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חק לישראל – פרשת בלק יום ג'
תורה -

במדבר פרק כב'

ֹאמר אֱ ל ִֹהים אֶ ל ִּב ְל ָעם לֹא ֵתלֵ ְך ִע ּ ָמהֶ ם לֹא ָתאֹ ר אֶ ת הָ ָעם ִּכי בָ ּ ְ
רוך
)יב( וַ יּ ֶ
ְ
ְ
הוא) :יב(
הוא) :יב( וַ יּ ֶ
רוך ּ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל ִ ּב ְל ָעם לֹא ֵתלֵ ך ִע ּ ָמהֶ ם לֹא ָתאֹ ר אֶ ת הָ ָעם ִּכי בָ ּ
ּ
אֲרי ְב ִר ְ
יך הוּא:
אֲמר יְ ָי ְל ִב ְל ָעם לָ א ֵתזֵל ִע ּ ְמהוֹ ן לָ א ְתלוּט יָת ַע ּ ָמא ֵ
וַ ַ

כו אֶ ל אַ ְרצְ כֶ ם ִּכי ֵמאֵ ן יְ הֹוָ ה
ֹאמר אֶ ל ָ ׂ
)יג( וַ יָּקָ ם ִּב ְל ָעם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ יּ ֶ
ש ֵרי בָ לָ ק ְל ּ
כו אֶ ל אַ ְר ְצכֶ ם ִּכי
ְל ִת ִּתי לַ הֲ ל ְֹך ִע ּ ָמכֶ ם) :יג( וַ יָּקָ ם ִ ּב ְל ָעם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ יּ ֶ
ֹאמר אֶ ל ָ ׂש ֵרי בָ לָ ק ְל ּ
ֵמאֵ ן יְ הֹוָ ה ְל ִת ִּתי לַ הֲ ל ְֹך ִע ּ ָמכֶ ם:

אֲרי לֵ ית
)יג( וְ קָ ם ִּב ְל ָעם ְּבצַ ְפ ָרא וַ אֲ ַמר ְל ַר ְב ְרבֵ י בָ לָ ק ִאיזִ יל ּו ְלאַ ְרעֲ כוֹ ן ֵ

קֳדם יְ ָי ְל ִמ ְׁש ְּב ִקי ְל ֵמזֵל ִע ּ ְמכוֹ ן:
ַרעֲ וָ א ָ

או אֶ ל ָּבלָ ק וַ יּ ְ
ָקומו ָ ׂ
קומו
רו ֵמאֵ ן ִּב ְל ָעם ֲהל ְֹך ִע ּ ָמ ּ
ֹאמ ּ
ש ֵרי מוֹ אָ ב וַ ָ ּי ֹב ּ
)יד( וַ יּ ּ ּ
נו) :יד( וַ יָ ּ ּ ּ
נו:
ֹאו אֶ ל ָּבלָ ק וַ יּ ְ
ָׂ
רו ֵמאֵ ן ִ ּב ְל ָעם הֲ ל ְֹך ִע ּ ָמ ּ
ֹאמ ּ
ש ֵרי מוֹ אָ ב וַ יָ ּב ּ

)יד( וְ קָ מ ּו ַר ְב ְרבֵ י מוֹ אָ ב וַ אֲ תוֹ ְלוָ ת

אֲמר ּו סָ ֵרב ִּב ְל ָעם ְל ֵמ ֵתי ִע ּ ָמנָא:
ָּבלָ ק וַ ָ

ש ִרים ַר ִּבים וְ נִכְ ָּב ִדים ֵמאֵ ּ ֶלה) :טו( וַ יֹּסֶ ף עוֹ ד ָּבלָ ק ְׁשלֹחַ
)טו( וַ יֹּסֶ ף עוֹ ד ָּבלָ ק ְׁשלֹחַ ָ ׂ
יאין וְ י ִ ַּק ִירין ֵמ ִא ּ ֵלין:
ש ִרים ַר ִ ּבים וְ נִ ְכ ָּב ִדים מֵ אֵ ּלֶ ה) :טו( וְ אוֹ ִסיף עוֹ ד ָּבלָ ק ְל ִמ ְׁשלַ ח ַר ְב ְר ִבין סַ גִּ ִ
ָׂ

רו לוֹ כּ ֹה אָ ַמר ָּבלָ ק ּ ֶבן צִ ּפוֹ ר אַ ל נָא ִת ּ ָמנַע ֵמהֲ ל ְֹך
ֹאו אֶ ל ִּב ְל ָעם וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
)טז( וַ ָ ּיב ּ
ְ
רו לוֹ כּ ֹה אָ ַמר ָּב ָלק ּ ֶבן ִצ ּפוֹ ר אַ ל נָא ִת ּ ָמנַע ֵמהֲ לֹך אֵ לָ י:
או אֶ ל ִּב ְל ָעם וַ ּי ְ
ֹאמ ּ
אֵ לָ י) :טז( וַ ָ ּי ֹב ּ
אֲמר ּו לֵ ּה ִּכ ְדנַן אֲ ַמר ָּבלָ ק ַּבר ִצ ּפוֹ ר לָ א ְכ ַען ִּת ְת ְמ ַנע ִמ ְ ּל ֵמ ֵתי ְלוָ ִתי:
)טז( וַ אֲתוֹ ְלוָ ת ִּב ְל ָעם וַ ָ

רש"י
)יב( לא תלך עמהם ) -שם( אמר לו א"כ
אקללם במקומי אמר לו לא תאור את העם
אמר לו א"כ אברכם אמר לו אינם צריכין
לברכתך כי ברוך הוא משל אומרים לצרעה
)ס"א לדבורה( לא מדובשיך ולא מעוקציך:

