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חק לישראל – פרשת שלח יום ג'
תורה -

במדבר פרק יג'

ַשה ּגַ ִ ּדי ּ ֶבן
סוסי) :יא( ְל ַמ ּטֵ ה יוֹ סֵ ף ְל ַמ ּטֵ ה ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה ּגַ ִ ּדי ּ ֶבן ּ ִ
)יא( ְל ַמ ּטֵ ה יוֹ סֵ ף ְל ַמ ּטֵ ה ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה ּגַ ִ ּדי ַּבר סו ִּסי:
סוסי) :יא( ְל ִׁש ְב ָטא ְדיוֹ סֵ ף ְל ִׁש ְב ָטא ִד ְמנ ּ ׁ ֶ
ִּ
לי) :יב( ְל ַמ ּטֵ ה ָדן ַע ּ ִמיאֵ ל ּ ֶבן גְּ ַמ ִ ּלי) :יב( ְל ִׁש ְב ָטא ְד ָדן ַע ּ ִמיאֵ ל
)יב( ְל ַמ ּטֵ ה ָדן ַע ּ ִמיאֵ ל ּ ֶבן גְּ ַמ ִ ּ
ַּבר גְּ ַמ ִּלי:

תור ּ ֶבן ִמיכָ אֵ ל:
)יג( ְל ַמ ּטֵ ה אָ ׁ ֵשר ְס ּ
תור ּ ֶבן ִמיכָ אֵ ל) :יג( ְל ַמ ּטֵ ה אָ ׁ ֵשר ְס ּ

)יג( ְל ִׁש ְב ָטא ְדאָ ׁ ֵשר

ְסתוּר ַּבר ִמיכָ אֵ ל:

)יד( ְל ַמ ּטֵ ה נ ְַפ ּ ָת ִלי נ ְַח ִּבי ּ ֶבן וָ ְפ ִסי) :יד( ְל ַמ ּטֵ ה נ ְַפ ּ ָת ִלי נ ְַח ִּבי ּ ֶבן וָ ְפ ִסי:

)יד( ְל ִׁש ְב ָטא ְדנ ְַפ ּ ָת ִלי

נ ְַח ִּבי ַּבר וָ ְפ ִסי:

אואֵ ל ּ ֶבן ָמ ִכי:
אואֵ ל ּ ֶבן ָמ ִכי) :טו( ְל ַמ ּטֵ ה גָ ד גְּ ּ
)טו( ְל ַמ ּטֵ ה גָ ד גְּ ּ

)טו( ְל ִׁש ְב ָטא ְדגָ ד גְּ אוּאֵ ל ַּבר

ָמ ִכי:

נביא

– יהושע פרק ב' יא'-טו'

יש ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם ִּכי יְ הוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם
רוחַ ְּב ִא ׁ
נו וְ לֹא קָ ָמה עוֹ ד ּ
)יא( וַ נִּ ְׁש ַמע וַ יִ ּ ּ ַמס ְלבָ בֵ ּ
תחַ ת) :יא( ושמענא ואתמסי לבנא ולא
הוא אֱ ל ִֹהים ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל וְ ַעל הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ָ
ּ
אשתארת עוד רוחא באנש מן קדמיכון ארי יי אלהכון הוא אלהא דשכינתיה בשמיא מלעילא ושליט על
ארעא מלרע:

יתם ּגַ ם אַ ּ ֶתם ִעם
יתי ִע ּ ָמכֶ ם חָ סֶ ד וַ עֲ שִׂ ֶ
עו נָא ִלי ַּביהוָ ה ִּכי ָעשִׂ ִ
)יב( וְ ַע ּ ָתה ִה ּ ׁ ָש ְב ּ
אֱמת) :יב( וכען קיימו כען לי במימרא דיי ארי עבדית עמכון
ּ ֵבית אָ ִבי חֶ סֶ ד ּונְ ַת ּ ֶתם ִלי אוֹ ת ֶ
טיבו ותעבדון אף אתון עם בית אבא טיבו ותתנון לי את דקשוט:

)יג( וְ הַ חֲיִ ֶתם אֶ ת אָ ִבי וְ אֶ ת ִא ּ ִמי וְ אֶ ת אַ חַ י וְ אֶ ת
מוֶ ת) :יג( ותיחון ית אבא
ינו ִמ ּ ָ
לָ הֶ ם וְ ִה ַ ּצ ְל ּ ֶתם אֶ ת נ ְַפ ׁש ֵֹת ּ

אַ ְחוֹ ַתי

אֲשר
}אַ ְחיוֹ ַתי{ וְ אֵ ת ָּכל ׁ ֶ

וית אמא וית אחי וית אחתי וית כל

דילהון ותשזבון ית נפשתנא ממותא:

נו זֶה
)יד( וַ יּ ְ
ידו אֶ ת ְ ּדבָ ֵר ּ
מות ִאם לֹא ַתגִּ ּ
נו ַת ְח ּ ֵתיכֶ ם לָ ּ
רו לָ ּה הָ אֲ נ ִָׁשים נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ֹאמ ּ
ְ
וֶאֱמת) :יד( ואמרו לה גבריא
ֶ
ינו ִע ּ ָמך חֶ סֶ ד
נו אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ָעשִׂ ּ
וְ הָ יָה ְּב ֵתת יְ הוָ ה לָ ּ
נפשנא מסירן חלף נפשתיכון לממת אם לא תחוון ית פתגמתא דין ויהי כד יתן יי לנא ית ארעא ונעבד
עמך טיבו וקשוט:

ית ּה ְּב ִקיר הַ חוֹ ָמה ּובַ חוֹ ָמה ִהיא יוֹ ׁ ָשבֶ ת:
וַ ּתוֹ ִר ֵדם ַּבחֶ בֶ ל ְּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן ִּכי בֵ ָ

)טו(
)טו( ושלשלתנון באטונא מן חרכא ארי ביתה בכותל שורא ובשורא היא יתבה:

רש"י
)יא( ולא קמה עוד רוח באיש  -אפילו לשכב
עם אשה ,אמרו אין לך כל שר ונגיד שלא בא
אל רחב הזונה ,ובת עשר שנים היתה כשיצאו
ישראל ממצרים ,וזנתה כל ארבעים שנה
)זבחים קטז ב(:

)יב( אות אמת  -שתעשו כשתבאו ותכבשו את
העיר ,שתכירו האות ותחיוני:
)טו( ותורידם בחבל בעד החלון  -באותו
חבל וחלון היו הנואפים עולין אליה .אמרה:
רבונו של עולם ,באלו חטאתי באלו תמחול
לי )זבחים שם(:
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כתובים

– תהילים פרק עג' ו'-י'

)ו( לָ כֵ ן עֲ נָקַ ְתמוֹ גַ אֲ וָ ה יַעֲ טָ ף ִׁשית חָ ָמס לָ מוֹ :

)ו( לכך כן עטרתנון גיותנותא כלילא דמשוין

ברישיהון היא מן חטוף דילהון:

רו ַמשְׂ ִּכ ּיוֹ ת לֵ בָ ב:
יָצָ א ֵמחֵ לֶ ב ֵעינֵמוֹ ָע ְב ּ

)ז(
חפורת לבא:

)ז( שנא מן שומנא פרצופיהון עברו חוטביהון

רו:
רו בְ ָרע ע ׁ ֶ
יקו וִ ַ
ֹשק ִמ ּ ָמרוֹ ם יְ ַד ֵּב ּ
יד ְּב ּ
י ִָמ ּ

)ח(
ולטלומא מן רום לבהון ימללון:

ול ׁשוֹ נָם ִּתהֲ לַ ְך ָּבאָ ֶרץ:
תו בַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּ ִפיהֶ ם ּ ְ
ׁ ַש ּ ּ

)ט (
מצלהבה בקדישי ארעא:

)ח( יתמקמקון מן פטמא וימללון לאבאשא
)ט( שויאו בקדישי שמיא פומהון ולישנהון

צו לָ מוֹ :
)י( לָ כֵ ן ישיב }י ָׁש ּוב{ ַע ּמוֹ ֲהלֹם ּ ֵ
ומי ָמלֵ א יִ ּ ָמ ּ

)י( בכן תבו על עמיא דיי לאלקיותהון

וימחונון במרזופין ודמעין סגיעין מחתין להון:

רש"י
)ו( לכן ענקמתו גאוה  -בעבור זה שאין
יסורין באין עליהם העניקתם הגאוה לעלות
על צוארם גסות הרוח .יעטף שית חמס למו
 החמס שעושין עושה אותם שמנים ועוטףאת שתותיה' ועגבותיהם בעובי שומן ובשר:
)ז( יצא מחלב עינימו  -עיניהם בולטות
מרוב שומן כל אדם כחוש עיניו משוקעות.
עברו משכיות לבב  -יותר ממה שלבם
מייחל ומצפה באה להם תאותם עברו בהם
בהשגת ידם את תאות לבם:
)ח( ימיקו  -את רעיהם .וידברו ברע עושק
 -לעשוק אביונים .ממרום ידברו  -כגון

משנה

פרעה וסנחריב ונ"נ מי ה' אשר אשמע בקולו
)שמות ה'( מי בכל אלהי הארצות )ישעי' ל"ו(
אעלה על במתי עב )ישעיה י"ד( וזהו שתו
בשמים פיהם:
)י( לכן ישוב עמו הלום  -לפי שעמו רואים
דרך רשעים צלחה ישובו על דרך הרשעים
ללכת בדרכיהם .הלום  -כמו מי הביאך
הלום )שופטים י"ח( הלום פה .ומי מלא ימצו
למו  -ומים של פלג המלא הם ד"ת הם
נחשבים למו תמצית ומזלזלים בעיניהם:

 -גיטין פרק ד'

יע ַּב ּ ׁ ָש ִליחַ  ,אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ח אַ ח ֲָריו ׁ ָש ִליחַ וְ אָ ַמר לוֹ ּ ,גֵט
)א( הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ ּגֵ ט ְל ִא ְׁש ּתוֹ וְ ִהגִּ ַ
הוא ,הֲ ֵרי זֶה ָּבטֵ ל .קָ ַדם אֵ צֶ ל ִא ְׁש ּתוֹ אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ח אֶ צְ לָ ּה ׁ ָש ִליחַ
ׁ ֶש ּנ ַָת ִּתי לָ ְך ָּבטֵ ל ּ
וְ אָ ַמר לָ ּה ּ ֵגט ׁ ֶש ּ ׁ ָשלַ ְח ִּתי ִל ְ
יע הַ ּגֵט
הואֲ ,ה ֵרי זֶה ָּבטֵ לִ .אם ִמ ּ ׁ ֶש ִהגִּ ַ
יך ָּבטֵ ל ּ
ְלי ָָד ּהׁ ,ש ּוב אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלבַ ְּטלוֹ :
רע"ב ) -א( השולח והגיע בשליח  -שלא
היה מתכוין לרדוף אחריו להשיגו ,אלא
שנשתהה השליח בדרך והיה לו לזה דרך לשם
וראהו וביטל הגט ,אפ"ה בטל ,ולא אמרינן
לצעורא בעלמא מכוין ,שאם היה בדעתו
לבטלו היה רודף אחריו :אינו יכול לבטלו -
הא קמ"ל דאע"פ דחזינן ליה דמהדר עליה

מעיקרא לבטוליה ,לא אמרינן אגלאי מלתא
למפרע דבטולי בטליה .והיכא דיהיב אינש
גיטא לדביתהו לזמן או על תנאי ,אי אמר לה
הרי זה גיטך מעכשיו ולזמן פלוני או אם
יתקיים תנאי פלוני ,מכי מטי גיטה לידה לא
מצי תו לבטליה ,ותהיה מגורשת לאותו זמן
או כשיתקיים התנאי .ואי לא אמר לה
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מעכשיו ,אפילו לבתר דמטא גטה לידה מצי

