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חק לישראל – פרשת יתרו יום ו'
שמות פרק כ'
אל ִֹהים אֵ ת ּ ָכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה לֵ אמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֱ ל ִֹהים אֵ ת ָּכל ַהדְּ בָ ִרים
)א( וַ יְ ַד ֵּבר ֱ
ימר:
הָ אֵ ּ ֶלה לֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ִּליל יְ ָי יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ְל ֵמ ָ

ָ

ָ

בית עֲ בָ ִדים) :ב( אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה
אתיך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵ
אֲשר הוֹ צֵ ִ
)ב( אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ׁ ֶ
את ָ
ֱאלֹהֶ ָ
יק ּ ָת ְך ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים) :ב( אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ ְך דִּ י אַ ּ ֵפ ְ
אֲשר הוֹ צֵ ִ
יך ׁ ֶ
ַע ְבדּ ו ָּתא:

אל ִֹהים אֲחֵ ִרים ַעל ּ ָפנָי) :ג( לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ַעל ּ ָפנָי:
)ג( לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱ
לָ א יְ הֵ י לָ ְך אֱלָ ּה אָ ח ֳָרן ַּבר ִמ ִּני:

)ג(

)ד( לֹא ַתעֲ ֶ ׂשה ְל ָך פֶ סֶ ל וְ כָ ל ְּתמ ּונָה אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וַ אֲ ׁ ֶשר ָּבאָ ֶרץ ִמ ּ ָתחַ ת
וַ אֲ ׁ ֶ
ֲשר ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל
שה ְל ָך פֶ סֶ ל וְ כָ ל ְּתמ ּונָה א ׁ ֶ
שר ַּב ּ ַמיִ ם ִמ ּ ַתחַ ת לָ אָ ֶרץ) :ד( לֹא ַתעֲ ֶ ׂ
ֲשר ָּבאָ ֶרץ ִמ ּ ָתחַ ת וַ אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ַמיִ ם ִמ ּ ַתחַ ת לָ אָ ֶרץ:
וַ א ׁ ֶ

)ד( לָ א ַת ְע ּ ֵבד לָ ְך צֶ לֶ ם וְ כָ ל דְּ מוּת דִּ י ִב ְׁש ַמ ּיָא

ִמ ְ ּל ֵע ָּלא וְ ִדי ְבאַ ְר ָעא ִמ ְל ָרע וְ ִדי ְב ַמ ָ ּיא ִמ ְ ּל ַרע ְלאַ ְר ָעא:

)ה( לֹא ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶ ה לָ הֶ ם וְ לֹא ָת ָעבְ ֵדם ִּכי אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך אֵ ל קַ ּנָא ּפֹקֵ ד עֲ וֹ ן
אָ בֹת ַעל ָּבנִ ים ַעל ִׁש ּ ֵל ִׁשים וְ ַעל ִר ּ ֵב ִעים ְלשׂ נְאָ י) :ה( לֹא ִת ְׁש ּ ַת ֲחוֶה לָ הֶ ם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם

ִּכי אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך אֵ ל קַ ּנָא ּפֹקֵ ד עֲ וֹ ן אָ בֹת ַעל ָּבנִ ים ַעל ִׁש ּ ֵל ִׁשים וְ ַעל ִר ּ ֵב ִעים ְלשׂ נְ אָ י:

)ה(

יתי
אֲרי אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ ְך אֵ ל קַ ּנָא ַמ ְס ַער חוֹ בֵ י אֲ בָ הָ ן ַעל ְּבנִ ין ָמ ָר ִדין ַעל דַּ ר ְּת ִל ַ
לָ א ִת ְס ּגֻד ְלהוֹ ן וְ לָ א ִת ְפ ְל ִחנּ וּן ֵ
שנְ אָ י ַּכד ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין ְּב ַנ ָ ּיא ְל ֶמחֱטֵ י ָּב ַתר אֲ בָ הָ ְתהוֹ ן:
יעי ְל ָ ׂ
וְ ַעל דַּ ר ְר ִב ַ

ֹשה חֶ סֶ ד לַ אֲ לָ ִפים ְלאֹ הֲ בַ י
ֹשה חֶ סֶ ד לַ אֲלָ ִפים ְלאֹ הֲבַ י ו ְּל ׁש ְֹמ ֵרי ִמצְ וֹ ָתי) :ו( וְ ע ֶ ׂ
)ו( וְ ע ֶ ׂ
ו ְּל ׁש ְֹמ ֵרי ִמצְ וֹ ָתי) :ו( וְ ָעבֵ ד ִטיב ּו ְלאַ ְלפֵ י ָד ִרין ְל ַרח ֲַמי ו ְּלנ ְָט ֵרי ִפקּ וֹ ָדי:

)ז( לֹא ִתשּׂ ָ א אֶ ת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר יִ שּׂ ָ א אֶ ת
יך לַ ּ ׁ ָשוְ א ִּכי לֹא יְ נ ּ ֶַקה יְ הֹוָ ה אֵ ת א ׁ ֶ
שוְ א) :ז( לֹא ִתשּׂ ָ א אֶ ת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר יִ שּׂ ָ א
יך לַ ּ ׁ ָשוְ א ִּכי לֹא יְ נ ּ ֶַקה יְ הֹוָ ה אֵ ת א ׁ ֶ
ְׁשמוֹ לַ ּ ׁ ָ

אֶ ת ְׁשמוֹ לַ ּ ׁ ָשוְ א:

יה ְל ִׁש ְק ָרא:
ֵימי ִב ְׁשמֵ ּ
ימי יָת ְׁש ָמא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך ְל ַמ ּ ָגנָא אֲ ֵרי לָ א יְ ז ּ ֵַכי יְ ָי יָת דִּ י ֵ
)ז( לָ א ֵת ֵ

ש ָּבת ְלקַ דְּ ׁשוֹ ) :ח( זָכוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְלקַ דְּ ׁשוֹ :
)ח( זָכוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַ

)ח( ֱהוֵי ְד ִכיר יָת יוֹ ָמא

יה:
ְד ׁ ַש ְּב ָתא ְלקַ דָּ ׁשו ֵּת ּ
)ט (

אכ ּ ֶת ָך:
ית ָּכל ְמלַ ְ
ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד וְ ָעשִׂ ָ

אכ ּ ֶת ָך:
ְמלַ ְ

)ט( ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ִּת ְפלָ ח וְ ַת ְע ּ ֵבד ָּכל ִע ִב ְד ּ ָת ְך:

ית ָּכל
)ט( ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ּ ַתעֲ בֹד וְ ָעשִׂ ָ

יעי ׁ ַש ָּבת לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך לֹא ַתעֲ ֶ ׂשה כָ ל ְמלָ אכָ ה אַ ּ ָתה ו ִּבנְ ָך ו ִּב ּ ֶת ָך
)י( וְ יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ָ
ָ
ָ
יעי ׁ ַש ָּבת לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ יךָ
ֲשר ִ ּב ְׁש ָע ֶריך) :י( וְ יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
אֲמ ְת ָך ו ְּבהֶ ְמ ּ ֶתך וְ גֵ ְרך א ׁ ֶ
ַע ְבדְּ ָך וַ ָ

שה כָ ל ְמלָ אכָ ה אַ ּ ָתה ו ִּבנְ ָך ו ִּב ּ ֶת ָך ַע ְבדְּ ָך וַ אֲ ָמ ְת ָך ו ְּבהֶ ְמ ּ ֶת ָך וְ ג ְֵר ָך אֲ ׁ ֶשר ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
יך:
לֹא ַתעֲ ֶ ׂ

)י(

יר ְך וְ גִ יּוֹ ָר ְך
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ א ַת ְע ּ ֵבד ָּכל ִע ִב ְד ּ ָתא אַ ְּת ו ְּב ָר ְך ו ְּב ַר ּ ָת ְך ַע ְבדָּ ְך וְ אַ ְמ ָת ְך ו ְּב ִע ָ
יעאָ ה ׁ ַש ְּב ָתא ָ
וְ יוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
דִּ י ְב ִק ְרוָ ְך:
)יא(

ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָּבם
שה ּו) :יא(
יעי ַעל ּ ֵכן ּ ֵב ַר ְך יְ הֹוָ ה אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת וַ יְ קַ דְּ ׁ ֵ
וַ ָיּנַח ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
שה יְ הֹוָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֶ ת הַ יָּם וְ אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָּבם וַ ָּינַח ַּביּוֹ ם
ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת ָי ִמים ָע ָ ׂ
ְ
אֲרי ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין עֲ בַ ד יְ ָי יָת ְׁש ַמ ּיָא וְ יָת
שה ּו) :יא( ֵ
יעי ַעל ּ ֵכן ּ ֵב ַרך יְ הֹוָ ה אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת וַ יְ קַ דְּ ׁ ֵ
הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעאָ ה ַעל ּ ֵכן ָּב ִר ְ
יה:
יך יְ ָי יָת יוֹ ָמא ְד ׁ ַש ְּב ָתא וְ קַ דְּ ׁ ֵש ּ
אַ ְר ָעא יָת י ּ ַָמא וְ יָת ָּכל דִּ י ְבהוֹ ן וְ נָח ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ

