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חק לישראל – פרשת משפטים יום ג'
תורה -

שמות פרק כא'

שה לָ ּה וְ יָצְ אָ ה ִח ּנָם אֵ ין ּ ָכסֶ ף) :יא( וְ ִאם ְׁשלָ ׁש אֵ ּ ֶלה לֹא
)יא( וְ ִאם ְׁשלָ ׁש אֵ ֶּלה לֹא יַעֲ ֶׂ
שה לָ ּה וְ יָ צְ אָ ה ִח ּנָם אֵ ין ָּכסֶ ף) :יא( וְ ִאם ְּתלָ ת ִא ּ ֵלין לָ א י ְַע ּ ֵבד לַ ּה וְ ִת ּפוֹ ק ַמ ּ ָגן ְּבלָ א ְכסָ ף:
יַעֲ ֶׂ
ֵיה
ּמת) :יב( דְּ יִ ְמחֵ י לֶ ֱאנ ַׁש וְ יִ ְק ְט ִל ּנ ּ
יש וָ ֵמת מוֹ ת יו ָ
מת מוֹ ת יו ָּמת) :יב( ַמ ּ ֵכה ִא ׁ
יש וָ ֵ
)יב( ַמ ּ ֵכה ִא ׁ
ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
)יג(

ֲשר יָנוּס ׁ ָש ּ ָמה:
ֲשר לֹא צָ ָדה וְ הָ ֱאל ִֹהים ִא ּנָה ְליָדוֹ וְ ַ ׂש ְמ ִּתי ְל ָך ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
וַ א ׁ ֶ

ש ְמ ִּתי ְל ָך ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה:
ֲשר לֹא צָ ָדה וְ ָה ֱאל ִֹהים ִא ּנָה ְליָ דוֹ וְ ַ ׂ
וַ א ׁ ֶ
אֲתר דִּ י י ִֵערוֹ ק ְל ַת ּ ָמן:
ֱש ִּוי לָ ְך ַ
יה ֶוא ׁ ַ
יד ּ
קֳדם יְ ָי ִא ִּת ְמסַ ר ִל ֵ
ו ִּמן ָ

)יג(

יה
)יג( וְ ִדי לָ א ְכ ַמן לֵ ּ

)יד( וְ ִכי יָזִ ד ִא ׁ
יש ַעל ֵרעֵ ה ּו ְלהָ ְרגוֹ ְב ָע ְר ָמה מֵ ִעם ִמזְ ְ ּב ִחי ִּת ָּקחֶ נּ ּו לָ מוּת) :יד( וְ ִכי
יה
אֲרי י ְַר ׁ ַשע ְּגבַ ר ַעל חַ ְב ֵר ּ
מ ִעם ִמזְ ְ ּב ִחי ִּת ָּקחֶ נּ ּו לָ מוּת) :יד( וַ ֵ
יש ַעל ֵר ֵעה ּו ְלהָ ְרגוֹ ְב ָע ְר ָמה ֵ
יָ זִ ד ִא ׁ
ֵיה ִל ְמ ָמת:
יה ִּבנְ ִכיל ּו ִמן ַמ ְד ְּב ִחי ִּת ְד ְּב ִר ּנ ּ
ְל ִמ ְק ְטלֵ ּ

)טו( ו ַּמ ּ ֵכה אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ מוֹ ת יו ָ
ּמת) :טו( ו ַּמ ּ ֵכה אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ מוֹ ת יו ָּמת:

ימחֵ י אֲ בו ִּהי
)טו( ו ִּד ְ

יה ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
וְ ִא ּ ֵמ ּ

רש"י
)יא( ואם שלש אלה לא יעשה לה  -אם אחת
משלש אלה לא יעשה לה ומה הן השלש
ייעדנה לו או לבנו או יגרע מפדיונה ותצא
וזה לא יעדה לא לו ולא לבנו והיא לא היתה
בידה לפדות את עצמה :ויצאה חנם  -ריבה
לה יציאה לזו יותר ממה שריבה לעבדים ומה
היא היציאה ללמדך שתצא בסימנין ותשהה
עמו עוד עד שתביא סימנין ואם הגיעו שש
שנים קודם סימנין כבר למדנו שתצא שנא'
)דברים טו( העברי או העבריה ועבדך שש
שנים ומהו האמור כאן ויצאה חנם שאם קדמו
סימנים לשש שנים תצא בהן )קידושין ד'
מכילתא( או אינו אומר שתצא אלא בבגרות
ת"ל אין כסף לרבות יציאת בגרות ואם לא
נאמרו שניהם הייתי אומר ויצאה חנם זו
בגרות לכך נאמרו שניהם שלא ליתן פתחון
פה לבעל הדין לחלוק:
)יב( מכה איש ומת  -כמה כתובים נאמרו
בפרשת רוצחין ומה שבידי לפרש למה באו
כולם אפרש :מכה איש ומת ) -סנהדרין פד(
למה נאמר לפי שנא' )ויקרא כד( ואיש כי יכה
כל נפש אדם מות יומת שומע אני הכאה בלא
מיתה ת"ל מכה איש ומת אינו חייב אלא
בהכאה של מיתה .ואם נא' מכה איש ולא

