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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ג'
תורה -

במדבר פרק ח'

יו לַ עֲ בֹד
נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֵמאֵ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הָ ּ
)יא( וְ הֵ נִ יף אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ְּת ּ
יו
אֶ ת עֲ ֹ
נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֵמאֵ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הָ ּ
ב ַדת יְ הֹוָ ה) :יא( וְ הֵ נִ יף אַ הֲ רֹן אֶ ת ַה ְלוִ יִ ּם ְּת ּ
לַ עֲ ֹבד אֶ ת עֲ ב ַֹדת יְ הֹוָ ה:

קֳדם יְ ָי ִמן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וִ יהוֹ ן ְל ִמ ְפלַ ח יָת
אֲר ָמא ָ
)יא( וִ ִירים אַ הֲ רֹן יָת לֵ וָ אֵ י ָ

ּפו ְּלחָ נָא ַדיְ ָי:

שה אֶ ת הָ אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ אֶ ת
ֹאש הַ ּ ָפ ִרים וַ עֲ ֵ ׂ
כו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ
)יב( וְ הַ ְלוִ יִ ּם יִ ְס ְמ ּ
ֹאש הַ ּפָ ִרים
כו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ
הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה ְלכַ ּ ֵפר ַעל הַ ְלוִ יִ ּם) :יב( וְ הַ ְלוִ יִ ּם יִ ְס ְמ ּ
שה אֶ ת הָ אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ אֶ ת הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה ְלכַ ּפֵ ר ַעל הַ ְלוִ יִ ּם:
וַ עֲ ֵׂ

)יב( וְ לֵ וָ אֵ י יִ ְס ְמכוּן יָת יְ ֵדיהוֹ ן

קֳדם יְ ָי ְלכַ ּ ָפ ָרא ַעל לֵ וָ אֵ י:
אתא וְ יָת חַ ד עֲ לָ ָתא ָ
יש ּתוֹ ַר ּיָא וְ יַעֲ ּ ֵבד יָת חַ ד חַ ּ ָט ָ
ַעל ֵר ׁ
)יג(

נופָ ה לַ יהֹוָ ה:
וְ הַ עֲ ַמ ְד ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִל ְפנֵי אַ הֲ רֹן וְ ִל ְפנֵי בָ נָיו וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ ָתם ְּת ּ

נופָ ה לַ יהֹוָ ה) :יג( ו ְּתקֵ ם יָת לֵ וָ אֵ י
)יג( וְ הַ עֲ ַמ ְד ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִל ְפנֵי אַ הֲ רֹן וְ ִל ְפנֵי בָ נָיו וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ ָתם ְּת ּ
קֳדם אַ הֲ רֹן וְ קָ ָדם ְּבנוֹ ִהי ו ְּת ֵרם י ְָתהוֹ ן אֲ ָר ָמא קֳ ָדם יְ ָי:
ָ

יו ִלי הַ ְלוִ יִ ּם) :יד( וְ ִה ְב ַ ּד ְל ּ ָת אֶ ת
)יד( וְ ִה ְב ַ ּד ְל ּ ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִ ּם ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הָ ּ
יו ִלי הַ ְלוִ יִ ּם) :יד( וְ ַת ְפ ֵר ׁש יָת לֵ וָ אֵ י ִמ ּגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וִ יהוֹ ן ְמ ׁ ַש ּ ְמ ִׁשין קֳ ָד ַמי
הַ ְלוִ יִ ּם ִמ ּתוֹ ְך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הָ ּ
לֵ וָ אֵ י:

או הַ ְלוִ יִ ּם לַ עֲ ֹבד אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ ִטהַ ְר ּ ָת אֹ ָתם וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ ָתם
)טו( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן ָי ֹב ּ
ֹאו הַ ְלוִ יִ ּם לַ עֲ ֹבד אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ ִטהַ ְר ּ ָת אֹ ָתם וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ ָתם
נופָ ה) :טו( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן יָ ב ּ
ְּת ּ
נופָ ה:
ְּת ּ