ָמ ָ
)יב( ַּכ ּ ֵבד אֶ ת אָ ִב ָ
אֲשר יְ הֹוָ ה
ֶׁ
יך ַעל הָ ֲא ָד ָמה
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמ ָך ְל ַמ ַען ַי ֲא ִרכוּן י ֶ
אֱ לֹהֶ ָ
ָמ ָ
ֹתן לָ ְך) :יב( ַּכ ּ ֵבד אֶ ת אָ ִב ָ
יך נ ֵ
ֲשר יְ הֹוָ ה
יך ַעל הָ אֲ ָד ָמה א ׁ ֶ
יך וְ אֶ ת ִא ּ ֶמ ָך ְל ַמ ַען ַיא ֲִרכוּן י ֶ

ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן לָ ְך:
יך נ ֵ

)יב( י ַַּקר יָת אָ בו ְּך וְ יָת ִא ּ ָמ ְך ְּב ִדיל דִּ יוֹ ְרכוּן יוֹ ָמ ְ
יך ַעל אַ ְר ָעא דַּ יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך:
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שקֶ ר) :יג( לֹא ִת ְרצַ ח.
)יג( לֹא ִת ְרצַ ח .לֹא ִתנְאָ ף .לֹא ִתגְ נֹב .לֹא ַתעֲ נֶה בְ ֵרעֲ ָך ֵעד ׁ ָ
שקֶ ר) :יג( לָ א ִת ְקטוֹ ל נְ פָ ׁש :לָ א ְתגוּף :לָ א ִתגְ נוּב :לָ א
לֹא ִתנְ אָ ף .לֹא ִתגְ נֹב .לֹא ַתעֲ נֶה ְב ֵרעֲ ָך ֵעד ׁ ָ
ַת ְסהֵ ד ְּבחַ ְב ָר ְך סַ הֲ דו ָּתא ְד ִׁש ְק ָרא:

אֲמתוֹ וְ ׁשוֹ רוֹ וַ ֲחמֹרוֹ וְ כֹל
)יד( לֹא ַת ְחמֹד ּ ֵבית ֵרעֶ ָך לֹא ַת ְחמֹד אֵ ׁ ֶשת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְבדּ וֹ וַ ָ
שר ְל ֵר ֶע ָך) :יד( לֹא ַת ְחמֹד ּ ֵבית ֵר ֶע ָך לֹא ַת ְחמֹד אֵ ׁ ֶשת ֵר ֶע ָך וְ ַע ְבדּ וֹ וַ אֲ ָמתוֹ וְ ׁשוֹ רוֹ וַ חֲ מֹרוֹ
אֲ ׁ ֶ
וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר ְל ֵרעֶ ָך:

דִּ י ְלחַ ְב ָר ְך:

יה וְ כֹל
יה וַ ח ֲָמ ֵר ּ
יה וְ תוֹ ֵר ּ
יה וְ אַ ְמ ֵת ּ
)יד( לָ א ַת ְח ֵמד ּ ֵבית חַ ְב ָר ְך לָ א ַת ְח ֵמד ִא ּ ַתת חַ ְב ָר ְך וְ ַע ְבדֵּ ּ

)טו( וְ כָ ל הָ ָעם ר ִֹאים אֶ ת הַ קּ וֹ לֹת וְ אֶ ת הַ ַּל ּ ִפ ִידם וְ אֵ ת קוֹ ל הַ ּ ׁשֹפָ ר וְ אֶ ת הָ הָ ר ָע ׁ ֵשן
מ ָרחֹק) :טו( וְ כָ ל הָ ָעם ר ִֹאים אֶ ת הַ קּ וֹ לֹת וְ אֶ ת ַה ַּל ּ ִפ ִידם וְ אֵ ת
וַ יּ ְַרא הָ ָעם וַ ָיּנֻע ּו וַ יּ ַַע ְמד ּו ֵ
קוֹ ל הַ ּ ׁשֹפָ ר וְ אֶ ת הָ הָ ר ָע ׁ ֵשן וַ יּ ְַרא הָ ָעם וַ ָיּנֻע ּו וַ י ַַּע ְמד ּו ֵמ ָרחֹק:

)טו( וְ כָ ל ַע ּ ָמא חָ זָן יָת קָ לַ ּיָא וְ יָת

ָּבעוֹ ַר ּיָא וְ יָת קַ ל ׁשוֹ פָ ָרא וְ יָת טו ָּרא ּ ָתנֵן וַ ֲחזָא ַע ּ ָמא וְ זָע ּו וְ קָ מ ּו ֵמ ָר ִחיק:

משה דַּ ּ ֶבר אַ ּ ָתה ִע ּ ָמנ ּו וְ נִ ְׁש ָמ ָעה וְ אַ ל יְ ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמנ ּו ֱאל ִֹהים ּ ֶפן
ֶׁ
ֹאמר ּו אֶ ל
)טז( וַ יּ ְ
משה דַּ ּ ֶבר אַ ּ ָתה ִע ּ ָמנ ּו וְ נִ ְׁש ָמ ָעה וְ אַ ל יְ ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמנ ּו ֱאל ִֹהים ּ ֶפן נָמוּת:
ֹאמר ּו אֶ ל ׁ ֶ
נָמוּת) :טז( וַ יּ ְ
יל ָמא נְ מוּת:
קֳדם יְ ָי דִּ ְ
ֹשה ַמ ּ ֵלל אַ ְּת ִע ּ ָמנָא וּנְ קַ ּ ֵבל וְ לָ א יִ ְת ַמ ּ ֵלל ִע ּ ָמנָא ִמן ָ
)טז( וַ אֲ ָמר ּו ְלמ ׁ ֶ

ירא ּו ִּכי ְלבַ עֲ בוּר נ ַּסוֹ ת אֶ ְתכֶ ם ָּבא הָ ֱאל ִֹהים
משה אֶ ל הָ ָעם אַ ל ִּת ָ
ֶׁ
ֹאמר
)יז( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל הָ ָעם אַ ל
ֶׁ
ֱטא ּו) :יז( וַ יֹּאמֶ ר
וּבַ עֲ בוּר ִּת ְה ֶיה יִ ְראָ תוֹ ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם ְל ִב ְל ִּתי ֶתח ָ
ירא ּו ִּכי ְלבַ עֲ בוּר נ ַּסוֹ ת אֶ ְתכֶ ם ָּבא הָ אֱ ל ִֹהים וּבַ עֲ בוּר ִּת ְהיֶה יִ ְראָ תוֹ ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם ְל ִב ְל ִּתי
ִּת ָ
אֲרי ְּב ִדיל ְלנ ּ ַָסאָ ה י ְָתכוֹ ן ִא ְת ְּג ִלי ְלכוֹ ן יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ו ְּב ִדיל דִּ ְתהֵ י
ֹשה ְל ַע ּ ָמא לָ א ִת ְדחֲלוּן ֵ
אֲמר מ ׁ ֶ
ֱטא ּו) :יז( וַ ַ
ֶתח ָ
יה ַעל אַ ּ ֵפיכוֹ ן ְּב ִדיל דְּ לָ א ְתחוּבוּן:
ַדחַ ְל ּ ֵת ּ

שם הָ אֱ ל ִֹהים) :יח( וַ יַּעֲ מֹד
ֲשר ׁ ָ
נִג ׁש אֶ ל הָ עֲ ָרפֶ ל א ׁ ֶ
ּמשה ַּ
)יח( וַ יַּעֲ מֹד הָ ָעם ֵמ ָרחֹק ו ׁ ֶ
ֹשה קָ ֵרב ְלצַ ד
אל ִֹהים) :יח( וְ קָ ם ַע ּ ָמא ֵמ ָר ִחיק ּומ ׁ ֶ
ּמשה נִ ַּג ׁש אֶ ל הָ עֲ ָרפֶ ל אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשם הָ ֱ
הָ ָעם ֵמ ָרחֹק ו ׁ ֶ
יט ָתא ִדּ ַת ּ ָמן יְ קָ ָרא ַדיְ יָ :
אַ ּ ִמ ְ