מבטל ליה:

ומבַ ְּטלוֹ ִ .ה ְת ִקין ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
שה בֵ ית ִ ּדין ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ּ ְ
אשוֹ נָה הָ יָה עוֹ ֶׂ
)ב( ָּב ִר ׁ
אשוֹ נָה הָ יָה ְמ ׁ ַש ּנֶה ְׁשמוֹ
קון הָ עוֹ לָ םָּ .ב ִר ׁ
הו עוֹ שִׂ ין ּ ֵכןִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
הַ זָּקֵ ן ׁ ֶשלּ ֹא יְ ּ
יש
יר ּהִ .ה ְת ִקין ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל הַ זָּקֵ ן ׁ ֶשיְ ּהֵ א כוֹ ֵתבִ ,א ׁ
וש ָמ ּהֵ ׁ ,שם ִעירוֹ וְ ׁ ֵשם ִע ָ
ּ ְׁ
קון הָ עוֹ לָ ם:
ּ ְפלוֹ נִ י וְ כָ ל ׁ ֵשם ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ִ ,א ּ ׁ ָשה ְפלוֹ נִ ית וְ כָ ל ׁ ֵשם ׁ ֶשיּ ֶׁש לָ ּהִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
רע"ב ) -ב( בראשונה  -לא היה מבטלו
בפני האשה ולא בפני השליח ,אלא במקום
שהיה עומד היה מבטלו בפני שלשה :מפני
תקון העולם  -שהשליח שאינו יודע בדבר
מוליכו לה והיא נישאת בו .ומכח תקנת ר"ג
מלקין על מי שמבטל הגט או מוסר מודעא
על הגט :בראשונה היה משנה שמו ושמה -
כשהיו לו שני שמות ,אחד כאן ואחד במדינת
הים ,היה מגרשה בשם הנוהג במקום כתיבת
הגט ,ולא היה מקפיד לכתוב את שניהם:
מפני תיקון העולם  -שלא יוציאו לעז על

בניה מן השני ,לומר לא גרשה בעלה שאין זה
שמו .ואדם שהוחזק בשני שמות בשני
מקומות ,חד במקום הכתיבה וחד במקום
הנתינה ,אינה מגורשת עד שיכתוב שם של
מקום הנתינה ושם של מקום הכתיבה עמו.
אבל אם הוחזק בשני שמות במקום אחד וכתב
אחד מן השמות ,בדיעבד הגט כשר .מיהו
לכתחילה צריך לכתוב שניהם .והיכא דשינה
שמו או שמה בגט ,אע"פ שכתב אח"כ וכל
שם שיש לי ,הגט בטל:

יע ּה,
עו ִמ ְ ּלהַ ְׁש ִּב ָ
בועה .נִ ְמנְ ּ
נִפ ַר ַעת ִמנִּ ְכסֵ י יְ תוֹ ִמים אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
)ג( אֵ ין אַ ְל ָמנָה ְ
צו ,וְ גוֹ בָ ה
ִה ְת ִקין ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל הַ ּזָקֵ ן ׁ ֶש ְּתהֵ א נוֹ ֶד ֶרת לַ יְ תוֹ ִמים ָּכל ַמה ּ ׁ ֶשיִ ּ ְר ּ
קון הָ עוֹ לָ םִ .ה ֵּלל ִה ְת ִקין ּ ְפרוֹ זְ בּ ּול
ְכתֻ ָּב ָת ּה .הָ ֵע ִדים חוֹ ְת ִמים ַעל הַ ּגֵ טִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
קון הָ עוֹ לָ ם:
ִמ ּ ְפ ּנֵי ִת ּ ּ
רע"ב ) -ג( אין אלמנה נפרעת  -כתובתה:
מנכסי יתומים ,אלא בשבועה  -שלא
נתקבלה כלום :נמנעו מלהשביעה  -שמפני
שהיא טורחת לפני היתומים מורה התירא
לעצמה לישבע שלא לקחה כלום .ואע"פ
שלקחה דבר מועט סבורה שבשכר טרחה
נוטלתו ואינו מפרעון כתובתה .ולפיכך נמנעו
מלהשביעה והיתה מפסדת כתובתה :התקין
ר"ג שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו -
כגון קונם מיני מזונות עלי אם נהניתי
מכתובתי :וגובה כתובתה  -ואם נשאת לאחר
קודם שהדירוה היתומים על כתובתה ,ואם
ידירוה אחר שנשאת ,שמא יפר לה בעלה,
כיצד יעשו ,משביעין אותה חוץ לב"ד שבועה
דרבנן שאין ענשה מרובה ,ונוטלת כתובתה
אחר שנשאת .וכשבאת לגבות כתובתה קודם
שתנשא לאחר ,הרשות ביד היתומים ,רצו
משביעין אותה חוץ לב"ד ,או מדירים אותה

בב"ד :העדים חותמים על הגט מפני תקון
העולם  -אתרווייהו קאי ,גבי אלמנה שתהא
נודרת ליורשים כל מה שירצו ,מפני תקון
העולם ,שיהיו הנשים נישאות לבעליהן ולא
תדאגנה להפסיד כתובתן .וגבי עדים חותמים
על הגט מפני תיקון העולם ,דהואיל ועדי
מסירה כרתי ,שהעדים שנמסר הגט בפניהם
לאשה הם עיקר הגירושין ,לא היה צריך
שיחתמו עדים בגט ,אלא מפני תיקון העולם,
דחיישינן שמא ימות אחד מן העדים שנמסר
הגט בפניהם ,ונמצא הגט שבידה בלא עדים
כחספא בעלמא :הלל התקין פרוזבול -
שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה
ועברו על מה שכתוב בתורה )דברים ט"ו(
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל,
עמד והתקין פרוזבול .וזה גופו של פרוזבול,
מוסר אני לכם פלוני ופלוני דיינים .שכל חוב
שיש לי אצל פלוני ,שאגבנו כל זמן שארצה:

אוהוִ ,אם ְל ׁש ּום ֶעבֶ ד ,יִ ְׁש ּ ַת ְע ּ ֵבדִ .אם ְל ׁש ּום ּ ֶבן חוֹ ִרין ,לֹא
)ד( ֶעבֶ ד ׁ ֶשנִּ ְׁש ָּבה ּ ְ
ופ ָד ּ ּ
ְ
ְ
יִ ְׁש ּ ַת ְע ּ ֵבדַ .ר ָּבן ִׁש ְמוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרֵּ ,בין ָּכך ּובֵ ין ָּכך יִ ְׁש ּ ַת ְע ֵּבדֶ .עבֶ ד
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לום.
יקי לַ אֲחֵ ִרים וְ ִׁשחְ ְררוֹ ׁ ,ש ּ ַ
ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאוֹ ַרבּ וֹ אַ ּפוֹ ִת ִ
ורת הַ ִ ּדין אֵ ין הָ ֶעבֶ ד חַ ּיָב ְּכ ּ
קון הָ עוֹ לָ ם ,כּ וֹ ִפין אֶ ת ַרבּ וֹ וְ עוֹ ֶׂשה אוֹ תוֹ ּ ֶבן חוֹ ִרין ,וְ כוֹ ֵתב ְׁש ָטר
אֶ ָּלא ִמ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
ַעל ָ ּד ָמיוַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ כוֹ ֵתב אֶ ָּלא ְמ ׁ ַש ְח ֵרר:
רע"ב ) -ד( עבד שנשבה ופדאוהו -
ישראלים אחרים לאחר שנתיאש רבו ממנו:
אם לשום עבד ישתעבד  -לרבו שני :לשום
בן חורין לא ישתעבד  -לא לרבו ראשון ,ולא
לרבו שני .לרבו שני לא ,דהא לשום בן חורין
פרקיה .לרבו ראשון לא ,דלמא ממנעי ולא
פרקי :רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך
ובין כך ישתעבד  -לרבו ראשון .שלא יהא כל
אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות
ומפקיע עצמו מיד רבו :אפותיקי  -פה תהא
קאי .מזה תגבה חובך ולא ממקום אחר:
ושחררו  -רבו ראשון :שורת הדין אין העבד

חייב כלום  -לרבו שני .שהשחרור ששחררו
רבו ראשון מפקיעו מידי שעבוד :אלא מפני
תקון העולם  -שמא ימצאנו רבו שני בשוק
ויאמר לו עבדי אתה ויוציא לעז על בניו:
כופין את רבו  -שני ,ועושהו בן חורין .וכותב
לו העבד שט"ח על דמיו ,כלומר כפי מה
שהוא שוה לימכר בשוק ,לא כפי החוב אם
היה החוב יתר על דמיו :רשב"ג אמר אין
העבד כותב  -שטר חוב ,שהוא אינו חייב
כלום .אלא רבו ראשון שהזיק שעבודו של זה,
הוא שצריך לשלם לו דמיו ,שהמזיק שעבודו
של חברו חייב .והלכה כרשב"ג:

)ה( ִמי ׁ ֶשחֶ צְ יוֹ ֶעבֶ ד וְ חֶ צְ יוֹ ּ ֶבן חוֹ ִרין ,עוֹ בֵ ד אֶ ת ַרבּ וֹ יוֹ ם אֶ חָ ד וְ אֶ ת ַעצְ מוֹ יוֹ ם
רו לָ הֶ ם ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאיִּ ,ת ּקַ נְ ּ ֶתם אֶ ת ַרבּ וֹ  ,וְ אֶ ת ַעצְ מוֹ
אֶ חָ דִּ .ד ְב ֵרי בֵ ית ִה ֵּלל .אָ ְמ ּ
לֹא ִת ּקַ נְ ּ ֶתםִ .ל ּ ָ ׂשא ִׁש ְפחָ ה ִאי אֶ ְפ ׁ ָשרֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר חֶ צְ יוֹ ּ ֶבן חוֹ ִריןַּ .בת חוֹ ִרין ִאי
נִב ָרא הָ עוֹ לָ ם אֶ ָּלא ְל ִפ ְריָה
אֶ ְפ ׁ ָשרֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר חֶ צְ יוֹ ֶעבֶ ד) .יִ ָּבטֵ ל( ,וַ הֲ לֹא לֹא ְ
קון
הו ְּב ָראָ ּה ,לָ ׁ ֶשבֶ ת יְ צָ ָר ּה .אֶ ָּלא ִמ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
וְ ִר ְביָהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה מה( לֹא תֹ ּ
הָ עוֹ לָ ם ,כּ וֹ ִפין אֶ ת ַרבּ וֹ וְ עוֹ ֶ ׂשה אוֹ תוֹ בֶ ן חוֹ ִרין ,וְ כוֹ ֵתב ְׁשטָ ר ַעל חֲצִ י ָד ָמיו.
רו בֵ ית ִה ֵּלל ְלהוֹ רוֹ ת ְּכ ִדבְ ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי:
וְ חָ זְ ּ
רע"ב ) -ה( מי שחציו עבד וחציו בן חורין
 כגון עבד של ב' שותפים ושחררו אחדמהם .א"נ שקבל רבו ממנו חצי דמיו ושחרר
חציו באותם הדמים :תקנתם את רבו -
שאינו חסר כלום :לישא שפחה אינו יכול -

מפני צד חירות שבו :בת חורין אינו יכול -
מפני צד עבדות שבו :כופין את רבו ועושהו
בן חורין  -וה"ה אם היה עבד של מאה
שותפין ואחד מהם שחררו ,שכופין את כלם
לשחררו:

בויִ ין
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ ,יָצָ א בֶ ן חוֹ ִרין .אֵ ין ּפוֹ ִדין אֶ ת הַ ּ ְׁש ּ
)ו( הַ ּמוֹ כֵ ר ַע ְב ּדוֹ לַ ּגוֹ י אוֹ ְל ּ
בויִ יןִ ,מ ּ ְפנֵי
קון הָ עוֹ לָ ם .וְ אֵ ין ַמ ְב ִר ִ
יחין אֶ ת הַ ּ ְׁש ּ
יוֹ ֵתר ַעל ְּכ ֵדי ְד ֵמיהֶ ןִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
בויִ ין .וְ אֵ ין
קון הָ עוֹ לָ םַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ְפנֵי ַת ּקָ נַת הַ ּ ְׁש ּ
ִת ּ ּ
קון
לוֹ ְק ִחים ְספָ ִרים ְּת ִפ ִ ּלים ּ ְ
זוזוֹ ת ִמן הַ ּגוֹ יִ ם יוֹ ֵתר ַעל ְּכ ֵדי ְד ֵמיהֶ ןִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
ומ ּ
הָ עוֹ לָ ם:
רע"ב ) -ו( יצא בן חורין  -אם ברח מן
הנכרי ,או שקנסו אותו ב"ד לפדותו מן
הנכרים ,כדאמרינן כופין אותו לפדותו ואחר
שפדאו לא ישתעבד בו .וקנס חכמים הוא,
לפי שהפקיעו מן המצות .וכן לחו"ל יצא
לחירות לפי שהוציאו מא"י :מפני תקון
העולם  -שלא ימסרו הנכרים עצמן להרבות

להביא שבויין כשרואין שמוכרין אותם ביותר
מכדי דמיהם :ואין מבריחין את השבויין
מפני תקון העולם  -שמא יקצפו על השבויין
העתידים לבא לידם ויתנום בשלשלאות
וישימו בסד רגלם :רבן שמעון בן גמליאל
אומר מפני תקנת השבויין  -דלא חייש
רשב"ג על העתידים לבא בשביה ,אלא על
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אותם שהם שבויים עתה עמו .שאם אין שבוי
אלא הוא יחידי ,מבריחין אותו ,ואין לחוש

כאן מפני תקנת שבויים אחרים כשאין שבויים
אחרים עמו .והלכה כרשב"ג:

)ז( הַ ּמוֹ צִ יא אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ִמ ּ ׁש ּום ׁ ֵשם ָרע ,לֹא ַיחֲזִ ירִ .מ ּ ׁש ּום נ ֶֶדר ,לֹא ַיחֲזִ ירַ .ר ִּבי
עו בוֹ ַר ִּבים,
יְ ּ ָ
עו בוֹ ַר ִּבים ,לֹא ַיחֲזִ יר .וְ ׁ ֶשלּ ֹא י ְָד ּ
הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל נ ֶֶדר ׁ ֶשיּ ְָד ּ
ְ
ירת חָ כָ ם ,לֹא ַיחֲזִ יר .וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ
ַיחֲזִ ירַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ ,כל נ ֶֶדר ׁ ֶש ָ ּצ ִריך ח ֲִק ַ
צָ ִר ְ
רו זֶה אֶ ָּלא ִמ ּ ְפנֵי זֶה.
אֱל ֶ
ירת חָ כָ םַ ,יחֲזִ יר .אָ ַמר ַר ִּבי ִ
יך ח ֲִק ַ
יעזֶר ,לֹא אָ ְס ּ
שה ְבצַ יְ ָ ּדן ְּבאֶ חָ ד ׁ ֶשאָ ַמר ְל ִא ְׁש ּתוֹ  ,קוֹ נָם ִאם
הודהַ .מעֲ ֶ ׂ
אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ְּב ַר ִּבי יְ ּ ָ
אֵ ינִ י ְמגָ ְר ִׁש ְ
קון הָ עוֹ לָ ם:
ירו לוֹ חֲכָ ִמים ׁ ֶש ַיּחֲזִ ֶ
יר ּנָהִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
יך ,וְ ֵג ְר ׁ ָש ּה .וְ ִה ִּת ּ
רע"ב ) -ז( משום שם רע  -שיצא עליה
לעז זנות :משום נדר  -שנדרה והוא אומר אי
אפשי באשה נדרנית :לא יחזיר  -ואפילו
נמצאו הדברים שקר ,או הנדר התירו חכם.
שמא תלך ותנשא לאחר וימצא הלעז של זנות
שקר ,והנדר יתירנו חכם והיא לא תהיה
פרוצה בנדרים ,ויאמר אלו הייתי יודע שכן
אפילו היו נותנים לי מאה מנה לא הייתי
מגרשה ,ונמצא גט בטל ובניה ממזרים.
לפיכך אומרים לו הוי יודע שהמוציא את
אשתו משום שם רע ומשום נדר לא יחזיר
עולמית ,ומתוך הדברים הללו הוא גומר
ומגרש גירושין גמורים ולא מצי תו לקלקלה:
ר' יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא
יחזיר  -רבי יהודה סבר דטעמא דאמור רבנן
המוציא את אשתו משום שם רע ומשום נדר
לא יחזיר ,כדי שלא תהיינה בנות ישראל
פרוצות בעריות ובנדרים .ומש"ה קאמר דנדר
שידעו בו רבים ,עשרה מישראל או יותר
איכא פריצותא טפי ,וקנסוה ולא יחזיר .ושלא
ידעו בו רבים ליכא פריצותא כולי האי ולא
קנסוה :לא יחזיר  -דר"מ סבר ,טעמא משום
קלקולא .הלכך נדר שאינו יכול להפר אבל
חכם יכול להתיר ,יכול הוא לקלקל את הגט
לאחר שתנשא לאחר ויאמר אלו הייתי יודע
שחכם יכול להתיר לא הייתי מגרשה :ושאינו
צריך חקירת חכם  -אלא הוא יכול להפר לא