)טו( וּבָ ַתר ּ ֵכן יַעֲ לוּן לֵ וָ אֵ י ְל ִמ ְפלַ ח יָת ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ו ְּת ַד ּ ֵכי י ְָתהוֹ ן ו ְּת ֵרם י ְָתהוֹ ן אֲ ָר ָמא:

נביא

– זכריה פרק ג' ז'-י' פרק ד' א'

)ז( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ִאם ִּב ְד ָרכַ י ּ ֵתלֵ ְך וְ ִאם אֶ ת ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִת ְׁשמֹר וְ גַ ם אַ ּ ָתה
יתי וְ גַ ם ִּת ְׁשמֹר אֶ ת חֲצֵ ָרי וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ַמ ְה ְל ִכים ּ ֵבין הָ ע ְֹמ ִדים הָ אֵ ֶּלה:
ּ ָת ִדין אֶ ת ּ ֵב ִ
)ז( כדנן אמר יי צבאות אם באורחן דתקנן קדמי תהך ואם ית מטרת מימרי תטר ואף את תדין לדמשמשין
בבית מקדשי ואף תטר ית עזרתי ובאחיות מיתיא אחיינך ואתן לך רגלין מהלכן בית שרפיא האלין:

יך הַ יּ ְֹׁש ִבים ְלפָ נ ָ
)ח( ְׁש ַמע נָא יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָ דוֹ ל אַ ּ ָתה וְ ֵר ֶע ָ
ֶיך ִּכי אַ נְ ׁ ֵשי מוֹ פֵ ת
מח) :ח( שמע כען יהושע כהנא רבא את וחברך דיתבין
הֵ ּ ָמה ִּכי ִהנְ נִ י ֵמ ִביא אֶ ת ַע ְב ִ ּדי צֶ ַ
קדמך ארי גברין כשרין למעבד להון נסין אינון ארי הא אנא מיתי ית עבדי משיחא ויתגלי:

אֲשר נ ַָת ִּתי ִלפְ נֵי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַעל אֶ בֶ ן אַ חַ ת ִׁש ְב ָעה ֵעינָיִ ם ִהנְ נִ י
)ט( ִּכי ִה ּנֵה הָ אֶ בֶ ן ׁ ֶ
ביוֹ ם אֶ חָ ד) :ט( ארי
ְמפַ ּ ֵתחַ ּ ִפ ּתֻ חָ ּה נְאֻ ם יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ּו ַמ ְׁש ִּתי אֶ ת עֲ וֹ ן הָ אָ ֶרץ הַ ִהיא ְּ
הא אבנא דיהבית קדם יהושע על אבנא חדא שבעא עינין חזיאן לה הא אנא גלי חזיתהא אמר יי צבאות
ואעדי ית חוב ארעא ההיא ביומא חד:

הו אֶ ל ּ ַתחַ ת ּ ֶגפֶ ן וְ אֶ ל ּ ַתחַ ת
יש ְל ֵר ֵע ּ
או ִא ׁ
הוא נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ִּת ְק ְר ּ
)י( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
תאֵ נָה) :י( בעדנא ההיא אמר יי צבאות תערעון גבר לחבריה לתחות פרי גופנוהי ולתחות פרי תינוהי:
ְּ
ְ
שנָתוֹ ) :א( ותב מלאכא
אֲשר יֵעוֹ ר ִמ ּ ְׁ
ֶׁ
יש
ירנִי ְּכ ִא ׁ
ָשב הַ ּ ַמ ְלאָ ך הַ ּדֹבֵ ר ִּבי וַ יְ ִע ֵ
)א( וַ יּ ׁ ָ
דממליל עמי ואעירני כגברא דמתער משנתיה:
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חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ג'
רש"י
)ז( אם בדרכי תלך  -וגם אני זאת אעשה לך.
אתה תדין את ביתי  -תשפוט ותהיה פקיד
על בית מקדשי .ונתתי לך מהלכים -
כתרגומו ובאחיות מיתיא אחיינך ואתן לך
רגלין דמהלכין בין שרפיא האלין ולפי פשוט
מבשרו על בניו שיזכו לעתיד .העומדים -
שרפים ומלאכי השרת שאין להם ישיבה:
)ח( אתה ורעיך  -חנניה מישאל ועזריה היו.
אנשי מופת  -גברין כשרין למיעבד להון
ניסין שאף להם נעשה נס .כי הנני מביא את
עבדי צמח  -כי עתה זרובבל פחת יהודה
קטן בחצר המלך אני מצמיח לו גדולה ושם
נתתיו לחן בעיני המלך למלאות שאלתו בבנין
הבית והעיר כמו שמפורש בעזרא דברי
נחמיה בן חכליה והוא זרובבל כדאמרינן
בסנהד':
)ט( כי הנה האבן  -יסוד הבית אשר יסדתם
בימי כורש ובטלו על ידיכם ואותו היסוד