יתם ִּכי ִמן
אמר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ְר ִא ֶ
משה כּ ֹה תֹ ַ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)יט( וַ יּ ֶ
אמר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם
משה כּ ֹה תֹ ַ
ֶׁ
ש ַמיִ ם דִּ ַּב ְר ִּתי ִע ּ ָמכֶ ם) :יט( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל
הַ ּ ׁ ָ
יתם ִּכי ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם דִּ ַּב ְר ִּתי ִע ּ ָמכֶ ם:
ְר ִא ֶ

ימר ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּתוּן חֲזִ ּתוּן אֲ ֵרי
ֹשה ִּכ ְדנַן ּ ֵת ַ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
)יט( וַ ַ

ילית ִע ּ ְמכוֹ ן:
ִמן ְׁש ַמ ּיָא ַמ ּ ֵל ִ

)כ( לֹא ַתעֲ שׂ וּן ִא ִּתי אֱ ל ֹהֵ י כֶ סֶ ף וֵאלֹהֵ י זָהָ ב ל ֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם) :כ( לֹא ַתעֲ שׂ וּן ִא ִּתי
קֳד ָמי דַּ חֲלָ ן דִּ ְכסַ ף וְ ַדחֲלָ ן דִּ ְדהָ ב לָ א ַת ְע ְּבדוּן
אלֹהֵ י כֶ סֶ ף ֵואלֹהֵ י ָז ָהב לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם) :כ( לָ א ַת ְע ְּבדוּן ָ
ֱ
ְלכוֹ ן:

יך וְ אֶ ת ְׁשלָ ֶמ ָ
על ֶֹת ָ
יך אֶ ת צֹאנְ ָך
שה ִ ּלי וְ זָבַ ְח ּ ָת ָעלָ יו אֶ ת ֹ
)כא( ִמזְ ַּבח ֲא ָד ָמה ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ָ
ָ
אֲשר אַ זְ ִּכיר אֶ ת ְׁש ִמי אָ בוֹ א אֵ לֶ יך וּבֵ ַר ְכ ִּתיך) :כא( ִמזְ ַּבח
וְ אֶ ת ְּבקָ ֶר ָך ְּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ

על ֶֹת ָ
יך וְ אֶ ת ְׁשלָ ֶמי ָך אֶ ת צֹאנְ ָך וְ אֶ ת ְ ּבקָ ֶר ָך ְ ּבכָ ל הַ ּ ָמקוֹ ם
שה ִ ּלי וְ ָזבַ ְח ּ ָת ָעלָ יו אֶ ת ֹ
א ֲָד ָמה ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ָ
ָ
קֳד ָמי ו ְּתהֵ י ַד ַּבח עֲ לוֹ ִהי יָת
ֲשר אַ זְ ִּכיר אֶ ת ְׁש ִמי אָ בוֹ א אֵ לֶ יך וּבֵ ַר ְכ ִּתיך) :כא( ַמ ְד ַּבח אַ ְד ְמ ָתא ּ ַת ְע ּ ֵבד ָ
א ֶׁ

עֲ לָ וָ ָת ְך וְ יָת נְ כַ ס קו ְּד ׁ ָש ְך ִמן ָענ ְָך ו ִּמן ּתוֹ ָר ְך ְּבכָ ל אַ ְת ָרא דִּ י אַ ְׁש ֵרי יָת ְׁש ִכנְ ִּתי ְל ּ ַת ּ ָמן אֶ ְׁשלַ ח ִּב ְר ְּכ ִתי לָ ְך
ֶואֱבָ ֵר ִכ ּנ ְָך:

)כב( וְ ִאם ִמזְ ַּבח אֲבָ נִ ים ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ִ ּלי לֹא ִת ְבנֶה אֶ ְתהֶ ן ָּגזִ ית ִּכי חַ ְר ְּב ָך הֵ נ ְַפ ּ ָת ָעלֶ יהָ
שה ִ ּלי לֹא ִת ְבנֶה אֶ ְתהֶ ן ּ ָגזִ ית ִּכי חַ ְר ְ ּב ָך הֵ נ ְַפ ּ ָת ָעלֶ יהָ
וַ ְּתחַ לֲלֶ הָ ) :כב( וְ ִאם ִמזְ ַּבח אֲ בָ נִ ים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
וַ ְּתחַ לֲלֶ הָ :
)כג(

)כב( וְ ִאם ַמ ְד ַּבח אַ ְבנִ ין ּ ַת ְע ּ ֵבד קֳ ָד ַמי לָ א ִת ְבנֵי י ְָתהוֹ ן ּ ְפ ִסילָ ן לָ א ְת ִרים חַ ְר ָּב ְך עֲ לַ ּה ו ְּתחַ ְּל ִל ּנ ַּה:

ֲשר לֹא ִת ָּגלֶ ה ֶע ְרוָ ְת ָך ָעלָ יו:
וְ לֹא ַתעֲ לֶ ה ְב ַמעֲ לֹת ַעל ִמזְ ְּב ִחי א ׁ ֶ

ֲשר לֹא ִת ּ ָגלֶ ה עֶ ְרוָ ְת ָך ָעלָ יו:
ַתעֲ לֶ ה ְב ַמעֲ לֹת ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי א ׁ ֶ
ִת ְת ְּג ִלי ֶע ְריְ ָת ְך עֲ לוֹ ִהי:

)כג( וְ לֹא

)כג( וְ לָ א ִת ּ ַסק ְּב ַד ְר ִּגין ַעל ַמ ְד ְּב ִחי דִּ לָ א
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חק לישראל – פרשת יתרו יום ו'
רש"י
)א( וידבר אלהים  -אין אלהים אלא דיין וכן
הוא אומר )שמות כב( אלהים לא תקלל
ותרגומו דיינא לפי שיש פרשיות בתורה שאם
עשאן אדם מקבל שכר ואם לאו אינו מקבל
עליהם פורעניות )מכילתא( יכול אף עשרת
הדברות כן ת"ל וידבר אלהים דיין ליפרע:
את כל הדברים האלה  -מלמד שאמר
הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי
אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי
ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דבור ודבור
בפני עצמו) .קושיית א"כ כו' פירוש לפי זה
שמוכח מאת כל הדברים האלה שגם שאר
עשרת הדברות כולם אמר הקב"ה בדבור
אחד א"כ מה ת"ל אנכי וגו' ר"ל מה בא
להודיענו במה שפרט לשון ב' דברות אלו
מהשאר מדהוציאם בלשון זה שהמשמעות
דוקא אלו שנים בפרט מפי הגבורה יצאו
והלא לפי זה כולם כמוהם הקב"ה בכבודו
ובעצמו דברם .ותי' שחזר ופירש וכו' ור"ל
באותו החזרה לא החזיר ללמד על הכלל יצא
אלא על הפרט אלו ב' דברות ראשונות ביחוד
ודו"ק( :לאמר  -מלמד שהיו עונין על הן הן
ועל לאו לאו )מכילתא(:
)ב( אשר הוצאתיך מארץ מצרים  -כדאי היא
ההוצאה שתהיו משועבדים לי )מכילתא( .ד"א
לפי שנגלה בים כגבור מלחמה ונגלה כאן
כזקן מלא רחמים שנא' )שמות כד( ותחת
רגליו כמעשה לבנת הספיר זו היתה לפניו
בשעת השעבוד וכעצם השמים משנגאלו
הואיל ואני משתנה במראות אל תאמרו שתי
רשויות הן אנכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים
ועל הים .ד"א לפי שהיו שומעין קולות הרבה
שנאמר את הקולות קולות באין מד' רוחות
ומן השמים ומן הארץ אל תאמרו רשויות
הרבה הן ולמה אמר לשון יחיד אלהיך ליתן
פתחון פה למשה ללמד סניגוריא במעשה
העגל וזהו שאמר )שמות לב( למה ה' יחרה
אפך בעמך לא להם צוית לא יהיה לכם
אלהים אחרים אלא לי לבדי :מבית עבדים -
מבית פרעה שהייתם עבדים לו או אינו אומר

