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת.
לפר ,זה פר כהן משיח .החטאת ,אלו שעירי
עבודה זרה .וארבע מתנות שעל ארבע קרנות
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ה'
שעל מזבח הזהב ,נמי מעכבות זו את זו,

אע"פ שלא הוזכרו במשנה:

)ז( ִׁש ְב ָעה ְקנֵי ְמנוֹ ָרה ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶהִׁ .ש ְב ָעה נֵרוֹ ֶתיהָ ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶה.
ְׁש ּ ֵתי פָ ָר ִׁשיּוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּ ְמז ּוזָה ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ  .וַ א ֲִפלּ ּו ְכ ָתב אֶ חָ ד ְמ ַע ְּכבָ ן .אַ ְר ַּבע
ּ ָפ ָר ִׁשיּוֹ ת ׁ ֶש ַּב ְּת ִפ ִ ּלין ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ  .וַ אֲ ִפלּ ּו ְכ ָתב אֶ חָ ד ְמ ַע ְּכבָ ן .אַ ְר ַּבע
צִ יצִ יּוֹ ת ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ֶ ׁ ,שאַ ְר ַּב ְע ּ ָתן ִמצְ וָ ה אֶ חָ תַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר,
אַ ְר ַּב ְע ּ ָתן אַ ְר ַּבע ִמצְ וֹ ת:
רע"ב ) -ז( שבעה קני מנורה  -כדכתיב
)שמות כה( וששה קנים יוצאים מצדיה ,והקנה
האמצעי ,הרי שבעה קני מנורה :שתי פרשיות
שבמזוזה  -שמע ,והיה אם שמוע :ואפילו
כתב אחד מעכבן  -אפילו אות אחת שהיא
דבוקה לחברתה ואינה מוקפת גויל כהלכתה,
פוסל במזוזה ובתפילין ובספר תורה :ארבע

גמרא

פרשיות שבתפילין  -קדש ,והיה כי יביאך,
שמע והיה אם שמוע :מעכבות זו את זו -
בין בתפלה של ראש שכותבין כל פרשה
ופרשה בקלף בפני עצמו ,בין בתפלה של יד
שכל ארבעתן כתובים בקלף אחד :ארבעתן
ארבע מצות  -ואין מעכבות זו את זו .ואין
הלכה כר' ישמעאל:

– מנחות דף לה' ע"ב

אמר רב יהודה קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי שיהו ישראל
למעלה ולא למטה וצריך שיהא כלפי פנים כדי שיהו ישראל לפנים ולא
לאחור אמר רב שמואל בר בידרי אמר רב ואמרי לה אמר ר' אחא אריכא
אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא אמר שמואל תפילין מאימתי
מברך עליהן משעת הנחתן איני והא אמר רב יהודה אמר שמואל כל
המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן אביי ורבא דאמרי תרוייהו משעת
הנחה ועד שעת קשירה אמר רב חסדא סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך
סח אין לא סח לא והא שלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דרבי יוחנן
על תפילה של יד אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין על
תפילין של ראש אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין
אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא סח מברך אחת סח מברך שתים תנא סח בין
תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מערכי המלחמה תנא כשהוא
מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש
ואחר כך חולץ של יד בשלמא כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ מניח של
ראש דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפת בין עיניך אלא
כשהוא חולץ חולץ של ראש ואח"כ חולץ של יד מנלן אמר רבה רב הונא
אסברא לי אמר קרא והיו לטוטפת בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהו שתים:
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ה'
רש"י על הגמרא
למעלה  -בגובה הראש ולא למטה בצואר:
כלפי פנים  -ממול עורף ולא בצידי הראש
ל"א כלפי פנים שיהא הקשר מבפנים והנוי
של דל"ת מבחוץ כדאמרן ונוייהן לבר :בידרי
 שם :מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן משמע לאחר שהניחן :אביי ורבא דאמריתרוייהו  -מאי משעת הנחתן דקאמר משעת
הנחה ועד שעת קשירה דכיון דעדיין לא
קשרן עובר לעשייתן הוא :בין תפילה לתפילה
 בין של יד לשל ראש דסיפר קודם שיניחאותן על הראש :להניח  -דבשל יד מתחיל

זוהר

להניח :מצות תפילין  -דעכשיו גומר את
המצוה :לא סח  -אין מברך אלא על של יד
בלבד :סח מברך שתים  -כדשלח רב חייא:
סח בין תפילה לתפילה  -ולא בירך על של
ראש אלא סמך על ברכה ראשונה :עבירה
היא בידו וחוזר עליה מערכי המלחמה -
כדאמרינן בפרק משוח מלחמה )סוטה מד(
הירא ורך הלבב מעבירות שבידו :והיו -
משמע שתים כל זמן שיהו בין עיניך יהו
שתים כל זמן שאותן של ראש מונחים אותן
של יד נמי מונחין אלמא דראש חליץ ברישא:

– יתרו דף פט' ע"ב

ַישבָ א ְּבאָ ְרחוֹ יְּ .כ ִתיב )ישעיה נו( וְ ָנ ַת ִּתי
יה ,ר' ,הַ אי ְק ָרא ָּב ֵעי ְל ִא ְתי ּ ְׁ
אָ ַמר לֵ ּ
יתי ו ְּבחוֹ מוֹ ַתי יָד וָ ׁ ֵשם טוֹ ב ִמ ָּבנִ ים ו ִּמ ָּבנוֹ ת ׁ ֵשם עוֹ לָ ם אֶ ּ ֶתן לוֹ  .אֶ ּ ֶתן
לָ הֶ ם ְּבבֵ ִ
יהַ ,מה ּו אֶ ּ ֵתן לוֹ :
לָ הֶ ם ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
מר )במדבר יב(
יתיְּ .כ ָמה דְּ אַ ְּת אָ ַ
יתיַ ,מה ּו ּ ֵב ִ
יהָ ּ ,תא ֲחזֵי ,וְ נ ַָת ִּתי לָ הֶ ם ְּבבֵ ִ
אָ ַמר לֵ ּ
יתי ֶנא ֱָמן הוּא) .שמא דקודשא בריך הוא אקרי בית( וּבְ חוֹ מוֹ ַתיְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
ְּבכָ ל ֵּב ִ
ְ
)ישעיה סב( ַעל חוֹ מוֹ ַתיִ ך יְ רו ׁ ָּשלַ ם ִהפְ קַ ְד ִּתי ׁשוֹ ְמ ִרים יָד וָ ׁ ֵשםְּ ,כלוֹ ַמר דְּ יִ ְׁש ְלפוּן
ישין ִמדּ ו ְּכ ּ ָתא דָּ א .וְ הַ הוּא יַד ,חוּלָ ק ְּבאַ ְׁשלָ מו ָּתאַ .טבַ ,מ ְליָא
נִ ְׁש ָמ ִתין קַ דִּ ִׁ
אֲשר לֹא יִ ָּכ ֵרת ְל ָד ֵרי
ִמ ְּבנִ ין ו ִּמ ְּבנ ָָתןֵ ׁ .שם עוֹ לָ ם אֶ ּ ֵתן לוֹ ְ ,להַ הוּא חוּלָ ק ְׁש ִליםֶ ׁ .
דָּ ִרין .דָּ בָ ר אַ חֵ ר אֶ ּ ֵתן לוֹ ְלהַ הוּא דְּ י ַָדע ָרזָא דְּ ִמ ָּלה ,וְ יִ ְת ְּכוַ ון ְּב ָמה דְּ בָ ֵעי
ְלכַ ְּוונָא:
ּת ּו אָ ַמר ר' ִׁש ְמעוֹ ןְּ ,כ ִתיב) ,שמות לה( לא ְתבַ עֲ ר ּו אֵ ׁש ְּבכָ ל מוֹ ְׁשבוֹ ֵתיכֶ ם ְּביוֹ ם
ימא הָ א
הַ ּ ׁ ַש ָּבתַ .מאי ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין דְּ לָ א ִא ְתחָ זֵי דִּ ינָא ְּבהַ אי יוֹ ָמא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
לַ ָּגבוֹ ַּה סַ ְ ּלקָ אְּ .בכָ ל מוֹ ְׁשבוֹ ֵתיכֶ ם קָ אָ ַמר ,וְ לָ א לַ ָּגבוֹ ַּה .וְ הַ הוּא דְּ סַ ְ ּלקָ א לַ ָּגבוֹ ַּה,
ְלאַ ְכ ְפיָא ְל ִדינָא אַ ח ֲָרא סַ ְ ּלקָ א .דְּ ָתנֵינָןִ ,אית אֶ ּ ׁ ָשא אָ ְכלָ א אֶ ּ ׁ ָשא .וְ אֶ ׁ ָשא
דְּ ַמ ְד ְּבחָ א ,אָ ְכלָ א אֶ ּ ׁ ָשא אַ ח ֲָרא:
ישא ְּבהַ אי יוֹ ָמאִ ,מ ָּכל ְׁשאַ ר יוֹ ִמין .ו ְּבזִ ְמנָא
ו ְּבגִ ינֵי ַּכ ְךִ ,א ְת ַּג ְליָא ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
דְּ ִא ְת ַּג ְליָא ַע ִּתיקָ א ,לָ א ִא ְתחָ זֵי דִּ ינָא ְּכלָ ל .וְ כָ ל ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין
ימ ָתא ,וְ ִדינָא לָ א ׁ ַש ְל ָטא:
ותא ְׁשלֵ ָ
ְּבחֶ ְדוָ ָ
שה יְ ָי' אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץֵ ׁ .ש ׁ ֶשת
ּ ָתאנָאְּ ,כ ִתיב )שמות לא( ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ָע ָ ׂ
ישא
ישין ִע ָּל ִאיןִ ,א ְקרוּן יוֹ ֵמי דִּ ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
י ִָמים וַ דַּ אי ,וְ לָ א ְּב ׁ ֵש ׁ ֶשת .וְ הָ נֵי יוֹ ִמין קַ דִּ ִׁ
ש ָראֵ ל ִמ ָּכל ַע ּ ִמין
יה .ז ַָּכאָ ה חוּלָ קֵ יהוֹ ן דְּ יִ ְ ׂ
ִא ְת ְּכ ִליל ְּבה ּו ,וְ ִאינּ וּן ִא ְּת ְּכ ִלילָ ן ּ ֵב ּ
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חק לישראל – פרשת בא יום ה'
עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ תָ ,עלַ יְ יה ּו ְּכ ִתיב,
אֱ לֹהֵ יכֶ ם חַ ִּיים כּ ו ְ ּּלכֶ ם הַ יּוֹ ם:

)דברים ד(

וְ אַ ּ ֶתם הַ דְּ בֵ ִקים ַּביְ ָי

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א'
)ט( איזהו זמן קריאת שמע בלילה מצותה משעת יציאת הכוכבים עד חצי הלילה ואם
עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו שלא אמרו עד חצות אלא
כדי להרחיק אדם מן הפשיעה:
)י( הקורא קריאת שמע של ערבית אחר שיעלה עמוד השחר קודם הנץ החמה לא יצא
ידי חובתו אלא אם כן היה אנוס כגון שכור או חולה וכיוצא בהן ואנוס שקרא בעת זה
אינו אומר השכיבנו:

מוסר -

מלוקט

ְּכ ִתיב )ויקרא י''ח( וְ אֶ ל ִא ּ ׁ ָשה ְ ּבנִ דַּ ת טֻ ְמאָ ָת ּה לֹא ִת ְק ַרב ׁשוּם קו ְּרבָ ה ׁ ֶש ָּבעוֹ לָ ם )משלי י''א( יָד
ֵיה ּנָם וְ ִאיסוּר נִ דָּ ה הוּא ְ ּבכָ ל ִא ּ ׁ ָשה ּ ֵבין ּ ְפנ ּויָה ּ ֵבין
ְליָ ד לֹא יִ ּנָקֶ ה ָרע לֹא יִ נָקֶ ה ִמדִּ ינ ָּה ׁ ֶשל ּג ִ
יש ְּכ ַמ ֲא ַמר הַ ָּכתוּב וְ אֶ ל ִא ּ ׁ ָשה ְ ּבנִ דַּ ת טֻ ְמאָ ָת ּה ְס ַתם ִא ּ ׁ ָשה ּ ֵבין ִא ְׁש ּתוֹ ּ ֵבין ּ ְפנ ּויָה ּ ֵבין
אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
יש ּ ֵבין ְקרוֹ בָ ה ּ ֵבין ְרחוֹ קָ ה ַעל ּ ֵכן יִ ָּזהֵ ר ְמאֹ ד ִל ְׁשמוֹ ר ַעצְ מוֹ ִמ ִ ּליגַ ע ְ ּב ִבגְ ֵדי ִא ְׁש ּתוֹ
אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
ידי ֲחכָ ִמים ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא
וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן לָ ֵתת ִמ ַּיד ְליָ ד .וְ ַת ְל ִמיד אֶ חָ ד ׁ ֶש ָּק ָרא וְ ׁ ָשנָה וְ ִׁש ּ ֵמ ׁש ּ ַת ְל ִמ ֵ
ימי ִלבּ ּונ ָּה וְ הָ יָ ה ׁשוֹ כֵ ב אֶ צְ לָ ּה ֵמת ַּב ֲח ִצי ָי ָמיו וְ אָ ַמר ָעלָ יו אֵ ִל ָיּה ּו זָכוּר לַ ּטוֹ ב
הָ ָיה נִ זְ הַ ר ִּב ֵ
ָּברו ְּך הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשהֲ ָרגוֹ  .וְ ִאם ַּב ַעל נֶפֶ ׁש אַ ּ ָתה דְּ רוֹ ׁש נָא ַּכיּוֹ ם הַ דְּ בָ ִרים הָ אֲ סו ִּרים ִ ּבזְ ַמן
ישו ָּת ּה ִמ ּ ִפי סוֹ ְפ ִרים אוֹ ִמ ּ ִפי ְספָ ִרים וְ ִת ְל ַמד לַ עֲ שׂ וֹ ת ו ְּלקַ יֵּים ִמצְ וֹ ת ה' וְ גַ ם ה' יִ ּ ֵתן הַ ּטוֹ ב
ּ ְפ ִר ׁ
לֹא יִ ְמנַע טוֹ ב לַ הוֹ ְל ִכים ְ ּב ָת ִמים:

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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