נביא

)יג( להלך עמכם  -אלא עם שרים גדולים
מכם למדנו שרוחו גבוהה ולא רצה לגלות
שהוא ברשותו של מקום אלא בלשון גסות
לפיכך ויוסף עוד בלק:

– מיכה פרק ו' ב'-ו'

עו הָ ִרים אֶ ת ִריב יְ הֹוָ ה וְ הָ אֵ ָתנִ ים מ ְֹס ֵדי אָ ֶרץ ִּכי ִריב לַ יהֹוָ ה ִעם ַע ּמוֹ
)ב( ִׁש ְמ ּ
וְ ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְתוַ ָּ
כח) :ב( שמעו טוריא ית דיניא דוי ועיקריא מיסודי ארעא ארי דינא קדם יי עם
תוכחה:

ומה הֶ ְלאֵ ִת ָ
יך עֲ נֵה בִ י:
יתי ְל ָך ּ ָ
ַע ּ ִמי ֶמה ָעשִׂ ִ

)ג (
עבידת או מרועא קשיא אסגיתי עלך אסהיד בי:

)ג( עמי מה טבא אמרית למעבד לך ולא

יך וָ אֶ ְׁשלַ ח ְלפָ נ ָ
ית ָ
)ד( ִּכי הֶ עֱ ִל ִת ָ
ֹשה
ֶיך אֶ ת מ ׁ ֶ
ומ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים ּ ְפ ִד ִ
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ּ ִ
ומ ְריָם) :ד( ארי אסיקתך מארעא דמצרים ומבית עבדותא פרקתך ושלחית קדמך תלתא נביין
אַ הֲ רֹן ּ ִ
משה לאלפא מסירת דינין אהרן לכפרא על עמא ומרים לאוראה לנשיא:

ומה ָענָה אֹ תוֹ ִּב ְל ָעם ּ ֶבן ְּבעוֹ ר ִמן
)ה( ַע ּ ִמי זְ כָ ר נָא ַמה יּ ַָעץ ָּבלָ ק ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב ּ ֶ
ד ַעת צִ ְדקוֹ ת יְ הֹוָ ה) :ה( עמי אדבר כען מה מלך בלק מלכא
הַ ּ ִׁש ִּטים ַעד הַ גִּ ְל ּגָ ל ְל ַמ ַען ַ ּ
דמואב ומה אתיב יתיה בלעם בר בעור הלא גבורן אתעבידא לכון ממישר שטין עד בית גלגלא בדיל
למידע זכותא דיי:
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חק לישראל – פרשת בלק יום ג'
) ו(

נו ְבעוֹ לוֹ ת ַּבעֲ גָ ִלים ְּבנֵי ׁ ָשנָה:
ַּב ּ ָמה אֲקַ ֵ ּדם יְ הֹוָ ה ִא ַּכף לֵ אלֹהֵ י ָמרוֹ ם הַ אֲקַ ְ ּד ֶמ ּ ּ

)ו( במה אפלח קדם יי אשתעבד לאלהא דשכנתה בשמה מרומא האפלח קדמוהי בעלון בעגלין בני נשא:

רש"י
)ג( מה עשיתי לך  -תן לבך להכיר מה טוב
עשיתי לך .ומה הלאתיך  -בעבודתי .ענה בי
 העד בי:)ד( כי העליתיך  -אע"פ שעשיתי לך כל
הטובה הזאת לא הלאתיך בעבודה גדולה
ובקרבנות גדולים .את משה אהרן ומרים -
ת"י משה לאלפא מסורת דינין ואהרן לכפרא
על עמא ומרים לאוראה לנשיא:

כתובים

)ה( ומה ענה אותו בלעם בן בעור  -מה
אזעום לא זעם ה' )במדבר כג( שלא כעסתי
כל אותן הימים .מן השטים  -שחטאתם לי
שם דעו צדקותי שלא מנעתי טובתי ועזרתי
מכם עד הבאתי אתכם לגלגל וכבשתי
לפניכם שם את הארץ:
)ו( אכף  -אהיה כפוף:

– תהילים פרק עג' כא'-כה'

)כא( ִּכי יִ ְתחַ ּמֵ ץ ְלבָ ִבי וְ ִכ ְליוֹ ַתי אֶ ְׁש ּתוֹ נָן:
יתי ִע ּ ָמךְ:
)כב( וַ אֲנִ י בַ ַער וְ לֹא אֵ ָדע ְּבהֵ מוֹ ת הָ יִ ִ

)כא( ארום יחוש לבי וכוליתי בערן כאשא:
)כב( ואנא שטיא לא אידע היך בעירי

אתחשבית גבך:

מינִ י) :כג( ואנא תדירא עמך אוחדתא ביד ימיני:
)כג( וַ אֲנִ י ָת ִמיד ִע ּ ָמ ְך אָ חַ זְ ּ ָת ְּביַד יְ ִ
ת ּקָ חֵ נִ י) :כד( במלכתך תדברנני ובתר דשלים איקרא דאמרתא
)כד( ַּבעֲ צָ ְת ָך ַתנְ חֵ נִ י וְ אַ חַ ר ָּכבוֹ ד ִּ
עלי לאיתאה תסבנני:

ִמי ִלי בַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ ִע ּ ְמ ָך לֹא חָ פַ צְ ִּתי בָ אָ ֶרץ:

)כה(
חברא לא צביתי בארעא:

)כה( מן כותך דילי בשמיא אלא את ועמך

רש"י
)כא( כי יתחמץ לבבי  -מטרם שראיתי
מפלה זו ברוח הקדש היה לבבי מתחמץ על
דרך הרשעים שצלחה ,ובכליותי הייתי
משתונן ,לשון חרב שנון ,וכשהוא מתפעל
התי"ו ניתנת באמצע שורש התיבה כדרך כל
תיבה שיסוד תחילתה שי"ן:
)כב( ואני  -הייתי בער ולא הייתי יודע מה
היא המדה וכבהמה הייתי עמך .ואני -
אע"פ שהייתי רואה כל זה תמיד הייתי עמך
ולא זזתי מיראתך:

)כג( אחזת ביד ימיני  -להחזיקני ביראתך
כשקרבו רגלי לנטות מדרכך כמו שאמר
למעלה כמעט נטיו רגלי:
)כד( תנחני  -נחיתני .ואחר כבוד תקחני -
אילו היה טעם על כבוד היה פתרונו לאחר
שהשלמת לסנחרב כל הכבוד שפסקת לו
תקחנו אליך הפלת נסיך לישראל והחרבת את
סנחרב עכשיו שהטעם על ואחר זה פתרונו
ואחרי כן לכבוד תקחני משכתני אליך לכבוד
ולתפארת:
)כה( מי לי בשמים  -שום מלאך שבחרתי לי
לאלוה לא בחרתי אלא אותך:
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חק לישראל – פרשת בלק יום ג'
משנה

 -גיטין פרק ז'

בו
לום .אָ ַמר ִּכ ְת ּ
בו גֵט ְל ִא ְׁש ִּתי ,לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
)א( ִמי ׁ ֶש ֲאחָ זוֹ קֻ ְר ְ ּדיָקוֹ ס וְ אָ ַמר ִּכ ְת ּ
ֹבו ,אֵ ין ְ ּדבָ ָריו הָ אַ חֲרוֹ נִ ים
גֵ ט ְל ִא ְׁש ִּתי וַ אֲחָ זוֹ קֻ ְר ָ ּדיָקוֹ ס וְ חָ זַר וְ אָ ַמר אַ ל ִּת ְכ ּת ּ
ֹאשוֹ  ,בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ
רו לוֹ נִ ְכ ּתוֹ ב ּגֵט ְל ִא ְׁש ְּת ָך וְ ִה ְר ִּכין ְּבר ׁ
לום .נִ ְׁש ּ ַת ּ ַתק וְ אָ ְמ ּ
ְּכ ּ
נו:
ׁ ָש ׁ
בו וְ יִ ּ ֵת ּ
לש ּ ְפ ָע ִמיםִ ,אם אָ ַמר ַעל לָ או לָ או וְ ַעל הֵ ן הֵ ן ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו יִ ְכ ְּת ּ
רע"ב ) -א( מי שאחזו קורדייקוס -
שנתבלבלה דעתו מחמת שד השולט על
השותה יין חדש :אין בדבריו האחרונים כלום
 וא"צ לחזור ולשאלו אחר שנתישבה דעתו,אלא כותבין הגט וסומכים על דבריו

הראשונים .ומיהו כל זמן שדעתו מבולבלת
אין כותבין הגט :הרכין  -הטה :בודקין אותו
 בדברים אחרים :הרי אלו יכתבו ויתנו -אם הרכין על הגט הרכנת הן:

רו לַ ּסוֹ פֵ ר וְ כָ ַתב
בו ,אָ ְמ ּ
רו לוֹ נִ ְכ ּתוֹ ב ּגֵ ט ְל ִא ְׁש ְּת ָך ,וְ אָ ַמר לָ הֶ ם ְּכתֹ ּ
)ב( אָ ְמ ּ
נוהו לוֹ וְ חָ זַר ּונְ ָתנוֹ לָ ּה,
מוהו ּ ָ
ונְת ּ ּ
בוהו וַ ח ֲָת ּ ּ
מו ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָת ּ ּ
וְ לָ ֵע ִדים וְ חָ ְת ּ
מו:
ֹאמר לַ ּסוֹ פֵ ר ְּכתוֹ ב וְ לָ עֵ ִדים חֲתֹ ּ
הֲ ֵרי הַ ּגֵט ָּבטֵ לַ ,עד ׁ ֶשיּ ַ

רע"ב ) -ב( אמרו לו  -לבריא או לשכיב
מרע חכם :נכתוב גט לאשתך  -שלא תזקק

ליבם:

יתה ,לֹא
)ג( זֶה גִ ּטֵ ְך ִאם ַמ ִּתי ,זֶה גִ ּטֵ ְך ִאם ַמ ִּתי ֵמח ִֹלי זֶה ,זֶה גִ ּטֵ ְך ְלאַ חַ ר ִמ ָ
ולאַ חַ ר
לוםֵ .מהַ ּיוֹ ם ִאם ַמ ִּתיֵ ,מ ַעכְ ׁ ָשיו ִאם ַמ ִּתי ,הֲ ֵרי זֶה ּגֵ טֵ .מהַ ּיוֹ ם ּ ְ
אָ ַמר ְּכ ּ
ְ
יתהּ ,גֵ ט וְ אֵ ינוֹ גֵט .וְ ִאם ֵמת ,חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ֶַּב ֶמת .זֶה גִ ּטֵ ך ֵמהַ ּיוֹ ם ִאם
ִמ ָ
ְ
ַמ ִּתי ֵמח ִֹלי זֶה ,וְ ָע ַמד וְ הָ לַ ך ַּב ּ ׁש ּוק וְ חָ לָ ה וָ ֵמת ,אוֹ ְמ ִדין אוֹ תוֹ ִ ,אם ֵמח ֲַמת ח ִֹלי
אשוֹ ן ֵמת ,הֲ ֵרי זֶה ּגֵט .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינוֹ גֵט:
הָ ִר ׁ
רע"ב ) -ג( זה גטך אם מתי  -לא אמר
כלום .דמשמע לכשאמות ,ואין גט לאחר
מיתה :מחולי זה  -משמע מחולי זה ואילך,
וכיון שמת מתוך החולי נמצא שאין הגט חל
אלא לאחר מיתה :מהיום ולאחר מיתה גט
ואינו גט  -מספקא לן אי תנאה הוי מהיום
אם אמות ,וכיון שמת נתקיים התנאי ונמצא