נאמר ואיש כי יכה הייתי אומר אינו חייב עד
שיכה איש הכה את האשה ואת הקטן מניין
ת"ל כי יכה כל נפש אדם אפי' קטן ואפי'
אשה .ועוד אלו נאמר מכה איש שומע אני
אפי' קטן שהכה והרג יהא חייב ת"ל )שם(
ואיש כי יכה ולא קטן שהכה ועוד כי יכה כל
נפש אדם אפי' נפלים במשמע ת"ל מכה איש
שאינו חייב עד שיכה בן קיימא הראוי להיות
איש )מכילתא(:
)יג( ואשר לא צדה  -לא ארב לו ולא נתכוין:
צדה  -לשון ארב וכן הוא אומר )ש"א כד(
ואתה צודה את נפשי לקחתה ולא יתכן לו'
צדה לשון הצד ציד שצידת חיות אין נופל ה"א
בפועל שלה ושם דבר בה ציד וזה שם דבר בו
צדייה ופועל שלו צודה וזה פועל שלו צד.
ואומר אני פתרונו כתרגומו ודלא כמן ליה.
ומנחם חברו בחלק צד ציד ואין אני מודה לו
ואם יש לחברו באחת ממחלוקת של צד
נחברנו בחלק )ישעיה סו( על צד תנשאו )ש"א
כ( צדה אורה )דניאל ז( ומלין לצד עלאה
ימלל אף כאן אשר לא צדה לא צדד למצוא לו
שום צד מיתה ואף זה יש להרהר עליו מ"מ
לשון אורב הוא :והאלהים אנה לידו  -זימן
לידו לשון )תהלים צא( לא תאונה אליך רעה
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)משלי יב( לא יאונה לצדיק כל און )מ"ב ה(
מתאנה הוא לי מזדמן למצוא לי עילה:
והאלהים אנה לידו  -ולמה תצא זאת מלפניו
הוא שאמר דוד )ש"א כד( כאשר יאמר משל
הקדמוני מרשעים יצא רשע .ומשל הקדמוני
היא התורה שהיא משל הקב"ה שהוא קדמונו
של עולם והיכן אמרה תורה מרשעים יצא
רשע והאלהים אנה לידו במה הכתוב מדבר
בשני בני אדם אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד
ולא היו עדים בדבר שיעידו זה לא נהרג וזה
לא גלה והקב"ה מזמנן לפונדק אחד זה שהרג
במזיד יושב תחת הסולם וזה שהרג שוגג
עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד
והורגו ועדים מעידים עליו ומחייבים אותו
לגלות נמצא זה שהרג בשוגג גולה וזה שהרג
במזיד נהרג :ושמתי לך מקום  -אף במדבר
שינוס שמה ואי זה מקום קולטו זה מחנה

נביא

לויה )מכות יב(:
)יד( וכי יזיד  -למה נאמר לפי שנאמר מכה
איש וגו' שומע אני אפילו רופא שהמית
ושליח בית דין שהמית במלקות ארבעים
והאב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו
והשוגג תלמוד לומר וכי יזיד ולא שוגג :להרגו
בערמה  -ולא שליח ב"ד והרופא והרודה בנו
ותלמידו שאע"פ שהם מזידין אין מערימין:
מעם מזבחי ) -סנהדרין צה( אם היה כהן
ורוצה לעבוד עבודה תקחנו למות:
)טו( ומכה אביו ואמו ) -שם פד( לפי
שלמדנו על החובל בחבירו שהוא בתשלומין
ולא במיתה הוצרך לומר על החובל באביו
שהוא במיתה ואינו חייב אלא בהכאה שיש בה
חבורה :אביו ואמו  -או זה או זה :מות יומת
 -בחנק:

– ירמיה פרק לד' יח'-כב'

)יח( וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת הָ אֲ נ ִָׁשים הָ עֹבְ ִרים אֶ ת ְּב ִר ִתי אֲ ׁ ֶשר לֹא הֵ ִקימ ּו אֶ ת דִּ ְב ֵרי הַ ְּב ִרית
ת ָריו) :יח( ואתן ית גבריא
אֲשר ָּכ ְרת ּו ִל ְׁשנַיִ ם וַ יּ ַַע ְבר ּו ּ ֵבין ְּב ָ
אֲ ׁ ֶשר ָּכ ְרת ּו ְלפָ נָי הָ ֵעגֶל ׁ ֶ
דעבדו על קימי דלא קימו ית פתגמי קימא דגזרו קדמי עגלא דפסקו לתרין ועברו בין פלגוהי:

ש ֵרי יְ רו ׁ ָּשלַ ם הַ ּ ָס ִר ִסים וְ הַ כּ ֹהֲנִ ים וְ כֹל ַעם הָ אָ ֶרץ הָ ע ְֹב ִרים ּ ֵבין
ש ֵרי יְ הו ָּדה וְ ָ ׂ
)יט( ָ ׂ
ת ֵרי הָ ֵעגֶל) :יט( רברבי יהודה ורברבי ירושלם ורברביא וכהניא וכל עמא דארעא דעברו בין פלגי
ִּב ְ
עגלא:

)כ( וְ נ ַָת ִּתי אוֹ ָתם ְּביַד אֹ יְ בֵ יהֶ ם ו ְּביַד ְמבַ ְק ׁ ֵשי נ ְַפ ׁ ָשם וְ הָ יְ ָתה נִ ְבלָ ָתם ְל ַמאֲ כָ ל
ֱמת הָ אָ ֶרץ) :כ( ואמסר יתהון ביד בעלי דבביהון וביד דבען למקטלהון ותהי
ְלעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּלבֶ ה ַ
נבלתהון משגרא למיכל לעופא דשמיא ולבעירא דארעא:

ש ָריו אֶ ּ ֵתן ְּביַד אֹ יְ בֵ יהֶ ם ו ְּביַד ְמבַ ְק ׁ ֵשי נ ְַפ ׁ ָשם
)כא( וְ אֶ ת צִ ְד ִקיָּה ּו ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה וְ אֶ ת ָ ׂ
מעֲ לֵ יכֶ ם) :כא( וית צדקיה מלך שבטא דבית יהודה וית רברבוהי
ו ְּביַד חֵ יל ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל הָ ע ִֹלים ֵ
אמסר ביד בעלי דבביהון וביד דבען למקטלהון וביד משירית מלכא דבבל דאסתלקא מנכון:

)כב( ִהנְ נִ י ְמצַ ּוֶה נְאֻ ם יְ הֹוָ ה וַ ה ֲִׁשב ִֹתים אֶ ל הָ ִעיר הַ זֹּאת וְ נִ ְלחֲמ ּו ָעלֶ יהָ ו ְּלכָ דוּהָ
ישב) :כב( הא אנא מפקיד אמר יי
ּש ָרפֻ הָ בָ אֵ ׁש וְ אֶ ת ָע ֵרי יְ הו ָּדה אֶ ּ ֵתן ְׁש ָמ ָמה ֵמאֵ ין ׁ ֵ
ו ְׂ
ואתיבינון על קרתא הדא ויגיחון קרבא עלה ויכבשונה ויוקדונה בנורא וית קרויא דבית יהודה אתן לצדו
מבלי יתיב:

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת משפטים יום ג'
רש"י
)יח( העגל אשר כרתו לשנים  -כשחזרו
וכבשום כרתו כולם ברית למרוד במקום
וכרתו העגל לשנים ועברו בין בתריו למרוד
בו והיא היתה ברית חזקה וגמורה לאמר ככה
יבתר ויחלק העובר עליה:

כתובים

)כא( העולים מעליכם  -מפני חיל פרעה
שיצא ממצרים כמו שמפורש בספר זה )ירמיה
ל"ז(:
)כב( הנני מצוה  -ושב חיל פרעה לארצו
והכשדים ישובו עליכם:

 -משלי טז' יג'-יז'

ש ְפ ֵתי צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר יְ ׁ ָש ִרים ֶיאֱהָ ב:
ְרצוֹ ן ְמלָ ִכים ִ ׂ

)יג(
ומלתא דתרצי רחם:

יש חָ כָ ם יְ כַ ּ ְפ ֶר ּנָה:
ח ֲַמת ֶמלֶ ְך ַמ ְלאֲ כֵ י ָמוֶת וְ ִא ׁ

)יד(
וגברא חכימא נדעכניה:

)טו( ְּבאוֹ ר ּ ְפנֵי ֶמלֶ ְך חַ ִּיים ו ְּרצוֹ נוֹ ְּכ ָעב ַמ ְלקוֹ ׁש:

)יג( רעותיה דמלכא שפותא דצדקתא

)יד( חמתיה דמלכא מלאכי דמותא אנון

)טו( בנהורא דפרצופיה דמלכא חיי וצביוניה

היך עננא בברירותא:

נִבחָ ר ִמ ָּכסֶ ף:
)טז( ְקנֹה חָ ְכ ָמה ַמה ּטוֹ ב ֵמחָ רוּץ ו ְּקנוֹ ת ִּבינָה ְ

)טז( דקני חכמתא טבא ליה

מן דהבא סנינא ודקני ביונא טב מן סניא גביא:

)יז( ְמ ִס ַּלת יְ ׁ ָש ִרים סוּר ֵמ ָרע ׁש ֵֹמר נ ְַפ ׁשוֹ נֹצֵ ר דַּ ְרכּ וֹ :

)יז( שבילא דתריצי מסטי מן בישתא

ודמזהר נפשיה נטר ארחיה:

רש"י
)יג( תועבת מלכים עשות רשע  -דבר תעוב
הוא לדיינין ואין הגון להם לעשות רשע:
)יד( חמת מלך  -הוא כמלאכי מות כשלוחי
מיתה .ואיש חכם יכפרנה  -יפייסנה:

משנה

)טו( באור פני מלך חיים  -מי שהקב"ה
מסבי' לו פני' חיים הוא לו לכך צריך אדם
ליישר דרכו לפניו .ורצונו כעב מלקוש  -מי
שהוא מרוצה לו רצונו טוב לו כעב המביא
את המטר:

 -כתובות פרק ב'

אתנִ י ,וְ הוּא
)א( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשנִ ְתאַ ְר ְמלָ ה אוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּג ְר ׁ ָשהִ ,היא אוֹ ֶמ ֶרת ְבתוּלָ ה נְ ָ ׂש ַ
את ְ
ֹאש ּה
יךִ ,אם י ֵׁש עֵ ִדים ׁ ֶשיָּצְ ָתה ְּב ִהינו ָּמא וְ ר ׁ ָ
אוֹ ֵמר ,לֹא ִכי אֶ ָּלא אַ ְל ָמנָה נְ ָ ׂש ִ
אתיִ םַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ֶּבן ְּברוֹ קָ א אוֹ ֵמר ,אַ ף ִחלּ וּק ְקלָ יוֹ ת ְראָ יָה:
ּ ָפרו ַּעְּ ,כתֻ ָּב ָת ּה ָמ ַ
רע"ב ) -א( האשה שנתארמלה או נתגרשה
 ותובעת כתובתה :הוא אומר  -קאיאנתגרשה .ואי אנתארמלה ,היורשים אומרים
אלמנה נשאך אבינו ואין לך אלא מנה:

הינומא  -איכא מאן דאמר חופה של הדס
שעושים לבתולות .ואיכא מאן דאמר צעיף
שנותנים על העינים ומתנמנמת בו :וראשה
פרוע  -שערה על כתיפה .כך היו נוהגים
להוציא הבתולות מבית אביהן לבית החתונה:
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אף חילוק קליות  -במקומו של ר' יוחנן בן
ברוקא היו נוהגים לחלק קליות בנשואי
הבתולות .ואי ליכא סהדי שעשו בנשואיה

כמנהג נישואי הבתולות ,ושטר הכתובה אבד,
בעל מהימן ואינה גובה אלא מנה:

)ב( וּמוֹ ֶדה ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעְּ ,באוֹ ֵמר לַ חֲבֵ רוֹ ָש ֶדה זוֹ ׁ ֶשל אָ ִב ָ
יך הָ יְ ָתה ו ְּלקַ ְח ִּתיהָ
ֶאֱמןֶ ׁ ,שהַ ּ ֶפה ׁ ֶשאָ סַ ר הוּא הַ ּ ֶפה ׁ ֶש ִה ִּתיר .וְ ִאם י ֵׁש עֵ ִדים ׁ ֶש ִהיא
ימנּ ּוֶ ׁ ,שהוּא נ ָ
הֵ ֶ
ימ ּנ ּו ,אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמן:
ׁ ֶשל אָ ִביו וְ הוּא אוֹ ֵמר ְלקַ ְח ִּתיהָ הֵ ֶ