אלא מבית עבדים שהיו עבדים לעבדים ת"ל
ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים
אמור מעתה עבדים למלך היו ולא עבדים
לעבדים:
)ג( לא יהיה לך  -למה נאמר לפי שנאמר לא
תעשה לך אין לי אלא שלא יעשה העשוי כבר
מנין שלא יקיים ת"ל לא יהיה לך )מכילתא(:
אלהים אחרים  -שאינן אלהות אלא אחרים
עשאום אלהים עליהם )מכילתא( ולא יתכן
לפרש אלהים אחרים זולתי שגנאי הוא כלפי
מעלה לקרותם אלהות אצלו .דבר אחר
אלהים אחרים שהם אחרים לעובדיהם
צועקים אליהם ואינן עונין אותם ודומה כאלו
הוא אחר שאינו מכירו מעולם :על פני  -כל
זמן שאני קיים שלא תאמר לא נצטוו על ע"א
אלא אותו הדור )מכילתא(:
)ד( פסל  -על שם שנפסל :וכל תמונה -
תמונת כל דבר אשר בשמים:
)ה( אל קנא ) -מכילתא( מקנא להפרע ואינו
עובר על מדתו למחול על עון ע"א כל לשון
קנא אנפרימנ"ט בלע"ז )אייפערנד( נותן לב
להפרע :לשנאי  -כתרגומו כשאוחזין מעשה
אבותיהם בידיהם )סנהדרין כז(:
)ו( ועושה חסד  -שאדם עושה לשלם שכר
עד לאלפים דור נמצאת מדה טובה יתירה
על מדת פורעניות אחת על חמש מאות שזו
לארבעה דורות וזו לאלפים )סוטה יא(:
)ז( לשוא ) -השני לשון שקר כתרגומו( כמא
דתימר אי זהו שבועת שוא נשבע לשנות את
הידוע על עמוד של אבן שהוא של זהב
)הראשון לשון מגן כתרגומו( זה הנשבע לחנם
ולהבל על של עץ עץ ועל אבן אבן )שבועות
כט מכילתא(:
)ח( זכור  -זכור ושמור בדבור אחד נאמרו
וכן )שמות לא( מחלליה מות יומת )במדבר
כח( וביום השבת שני כבשים וכן )דברים כב(
לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך וכן
)ויקרא יח( ערות אשת אחיך )דברים כה(
יבמה יבא עליה הוא שנ' )תהלים סב( אחת
דבר אלהים שתים זו שמעתי זכור לשון פעול
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הוא כמו )ישעיה כב( אכול ושתו )ש"ב ג(
הלוך ובכה וכן פתרונו תנו לב לזכור תמיד
את יום השבת שאם נזדמן לך חפץ יפה תהא
מזמינו לשבת )ביצה טז(:
)ט( ועשית כל מלאכתך  -כשתבא שבת יהא
בעיניך כאלו כל מלאכתך עשויה שלא תהרהר
אחר מלאכה )מכילתא(:
)י( אתה ובנך ובתך  -אלו קטנים או אינו
אלא גדולים אמרת הרי כבר מוזהרים הם
אלא לא בא אלא להזהיר גדולים על שביתת
הקטנים וזהו ששנינו )שבת קכא( קטן שבא
לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליך:
)יא( וינח ביום השביעי  -כביכול הכתיב
בעצמו מנוחה ללמד הימנו ק"ו לאדם
שמלאכתו בעמל וביגיעה שיהא נוח בשבת:
ברך  -ויקדשהו .ברכו במן לכופלו בששי
לחם משנה וקדשו במן שלא היה יורד בו:
)יב( למען יאריכון ימיך ) -מכילתא( אם
תכבד יאריכון ואם לאו יקצרון שדברי תורה
נוטריקון הם נדרשין מכלל הן לאו ומכלל לאו
הן:
)יג( לא תנאף  -אין ניאוף אלא בא"א שנא'
)ויקרא כ( מות יומת הנואף והנואפת ואומר
)יחזקאל יז( האשה המנאפת תחת אישה תקח
את זרים :לא תגנב  -בגונב נפשות הכתוב
מדבר לא תגנובו בגונב ממון או אינו אלא זה
בגונב ממון ולהלן בגונב נפשות אמרת דבר
הלמד מענינו מה לא תרצח לא תנאף מדבר
בדבר שחייבין עליהם מיתת בית דין אף לא
תגנוב דבר שחייב עליו מיתת בית דין
)סנהדרין פו(:
)טו( וכל העם רואים  -מלמד שלא היה
בהם אחד סומא ומנין שלא היה בהם אלם
ת"ל ויענו כל העם ומנין שלא היה בהם חרש
ת"ל נעשה ונשמע )מכילתא( :רואים את
הקולות  -רואין את הנשמע שאי אפשר
לראות במקום אחר )שם( :את הקולות -
היוצאין מפי הגבורה :וינעו ) -שם( אין נוע
אלא זיע :ויעמדו מרחוק ) -שם( היו נרתעין
לאחוריהם י"ב מיל כאורך מחניהם ומלאכי
השרת באין ומסייעין אותן להחזירן שנא'
)תהלים סח( מלכי צבאות ידודון ידודון:

)יז( לבעבור נסות אתכם  -לגדל אתכם
בעולם שיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו
נגלה עליכם :נסות  -לשון הרמה וגדולה כמו
)ישעיה סב( הרימו נס )שם מט( ארים נסי
)שם ל( וכנס על הגבעה שהוא זקוף :ובעבור
תהיה יראתו  -ע"י שראיתם אותו יראוי
ומאויים תדעו כי אין זולתו ותיראו מפניו:
)יח( נגש אל הערפל  -לפנים משלש מחיצות
חשך ענן וערפל שנאמר )דברים ד( וההר
בוער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל.
ערפל הוא עב הענן שאמר לו הנה אנכי בא
אליך בעב הענן:
)יט( כה תאמר  -בלשון הזה :אתם ראיתם -
יש הפרש בין מה שאדם רואה למה שאחרים
משיחין לו שמה שאחרים משיחין לו פעמים
שלבו חלוק מלהאמין :כי מן השמים דברתי
 וכתוב אחד אומר וירד ה' על הר סיני באהכתוב השלישי והכריע ביניהם )דברים ד( מן
השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ
הראך את אשו הגדולה כבודו בשמים ואשו
וגבורתו על הארץ )מכילתא( ד"א הרכין
שמים ושמי השמים והציען על ההר וכן הוא
אומר )תהלים יח( ויט שמים וירד:
)כ( לא תעשון אתי  -לא תעשון דמות שמשי
המשמשים לפני במרום )מכילתא( :אלהי כסף
 בא להזהיר על הכרובים שאתה עושהלעמוד אתי שלא יהיו של כסף שאם שניתם
לעשותן של כסף הרי הן לפני כאלהות :ואלהי
זהב  -בא להזהיר שלא יוסיף על ב' שאם
עשית ד' הרי הן לפני כאלהי זהב :לא תעשו
לכם  -לא תאמר הריני עושה כרובים בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות כדרך שאני עושה
בבית עולמים לכך נאמר לא תעשו לכם:
)כא( מזבח אדמה  -מחובר באדמה שלא
יבננו על גבי עמודים או על גבי כיפים )נ"א
בסיס( )מכילתא( .ד"א שהיה ממלא את חלל
מזבח הנחשת אדמה בשעת חנייתן :תעשה לי
 שתהא תחילת עשייתו לשמי :וזבחת עליו אצלו כמו )במדבר ב( ועליו מטה מנשה)מכילתא() .זבחים נח( או אינו אלא עליו
ממש ת"ל הבשר והדם על מזבח ה' אלהיך
ואין שחיטה בראש המזבח :את עלתיך ואת
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שלמיך  -אשר מצאנך ומבקרך .את צאנך ואת
בקרך פירוש לאת עולתיך ואת שלמיך :בכל
המקום אשר אזכיר את שמי  -אשר אתן לך
רשות להזכיר שם המפורש שלי שם אבוא
אליך וברכתיך אשרה שכינתי עליך מכאן אתה
למד שלא ניתן רשות להזכיר שם המפורש
אלא במקום שהשכינה באה שם וזהו בית
הבחירה שם ניתן רשות לכהנים להזכיר שם
המפורש בנשיאת כפים לברך את העם:
)כב( ואם מזבח אבנים ) -מכילתא( רבי
ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות
חוץ מג' ואם מזבח אבנים תעשה לי הרי אם
זה משמש בלשון כאשר וכאשר תעשה לי
מזבח אבנים לא תבנה אתהן גזית שהרי חובה
עליך לבנות מזבח אבנים שנא' )דברים כז(
אבנים שלמות תבנה וכן )שמות כב( אם כסף
תלוה חובה הוא שנא' )דברים טו( והעבט
תעביטנו ואף זה משמש בלשון כאשר וכן
)ויקרא ב( ואם תקריב מנחת בכורים זו מנחת
העומר שהיא חובה ועל כרחך אין אם הללו
תלוין אלא ודאין ובלשון כאשר הם משמשים:
גזית  -לשון גזיזה שפוסלן ומכתתן בברזל :כי
חרבך הנפת עליה  -הרי כי זה משמש בלשון
פן שהוא דילמא פן תניף חרבך עליה:
ותחללה  -הא למדת שאם הנפת עליה ברזל