שהוא גט משעת נתינתו .אי חזרה הוי שחזר
בו ממאי דאמר מהיום ,ואמר לאחר מיתה
יהא גט ,ואינו כלום כיון דלא אמר מהיום
אם מתי :חולצת  -שמא אינו גט :ולא
מתיבמת  -שמא גט הוא והויא לה גרושת
אחיו וקיימא עליה באסור כרת:

חוץ
)ד( לֹא ִת ְתיַחֵ ד ִע ּמוֹ אֶ ָּלא ִּב ְפנֵי עֵ ִדים ,אֲ ִפלּ ּו ֶעבֶ ד ,א ֲִפלּ ּו ִׁש ְפחָ ה,
ּ
הודה
ִמ ּ ִׁש ְפחָ ָת ּהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִ ּל ָּב ּה ּגַ ס ָּב ּה ְּב ִׁשפְ חָ ָת ּהַ .מה ִהיא ְּבאוֹ ָתן הַ ּי ִָמיםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
יש ְלכָ ל ְ ּדבָ ֶריהָ ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְ ,מ ֹג ֶר ׁ ֶשת וְ אֵ ינ ָּה ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשת:
אוֹ ֵמרְּ ,כאֵ ׁ ֶשת ִא ׁ
רע"ב ) -ד( לא תתיחד עמו  -זה שנתן גט
ואמר לה מהיום אם מתי ,לא תתייחד עמו.
שמא יבא עליה ותהא צריכה גט שני,
דחיישינן שמא בעל לשם קדושין :מה היא
באותן הימים  -לאו ארישא קאי באומר
מהיום אם מתי ,דההיא ודאי לכי מיית אגלאי
מלתא דהוי גט משעת נתינה ,והבא עליה
פטור .אלא באומר לה במסירת הגט הרי זה

גטך והתגרשי בו מעת שאני בעולם אם מתי,
ר' יהודה סבר סמוך למיתה הוא דהוי גט
ומקמי הכי אשת איש היא .ור' יוסי סבר מכי
יהיב לה גיטא כל שעתא מספקא לן דלמא זו
היא שעה הסמוכה למיתה והוי גט ספק,
ואע"ג דחי טפי ,אין ברירה ,הלכך ספיקא
היא והבא עליה באשם תלוי:
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זוז ,ה ֲֵרי זוֹ ְמגֹ ֶר ׁ ֶשת וְ ִת ּ ֵתןַ .על
)ה( ֲה ֵרי זֶה גִ ּטֵ ְך ַעל ְמנָת ׁ ֶש ִּת ְּתנִ י ִלי ָמ ַ
אתיִ ם ּ
לשים יוֹ ם,
לשים יוֹ םִ ,אם נ ְָתנָה לוֹ ְּבתוֹ ְך ְׁש ִׁ
ְמנָת ׁ ֶש ִּת ְּתנִ י ִלי ִמ ָּכאן וְ ַעד ְׁש ִׁ
ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשת .וְ ִאם לָ או ,אֵ ינָה ְמגֹ ֶר ׁ ֶשת .אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ לַ ,מעֲ ֶׂשה
יתי,
ְבצַ יְ ָ ּדן ְּבאֶ חָ ד ׁ ֶשאָ ַמר ְל ִא ְׁש ּתוֹ הֲ ֵרי זֶה גִ ּטֵ ְך ַעל ְמנָת ׁ ֶש ִּת ְּתנִ י ִלי ִאצְ ְט ִל ִ
רו חֲכָ ִמים ִּת ּ ֶתן לוֹ אֶ ת ָ ּד ֶמיהָ :
וְ אָ ְב ָדה ִאצְ ְט ִליתוֹ  ,וְ אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ה( הרי זו מגורשת ותתן -
מגורשת מעכשיו משעת קבלת הגט ,וחייבת
ליתן מה שהתנה עמה .ואם אבד הגט או
נקרע קודם שתתן ,אינה צריכה גט אחר ,דכל
האומר על מנת כאומר מעכשיו :אמר רשב"ג
מעשה בצידן  -בגמרא מפרש דחסורי
מחסרא והכי קתני ,אם אמר לה על מנת

שתתני לי איצטליתי ואבדה איצטליתו ,דוקא
קאמר לה .רשב"ג אומר תתן לו את דמיה
שלא נתכוין הבעל אלא להרווחה דידיה,
ומעשה נמי בצידן באחד שאמר לאשתו וכו'
ואמרו חכמים תתן לו את דמיה .ואין הלכה
כרשב"ג:

יקי אֶ ת ְּבנִ יַּ ,כ ּ ָמה
)ו( ֲה ֵרי זֶה גִ ּטֵ ְך ַעל ְמנָת ׁ ֶש ְּת ׁ ַש ּ ְמ ִׁשי אֶ ת אַ ָּבאַ ,על ְמנָת ׁ ֶש ּ ָתנִ ִ
שר ח ֶֹד ׁשֵ .מת הַ ֵּבן אוֹ
הודה אוֹ ֵמרְׁ ,שמוֹ נָה ָע ָ ׂ
תוְׁ ,ש ּ ֵתי ׁ ָשנִ יםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ִהיא ְמנִ יקַ ּ ּ
ְ
ׁ ֶש ּ ֵמת הָ אָ ב ,ה ֲֵרי זֶה ּגֵ ט .הֲ ֵרי זֶה גִ ּטֵ ך ַעל ְמנָת ׁ ֶש ְּת ׁ ַש ּ ְמ ִׁשי אֶ ת אַ ָּבא ְׁש ּ ֵתי
יקי אֶ ת ְּבנִ י ְׁש ּ ֵתי ׁ ָשנִ יםֵ ,מת הַ ֵּבן אוֹ ׁ ֶש ּ ֵמת הָ אָ ב אוֹ
ׁ ָשנִ יםַ ,על ְמנָת ׁ ֶש ּ ָתנִ ִ
ׁ ֶשאָ ַמר הָ אָ ב ִאי אֶ ְפ ִׁשי ׁ ֶש ְּת ׁ ַש ּ ְמ ׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,שלּ ֹא בְ הַ ְק ּ ָפ ָדה ,אֵ ינוֹ גֵטַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרָּ ,כזֶה ּגֵ טְּ .כלָ ל אָ ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,כָ ל ַע ָּכבָ ה
ימ ּנָהֲ ,ה ֵרי זֶה ּגֵ ט:
ׁ ֶשאֵ ינ ָּה הֵ ֶ