רע"ב ) -ב( ומודה רבי יהושע  -אף על גב
דלעיל בפ"ק גבי היא אומרת משארסתני
נאנסתי פליג רבי יהושע ארבן גמליאל ואמר
דלא מהמנינן לאשה במאי דאמרה משארסתני
נאנסתי ופסלה עצמה מן הכהונה במגו דאי
בעיא אמרה מוכת עץ אני והיתה כשרה
לכהונה .הני מילי היכא דאיכא איסור והיתר
לפסול לכהונה או להכשיר ,בהא פליג רבי
יהושע ארבן גמליאל ואמר דלא מהימנינן לה
במגו ,אבל היכא דליכא איסור והיתר אלא
דררא דממונא ,כגון האומר לחבירו שדה זו

של אביך היתה ולקחתיה ממנו ,מודה ר'
יהושע לר' גמליאל דבכהאי גונא מהימנינן
ליה במגו דאי בעי אמר שלי היא ואמר של
אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן :ואם יש
עדים שהיא של אביו אינו נאמן  -בגמרא
מפרש דהא מתניתין אתא לאשמועינן כגון
שלא אכלה אלא שתי שנים בפני האב ושנה
אחת בפני הבן ,כיון דלא שלמו לו שלש שני
חזקה בחיי האב ,השנה שאכלה בפני הבן אינו
עולה למנין שני חזקה:

)ג( הָ עֵ ִדים ׁ ֶשאָ ְמר ּו ְּכ ָתב י ֵָדינ ּו הוּא זֶה ,אֲבָ ל אֲנו ִּסים הָ יִ ינ ּוְ ,ק ַט ּנִים הָ יִ ינ ּו,
ּ ְפסוּלֵ י ֵעדוּת הָ יִ ינ ּוֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ֶנא ֱָמנִ ים .וְ ִאם י ֵׁש עֵ ִדים ׁ ֶשהוּא ְכ ָתב י ָָדם אוֹ
ׁ ֶשהָ יָה ְכ ָתב י ָָדם יוֹ צֵ א ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ,אֵ ינָן ֶנא ֱָמנִ ין:
רע"ב ) -ג( אנוסים היינו  -אונס נפשות
שמא יהרגנו .אבל אונס ממון שמא יקח
ממונו ,וכ"ש אם אמרו בשביל רוב ממון שנתן
לנו ,אינן נאמנין ,דאין אדם משים עצמו
רשע ,דאדם קרוב אצל עצמו ואינו נאמן על

עצמו לא לזכות ולא לחובה .וכן פסולי עדות
היינו ,מחמת קורבה .אבל מחמת עבירה אינן
נאמנים :יוצא ממקום אחר  -חתומים בשטר
אחר שהוחזק בב"ד ובא אותו שטר לפנינו עם
זה וכתב חותמן דומין זה לשל זה:

)ד( ֶזה אוֹ ֵמר זֶה ְכ ָתב י ִָדי וְ זֶה ְכ ָתב יָדוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ ִרי ,וְ זֶה אוֹ ֵמר זֶה ְכ ָתב י ִָדי וְ זֶה
ֶאֱמנִ ין .זֶה אוֹ ֵמר זֶה ְכ ָתב י ִָדי וְ זֶה אוֹ מֵ ר זֶה
ְכ ָתב יָדוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ ִרי ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו נ ָ
יכים ְלצָ ֵרף ִע ּ ָמהֶ ם אַ חֵ ר ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינָן
ְכ ָתב י ִָדי ,צְ ִר ִ
יכין ְלצָ ֵרף ִע ּ ָמהֶ ם אַ חֵ ר ,אֶ ָּלא ֶנא ֱָמן אָ ָדם לוֹ ַמר זֶה ְכ ָתב י ִָדי:
צְ ִר ִ
רע"ב ) -ד( הרי אלו נאמנים  -דהא איכא
תרי סהדי על כל כתב וכתב :צריכים לצרף
עמהם אחר  -שעל כתב ידן הן מעידין לא
על מנה שבשטר .וצריך תרי סהדי על כל
כתב וכתב :וחכמים אומרים אינם צריכין

לצרף עמהם אחר  -שעל מנה שבשטר הם
מעידים ,וכשזה אומר זה כתב ידי וזה אומר
זה כתב ידי נמצאו שני עדים על מנה
שבשטר .והלכה כחכמים:

ֱמנֶתֶ ׁ ,שהַ ּ ֶפה ׁ ֶשאָ סַ ר הוּא
יתי וּגְ רו ׁ ָּשה אָ נִ יֶ ,נא ֶ
יש הָ יִ ִ
)ה( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
יש וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ְּגרו ׁ ָּשה אָ נִ י,
הַ ּ ֶפה ׁ ֶש ִה ִּתיר .וְ ִאם י ֵׁש ֵע ִדים ׁ ֶשהָ יְ ָת ּה אֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
ֶאֱמנֶתֶ ׁ ,שהַ ּ ֶפה ׁ ֶשאָ סַ ר הוּא הַ ּ ֶפה
יתי ו ְּטהוֹ ָרה אָ נִ י ,נ ֶ
ֱמנֶת .אָ ְמ ָרה נִ ּ ְׁש ּ ֵב ִ
אֵ ינ ָּה ֶנא ֶ
ֱמנֶת .וְ ִאם
ׁ ֶש ִה ִּתיר .וְ ִאם י ֵׁש עֵ ִדים ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ֵבית וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ְטהוֹ ָרה אָ נִ י ,אֵ ינ ָּה ֶנא ֶ
ִמ ּ ׁ ֶש ִּנשּׂ ֵ את ָּבא ּו עֵ ִדים ,הֲ ֵרי זוֹ לֹא ֵתצֵ א:
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רע"ב ) -ה( אם משנישאת  -לא נישאת
ממש ,אלא אם משהתירוה לינשא באו עדים
שנשבית :לאתצא  -מהיתרה הראשון ,ותנשא

לכתחלה .אבל אם באו עדים שנטמאת,
אפילו היו לה כמה בנים תצא:

יתי ו ְּטהוֹ ָרה אָ נִ י ,וְ זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת
)ו( ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ׁ ֶש ִּנ ְׁשבּ ּו ,זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת נִ ְׁש ּ ֵב ִ
יתי ו ְּטהוֹ ָרה אָ נִ י ,אֵ ינָן ֶנא ֱָמנוֹ ת .ו ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן ְמ ִעידוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ ֲה ֵרי אֵ לּ ּו
נִ ְׁש ּ ֵב ִ
ֶנא ֱָמנוֹ ת:
רע"ב ) -ו( שתי נשים שנשבו  -שיש עדים
שנשבו :שמעידות זו את זו  -כל אחת אומרת
חברתי טהורה :הרי אלו נאמנות  -דבשבויה
הקלו להכשיר עד אחד ואפילו עבד ואפילו

אשה ואפילו קטן מסיח לפי תומו .ובלבד
שיעיד העד שלא פירש ממנה משעה שנשבית
עד שיצאה מרשות הגוים:

)ז( וְ כֵ ן ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים זֶה אוֹ ֵמר כּ ֹהֵ ן אָ נִ י וְ זֶה אוֹ ֵמר כּ ֹהֵ ן אָ נִ י ,אֵ ינָן ֶנא ֱָמנִ ין .ו ִּבזְ ַמן
ׁ ֶשהֵ ן ְמ ִע ִידין זֶה אֶ ת זֶהֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ֶנא ֱָמנִ ין:
רע"ב ) -ז( אינן נאמנים  -ליתן להם
תרומה :ובזמן שהן מעידין זה על זה  -שכל

אחד אומר אני וחברי כהן:

)ח( ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,אֵ ין ַמעֲ ִלין לַ ְּכהֻ ּנָה ַעל ּ ִפי עֵ ד אֶ חָ ד .אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר,
ימ ַתיִּ ,ב ְמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש עוֹ ְר ִרין .אֲבָ ל ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין עוֹ ְר ִריןַ ,מעֲ ִלין לַ ְּכהֻ ּנָה ַעל
אֵ ָ
ּ ִפי ֵעד אֶ חָ דַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁשוּם ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן הַ ְּסגַ ן,
ַמעֲ ִלין לַ ְּכהֻ ְּנה ַעל ּ ִפי ֵעד אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ח( ר' יהודה אומר אין מעלין
לכהונה ע"פ עד אחד  -אפילו היכא דליכא
גומלין ,וכ"ש הכא דאיכא למיחש לגומלין,
העד אתה עלי ואני עליך :עוררין  -שקורין
עליו שם פסול .ואין ערעור פחות משנים:
מעלין  -היכא דליכא גומלים .והיינו דאיכא
בין ר' אליעזר לתנא קמא דר' יהודה :רשב"ג
אומר מעלין לכהונה  -בגמרא פריך ,רשב"ג
היינו ר' אליעזר .ומסיק ,דבמצטרפין לעדות
קמפלגי ,כגון דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן
הוא ,ונפק עליה קלא דבן גרושה או בן
חלוצה הוא ואחתיניה ,ואתא עד אחד ואמר
ידענא ביה דכהן הוא ואסקיניה ,ואתו בי תרי

ואמרי בן גרושה או בן חלוצה הוא ואחתיניה,
ואתא עד אחד ואמר ידענא ביה דכהן הוא,
ר' שמעון בן גמליאל אומר מעלין לכהונה על
פי זה העד האחרון מפני שמצרפין אותו עם
העד הראשון שביטל הקול ואמר ידענא ביה
דכהן הוא ,ואע"פ שלא העידו עדותן בבת
אחת עדותן מצטרפת ,ואמרינן אוקי הני תרי
דאמרי כהן הוא להדי תרי דאמרי דבן גרושה
הוא ,ואוקי גברא אחזקתיה .ולר' אלעזר לא
מסקינן ליה עד שיעידו שני עדים בזמן אחד
דכהן הוא .והלכה כר"ש בן גמליאל שהעדים
מצטרפין אע"פ שלא העידו עדותן כאחד:

ידי גוֹ יִ ם ַעל יְ ֵדי ָממוֹ ן ,מֻ ּ ֶת ֶרת ְלבַ ְעלָ ּהַ .על יְ ֵדי נְ פָ ׁשוֹ ת,
)ט( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּנ ְֶח ְּב ׁ ָשה ִב ֵ
אֲ סו ָּרה ְלבַ ְעלָ ּהִ .עיר ׁ ֶש ְּכבָ ׁ ָש ּה ַּכ ְרכּ וֹ םָּ ,כל כּ ֹהֲ נוֹ ת ׁ ֶש ּנ ְִמצְ א ּו ְבתוֹ כָ ּהְ ּ ,פסוּלוֹ ת.
וְ ִאם י ֵׁש לָ הֶ ן ֵע ִדיםֲ ,א ִפלּ ּו ֶעבֶ ד ,אֲ ִפלּ ּו ִׁש ְפחָ הֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ֶנא ֱָמנִ ין .וְ אֵ ין אָ ָדם
ֶנא ֱָמן ַעל יְ ֵדי ַעצְ מוֹ  .אָ ַמר ַר ִּבי זְ כַ ְריָה בֶ ן הַ ַּק ָ ּצב ,הַ ּ ָמעוֹ ן הַ זֶּה ,לֹא זָ זָה י ָָד ּה
ִמ ּתוֹ ְך י ִָדי ִמ ּ ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּנִכְ נְ ס ּו גוֹ יִ ם ִלירו ׁ ָּשלַ יִ ם וְ ַעד ׁ ֶשיָּצָ א ּו .אָ ְמר ּו לוֹ  ,אֵ ין אָ ָדם
ֵמ ִעיד ַעל יְ ֵדי ַעצְ מוֹ :
רע"ב ) -ט( ע"י ממון מותרת לבעלה -
שמפחדין להפסיד ממונם ולא מפקרי לה.