כתובים

ועובי החומה היה מעט בעיניכם כמו
שמפורש בעזרא ובנבואת חגי .על אבן אחת
שבעה עינים  -סופו להרחיב על א' שבעה
וכן ת"י על אבנא חדא שבעא עינין חזיין לה
ולשון עינים לשון מראו' ולי נראה שבעה
עינים על שם עיני הקב"ה שבעיניו ולבו
להוסיף עליו על אחד שבעה לפי שדוגמתו
בנבואה זו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל
שבעה אלה עיני ה' המה משוטטים אלא
לימד שנתן עיניו להרבות כבוד הבית בבניינו.
הנני מפתח פתוחה  -מתיר קישוריה מפיר
עצת האויבים אשר כתבו שטנה לבטל
המלאכה .ומשתי  -והסירותי .ביום אחד -
לא ידעתי איזה יום) ,תו' ביום אשר התחילו
להוסיף על הבנין ימיש עון הארץ ותהי'
ברכה בפירותיו כי עכשיו מאיר' כמו שנ'
בנבואת חגי(:

– תהילים פרק עג' א'-ו'

)א( ִמזְ מוֹ ר ְלאָ סָ ף אַ ְך טוֹ ב ְליִ שְׂ ָראֵ ל ֱאל ִֹהים ְלבָ ֵרי לֵ בָ ב:

)א( תושבחתא על ידי דאסף ברם

טב לישראל אלהא לברירי לבא:

יו{ ַרגְ לָ י ְּכאַ יִ ן
}נ ָָט ּ

מ ַעט נטוי
)ב( וַ אֲ נִ י ִּכ ְ
רגלי כלמא דאזדעזעא אסתורי:

שפכה

ֲש ָרי:
כו{ א ׁ ֻ
} ׁ ֻש ּ ְפ ּ

ֵאתי ַּבהוֹ ְל ִלים ְׁשלוֹ ם ְר ׁ ָש ִעים אֶ ְראֶ ה:
ִּכי ִק ּנ ִ

)ג (
רשיעיא אחמי:

)ב( ואנא כזעיר אתמוטטא

)ג( ארום טננית במתלעביא בעדן די שלם

אולָ ם:
ִּכי אֵ ין חַ ְרצֻ בּ וֹ ת ְלמוֹ ָתם ּובָ ִריא ּ

)ד( ארום ליתיהון תוהין ומצטערין מטול יום

עו:
)ה( ַּבעֲ ַמל אֱנוֹ ׁש אֵ ינֵמוֹ וְ ִעם אָ ָדם לֹא יְ נ ֻּגָ ּ

)ה( בליעות גברין דמתעסקין באוריתא ליתיהון

)ד(
מיתתהון אתבעין מחשבתהון ופטים ואלים לבהון:

לעין ועם בני נשא צדיקי דסכלין יסורי לא מתכתשין:

רש"י
)א( אך טוב לישראל אלהים  -לפי שענין
המזמור מדבר בצרות הבאות על עובדי
המקום לכך פתח בו כך וזהו פירושו אע"פ
שאני צועק ומתמה על צרותיהם של ישראל
ידעתי כי הקב"ה טוב להם ולטובתם הוא