רע"ב ) -ו( על מנת שתשמשי את אבא ,על
מנת שתניקי את בני  -בגמרא מוכח דכל
סתם שלא קבע זמן כמה תשמש את אביו או
כמה תניק את בנו ,כמפרש יום אחד דמי,
ונתקיים התנאי אם תשמש את אביו או תניק
את בנו יום אחד בלבד :כמה היא מניקתו -
כלומר כמה הוא זמן היניקה ,שאם הניקתו
יום אחד בזה הזמן ,נתקיים התנאי :שתי
שנים .רבי יהודה אומר י"ח חודש  -אבל
אם הניקה אותו אחר ששלמו ב' שנים לרבנן

וי"ח חדש לר' יהודה ,אין זו יניקה ,ולא
נתקיים התנאי .ואין הלכה כר"י :מת הבן -
ולא הניקתו כלל :או מת האב  -ולא שמשתו:
הרי זה גט  -דלאו לצעורה איכוין בתנאו,
אלא להרווחה דידיה ,והא לא אצטריך .ואם
היה יודע שימות אביו או בנו לא היה מתנה:
שלא בהקפדה  -אע"פ שהיא לא הכעיסתו,
ואין העכבה ממנה ,אינו גט .וכ"ש אם היה
בהקפדה :כזה גט  -הואיל ולא הקפידתו
ואין העכבה ממנה .ואין הלכה כרשב"ג:

רע"ב ) -ז( הגיע לאנטיפטרס  -מפרש
בגמרא משנה זו ,כגון דאתני שני תנאים ,אי

מטינא לגליל ,לאלתר ליהוי גיטא .ואי לא
מטינא לגליל ,אי משתהינן תלתין יומין ולא

יהודה
לשים יוֹ ם וְ הָ יָה הוֹ לֵ ְך ִמ ּ ָ
אתי ִמ ָּכאן וְ ַעד ְׁש ִׁ
)ז( ֲה ֵרי זֶה גִ ּטֵ ְך ִאם לֹא בָ ִ
אתי ִמ ָּכאן
יפ ְט ָרס וְ חָ זַרָּ ,בטֵ ל ְּתנָאוֹ  .ה ֲֵרי זֶה גִ ּטֵ ְך ִאם לֹא בָ ִ
יע ְלאַ נְ ִט ּ ַ
לַ ּגָ ִלילִ ,הגִּ ַ
ְ
יע ִלכְ פַ ר עוֹ ְתנַאי וְ חָ זַרָּ ,בטֵ ל
יהודה ,וְ ִהגִּ ַ
לשים יוֹ ם ,וְ הָ יָה הוֹ לֵ ך ִמ ּגָ ִליל ִל ּ ָ
ַעד ְׁש ִׁ
ְ
ְ
לשים יוֹ ם וְ הָ יָה הוֹ לֵ ך ִל ְמ ִדינַת
אתי ִמ ָּכאן ַעד ְׁש ִׁ
ְּתנָאוֹ ֲ .ה ֵרי זֶה גִ ּטֵ ך ִאם לֹא בָ ִ
ְ
יע ְל ַעכּ וֹ וְ חָ זַרָּ ,בטֵ ל ְּתנָאוֹ  .הֲ ֵרי זֶה גִ ּטֵ ך ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשאֶ עֱ בוֹ ר ִמ ְּכנֶגֶד
הַ ּיָם וְ ִהגִּ ַ
ְ
ְ
לשים יוֹ ם ,הָ יָה הוֹ לֵ ך ּובָ א ,הוֹ לֵ ך ּובָ א ,הוֹ ִאיל וְ לֹא נִ ְתיַחַ ד ִע ּ ָמ ּה ,הֲ ֵרי
ּ ָפנַיִ ְך ְׁש ִׁ
זֶה ּגֵט:
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אתינא ליהוי גיטא ,ואי לא ,לא ליהוי גיטא.
והלך והגיע לאנטיפרס שהוא סוף ארץ יהודה
וחזר קודם שלשים יום ,בטל הגט .דלא לגליל
מטא ,ולא אשתהי תלתין יומין :וכן אם היה
הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר עותנאי -
שהוא בקצה גבול הגליל :וכן אם היה הולך
למדינת הים והגיע לעכו  -שהוא בקצה
גבול של א"י וחזר בתוך ל' יום ,בטל הגט.
שהרי לא הלך למדינת הים וגם לא נשתהה ל'
יום :כל זמן שאעבור מנגד פניך ל' יום -
כשאשתהה ל' יום עובר מנגד פניך אז יהא
גט :והיה הולך ובא וכו'  -לאחר מכאן