ודוקא כשיד ישראל תקיפה על העובדי
כוכבים אז מותרת לבעלה אפילו בעלה כהן,
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ולא דמי לשבויה ,משום דמרתתי להפסיד
ממונן .אבל כשיד העובדי כוכבים תקיפה,
אפילו על ידי ממון אסורה לבעלה אם בעלה
כהן .ואם בעלה ישראל מותרת בכל ענין,
דאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה :על
ידי נפשות  -שהיתה נידונת למות ,אסורה
אפילו לבעלה ישראל ,דחיישינן שמא נבעלה
ברצון לאחד מהן :כרכום  -תרגום מצור,
כרכומא :פסולות  -אסורות לכהן ,דאשת כהן
אסורה כשנאנסה .ואם יש בעיר מחבואה
אחת שיכולה אשה אחת להחבא שם ,כל אחת

ואחת מנשי העיר נאמנות לומר במחבואה
נחבאתי ולא נטמאתי ,ומתוך שיכולה לומר
נחבאתי ,נאמנת גם כן כשאמרה לא נחבאתי
ולא נטמאתי :המעון הזה  -שבועה היא :אין
אדם מעיד ע"י עצמו  -ואם העיד אדם על
שבויה שהיא טהורה הרי זה לא ישאנה אם
הוא כהן ,מפני החשד .ואם פדה אותה מן
השבי בממונו הרי זה מעיד עליה ונושאה,
דלא שדי אינש זוזי בכדי ,ואם לא ידע שהיא
טהורה לא נתן ממונו עליה:

ֶאֱמנִ ין ְלהָ ִעיד ְּבגוֹ ְדלָ ן ָמה ׁ ֶש ָרא ּו ְּבקוֹ ְטנָן .זֶה ְּכ ָתב יָדוֹ ׁ ֶשל אַ ָּבא וְ זֶה
)י( וְ אֵ ל ּו נ ָ
יתי ִּב ְפלוֹ נִ ית ׁ ֶשיָצְ ָתה
ְּכ ָתב יָדוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי .וְ זֶה ְּכ ָתב יָדוֹ ׁ ֶשל אָ ִחי .זָכוּר הַ יִ ִ
יש ּ ְפלוֹ נִ י יוֹ צֵ א ִמ ּ ֵבית הַ ּ ֶספֶ ר ִל ְטבּ וֹ ל לֶ אֱכוֹ ל
ֹאשה ּ ָפרו ַּע .וְ ׁ ֶשהָ יָה ִא ׁ
ְּב ִהינוֹ ָמא .וְ ר ׁ ָ
ִּב ְתרו ָּמה .וְ ׁ ֶשהָ יָה חוֹ לֵ ק ִע ָמנ ּו ַעל הַ גּ וֹ ֵרן .וְ הַ ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה ּ ֵבית הַ ּ ְפ ָרס .וְ ַעד ָּכאן
הָ יִ ינ ּו בָ ִאין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת אֲבָ ל אֵ ין )אָ ָדם( ֶנא ֱָמן לוֹ ַמר ,דֶּ ֶר ְך הָ יָה ִל ְפלוֹ נִ י ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה,
ַמעֲ ָמד ו ִּמ ְס ּ ֵפד הָ יָה ִל ְפלוֹ נִ י ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה:
רע"ב ) -י( זה כתב ידו של אבא  -ומקיימין
השטר על פיו ,שקיום שטרות דרבנן והימנוהו
רבנן בדרבנן :שיצתה בהינומא וראשה פרוע
 ונוטלת כתובה מאתים .ואע"ג דלא מפקינןממונא אלא בעדות ברורה ,הכא שאני ,הואיל
ורוב נשים בתולות נישאות ,גילוי מלתא
בעלמא הוא :ושהיה איש פלוני יוצא מבית
הספר  -כשהיינו לומדין תינוקות בבית רבן:
לאכול בתרומה  -וע"פ עדות זו מאכילין
ליה תרומה דרבנן ,כגון תרומה שמוציאין
מעציץ שאינו נקוב וכיוצא בזה .אבל תרומה
דאורייתא אין מאכילין ע"פ עדות כזה .ולא
חיישינן שמא עבד כהן היה ,שאסור ללמד את

גמרא

העבד תורה :ושהיה חולק עמנו על הגורן -
ולא חיישינן שמא עבד כהן היה ,שאין
חולקים תרומה לעבד אא"כ רבו עמו:
ושהמקום הזה בית הפרס  -החורש את
הקבר הרי זה עושה בית הפרס מאה אמה,
שכך שיערו שהמחרישה מולכת עצמות המת.
וטומאת בית הפרס דרבנן :ועד כאן היינו
באין בשבת  -דתחומים דרבנן :מעמד
ומספד  -מקום היה לו כאן להספיד מתיו
ולעשות מעמדות ומושבות שהיו עושין למת,
בהא לא מהימן ,שהוא דבר שבממון וצריך
עדות גמורה:

 -כתובות דף כב' ע"א

א"ר אסי מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה שנאמר את בתי
נתתי לאיש הזה לאשה לאיש אסרה הזה התירה ל"ל קרא סברא היא הוא
אסרה והוא שרי לה אלא כי איצטריך קרא לכדרב הונא אמר רב דא"ר
הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר את בתי
נתתי לאיש הזה למה לי מיבעי ליה לכדתני ר' יונה דתני ר' יונה את בתי
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נתתי לאיש הזה הזה ולא ליבם תנו רבנן האשה שאמרה אשת איש אני
וחזרה ואמרה פנויה אני נאמנת והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא אמר
רבא בר רב הונא כגון שנתנה אמתלא לדבריה תניא נמי הכי אמרה אשת
איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה
נאמנת ומעשה נמי באשה אחת גדולה שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני
אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקידשה את עצמה
אמרו לה חכמים מה ראית לעשות כן אמרה להם בתחלה שבאו עלי
אנשים שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני עכשיו שבאו עלי אנשים
מהוגנים עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה
לפני חכמי' באושא ואמרו אם נתנה אמתל' לדבריה נאמנת בעא מיניה
שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו אמר ליה אף
בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת תנא מיניה ארבעים זימנין ואפילו
הכי לא עבד שמואל עובדא בנפשיה:

רש"י על הגמרא
נתתי לאיש אסרה  -לכל העולם דלא ידעינן
למאן וכי אמר הזה התירה לו :שנאמן לאסור
את בתו  -כשהיא קטנה או נערה שבידו
לקדשה כדאמרי' בפ' נערה שנתפתתה מנין
שאם אמר קדשתיה לפלוני שהוא נאמן
לאוסרה על הכל :את בתי נתתי  -אלמא
בדידיה תליא נתינה והימניה קרא למימר
הכי :הזה למה לי  -כיון דלאו להפה שאסר
מיבעי ליה :ולא ליבם  -אם הוציא שם רע
על נישואי אחיו שאין היבם נידון כמוציא שם

רע ליענש במאה כסף והכי מוכח לקמן
בפרק נערה :אמתלא  -משל וטעם למה
אמרה תחלה מקודשת אני :אם נתנה אמתלא
לדבריה נאמנת  -הואיל ונתנה אמתלא
נאמנת :אמרה טמאה אני  -אמרה לבעלה
נדה אני :טהורה אני  -לא הייתי נדה :לא
עבד שמואל עובדא בנפשיה  -פעם אחת
אמרה לו אשתו כן ונתנה אמתלא לדבריה
ופירש הימנה עד שטבלה:

זוהר – משפטים דף קכג' ע"ב
ֲשר אָ ַמ ְר ִּתי אֲלֵ יכֶ ם ִּת ּ ׁ ָש ֵמר ּוַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח,
דָּ בָ ר אַ חֵ ר ו ְּבכֹל א ׁ ֶ
יך הַ ּ ַמ ַע ְלךָ
ידה ָּב ְך וְ גוֹ ' ,לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך אֵ ל זָר וְ גוֹ ' .אָ ֹנ ִכי יְ ָי' אֱ לֹהֶ ָ
ְׁש ַמע ַע ּ ִמי וְ אָ ִע ָ
אֲמ ָרן דָּ וִ ד ְּברוּחַ קו ְּד ׁ ָשא ,וְ ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ָּכל ְּבה ּו.
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ גוֹ ' .הָ נֵי קָ ָראןָ ,
יתא ְל ַּבר נ ָׁשְּ .בכַ ּ ָמה אַ ְת ִרין קו ְּד ׁ ָשא
ְׁש ַמע ַע ּ ִמי ְּבכַ ּ ָמה אַ ְת ִרין אַ זְ הָ ָרא אוֹ ַריְ ָ
ְּב ִר ְ
יה ְּבבַ ר נ ָׁש .וְ כ ָֹּלא ְלתוֹ ַע ְל ּ ָתא דְּ בַ ר נ ָׁשְּ .בגִ ין דְּ יִ נְ ַטר ּ ִפקּ ו ֵּדי
יך הוּא אַ זְ ִהיר ּ ֵב ּ
)תהלים פא(
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יתא ,דְּ כָ ל ַמאן
אוֹ ַריְ ָ
ישא:
דְּ ִא ְׁש ּ ָתדַּ ל ִּב ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ְ
יתא כּ ֹ ָּלא ְׁש ָמא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא .ו ַּמאן דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדַּ ל ָּב ּהְּ ,כ ַמאן
דְּ ָתנֵינָן ,אוֹ ַריְ ָ
ישא הוּאְׁ .ש ָמא
יתא כּ ָֹּלא ,חַ ד ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ישאְּ .בגִ ין דְּ אוֹ ַריְ ָ
דְּ ִמ ְׁש ּ ַתדַּ ל ִּב ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
ִע ָּלאָ הְׁ ,ש ָמא דְּ כָ ִליל ָּכל ְׁש ָמהָ ן .ו ַּמאן דְּ גָ ַרע אוֹ ת חַ ד ִמינ ָּהְּ ,כ ִאילּ ּו ָע ִביד
ישאָ ּ .תאנָא ,וְ ׁ ֵשם ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים לֹא ַתזְ ִּכיר ּו ,לֹא ּתוֹ ִסיף
ּ ְפגִ ימו ָּתא ִּב ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
יתא ,וְ לָ א ִּתגְ ַרע ִמי ּנ ָּהַ .ר ִּבי ִחיָּיא אָ ַמר ,וְ ׁ ֵשם אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ,דָּ א ַמאן
ַעל אוֹ ַריְ ָ
ָ
יתא .לָ א יִ ּ ׁ ָש ַמע ַעל ּ ִפיך ,דְּ אָ סוּר
דְּ יִ ְתעֲ סָ ק ְּב ִס ְפ ִרין אַ ח ֲָרנִ ין ,דְּ לָ א ִמ ִּס ְט ָרא דְּ אוֹ ַריְ ָ
יתא:
אֲ ִפילּ ּו ְלאַ ְד ְּכ ָרא לוֹ ן ,ו ְּל ֵמילַ ף ִמ ּנַיְ יה ּו ַטעֲ ָמאָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ַעל אוֹ ַריְ ָ
ְ
יה אֶ ת
ַר ִּבי יְ הו ָּדה ַמ ְתנֵי הָ ִכיַ ,מאי ַטעֲ ָמא ְּכ ִתיב וְ ׁ ֵשם אֱ ל ִֹהים אֲחֵ ִרים ,וְ סָ ִמיך לֵ ּ
ימנו ָּתא
חַ ג הַ ּ ַמצּוֹ ת ִּת ְׁשמֹר .אֶ ָּלאַ ,מאן דְּ לָ א נ ִָטיר הַ איְּ ,כ ַמאן דְּ לָ א נ ִָטיר ְמהֵ ְ
דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ידא ִמ ָּלה .אָ ַמר ַר ִּבי יִ צְ חָ ק,
יך הוּאַ .מאי ַטעֲ ָמאִ .מ ּ ׁשוּם דְּ בֵ יהּ אֲ ִח ָ
ישא ִע ָּלאָ ה .וְ ַעל דָּ א
ידן ִּב ְׁש ָמא קַ דִּ ׁ ָ
וְ כֵ ן ְּבכָ ל ְׁשאַ ר זִ ְמנִ ין וְ חַ ִּגין ,דְּ הָ א ּ ֻכ ְ ּלה ּו ֲא ִח ָ
ימנו ָּתא:
לש ּ ְפ ָע ִמים ַּב ּ ׁ ָשנָהִ ,מ ּ ׁשוּם דִּ ְבה ּו ּ ַת ְליָא ְמהֵ ְ
ּ ָתנִ ינָןַ ,מאי דִּ ְכ ִּתיב ׁ ָש ׁ
ָ
ָ
אֲמאי ָּכל זְ כו ְּרך .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ָּכל זְ כו ְּרך ַמ ּ ָמ ׁשְּ .בגִ ין
י ֵָראֶ ה ָּכל זְ כו ְּר ָךַ ,
ש ָראֵ ל דְּ ִא ְת ְּג ַזרָּ ,ב ֵעי
דְּ נ ְַט ִלין ִּב ְר ָּכ ָתאִ ,מ ּ ַמבּ ו ָּעא דְּ ַנחֲלָ אִ .מ ָּכאן ּ ָתנֵינָןָּ ,כל ַּבר יִ ְ ׂ
ישאְּ ,בגִ ין דְּ נ ִָטיל ִּב ְר ָּכ ָתאִ ,מ ּ ַמבּ ו ָּעא דְּ ַנחֲלָ א .הֲ ָדא
ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
יך אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן לָ ךְ:
הוּא ִדכְ ִתיב) ,דברים טז( ְּכ ִב ְר ַּכת יְ ָי אֱלהֶ ָ
)דף קכ"ד ע"א(