מביא עליהם את הרעה כדי לזכותם לחיי
העולם הבא:
)ב( ואני  -מטרם שומי זאת אל לבי כמעט
נטיו רגלי ושופכו אשורי לנטות מאחרי
המקום:
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)ג( כי קנאתי בהוללים  -במערבבי דרכיהם
אשר הייתי רואה את שלומם ,בהוללים
מערבבים כמו )ישעי' א'( סבאך מהול במים
)סא"א(:
)ד( כי אין חרצובות למותם  -לשון אסירה
כמו )ישעיה נ"ח( פתח חרצובות רשע ,מסגרי

משנה

כבלי רשע שאוסרין בהן העניים אף כאן אין
יסורין למיתתם המתים בהם מהם מתים
בריאים כאולם בלא יסורין ,ורבותינו פירשו
חרצובו' נוטריקון שאין חרידין ועצבין מיום
המיתה ,ד"א שאין הקב"ה מאחר צביונם
)פירוש רצונם(:

 -גיטין פרק ג'

סולֵ ּ .כיצַ ד ,הָ יָה עוֹ בֵ ר בַ ּ ׁש ּוק וְ ׁ ָש ַמע
)א( ָּכל ּגֵט ׁ ֶשנִּ ְכ ּ ַתב ׁ ֶשלּ ֹא ְל ׁש ּום ִא ּ ׁ ָשהָ ּ ,פ ּ
יש ּ ְפלוֹ נִ י ְמגָ ֵר ׁש אֶ ת ּ ְפלוֹ נִ ית ִמ ּ ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,וְ אָ ַמר ,זֶה
קוֹ ל סוֹ ְפ ִרים ַמ ְק ִריןִ ,א ׁ
ָתר ִמ ּ ֵכןָּ ,כ ַתב ְלגָ ֵר ׁש )בּ וֹ ( אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ
סול ְלגָ ֵר ׁש בּ וֹ  .י ֵ
ְׁש ִמי וְ זֶה ׁ ֵשם ִא ְׁש ִּתיָ ּ ,פ ּ
ָ
ָ
סול
וְ ְ
נִמלַ ְךְ ,מצָ אוֹ ֶּבן ִעירוֹ וְ אָ ַמר לוֹ ְׁש ִמי ְּכ ִׁש ְמך וְ ׁ ֵשם ִא ְׁש ִּתי ְּכ ׁ ֵשם ִא ְׁש ְּתךָ ּ ,פ ּ
ושמוֹ ֵתיהֶ ן ׁ ָשוִ יןָּ ,כ ַתב ְלגָ ֵר ׁש בּ וֹ אֶ ת
יו לוֹ ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים ּ ְׁ
ְלגָ ֵר ׁש בּ וֹ  .י ֵ
ָתר ִמ ּ ֵכן ,הָ ּ
ָתר ִמ ּ ֵכן ,אָ ַמר לַ ַּל ְבלָ ר ְּכתוֹ ב ְלאֵ יזוֹ
הַ גְּ דוֹ לָ ה ,לֹא יְ גָ ֵר ׁש בּ וֹ אֶ ת הַ ְּק ַט ּנָה .י ֵ
סול ְלגָ ֵר ׁש בּ וֹ :
ׁ ֶשאֶ ְרצֶ ה אֲגָ ֵר ׁשָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -א( כל גט .קול סופרים מקרין -
הגדולים מקרין לתלמידיהם ,כשיבא גט
לפניך כתבהו כך .והזכירו שם אינש בעלמא:
יותר מכן  -ולא זה בלבד שנכתב שלא לשם
גירושין אלא להתלמד ,אלא אף זה שנכתב
לשם גירושין גמורים ונמלך ,פסול :יתר מכן
היו לו ב' נשים כו'  -ולא זה בלבד שנכתב