כשישתהה ל' יום עובר מנגד פניה ,יהא גט.
ולא אמרינן הואיל ומעיקרא היה הולך ובא,
ניחוש שמא פייס קטטה שביניהם ובטל
גיטא ,דמאחר שלא נתייחד עמה בשעה שהיה
הולך ובא ,לא חיישינן שמא פייס .ולכי מקיים
תנאיה ושהה ל' יום עובר מנגד פניה ,הוי
גיטא .ובגמרא מוקי לה באומר בשעת התנאי
ע"מ כן אני מוסר לה הגט ,שתהא נאמנת
עלי כמאה עדים כל זמן שתאמר שלא באתי
ונתיחדתי ופייסתי .וכן הלכה .שאם לא אמר
כן בשעת התנאי ,חיישינן שמא יבא בעל
ויערער ויאמר פייסתי:

רע"ב ) -ח( אינו גט  -דכיון דלא אמר
מעכשיו ,משמע לאחר שנים עשר חודש יהא

גט ,והרי מת בתוך הזמן וצריכה ליבם:

ומת ְּבתוֹ ְך ְׁשנֵים
שר ח ֶֹד ׁשֵ ּ ,
אתי ִמ ָּכאן וְ ַעד ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
)ח( ה ֲֵרי זֶה גִ ּטֵ ְך ִאם לֹא בָ ִ
אתי ִמ ָּכאן וְ ַעד ְׁשנֵים
שר ח ֶֹד ׁש ,אֵ ינוֹ גֵ ט .הֲ ֵרי זֶה גִ ּטֵ ְך ֵמ ַע ְכ ׁ ָשיו ִאם לֹא בָ ִ
ָע ָ ׂ
ְ
שר ח ֶֹד ׁשֲ ,ה ֵרי זֶה ּגֵט:
ומת ְּבתוֹ ך ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁשֵ ּ ,
ָע ָ ׂ

בו גֵט
בו ּ ְ
אתי ִמ ָּכאן ַעד ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
)ט( ִאם לֹא בָ ִ
נו גֵ ט ְל ִא ְׁש ִּתיָּ ,כ ְת ּ
ות ּ
שר ח ֶֹד ׁש ִּכ ְת ּ
נו גֵט
בו ּ ְ
נו ְלאַ חַ ר ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ְּבתוֹ ְך ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ות ּ
שר ח ֶֹד ׁש ,אֵ ינוֹ גֵ טִּ .כ ְת ּ
שר ח ֶֹד ׁש וְ נ ְָת ּ
שר
בו ְּבתוֹ ְך ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש ,כָ ְת ּ
אתי ִמ ָּכאן וְ ַעד ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ְל ִא ְׁש ִּתי ִאם לֹא בָ ִ
בו
נו ְלאַ חַ ר ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש ,אֵ ינוֹ גֵטַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כזֶה ּגֵ טָּ .כ ְת ּ
ֹח ֶד ׁש וְ נ ְָת ּ
שר ח ֶֹד ׁש וָ ֵמתִ ,אם הַ ּגֵט קָ ַדם
נו ְלאַ חַ ר ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ְלאַ חַ ר ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש וְ נ ְָת ּ
ָדוע ,זוֹ ִהיא
יתה קָ ְד ָמה לַ ּגֵ ט ,אֵ ינוֹ גֵט .וְ ִאם אֵ ין י ּ ַ
יתה ,הֲ ֵרי זֶה ּגֵ ט .וְ ִאם ִמ ָ
לַ ּ ִמ ָ
רו ְמגֹ ֶר ׁ ֶשת וְ אֵ ינ ָּה ְמגֹ ֶר ׁ ֶשת:
ׁ ֶשאָ ְמ ּ

גמרא

 -גיטין דף לו' ע"א

תנן התם פרוסבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן
שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו' עמד והתקין פרוסבול וזה
הוא גופו של פרוסבול מוסרני לכם פלוני דיינין שבמקום פלוני שכל חוב
שיש לי אצל פלוני שאגבנו כל זמן שארצה והדיינים חותמים למטה או
העדים ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא
משמטא אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא דתניא רבי אומר וזה
דבר השמיטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע
ואחת שמיטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים בזמן
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שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים ותקינו רבנן דתשמט זכר
לשביעית ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה עמד והתקין
פרוסבול ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן
דתשמט אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר
דאמר רבי יצחק מנין שהפקר ב"ד היה הפקר שנאמ' וכל אשר לא יבוא
לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל
הגולה.
איבעיא להו כי התקין הלל פרוסבול לדריה הוא דתקין או דלמא לדרי
עלמא נמי תקין למאי נפקא מינה לבטוליה אי אמרת לדריה הוא דתקין
מבטלינן ליה אלא אי אמרת לדרי עלמא נמי תקין הא אין בית דין יכול
לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין מאי תא
שמע דאמר שמואל לא כתבינן פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא אי בבי
דינא דנהרדעא ואי סלקא דעתך לדרי עלמא נמי תקין בשאר בי דינא נמי
לכתבו:
רש"י על הגמרא
אינו משמט  -מאחר שכתב פרוסבול אינו
משמט חובו בשביעית :מוסרני לכם  -את
שטרותי שאתם תהיו נוגשים ואני לא אגוש
ולקמן מוקי דיש כח בידם להפקיע ממונו של
זה וליתן לזה במקום שיש סייג ותקנה:
והתקין הלל  -דלא תשמט ועקר דבר מן
התורה :בשביעית בזמן הזה  -והלל כרבי
סבירא ליה דאמר שביעית להשמטת מלוה
בזמן הזה דרבנן הוא ואע"ג דהלל בבית שני
הוה סבירא ליה לאביי דבבית שני הואיל ולא
היה יובל נוהג לא נהגו שמיטין מדאורייתא
ודאמרינן בערכין )דף לב( מנו יובלות לקדש
שמיטין מדרבנן קאמר ומצאתי בתלמידי
רבינו יצחק הלוי שכתב במסכת גיטין
בירושלמי מנין שאין השמיטה נוהגת אלא
בזמן שיובל נוהג שנאמר וזה דבר השמיטה
שמוט אחת שמיטת יובל ואחת שמיטת
שביעית אבל בת"כ ראיתי דשביעית נוהג
בזמן שאין יובל נוהג ואומר אני שהוא
מחלוקת:בזמן שאי אתה משמט קרקע -
כגון עכשיו שבטלה קדושת הארץ :אי אתה
משמט כספים  -ואף על פי שהשמטת