הוצרכו חכמים לאסור עליו מלהחזירה ,לפי
שאינו יכול לקלקלה ולומר אילו הייתי יודע
כו' ,שהרי נדר פתוח הוא והיה לו להפר ולא
הפר :לא אסרו זה  -שצריך חקירת חכם,
להחזיר :אלא מפני זה  -שאינו צריך .דבצריך
לא היה לנו לחוש לקלקולא לפי שאינו יכול
לומר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו לא
הייתי מגרש ,דאנן סהדי שאעפ"כ היה מגרש,
שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד בפני
חכם לילך לבית דינו ולשאול על נדרה .אלא
מפני נדר שאינו צריך חכם ובעל יכול להפר,
אסרו את כולן ,שלא יאמר אילו הייתי יודע
שהייתי יכול להפר לא הייתי מגרשה :א"ר
יוסי בר' יהודה כו'  -בגמרא מפרש דחסורי
מחסרא והכי קתני ,במה דברים אמורים
כשנדרה היא ,אבל נדר הוא שיגרשנה וגרשה,
יחזיר ולא חיישינן לקלקולא :ואמר ר' יוסי
ברבי יהודה מעשה נמי בצידן באחד שאמר
לאשתו קונם אם איני מגרשכלומר יאסרו כל
פירות שבעולם עלי אם איני מגרשך ,וגירשה,
והתירו לו חכמים שיחזירנה :מפני תקון
העולם  -כלומר שלא אמרו חכמים המגרש
את אשתו משום נדר לא יחזירנה אלא מפני
תקון העולם דחיישינן לקלקולא ,והא לא שייך
אלא משום נדר דידה ,אבל כשנדר הוא שאין
כאן משום תקון העולם ,התירו להחזיר.
והלכה כר"י:

הודה אוֹ ֵמר ,לֹא ַיחֲזִ יר .וַ חֲכָ ִמים
)ח( הַ ּמוֹ צִ יא אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ִמ ּ ׁש ּום אַ יְ לוֹ נִ יתַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
נו ,וְ ִהיא תוֹ בַ ַעת ְּכתֻ ָּב ָת ּה,
יו לָ ּה ָּבנִ ים הֵ ֶ
ימ ּ ּ
אוֹ ְמ ִריםַ ,יחֲזִ יר .נִ ּ ֵ ׂשאת ְלאַ חֵ ר וְ הָ ּ
וריךְ:
ְ
ְ
יקותיך יָפָ ה ִליך ִמ ִ ּדבּ ּ ִ
הודה ,אוֹ ְמ ִרים לָ ּהְׁ ,ש ִת ּ ִ
אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ח( רבי יהודה אומר לא יחזיר -
שמא תנשא ותלד ויאמר אילו הייתי יודע

שכן ,אפילו היו נותנים לי מאה מנה לא
הייתי מגרשך :וחכ"א יחזיר  -שלא חיישינן
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לקלקולא .ובגמרא מפרש מאן חכמים ,ר"מ,
דאמר בעינן תנאי כפול .והכי במאי עסקינן
דלא כפליה לתנאיה ,שלא אמר לה הוי יודעת
שמשום אילונית אני מוציאך ,ואם אין את
אילונית לא יהא גט ,דהשתא הוי גט אפילו
אינה אילונית :והיא תובעת כתובתה -

שהאילונית אין לה כתובה .ועכשיו שנמצא
שאינה אילונית ,תובעת כתובתה :שתיקותיך
יפה ליך מדבוריך  -שיאמר אילו ידעתי
שסופי ליתן לך כתובה לא גרשתיך ,נמצא גט
בטל ובניה ממזרים:

)ט( הַ ּמוֹ כֵ ר אֶ ת ַעצְ מוֹ וְ אֶ ת ָּבנָיו לַ ּגוֹ י ,אֵ ין ּפוֹ ִדין אוֹ תוֹ  ,אֲבָ ל ּפוֹ ִדין אֶ ת הַ ָּבנִ ים
נו )יִ שְׂ ָראֵ ל( ,הַ לּ וֹ קֵ חַ
הו לַ ּגוֹ י וְ חָ זַר ּ ְ
אֲביהֶ ן .הַ ּמוֹ כֵ ר ָ ׂ
יתת ִ
ְלאַ חַ ר ִמ ַ
ולקָ חָ הּ ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ש ֵד ּ
קון הָ עוֹ לָ ם:
נו ִבכּ ּ ִ
וריםִ ,מ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
ֵמ ִביא ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ט( אין פודין אותו  -והוא שרגיל
בכך .כגון שמכר ושנה ושלש :לוקח ומביא
ביכורים  -בכל שנה צריך ליקח מהנכרי
ביכורי פירותיה בדמים ,ומביאן לירושלים:

גמרא

מפני תקון העולם  -שלא יהא רגיל למכור
קרקע בארץ ישראל לנכרים .ואם מכר יטרח
לחזור ולפדות:

 -גיטין דף לה' ע"א

נמנעו מלהשביעה :מאי טעמא אילימא משום דרב כהנא דאמר רב כהנא
ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד בשני בצורת
שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה והניחתו בכד של קמח ואפאתו בפת
ונתנתו לעני לימים בא בעל הדינר ואמר לה הבי לי דינרי אמרה ליה
יהנה סם המות באחד מבניה של אותה אשה אם נהניתי מדינרך כלום
אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה וכששמעו חכמים בדבר
אמרו מה מי שנשבע באמת כך הנשבע על שקר על אחת כמה וכמה מאי
טעמא איענשה דאישתרשי לה מקום דינר ומאי מי שנשבע באמת כמי
שנשבע באמת אי משום הא מאי איריא אלמנה אפילו גרושה נמי אלמה
אמר רבי זירא אמר שמואל לא שנו אלא אלמנה אבל גרושה משביעין
אותה אלמנה שאני דבההיא הנאה דקא טרחה קמי דיתמי אתיא לאורויי
היתרא אמר רב יהודה אמר רבי ירמיה בר אבא רב ושמואל דאמרי
תרוייהו לא שנו אלא בב"ד אבל חוץ לבית דין משביעין אותה איני והא
רב לא מגבי כתובה לארמלתא קשיא בסורא מתנו הכי בנהרדעא מתנו
הכי אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בבית דין אבל חוץ לב"ד
משביעין אותה ורב אמר אפילו חוץ לב"ד נמי אין משביעין אותה רב
לטעמיה דרב לא מגבי כתובה לארמלתא וליאדרה וליגבייה בשני דרב
קילי נדרי ההיא דאתאי לקמיה דרב הונא אמר לה מה אעביד ליך דרב לא
מגבי כתובה לארמלתא אמרה ליה מידי הוא טעמא אלא דלמא נקיטנא
מידי מכתובתי חי ה' צבאות אם נהניתי מכתובתי כלום אמר רב הונא
מודה רב בקופצת ההיא דאתאי לקמיה דרבה בר רב הונא אמר לה מאי
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אעביד ליך דרב לא מגבי כתובה לארמלתא ואבא מרי לא מגבי כתובה
לארמלתא אמרה ליה הב לי מזוני אמר לה מזוני נמי לית ליך דאמר רב
יהודה אמר שמואל התובעת כתובתה בב"ד אין לה מזונות אמרה ליה
אפכוה לכורסיה כבי תרי עבדא לי הפכוה לכורסיה ותרצוה ואפילו הכי
לא איפרק מחולשא:
רש"י על הגמרא
יהנה  -יועיל להמיתו :דאשתרשי לה מקום
דינר  -נשתכרה בו עיסה כעובי הדינר שאם
לא היה הדינר היתה נותנת עוד עיסה בככר:
ומאי מי שנשבע באמת  -האי לאו אמת
הוא :כמי שנשבע באמת  -דהא שוגגת היא
ומפני שעונש שבועה מרובה נמנעו
מלהשביעה :אתיא לאורויי היתירא  -בדבר
מועט וסבורה שאין פרעון לה שבשכר טורחה
נוטלתו :חוץ לב"ד משביעין אותה -
ששבועת הדיינין של תורה היא ונקט ס"ת
בידיה או תפילין ומשביע לה בשם או בכינוי
כדאשכחן באברהם שים נא ידך וגו' ואשביעך
בה' )בראשית כד( ועונשה מרובה וחוץ לב"ד
שבועה דרבנן בקללת ארור ולא נקיט מידי
ואין עונשה כל כך :לא מגבי כתובה  -משום

זוהר

דנמנעו מלהשביעה ואם איתא לישבעה חוץ
לבית דין ולגבייה כתובתה :וליאדרה  -כדתנן
נודרת ליתומים כל מה שירצו :קילי נדרי -
קלים היו נדרים בעיניהם לעבור עליהם
הלכך לא סמכינן אנדרה לאגבוייה :בקופצת
 הואיל וקפצה ונשבעה הרי נשבעה וגובה:אין לה מזונות  -מעתה דגליא דעתה דבעי
לאינסובי ואיהו לא אתני בהדה אלא כל ימי
מיגר ארמלותיך בביתי שהיא אלמנה בשביל
כבודו :הפכו לכורסי' ותרצוה  -הפכו כסאו
וזקפוהו כדי שתתקיים הקללה בכך פ"א הפכו
לכורסייה תשפל גדולתו :כבי תרי דיינת לי -
כרב דלא מגבי כתובה וכשמואל להפסיד
מזונות ,ע"כ :לא איפרק מחולשא  -לא נצול
מלבא לידי חולי:

– שלח דף קעג' ע"א

ָּכל ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ְּב ָתאַּ ,כד ְמקַ ְ ּד ִׁשין יִ שְׂ ָראֵ ל יוֹ ָמא ְל ַת ּ ָתאָּ ,כרוֹ זָא ָּכ ִריז ְלאַ ְר ַּבע
נו ּ ֻכ ְר ְסיָין )קדישין(ַ .מאן חָ ֵמי
ִס ְט ֵרי ָע ְל ָמאִ ,א ְת ְּכנ ָׁש ּו ַמ ִׁש ְריָין קַ ִ ּד ִׁ
ישין ,אַ ְּתקָ ּ
יעיןַּ ,כ ּ ָמה ְמ ָמנָןַּ ,כ ּ ָמה ִׁש ְלטוֹ נִ יןִ ,מ ְת ַּכנְּ ִׁשין
חֶ ְדוָ הִּ ,ב ְתלַ ת ְמאָ ה וְ ִת ְׁש ִעין ְר ִק ִ
יהוֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתא ְמקַ ְ ּד ִׁשין )לקודשא בריך הוא(ְּ ,כ ֵדין ִא ְּת ַער
ְלאַ ְת ַריְ ּ
יבו חַ ד ִמ ּגוֹ ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי,
ינון ַט ְר ּ ִפין ִ ּדילֵ ּ
ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵיא ,וְ אָ ִק ׁ
רוחַ נְ ִׁש ּ
יהּ ,
יש ְּב ִא ּ ּ
יחין ְ ּד ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ינון עֲ נ ִָפין ְ ּד ִאילָ נָא ִמ ְתנ ְַענְ ָען ,וְ סַ ְ ּל ִקין ֵר ִ
וְ ִא ּ
ישיןּ ,ופָ ִרישׂ ַעל ָע ְל ָמא .וְ ִעם ָּכל
הוא ִאילָ נָא ְ ּדחַ יֵּי ִא ְּת ַער ,וְ אַ ּ ִפיק נִ ְׁש ָמ ִתין קַ ִ ּד ִׁ
הַ ּ
אליןִ ,א ֵּלין ִמ ְת ָע ֵרי ִא ֵּליןִ ,א ֵּלין נ ְָפ ִקין וְ ִא ֵּלין
ָּדא ,נִ ְׁש ָמ ִתין נָפְ ִקין ,וְ נִ ְׁש ָמ ִתין ָע ִ
אלין ,וְ ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵי ְּבחֶ ְדוָ ה:
ָע ִ
הו ְּבחֶ ְדוָ ה
ישיןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ינון נִ ְׁש ָמ ִתין קַ ִ ּד ִׁ
הו ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְּב ִע ְט ִרין ְ ּד ִא ּ ּ
וכ ֵדין ,יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְּ
הוא נַיְ יחָ א ,וְ כָ ל צַ ִ ּדיקַ ּיָיא ִ ּדי
הוא חֶ ְדוָ ה ,וְ הַ ּ
ְּבנַיְ יחָ א .וְ כָ ל הַ ּ ׁ ַש ָּבתִ ,אית לוֹ ן הַ ּ
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נוגָ א ִע ָּלאָ הּ ְ ,ד ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדנ ִָפיק
הו סַ ְ ּל ִקין ּ ִ
ומ ְת ַענְּ גִ ין ְּב ִע ּ ּ
ְּבגִ נְ ּ ָתאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
הו נִ ְׁש ָמ ִתין ּ ַפ ְר ִחין וְ סַ ְ ּל ִקין:
ׁ ַש ָּב ָתאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ישא .וְ נִ ְׁש ָמ ִתין
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ָעיֵיל ׁ ַש ְּב ָתא נִ ְׁש ָמ ִתין נ ְַח ִּתין ְל ׁ ַש ְריָיא ַעל ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ארו
ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיא סַ ְ ּל ִקין ְל ֵע ָּ
ינון ְ ּד ׁ ָש ּ
ילאַּ .כד נ ִָפיק ׁ ַש ְּב ָתא ,נִ ְׁש ָמ ִתין סַ ְ ּל ִקיןִ ,א ּ ּ
ינון נִ ְׁש ָמ ִתין ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיא:
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל .וְ נִ ְׁש ָמ ִתין נ ְַח ִּתיןִ ,א ּ ּ
ָעלַ יְ ּ
יוקנָא
ימין ְּב ִד ּ ּ ְ
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל .סַ ְלקֵ י וְ קַ יְ ִ
ארו ָעלַ יְ ּ
הו נִ ְׁש ָמ ִתין ְ ּד ׁ ָש ּ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּדסַ ְ ּל ִקין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ
כו
הוַ ,מאי ִח ּ ּ ׁ ָ
ישא ,וְ ּ ְ
קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
דושא הֲ וָ ה ְל ּ
הוא ׁ ָש ִאיל ְלכֻ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה.
יתא אַ ְמ ַרת קַ ּ ֵמ ּ
דו ׁ ָשא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
הוא ָע ְל ָמא ְּבאוֹ ַריְ ָ
יהו ַמאן ְ ּדחִ ּ
יתאַ .ז ָּכאָ ה ִא ּ
ְּבהַ ּ
ְ
עו
יש ְלפָ ַמ ְליָא ִ ּדילֵ ּ
הואָּ ,כנִ ׁ
ַּכ ּ ָמה חֶ ְדוָ ה ָע ִביד ּ ְ
יה ,וְ אָ ַמרִׁ ,ש ְמ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
מוק ֵמי הַ ִהיא ִמ ָּלה
הו ּ ְ
דושא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִח ּ ּ ׁ ָ
יתאּ ְ ,דאַ ְמ ַרת נִ ְׁש ְמ ָתא ָ ּדא ִ ּד ְפלוֹ נִ י ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ְ
ילא ,חָ ִתים ְלהַ ִהיא ִמ ָּלה:
הוא ְל ֵע ָּ
ינון ְל ַת ּ ָתא ,וְ ּ ְ
ִּב ְת ֵרי ְמ ִת ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יב ּ ֵתיִ .א ּ ּ
יתא ,וְ נִ ְׁש ְמ ָתא ְ ּדנ ְַח ּ ָתא ְּב ׁ ַש ְּב ָתא ִא ְת ַע ְּסקַ ת
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ִמ ָּלה ִא ְתח ָ ֲּד ׁש ְּבאוֹ ַריְ ָ
הוא
ילא ,צַ יְ ִ
ילאָּ .כל ּ ָפ ַמ ְליָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ינון ִמ ִ ּלין חַ ְד ִּתין ,וְ סַ ְלקֵ י ְל ֵע ָּ
יתין ְלהַ ּ
ְּב ִא ּ ּ
ומ ְתלַ ְּב ׁ ָשן ְּבגַ ְד ּ ִפין .וְ כַ ד ׁ ָש ִאיל לוֹ ן
ִמ ָּלה ,וְ חַ ּיוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ִמ ְת ָר ִבין ְּבגַ ְד ּ ִפיןִ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
תיב) ,יחזקאל א(
הוא ,וְ לָ א ּ ָת ִבין וְ ׁ ַש ְת ִקיןְּ ,כ ֵדין חַ יוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ַמה ְּכ ִ
ְּ
יך ּ
נו עוֹ ד.
דו לֹא ָע ּ
ְּב ָע ְמ ָדם ְּת ַר ּ ֶפי ָנה כַ נְ פֵ יהֶ ןְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ מֵ ר )איוב לב( ִּכי ָע ְמ ּ
דו ָּכל הָ ָעם:
וכ ִפ ְתחוֹ ָע ְמ ּ
)נחמיה ח( ּ ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ט'
)ג( ואחר שיפסיע שליח ציבור שלש פסיעות לאחוריו ויעמוד מתחיל ומתפלל בקול רם
מתחילת הברכות להוציא את מי שלא התפלל והכל עומדים ושומעים ועונין אמן אחר
כל ברכה וברכה בין אלו שלא יצאו ידי חובתן בין אלו שכבר יצאו ידי חובתן:
)ד( ואומר קדושה בברכה שלישית וכיון שהגיע שליח ציבור לקדושה יש רשות לכל
אחד ואחד לחזור במקום שעמד בו בתפלה וכשיגיע שליח ציבור למודים וכורע כל
העם שוחין מעט ולא ישחו יותר מדאי ואומרים מודים אנחנו לך יי' אלהינו ואלהי כל
בשר יוצרנו יוצר בראשית ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש על שהחייתנו
וקיימתנו כן תחיינו ותחננו ותאסוף גליותינו לחצרות קדשך לשמור חוקיך ולעבדך
באמת ולעשות רצונך בלבב שלם על שאנו מודים לך וכל האומר מודים מודים
משתקין אותו:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -
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