שלא לשם גירושין של אדם זה ,פסול .אלא
אף זה שהיו לו שתי נשים שנכתב לשם גירושין
דהאי גברא ,פסול ,כיון שנכתב שלא לשם
גירושין של זו :גדולה וקטנה  -לאו דוקא:
יתר מכן אמר ללבלר וכו'  -הא קמ"ל דלא
אמרינן הוברר הדבר למפרע דבשעת כתיבה
נמי דעתיה אהא ואיכא גירושין דידיה ודידה:

רע"ב ) -ב( הכותב טופסי גיטין  -סופר
שרוצה שיהיו מזומנין אצלו ,שפעמים אדם בא
לשכרו והוא טרוד בשטרות אחרים :צריך
שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום
הזמן  -ובגמרא מוסיף אף מקום הרי את
מותרת לכל אדם :מפני התקנה  -התירו
לכתוב טופסי גיטין ושטרות שלא לשמן מפני
תקנת הסופר שיהיו מזומנים לו ,ובלבד

שישייר תורף לכתבו לשמה .וגזרינן תורף שאר
שטרות אטו תורף דגיטין :רבי יהודה פוסל
בכולן  -דגזר טופס אטו תורף ,ושאר שטרות
אטו גיטין :ר"א מכשיר בכולן  -דלא גזר
שאר שטרות אטו גיטין :חוץ מגטי נשים
שנאמר וכתב לה לשמה  -וגזרינן טופס אטו
תורף .והלכה כר"א:

)ב( הַ כּ וֹ ֵתב ָטפְ סֵ י גִ ִּטין ,צָ ִר ְ
ומקוֹ ם הַ זְ ּ ָמן.
ומקוֹ ם הָ ִא ּ ׁ ָשה ּ ְ
יש ּ ְ
יך ׁ ֶשיַּנִּ יחַ ְמקוֹ ם הָ ִא ׁ
ְׁש ָט ֵרי ִמ ְלוָ ה ,צָ ִר ְ
ומקוֹ ם
יך ׁ ֶשיַּנִּ יחַ ְמקוֹ ם הַ ּ ַמ ְלוֶהְ ,מקוֹ ם הַ לּ ֹוֶהְ ,מקוֹ ם הַ ּ ָמעוֹ ת ּ ְ
הַ זְ ּ ָמןְׁ .ש ָט ֵרי מֶ קַ ח ,צָ ִר ְ
ומקוֹ ם הַ ּ ָמעוֹ ת
ומקוֹ ם הַ ּמוֹ כֵ ר ּ ְ
יך ׁ ֶשיַּנִּ יחַ ְמקוֹ ם הַ לּ וֹ קֵ חַ ּ ְ
הודה ּפוֹ סֵ ל ְבכֻ ָּלןַ .ר ִּבי
ומקוֹ ם הַ זְ ּ ָמןִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ּ ַת ּקָ נָהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ש ֶדה ּ ְ
ומקוֹ ם הַ ּ ָ ׂ
ְּ
חוץ ִמגִּ ּטֵ י נ ִָׁשיםֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כד( וְ כָ ַתב לָ ּה,
אֶ ְל ָעזָר ַמ ְכ ִׁשיר ְּבכֻ ָּלןּ ,
ִל ְׁש ָמ ּה:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת בהעלותך יום ג'
סולְ .מצָ אוֹ
)ג( הַ ּ ֵמ ִביא גֵט וְ אָ בַ ד הֵ ֶ
נוְ ,מצָ אוֹ ְלאַ ְל ַתר ָּכ ׁ ֵשר .וְ ִאם לָ או ּ ָפ ּ
ימ ּ ּ
בַ ח ֲִפיסָ ה אוֹ בִ ְדלֻ ְס ְק ָמאִ ,אם ַמ ִּכירוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר .הַ ּ ֵמ ִביא גֵט וְ ִהנִּ יחוֹ זָקֵ ן אוֹ חוֹ לֶ ה,
הוא קַ ּיָםַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל הַ נְּ שׂ ּואָ ה לַ כּ ֹהֵ ן וְ הָ לַ ְך ַּב ְעלָ הּ
נוֹ ְתנוֹ לָ ּה ְּבחֶ זְ קַ ת ׁ ֶש ּ
הוא קַ יָּם .הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ חַ ּ ָטאתוֹ ִמ ּ ְמ ִדינַת
ִל ְמ ִדינַת הַ יָּם ,אוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּת ּ ָ
רומה ְּבחֶ זְ קַ ת ׁ ֶש ּ
הוא קַ ּיָם:
הַ ּיָםַ ,מ ְק ִר ִ
יבין אוֹ ָת ּה ְּבחֶ זְ קַ ת ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ג( לאלתר  -מיד .כשר :ואם לאו
פסול  -ודוקא שאבד במקום שהשיירות
מצויות ,דאיכא למימר מעוברים ושבים נפל.
אבל אם אבד במקום שאין השיירות מצויות,
אפילו לאחר זמן מרובה כשר .ואפילו אבד
במקום שהשיירות מצויות ,אם יש לעדים בו
סימן מובהק ,כגון שיאמרו נקב יש בו בצד
אות פלונית ,או שיאמרו מעולם לא חתמנו
בגט באלו השמות אלא בזה בלבד ,כשר,
ואפילו לאחר זמן מרובה :בחפיסא או
בדלוסקמא  -אמתחות שרגילין לתת בהם