נביא

חללת )פ"ג דמדות( שהמזבח נברא להאריך
ימיו של אדם והברזל נברא לקצר ימיו של
אדם אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך.
ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל
לאביהם שבשמים לפיכך לא יבא עליו כורת
ומחבל והרי דברים ק"ו ומה אבנים שאינם
רואות ולא שומעות ולא מדברות ע"י
שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהם
ברזל המטיל שלום בין איש לאשתו בין
משפחה למשפחה בין אדם לחבירו על אחת
כמה וכמה שלא תבואהו פורענות:
)כג( ולא תעלה במעלות  -כשאתה בונה
כבש למזבח לא תעשהו מעלות מעלות
אשקלונ"ש בלע"ז )שטופען שטאפלען( אלא
חלק יהא ומשופע :אשר לא תגלה ערותך -
שע"י המעלות אתה צריך להרחיב פסיעותיך
ואע"פ שאינו גלוי ערוה ממש שהרי כתיב
ועשה להם מכנסי בד מ"מ הרחבת הפסיעות
קרוב לגלוי ערוה הוא ואתה נוהג בהם מנהג
בזיון והרי דברים ק"ו ומה אבנים הללו שאין
בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה תורה
הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג
בזיון חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על
בזיונו על אחת כמה וכמה:

– ישעיה 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 ׁ ֵ
ש ָר ִפים ע ְֹמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל לוֹ ׁ ֵש ׁש ְּכנָפַ יִ ם ׁ ֵש ׁש ְּכנָפַ יִ ם ְלאֶ חָ ד
ְמלֵ ִאים אֶ ת הַ הֵ יכָ ל) :ב( ְ ׂ
ִּב ְׁש ּ ַתיִ ם יְ כַ ּ ֶסה פָ נָיו וּבִ ְׁש ּ ַתיִ ם יְ כַ ּ ֶסה ַרגְ לָ יו ו ִּב ְׁש ּ ַתיִ ם יְ עוֹ פֵ ף) :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 ) :ד( וַ ָיּנֻע ּו אַ ּמוֹ ת
יש
יתי ִּכי ִא ׁ
הַ ִּס ּ ִפים ִמקּ וֹ ל הַ קּ וֹ ֵרא וְ הַ ַּביִ ת יִ ּ ָמלֵ א ָע ׁ ָשן) :ה( וָ אֹ ַמר אוֹ י ִלי ִכי נִ ְד ֵמ ִ
ְ
ֹשב ִּכי אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ך יְ הֹוָ ה
שפָ ַתיִ ם אָ נ ִֹכי י ׁ ֵ
שפָ ַתיִ ם אָ נ ִֹכי ו ְּבתוֹ ְך ַעם ְט ֵמא ְ ׂ
ְט ֵמא ְ ׂ
צְ בָ אוֹ ת ָרא ּו ֵעינָי) :ו( 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 ) :ז( וַ יּ ַַּגע ַעל ּ ִפי וַ יֹּאמֶ ר ִה ּנֵה נָגַ ע זֶה ַעל ְ ׂשפָ ֶת ָ
יך וְ סָ ר עֲ וֹ נ ֶָך
את ָך ְּתכֻ ּ ָפר) :ח( וָ אֶ ְׁש ַמע אֶ ת קוֹ ל ֲא ֹדנָי אֹ ֵמר אֶ ת ִמי אֶ ְׁשלַ ח ו ִּמי יֵלֶ ְך לָ נ ּו
וְ חַ ּ ָט ְ
ְ
ֹאמר לֵ ך וְ אָ ַמ ְר ּ ָת לָ ָעם הַ זֶּה ִׁש ְמע ּו ׁ ָשמוֹ ַע וְ אַ ל ּ ָת ִבינ ּו
וָ אֹ ַמר ִהנְ נִ י ְׁשלָ חֵ נִ י) :ט( וַ יּ ֶ
ו ְּרא ּו ָראוֹ וְ אַ ל ּ ֵת ָדע ּו) :י( הַ ְׁש ֵמן לֵ ב הָ ָעם הַ זֶּה וְ אָ זְ נָיו הַ ְכ ּ ֵבד וְ ֵעינָיו הָ ׁ ַשע ּ ֶפן
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יִ ְראֶ ה בְ ֵעינָיו ו ְּבאָ זְ נָיו יִ ְׁש ָמע ו ְּלבָ בוֹ י ִָבין וָ ׁ ָשב וְ ָרפָ א לוֹ ) :יא( וָ אֹ ַמר ַעד ָמ ַתי
אֲשר ִאם ׁ ָשא ּו ָע ִרים ֵמאֵ ין יוֹ ׁ ֵשב וּבָ ִּתים ֵמאֵ ין אָ ָדם וְ הָ ֲא ָד ָמה
ֹאמר ַעד ׁ ֶ
אֲ ֹדנָי וַ יּ ֶ
ִּת ּ ׁ ָשאֶ ה ְׁש ָמ ָמה) :יב( וְ ִרחַ ק יְ הֹוָ ה אֶ ת הָ אָ ָדם וְ ַר ָּבה הָ עֲ זוּבָ ה ְּבקֶ ֶרב הָ אָ ֶרץ) :יג( וְ עוֹ ד
אֲשר ְּב ׁ ַש ֶּלכֶ ת ַמ ֶ ּצבֶ ת ָּבם ז ֶַרע
ש ִריָּה וְ ׁ ָשבָ ה וְ הָ יְ ָתה ְלבָ עֵ ר ָּכאֵ לָ ה וְ כָ אַ לּ וֹ ן ׁ ֶ
ָּב ּה עֲ ִ ׂ
ק ֶֹד ׁש ַמ ַ ּצ ְב ּ ָת ּה:

משנה

 -פרה פרק ז'

)א( ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ִמ ְלא ּו ח ֲִמ ּ ׁ ָשה חָ ִביּוֹ ת ְלקַ דְּ ׁ ָשן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִקדּ ו ִּׁשין וְ נִ ְמ ְלכ ּו ְלקַ דְּ ׁ ָשן ִקדּ ו ּׁש
נִמ ְלכ ּו ְלקַ דְּ ׁ ָשן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִקדּ ו ִּׁשין ,ה ֲֵרי כֻ ָּלן ְּכ ׁ ֵש ִרים.
אֶ חָ ד ,אוֹ ְלקַ דְּ ׁ ָשן ִקדּ ו ּׁש אֶ חָ ד וְ ְ
ְ
י ִָחיד ׁ ֶש ּ ִמ ֵּלא ח ֲִמ ּ ׁ ָשה חָ ִביּוֹ ת ְלקַ דְּ ׁ ָשן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִקדּ ו ִּׁשין וְ נִ ְמלַ ך ְלקַ דְּ ׁ ָשן ִקדּ ו ּׁש אֶ חָ ד,
נִמלַ ְך ְלקַ דְּ ׁ ָשן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִקדּ ו ִּׁשין ,אֵ ין
אֵ ין ָּכ ׁ ֵשר אֶ ָּלא אַ חֲרוֹ ןְ .לקַ דְּ ׁ ָשן ִקדּ ו ּׁש אֶ חָ ד וְ ְ
ָ
אשוֹ ן .אָ ַמר ְלאֶ חָ ד קַ דֵּ ׁש ְלך אֶ ת אֵ לּ ּו ,אֵ ין ָּכ ׁ ֵשר אֶ ָּלא
ָּכ ׁ ֵשר אֶ ָּלא זֶה ׁ ֶש ִ ּקדֵּ ׁש ִר ׁ
אשוֹ ן .קַ דֵּ ׁש ִלי אֶ ת אֵ לּ ּוֲ ,ה ֵרי כֻ ָּלם ְּכ ׁ ֵש ִרים:
ִר ׁ
רע"ב ) -א( חמשה לקדשן חמשה קידושין
 כל חבית וחבית בפני עצמה :ונמלכולקדשן קידוש אחד  -לערות חמשתן בתוך
כלי גדול ולקדש הכל בבת אחת :הרי כולן
כשרים  -דהואיל וכל אחד ממלא הכלי שלו,
אין כאן מלאכה פוסלת במים בין מילוי
להטלת האפר במים :היחיד שמילא חמש
חביות כו' אין כשר אלא אחרון  -שהמילוי
הראשון נפסל במלאכה שעשה כשמילא את
השני קודם שנתן את האפר בראשון ,וכן השני
נפסל כשמילא את השלישי ,וכן כולם .ואם
מתחלה היה ממלא חמש חביות זו אחר זו או
אפילו מאה חביות כדי לקדשן קידוש אחד,
כגון שצריך להזות על כלים הרבה לא היו
פוסלים זה על זה וכולן כשרים דהכל
נחשבים מילוי אחד .אבל כשמילא מתחלה
לשם חמשה קידושין ,כולן פוסלין זה על זה