יתא ,וְ ִא ְׁש ּ ָתדַּ ל ָּב ּהְּ ,כ ַמאן
דְּ יִ נְ ַטר אָ ְרחֵ י דְּ אוֹ ַריְ ָ

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב'
)ד( מי שהיה עוסק במלאכה מפסיק עד שיקרא פרשה ראשונה כולה וכן האימנין
האומנין בטלין ממלאכתן בפרשה ראשונה כדי שלא תהא קריאתן עראי והשאר קורא
הוא כדרכו ועוסק במלאכתו אפילו היה עומד בראש האילן או בראש הכותל קורא
במקומו ומברך לפניה ולאחריה:
)ה( היה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן קריאת שמע פוסק וקורא ומברך לפניה
ולאחריה היה עוסק בצרכי רבים לא יפסוק אלא יגמור עסקיהן ויקרא אם נשאר עת
לקרות:
)ו( היה עוסק באכילה או שהיה במרחץ או שהיה עוסק בתספורת או שהיה מהפך
בעורות או שהיו עוסקין בדין גומר ואחר כך קורא קריאת שמע ואם היה מתיירא שמא

יעבור זמן קריאה ופסק וקרא הרי זה משובח:
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מוסר -

מלוקט מספרי מוסר

ְּכ ׁ ֶשרוֹ צֶ ה ִל ְׁש ּ ַכב ַּב ַּליְ לָ ה יִ זָּהֵ ר ִל ְקרוֹ ת ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע ׁ ֶש ַעל הַ ּ ִמ ּ ָטה ְּכהוֹ גֵ ן ּ ֵתיבָ ה
ֹאמר וִ דּ וּי ּ ַכ ָּכתוּב ׁ ָשם ו ִּב ְת ִח ַּלת
ְּב ֵתיבָ ה וְ סֵ ֶדר ְק ִריאַ ת ְׁש ַמע ּ ַכ ָּכתוּב ִּב ְספָ ִרים וְ י ַ
ְׁשכִ יבָ תוֹ ִאם ָיכוֹ ל יְ הַ ְרהֵ ר אֵ יזֶה פָ סוּק אוֹ ְדבַ ר ּתוֹ ָרה וְ הוּא ּתוֹ ֶעלֶ ת ְּגדוֹ לָ ה ְל ִה ּנָצֵ ל
ָשן ַמ ּ ָמ ׁש ִמ ּתוֹ ְך דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה וְ ֵעץ חַ ִּיים ִהיא ִלדָּ בֵ ק ַּבחַ ִּיים .וְ אַ זְ הָ ָרה
ִמ ּ ֶק ִרי ִּכי י ׁ ֵ
ישן ַעל צַ ד שְׂ מֹאל ו ִּמ ְ ּלבַ ד ׁ ֶש ַעל ּ ִפי הָ ְרפוּאָ ה טוֹ ב
ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִּכי ִּב ְתחִ ַּלת ְׁש ִכיבָ ה יִ ׁ ַ
יע צַ ד
ישן ִב ְתחִ ַּלת הַ ַּליְ לָ ה ַעל צַ ד ְׁשמֹאל ּגַם הוּא ְרפוּאַ ת הַ ּנֶפֶ ׁש ׁ ֶש ּ ַמ ְכנִ ַ
לַ גוּף ִל ׁ ָ
יעת הַ הֲפָ ִכים אַ חַ ת ִהיא ְּכ ַט ַעם ְל ׁ ַש''ד ּ ֵכן הַ ּ ׁשוֹ כֵ ב ַעל צַ ד י ִָמין ַמגְ ִּביר
שְׂ מֹאל .וִ ִיד ַ
ְ
צַ ד שְׂ מֹאל ַּבעֲ שׂ וֹ תוֹ וְ ל''וֹ אָ חַ ''ז ִל ְקרוֹ ''א לוֹ ַרח ֲָמנָא ִליצְ לָ ן ו ְּביּוֹ ֵתר צָ ִריך ִלזָּהֵ ר
ִמדְּ בָ ִרים אֵ לּ ּו ִּב ְהיוֹ תוֹ ַּב ַעל ְּת ׁשוּבָ ה ִּכי הַ חוֹ טֵ א אֵ ין ְמ ַד ְקדְּ ִקין ִע ּמוֹ ַעל שְׂ מֹאל
ׁ ֶשהוּא י ִָמין אֲבָ ל ַּב ַעל ְּת ׁשוּבָ ה רוֹ ְד ִפין אַ ח ֲָריו וְ צָ ִר ְ
יך ִלזָּהֵ ר:

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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