כספים חובת הגוף היא ואינה תלויה בארץ
ילפינן בהיקישא דלא נהגא :ואמור רבנן
דתשמט  -בזמן הזה :זכר לשביעית  -שלא
תשתכח תורת שביעית :ומי איכא מידי
דמדאורייתא לא משמטא שביעית  -בזמן
הזה כרבי :שב ואל תעשה  -והלוה הזה שב
ובטל ואינו עושה המצוה לפרוע את חובו ולא
עקר ליה בידים וכי האי גוונא מותר לעקור
דבר מן התורה כגון שופר ולולב ודומיהן
ביבמות בהאשה רבה )דף צ( דלא עקירה
בידים היא :רבא אמר  -לעולם בין לרבנן
דפליגי אדרבי ואמרי שביעית להשמטת מלוה
בזמן הזה דאורייתא ותקין הלל דלא תשמט
בין לרבי דאמר לאו דאורייתא ואמור רבנן
דתשמט לא תיקשי דבר דבדבר שבממון אין
כאן עקירת דבר מן התורה במקום סייג וגדר
דהפקר ב"ד בממון היה הפקר :לבטולי' -
להושיב ב"ד אי אכשור דרי שלא יהו מונעין
מלהלוות לבטל את תקנת הלל שאפילו כתב
פרוזבול ישמט :לא כתבינן פרוסבול  -דלא
אלים לאפקועי ממונא :אלא בי דינא דסורא
 -רב :בי דינא דנהרדעא  -שמואל דכי
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אמרה שמואל להך מילתא וכי איתשיל הך
שאלתא בבי מדרשא הוה בי דינא דרב אמי
ורב אסי והיינו דמשני דלמא כי תקון הלל

זוהר

נמי לדרי עלמא לא תקון אלא כגון בי דינא
דרב אמי ורב אסי:

– בלק דף קצו' ע"א

ּ ָפ ַתח ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר וְ אָ ַמר) ,ישעיה נ( ִמי בָ כֶ ם יְ ֵרא יְ ָי וְ גוֹ 'ַ .מאי ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל ַע ְב ּדוֹ .
יתי ְלבֵ י
הואַ .מאן ְ ּד ָרגִ יל ְל ֵמ ֵ
הַ אי ְק ָרא ּ ְ
מוהָ חַ ְב ַר ּיָיא ח ִּבצְ לוֹ ָתא ,וְ הָ ִכי ּ
אוק ּ
ְ
יה וְ אָ ַמר,
הוא ׁ ָש ִאיל ָעלֵ ּ
ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְלצַ ָּלאָ ה ,וְ יוֹ ָמא ח ֲָדא לָ א אָ ֵתיְ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
ֲש ִכים וְ אֵ ין נֹגַ ּה לוֹ ַ .מאי
ִמי בָ כֶ ם יְ ֵרא יְ ָי ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל ַע ְב ּדוֹ אֲ ׁ ֶשר הָ לַ ך ח ׁ ֵ
ימא ִּבנְ ִביאָ ה ,אוֹ גְּ בַ ר אַ ח ֲָראַ ,מאן יָהַ ב
ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל ַע ְב ּדוֹ ְּ .ב ַמאןִ .אי ּ ֵת ָ
יה ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל נְ ִביאָ ה ,אוֹ
נְ ִביאָ ה ,אוֹ גְּ בַ ר אַ ח ֲָרא ִלצְ לוֹ ָתאּ ִ .ד ְבגִ ין ְ ּדצַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
ִּדגְ בַ ר ְּב ָע ְל ָמא:
יה
הוא קוֹ לְּ ,דקָ ֵרי לֵ ּ
יהו ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבהַ ּ
הוא ְ ּדצַ ֵּלי צְ לוֹ ִתין ְּבכָ ל יוֹ ָמאִ ,א ּ
אֶ ָּלא הַ ּ
ְ
הו ַע ְב ּדוֹ וַ ַ ּדאיׁ .שוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל,
ומ ְׁש ְּת ַּבח ּ ֵב ּ
הואִ ּ ,
ְּ
יה ,וְ אָ ַמר ְ ּד ִאי ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהו
יהו ְ ּדנ ִָפיק ָעלֵ יהּ קוֹ ל ְ ּד ִא ּ
הוא ְ ּד ִא ְק ֵרי ַעבְ ּדוֹ ְׁ .שבָ חָ א ִע ָּלאָ ה ִא ּ
ְּב ַמאי קוֹ לְּ .בהַ ּ
ישא,
יהו ַעבְ ָ ּדא ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
יעיןּ ְ ,ד ִא ּ
ינון ְר ִק ִ
תוּ ְ ,דקָ לָ א ִא ְׁש ְּת ַמע ְּבכָ ל ִא ּ ּ
ַע ְב ּדוֹ  .וְ ּ
הוא ׁשוֹ ֵמ ַע ְּבקוֹ ל ַע ְב ּדוֹ :
וְ ָדא ּ
ְ
ְ
ֲש ִכים.
לויֵי הָ לַ ך ח ׁ ֵ
אֲ ׁ ֶשר הָ לַ ך ח ׁ ֵ
ֲש ִכים וְ אֵ ין ֹנגַ ּה לוֹ  ,וְ ִכי ְּבגִ ין ְ ּדלָ א אָ ָתא ְלצַ ּ
מוהָ  .אֲ בָ ל ַעד לָ א יִ ְת ַּכנְּ ׁש ּון יִ שְׂ ָראֵ ל ְלבָ ּ ֵתי ְּכנ ִֵס ּיוֹ ת ְלצַ ָּלאָ הִ ,ס ְט ָרא
אֶ ָּלא אוֹ ְק ּ
קון ַעל ָע ְל ִמין.
אַ ח ֲָרא קַ יְ ּ ָ
טון וְ יִ ּ ְפ ּ
ימא וְ סָ גִ יר ָּכל נְ הוֹ ִרין ִע ָּל ִאיןּ ְ ,דלָ א יִ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ּ
הוא
ומ ׁ ַש ְט ִטין ְּב ָע ְל ָמא ,וְ הַ ּ
נוק ָּבאְ ּ ,
ותלַ ת זִ ְמנִ ין ְּביוֹ ָמא אַ זְ לֵ י ְסטָ ר אַ ח ֲָראּ ְ ,דכַ ר וְ ּ ְ
ְּ
רוגָ א ְּכלָ ל:
ידן אַ ְתקָ ן ִלצְ לוֹ ָתאְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א הֲ וִ י ּ ַת ּ ָמן ִק ְט ּ
ִע ָ ּ
טורי חָ ׁש ּ ְ
וך ,וְ הַ ר
ינון אָ זְ לֵ י ִל ְמ ׁ ַש ְּט ָטאְּ ,ב ּ ֵ
ְּ
ידן ִלצְ לוֹ ָתאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
יהו ִע ָ ּ
וכ ֵדין ִא ּ
יחין ַּכוִ ּי נְ הוֹ ִרין ִע ָּל ִאין ,וְ נ ְַפקֵ י וְ ׁ ָש ִריאָ ן ַעל ָּב ּ ֵתי ְּכנ ִֵס ּיוֹ ת,
נִ ְׁש ּ ֶפהְּ ,כ ֵדין ּ ְפ ִת ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
יהו .וְ ּ ְ
ומ ְת ּ ַפ ְ ּלגָ ן נְ הוֹ ִרין ַעל ֵר ׁ ַ
ינון ְ ּדצַ ָּלאן צְ לוֹ ִתיןִ ּ ,
ְּב ֵר ׁ ֵ
ישיְ ּ
ישיהוֹ ן ְ ּד ִא ּ ּ
הוא ְ ּדלָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ַת ּ ָמן ,וְ אָ ַמר חֲבָ ל ַעל ּ ְפלַ נְ יָאְּ ,דהֲ וָ ה ָרגִ יל
הוא ׁ ָש ִאילַ ,על הַ ּ
ּ
ְ
ְ
טור ּיָא
ֲש ִכים וְ ִא ְתעֲ בָ ר ִמ ּקַ ּ ֵמי נְ הוֹ ִרין ,וְ הָ לַ ך ְל ׁ ַש ְּט ָטא ְּב ּ ַ
הָ כָ א ,וְ הַ ְׁש ּ ָתא ְ ּדהָ לַ ך ח ׁ ֵ
חולָ קָ א ,אֵ ין נֹגַ ּה
הוא נֹגַ ּה נְ הוֹ ָרא ְ ּדנ ִָהיר ,וְ לֵ ית )ליה( ּ ֵביהּ ּ
ְּב ָע ְל ָמא ,וְ נָפַ ק ֵמהַ ּ
ֵיה) .אין
ידו ִמ ּנ ּ
לוֹ ְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְת ּ ְפ ִליג וְ ׁ ַש ְריָא ַעל אַ ח ֲָרנִ ין ְ ּד ַת ּ ָמןַּ ,כ ָמה ָט ִבין ִא ְתאֲ ִב ּ
נוגה לו השתא דהלך חשכים( וְ ִאלּ ּו הֲוָ ה ּ ַת ּ ָמן ,יִ ְבטַ ח ְּב ׁ ֵשם יְ ָיִּ ,בכְ לָ לָ א ְ ּד ֶעבֶ ד
קַ ְד ָמאָ ה .וְ יִ ּ ׁ ָש ֵען ֵּבאלֹהָ יו ְּב ָרזָא ְ ּד ֶעבֶ ד ִּתנְ יָינָא:
נְבואָ ה ׁ ַש ְריָא עֲ לָ ךְ:
רוחַ
ּ
אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,אֶ ְל ָעזָר ְּב ִרי ,וַ ַ ּדאי ּ
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הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק י'
)יד( טעה ולא הזכיר הבדלה בחונן הדעת משלים תפלתו ואינו צריך לחזור וכן מי שלא
הזכיר על הנסים בחנוכה ובפורים ועננו בתפלת תענית אינו חוזר ומתפלל אחד יחיד
ואחד שליח ציבור ואם נזכר קודם שיעקור את רגליו אומר עננו כי אתה שומע תפלה
פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה יהיו לרצון אמרי פי וגו':
)טו( שכח ולא התפלל מנחה בערב שבת יתפלל ערבית שתים של שבת וכן ביום טוב
שכח ולא התפלל מנחה בשבת או ביום טוב מתפלל במוצאיהן ערבית שתים של חול
מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשנייה ואם הבדיל בשתיהן או לא הבדיל באחת מהן
יצא אבל אם לא הבדיל בראשונה והבדיל בשנייה חוזר ומתפלל תפלה שלישית מפני
שהראשונה לא עלתה לו מפני שהקדימה לתפלת ערבית וכל המתפלל שתי תפלות
אפילו שחרית ומוסף לא יתפלל זו אחר זו אלא ישהה בין תפלה לתפלה כדי שתתחונן
דעתו עליו:

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 -

טעון גניזה