מטעם מלאכה שהיא פוסלת במים עד שיטיל
האפר ,הלכך אין כשר אלא אחרון :ונמלך
לקדשן חמשה קדושין  -שקידש זו לעצמה וזו
לעצמה :אין כשר אלא זו שקידש ראשון -
לפי שקידוש ראשון חשיב מלאכה לאחרים
שהיו ממולאים ולא נתן לתוכן אפר ,דעד
שיתן את האפר ,מלאכה פוסלת במים :אמר
לאחד קדש לך את אלו  -היחיד שמילא חמש
חביות לקדשן קידוש אחד ואמר לאחר קדש
לך את אלו וקידשן האחר חמשה קידושים:
אין כשר אלא ראשון  -דכיון שאמר לו קדש
לך ונתנן לו ,נעשו שלו וכאילו מלאן הוא,
והקידוש שקידש ראשון נעשה מלאכה לפסול
את אחרים :אבל אם אמר קדש לי את אלו
כולן כשרים  -שהממלא לא עשה מלאכה,
והמקדש אינו שלו כדי שיפסלו על ידו:

שה ְמלָ אכָ ה ְּבאַ חַ ת יָדוֹ  ,הַ ְמ ַמ ֵּלא לוֹ ו ְּלאַ חֵ ר ,אוֹ
)ב( הַ ְמ ַמ ֵּלא ְּבאַ חַ ת יָדוֹ וְ עוֹ ֶ ׂ
ׁ ֶש ּ ִמ ֵּלא ִל ְׁשנַיִ ם ְּכאֶ חָ דְׁ ,שנֵיהֶ ן ּ ְפסו ִּליןֶ ׁ ,שהַ ּ ְמלָ אכָ ה ּפוֹ סֶ לֶ ת ְּב ִמלּ וּיֵ ּ ,בין לוֹ ּ ֵבין
ְלאַ חֵ ר:
רע"ב ) -ב( ועשה מלאכה בידו אחת -
פסול המילוי מטעם מלאכה :לו ולאחר -
)כו' כאחת( :שניהם פסולים  -דכיון דלתרי

גברי קא ממלא ,נחשב האחד מלאכה לחברו:
בין לו בין לאחר  -דאע"פ שאין המים שלו,
פוסלן במלאכה שבשעת מילוי:
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)ג( הַ ְמקַ דֵּ ׁש ְּבאַ חַ ת יָדוֹ וְ עוֹ ֶ ׂשה ְמלָ אכָ ה ְּבאַ חַ ת יָדוֹ ִ ,אם לוֹ ָ ּ ,פסוּל .וְ ִאם ְלאַ חֵ ר,
ָּכ ׁ ֵשר .הַ ְמקַ דֵּ ׁש לוֹ ו ְּלאַ חֵ רֶ ׁ ,שלּ וֹ ּ ָפסוּל ,וְ ׁ ֶשל אַ חֵ ר ָּכ ׁ ֵשר .הַ ְמקַ דֵּ ׁש ִל ְׁשנַיִ ם ְּכאֶ חָ ד,
ְׁשנֵיהֶ ן ְּכ ׁ ֵש ִרין:
רע"ב ) -ג( אם לו פסול  -אם הקידוש
שלו ,פסול ,דשמא המלאכה קדמה לקידוש
ונפסלו המים :ואם לאחר  -הוא הקידוש:
כשר  -שהרי בעל המים לא עשה מלאכה:

המקדש לו ולאחר  -שניהם כאחת ,אי נמי
קידש לחברו קודם שלו :שלו פסול  -דקידוש
של חברו נחשב מלאכה לפסול מימיו :שניהם
כשרים  -שאין המים שלו שיפסלו על ידו:

רע"ב ) -ד( קדש לי ואקדש לך  -כגון שכל
אחד מילא מים לעצמו ,ובא זה וקידש מימיו
של זה ,וזה קידש מימיו של זה ,אותו שקידש
ראשון כשר מה שקידש לחברו ,דחברו לא
עשה מלאכה אלא עד אחר שנתקדשו מימיו
ומשנתקדשו אין מלאכה פוסלת .אבל מה
שקידש השני לראשון פסול ,שהראשון פסלה
במה שקידש מימי השני קודם שנתקדשו
מימיו :מלא לי ואמלא לך  -המילוי האחרון
כשר .אבל מילוי ראשון פסול ,היינו המים
שנתמלאו ראשונה ,דנפסלו במלאכה במילוי

שמילא לחבירו :קדש לי ואמלא לך  -שהיו
לו מים ממולאים ואמר לחבירו קדש לי מימי
ואחר כך אמלא לך :שניהם כשרים  -דאין
המלאכה פוסלת אחר קידוש ,וזה נמי
שנתמלאו לו המים מימיו כשרים,
דמשנתמלאו לו המים לא עשה מלאכה :מלא
לי ואקדש לך  -שהאחר היו לו מים
ממולאים ואמר לו זה מלא לי תחלה ואחר
כך אקדש לך :שניהם פסולים  -זה ,שמילא
עד שלא נתקדשו מימיו .וזה ,שקידש לחברו
משנתמלאו מימיו:

רע"ב ) -ה( הממלא לו ולחטאת  -הממלא
מים קצתן רוצה לצרכו ובקצתן רוצה ליתן אפר
חטאת :באסל  -במוט .ודרך שואבי מים
שנותנים מוט על כתפם וכד מלא תלוי בראש
המוט מלפניו וכד אחד מאחריו :ואחר כך
מילא את שלו ,פסול  -משום מלאכה :ואת
של חטאת לפניו  -כדי לעשות בהן שמירה

מעולה :ואם נתן של חטאת לאחוריו פסולה
 דכתיב למשמרת למי נדה ,בזמן שהןשמורין הן מי נדה ,בזמן שאינן שמורין אינן
מי נדה :היו שניהן של חטאת וכו'  -דהואיל
ומסיק אדעתיה בשלפניו נזכר נמי בשל אחריו
והיינו מפני שאפשר ,כלומר אפשר לשמור
שלאחריו אגב שלפניו:

רע"ב ) -ו( המוליך את החבל בידו לדרכו
 לאחר שמילא את הדלי בחבל החזיר אתהחבל לבעלים .לדרכו ,שלא הוצרך לעקם או
להרחיב את דרכו אלא לפי הילוכו מצא בעל
החבל והחזיר לו את שלו ,אין זו מלאכה וכשר

המילוי :שלא לדרכו  -שעקם את דרכו כדי
להחזיר החבל ,מלאכה היא ופסול :זה הלך -
כלומר על דבר זה הלך חכם אחד לשאול
מחכמי יבנה הן סנהדרי גדולה שגלו שם:

אֲמ ֵּלא לָ ְך ,הָ אַ חֲרוֹ ן ָּכ ׁ ֵשר.
אשוֹ ן ָּכ ׁ ֵשרַ .מ ֵּלא ִלי וַ ַ
)ד( קַ דֵּ ׁש ִלי וַ אֲקַ דֵּ ׁש לָ ְך ,הָ ִר ׁ
אֲמ ֵּלא לָ ְךְׁ ,ש ֵניהֶ ם ְּכ ׁ ֵש ִריםַ .מ ֵּלא ִלי וַ אֲקַ דֵּ ׁש לָ ְךְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפסו ִּלים:
קַ דֶּ ׁש ִלי וַ ַ

)ה( הַ ְמ ַמ ֵּלא לוֹ ו ְּלחַ ּ ָטאתְ ,מ ַמ ֵּלא אֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ ְּת ִח ָּלה וְ קוֹ ְׁשרוֹ ָּבאֵ סֶ ל וְ אַ חַ ר ָּכ ְך
ְמ ַמ ֵּלא אֶ ת ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת .וְ ִאם ִמ ֵּלא ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת ְּת ִח ָּלה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ִמ ֵּלא אֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ ,
ּ ָפסוּל .נוֹ ֵתן אֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ לַ אֲחוֹ ָריו וְ אֶ ת ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת ְלפָ נָיו .וְ ִאם נ ַָתן אֶ ת ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת
לַ אֲ חוֹ ָריוָ ּ ,פסוּל .הָ י ּו ְׁשנֵיהֶ ן ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת ,נוֹ ֵתן אֶ חָ ד ְלפָ נָיו וְ אֶ חָ ד לַ אֲחוֹ ָריו,
וְ כָ ׁ ֵשרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִאי אֶ ְפ ׁ ָשר:

)ו( הַ ּמוֹ ִל ְ
יך אֶ ת הַ חֶ בֶ ל ְּביָדוֹ ְל ַד ְרכּ וֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַד ְרכּ וֹ ָ ּ ,פסוּל .זֶה הָ לַ ְך
ישי ִה ְכ ִׁשיר ּו לוֹ הוֹ ָראַ ת ׁ ָש ָעה:
לשה מוֹ עֲ דוֹ ת ,ו ְּבמוֹ עֵ ד ְׁש ִל ִׁ
ְלי ְַבנֶה ְׁש ׁ ָ
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הוראת שעה  -שעת הדחק היה .הא לאו הכי

לא:

)ז( הַ ְמכַ ּנֵן אֶ ת הַ חֶ בֶ ל ַעל יָד ) ַעל יָד(ָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ ִאם ִּכ ְּננוֹ ָּבאַ חֲרוֹ נָהָ ּ ,פסוּל .אָ ַמר
ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,לָ זֶה ִה ְכ ִׁשיר ּו הוֹ ָראַ ת ׁ ָש ָעה:
רע"ב ) -ז( המכנן את החבל  -דרך
משלשלי הדלי למלאות מים ,כשמעלה את
הדלי מסבב את החבל בידו כמין טבעת שלא
יהא נגרר לארץ .ומכנן לשון הדרא דכנתא
)חולין פ"ג( ואם בדרך העלאת הדלי מכנן יד
על יד ,צורך העלאה היא ואין זו מלאכה

וכשר המילוי .ואם באחרונה לאחר שהעלהנו
כיננו ,חשוב מלאכה ופסול :לזה הכשירו
הוראת שעה  -מה שהכשירו ביבנה הוראת
שעה ,לא למוליך את החבל שלא כדרכו ,אלא
לזה שכינן את החבל באחרונה הכשירו לו על
ידי הדחק:

יע אֶ ת הֶ חָ ִבית ׁ ֶשלּ ֹא ִת ּ ׁ ָשבֵ ר ,אוֹ ׁ ֶש ְּכפָ אָ ּה ַעל ּ ִפיהָ ַעל ְמנָת ְלנ ְַּגבָ ּה
)ח( הַ ּ ַמצְ נִ ַ
יך ָּב ּה אֶ ת הַ ִ ּקדּ ו ּׁשָ ּ ,פסוּל .הַ ְמפַ ּנֶה ח ֲָר ִסין ִמ ּתוֹ ךְ
ְל ַמלּ ֹאת ָּב ּהָּ ,כ ׁ ֵשרְ .להוֹ ִל ְ
הַ ּ ׁשֹקֶ ת ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶש ּ ַתחֲזִ יק ַמיִ ם הַ ְר ּ ֵבהְּ ,כ ׁ ֵש ִרין .וְ ִאם ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהי ּו ְמ ַע ְּכ ִבין
אוֹ תוֹ ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא זוֹ לֵ ף אֶ ת הַ ּ ַמיִ םָ ּ ,פסוּל:
רע"ב ) -ח( המצניע את החבית  -שהוא
דולה בה המים לשום בשוקת ולאחר שעירה
ממנה הצניעה קודם שיקדש המים בשוקת,
אין הצנעה זו חשובה מלאכה לפי שצריך לה
עדיין למלאות בה וצורך מילוי היא ,וכן
כפאה על פיה נמי לנגבה לפי שרוצה למלאות
בה עדיין ,לא חשיב מלאכה וכשר המילוי.

אבל אם עשה כן להוליך בה את הקידוש
דהיינו מים המקודשין ,הואיל ולאו צורך
מילוי הוא ,חשוב מלאכה ופסול המילוי:
בשביל שתחזיק מים הרבה  -לא חשוב פינוי
זה מלאכה :בשעה שהוא זולף  -שהוא מזה:
פסול  -דפינוי זה חשוב מלאכה:

ימיו ַעל ְּכ ֵתפוֹ וְ הוֹ ָרה הוֹ ָראָ ה ,וְ הֶ ְראָ ה לַ אֲחֵ ִרים אֶ ת הַ דֶּ ֶר ְך,
)ט( ִמי ׁ ֶשהָ י ּו ֵמ ָ
יעםָ ּ ,פסוּל .אֳ כָ ִלין ְלאָ ְכלָ ןָּ ,כ ׁ ֵשר .הַ ּנָחָ ׁש
וְ הָ ַרג נָחָ ׁש וְ ַע ְק ָרב ,וְ נָטַ ל אֳ כָ ִלים ְלהַ צְ נִ ָ
וְ הָ ַע ְק ָרב ׁ ֶשהָ י ּו ְמ ַע ְּכ ִבים אוֹ תוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ,זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל דָּ בָ ר
ׁ ֶשהוּא ִמ ּ ׁשוּם ְמלָ אכָ הֵ ּ ,בין ָע ַמד ּ ֵבין לֹא ָע ַמדָ ּ ,פסוּל .דָּ בָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמ ּ ׁשוּם
ְמלָ אכָ הָ ,ע ַמדָ ּ ,פסוּל .וְ ִאם לֹא ָע ַמדָּ ,כ ׁ ֵשר:

רע"ב ) -ט( והורה הוראה  -להתיר או
לאסור ,לטמא או לטהר ,לפטור או לחייב:
ודבר שאינו משום מלאכה  -כגון הוראה

ומראה את הדרך :אם עמד  -שנתעכב שם
בשביל זה :פסול  -משום היסח הדעת .וכן
הלכה:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף
ימיו ְלטָ ֵמאְ ּ ,פסו ִּלין .ו ְּלטָ הוֹ רְּ ,כ ׁ ֵש ִריןַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
)י( הַ ּמוֹ סֵ ר ֵמ ָ
ְל ָט ֵמא ְּכ ׁ ֵש ִרין ִאם לֹא ָעשׂ ּו הַ ְּב ָע ִלים ְמלָ אכָ ה:
רע"ב ) -י( המוסר מימיו לטמא  -לשמרן:
פסולים  -בין עשו הבעלים הראשונים
מלאכה ,בין לא עשו הבעלים הראשונים
מלאכה ,דבחזקת השומר קיימו והוא אינו
מקפיד לשמרן מפני שהוא טמא ,והתורה
אמרה למשמרת למי נדה :ולטהור כשרים -
ואפילו עשו הבעלים הראשונים מלאכה,

שכבר יצאו מרשות בעלים וקיימו ברשות
שומר .ומיהו אם השומר עשה מלאכה,
פסולים :אף לטמא כשרים  -דסבר א'
אליעזר המוסר מימיו לטמא ,בחזקת
הבעלים הראשונים קיימו ,הלכך אם לא עשו
הבעלים מלאכה כשרים .ואין הלכה כרבי
אליעזר:
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)יא( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶשהָ י ּו ְמ ַמ ְל ִאין ְלחַ ּ ָטאת וְ ִהגְ ִּביה ּו זֶה ַעל זֶה וְ נ ַָטל זֶה לָ זֶה קוֹ צוֹ ,
ְּב ִקדּ ו ּׁש אֶ חָ דָּ ,כ ׁ ֵשרִּ .ב ְׁשנֵי ִקדּ ו ִּׁשיןָ ּ ,פסוּלַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ף ִּב ְׁשנֵי ִקדּ ו ִּׁשין
ָּכ ׁ ֵשר ִאם ִה ְתנ ּו בֵ ינֵיהֶ ן:
רע"ב ) -יא( והגביהו זה על זה  -שסייעו
זה את זה להגביה :ונטל זה לזה קוצו  -או
שנטל זה לזה קוץ שנתחב לו בידו :בקידוש
אחד  -שהיו שניהם ממלאים לצורך קידוש
אחד ,כשר ,שיכול כל אחד לסייע לחברו,
ונטילת הקוץ שבידו נמי צורך מילוי היא:
בשני קידושין פסול  -שפסל כל אחד מימיו

במה שסייע לחברו או שנטל לו קוץ ,משום
מלאכה :אם התנו ביניהן  -שאמר כל אחד
לחברו כשאגביה לך יהא שלי ושלך ברשותך
)וכמו כן אמר לו האחר( ,ואחר שהגביהו
לוקח כל אחד מהן אחת מהן ברשותו .ואין
הלכה כרבי יוסי:

)יב( הַ ּפוֹ ֵרץ ַעל ְמנָת ִלגְ דּ וֹ רָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ ִאם ָּג ַדרָ ּ ,פסוּל .הָ אוֹ כֵ ל ַעל ְמנָת ִל ְקצוֹ ת,
ָּכ ׁ ֵשר .וְ ִאם קָ צָ הָ ּ ,פסוּל .הָ יָה אוֹ כֵ ל וְ הוֹ ִתיר וְ ז ַָרק ַמה ּ ׁ ֶש ְּביָדוֹ ְל ַתחַ ת הַ ְּתאֵ נָה אוֹ
ְלתוֹ ְך הַ ּ ֻמ ְקצֶ ה ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא יֹאבַ דָ ּ ,פסוּל:
רע"ב ) -יב( הפורץ על מנת לקצות -
לאחר שמילא המים קודם שיקדש היה מלקט
לתאנים על מנת ליבשן לעשות מהן גרוגרות
ולאחר לקיטתן אכלן אין המחשבה שהיה
רוצה לעשותן קציעות פוסלת במים ,אלא הרי
הוא כאילו לקט לאכול ,שאינו פוסל ,דומיא

גמרא

דפורץ על מנת לגדור שאין המחשבה שהוא
חושב לגדור פוסלת עד שיגדור ,הכא נמי :אם
קצה  -אם הניח אותן במקום שמניחין
התאנים ליבש פסול :בשביל שלא יאבד פסול
 שהמצניע אוכלים כדי שלא יאבדו ,חשיבאמלאכה:

 -נדה דף יז' ע"ב

והשותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה :אמר רב יהודה אמר שמואל
והוא שלנו בכלי מתכות אמר רב פפא וכלי נתר ככלי מתכות דמו וכן
אמר רבי יוחנן והוא שלנו בכלי מתכות וכלי נתר ככלי מתכות דמו :והלן
בבית הקברות :כדי שתשרה עליו רוח טומאה זימנין דמסכנין ליה :והנוטל
צפרניו וזורקן לרשות הרבים :מפני שאשה מעוברת עוברת עליהן ומפלת
ולא אמרן אלא דשקיל בגנוסטרי ולא אמרן אלא דשקיל דידיה ודכרעיה
ולא אמרן אלא דלא גז מידי בתרייהו אבל גז מידי בתרייהו לית לן בה
ולא היא לכולה מילתא חיישינן:
רש"י על הגמרא
רוח טומאה  -כמדת הלצים
גרמנטי"ר האוחזים את העיניים:

שקורין

בגנוסטרי  -מספרים:

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

טעון גניזה

10

חק לישראל – פרשת יתרו יום ו'
זוהר

– יתרו דף פח' ע"ב

ותא דְּ ַמ ְל ָּכא
יה ְלבַ ר נ ָׁש ,דְּ לָ א אַ ְׁש ִלים חֶ ָדוָ ָ
אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ ִסי ,וַ דַּ אי ַּכ ְך הוּא .וַ וי לֵ ּ
ימנו ָּתאְ .סעו ָּד ֵתי
יהִ .א ֵּלין ְּתלַ ת ְסעו ָּד ֵתי ְמהֵ ָ
ותא דֵּ ילֵ ּ
ישא .ו ַּמאן חֶ ְדוָ ָ
קַ דִּ ׁ ָ
ימנו ָּתא ְׁשלֵ ימו ָּתא,
דְּ אַ בְ ָרהָ ם יִ צְ חָ ק וְ יַעֲ קֹב ְּכ ִלילָ ן ְּבה ּו .וְ כֻ ְ ּלה ּו ִחד ּו ַעל ִחד ּו ְמהֵ ָ
ִמ ָּכל ִס ְטרוֹ יָ ּ :תאנָאַּ ,בהֲ ֵדין יוֹ ָמא ִמ ְת ַע ְּט ָרן אֲבָ הָ ן ,וְ כָ ל ְּבנִ ין יַנְ ִקיןַ ,מה דְּ לָ או
יחיןַּ .בהֲ ֵדין יוֹ ָמא,
גֵיה ּנָם נַיְ ִ
הָ ִכי ְּבכָ ל ְׁשאַ ר חַ ִּגין וּזְ ָמנִ יןַּ .בהֲ ֵדין יוֹ ָמא ,חַ יָּיבַ יָּא דְּ ִ
יתא ִמ ְת ַע ְּט ָרא
ָּכל דִּ ינִ ין ִא ְת ַּכ ְפיָין ,וְ לָ א ִמ ְת ָע ִרין ְּב ָע ְל ָמאַּ .ב ֲה ֵדין יוֹ ָמא אוֹ ַריְ ָ
אתן וְ חַ ְמ ִׁשין
ותא וְ ַת ְפנוּקָ א ִא ְׁש ְּת ַמעְּ ,ב ָמ ָ
ימיןַּ .בה ֲֵדין יוֹ ָמא ,חֶ ְדוָ ָ
ְּב ִע ְט ִרין ְׁשלֵ ִ
ָע ְל ִמין:

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ו
)ד( אבל דבר שאין בו להרבות ולמעט כגון נר וכבש הואיל ועשה בשביל עצמו נהנה
אחריו ישראל בשבת ואף על פי שהוא מכירו נר הדלוק במסיבה בשבת אם רוב ישראל
אסור להשתמש לאורו שהמדליק על דעת הרוב מדליק ואם רוב גוים מותר להשתמש
לאורו מחצה למחצה אסור נפלה דליקה בשבת ובא גוי לכבות אין אומרין לו כבה ואל
תכבה מפני שאין שביתתו עלינו וכן כל כיוצא בזה:
)ה( מת שעשו לו גוים ארון וחפרו לו קבר בשבת או הביאו לו חלילין לספוד בהן אם
בצנעה ימתין בכדי שיעשו למוצאי שבת ויקבר בו ואם היה הקבר בסרטיא גדולה
והארון על גביו וכל העוברין והשבין אומרים שזה שהנכרים עושין עכשיו בשבת
לפלוני הוא הרי זה לא יקבר בו אותו ישראל עולמית מפני שהוא בפרהסיא ומותר
לקבור בו ישראל אחר והוא שימתין בכדי שיעשה וכן כל כיוצא בזה:.

מוסר -

מלוקט

הָ רוֹ צֶ ה לַ עֲ בוֹ ד אֶ ת ה' יִ ָּזהֵ ר ַּב ֵּלילוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ֹיאכַ ל ַמאֲ כָ לֵ י חָ לָ ב וְ לֹא יֹאכַ ל אֲ ִכילָ ה גַ ּ ָסה וְ קַ ל
ידי קֶ ֵרי אַ ְך ׁ ָשם
וָ ח ֶֹמר ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵכר ִּכי כָ ל אֶ חָ ד ֵמאֵ ּ ֶלה גוֹ ֵרם ׁ ֶש ָּיבֹא ְלהַ ְׁש ִחית ז ְַרעוֹ וְ יָ בֹא ִל ֵ
ילית ו ָּמצְ אָ ה לָ ּה ָמנוֹ חַ ְל ַט ּ ְמאוֹ ו ְּל ַהדִּ יחוֹ וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶשהוּא קָ רוֹ ב ְל ֵמזִ יד וַ ֲחמו ָּרה
יעה ִל ִ
ִה ְר ִּג ָ
ידי זִ יבָ ה ו ִּמ ָּכל זֶה
טֻ ְמאָ ה הַ יּוֹ צֵ את ִמגּ וּפוֹ וְ ִאם יַעֲ ִביר ֵעינָיו ֵמ ָר ָעה אֶ ל ָר ָעה יֵצֵ א וְ יָ בֹא ִל ֵ
ילים ְלקַ ְט ֵרג ָעלָ יו יוֹ ם יוֹ ם ַעד ׁ ֶש ִּי ּ ָמסֵ ר
יתים וְ הֵ ן הֵ ן ְמבַ ּ ֵלי עוֹ לָ ם וּבוֹ הֵ ם ַמ ְת ִח ִ
יִ ְב ָרא ַמ ְׁש ִח ִ
שעֲ ַרת ְ ּב ָ ׂשרוֹ ָ .יגוֹ ן יוֹ מוֹ וַ ֲאנָחָ ה
יתת עוֹ לָ ם .לָ כֵ ן ְ ּבעוֹ ד נ ְַפ ׁשוֹ בּ וֹ ְּתסַ ּ ֵמר ַ ׂ
ְּביָ ָדם לַ הֲ ִמיתוֹ ִמ ַ
לֵ ילוֹ ַעד אֲ ׁ ֶשר יָ ׁשוּב ְל ַת ּ ֵקן ֲא ׁ ֶשר ִע ְּותוֹ וְ יִ ָּזהֵ ר ִ ּבזְ ִהירוּת ְּגדוֹ לָ ה וְ יִ ְׁשמוֹ ר ִמ ְׁש ֶמ ֶרת הַ ּ ֳטהָ ָרה
ְּבכָ ל דְּ ִת ּקוּן ַר ָּבנָן ְל ַר ּ ְפאוֹ ת ִל ְׁשבו ֵּרי לֵ ב וָ נֶפֶ ׁש .וַ ה' ְ ּב ַרח ֲָמיו יְ ִמין ה' רוֹ ֵמ ָמה ְלקַ ּ ֵבץ נִ ְדחֵ י
יהי עֲ לֵ יהֶ ם ִס ְת ָרה:
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ רוֹ צֶ ה ִ ּב ְת ׁשוּבַ ת ַה ּ ׁ ָש ִבים אֵ לָ יו וִ ִ
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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