שטרות ויש בהן סימן שהם שלו :אם מכירו
כשר  -מלתא באנפי נפשה היא .והכי קאמר,
מצאו בחפיסה או בדלוסקמא אע"פ שאינו
מכירו לגט ,או שמכירו לגט אע"פ שמצאו
בכל מקום ,כשר :נותנו לה בחזקת שהוא
קיים  -ולא חיישינן שמא מת ובטל שליחותו,
דאמרינן העמד דבר על חזקתו .אבל אם
נודע שמת קודם שהגיע גט לידה ,הגט בטל,
דאין גט לאחר מיתה :מקריבין אותה  -ולא
חיישינן שמא מתו בעליה ,וחטאת שמתו
בעליה למיתה עומדת:

מו אֶ ת ְ ּדבָ ָריו,
)ד( ְׁש ׁ ָ
לשה ְדבָ ִרים אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן ּ ַפ ְרטָ א ִל ְפנֵי חֲכָ ִמים וְ ִקיְ ּ ּ
יפוהָ כַ ְרקוֹ ם ,וְ ַעל הַ ְּס ִפינָה הַ ּ ִמ ּטָ ֶרפֶ ת ַּביָּם ,וְ ַעל הַ ּיוֹ צֵ א ִל ּדוֹ ן,
ַעל ִעיר ׁ ֶש ִה ִ ּק ּ
וס ִפינָה ׁ ֶשאָ בְ ָדה בַ יָּם ,וְ הַ ּיוֹ צֵ א
ׁ ֶשהֵ ן ְּבחֶ זְ קַ ת קַ יּ ִָמין .אֲבָ ל ִעיר ׁ ֶש ְּכבָ ׁ ָשהּ ַּכ ְרקוֹ םְ ּ ,
לֵ הָ ֵרג ,נוֹ ְתנִ ין עֲ לֵ יהֶ ן חֻ ְמ ֵרי חַ יִ ּים וְ חֻ ְמ ֵרי ֵמ ִתיםַּ .בת יִ שְׂ ָראֵ ל לַ כּ ֹהֵ ןּ ,ובַ ת כּ ֹהֵ ן
רומה:
ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,לֹא תֹ אכַ ל ַּב ְּת ּ ָ
רע"ב ) -ד( כרקום  -תרגום מצור כרכומין:
המטרפת  -ועדיין לא טבעה :לידון  -בדיני

נפשות :בת ישראל לכהן  -חומרי מתים :בת
כהן לישראל  -חומרי חיים:

)ה( הַ ּ ֵמ ִביא גֵט ְּבאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל וְ חָ לָ ה ,הֲ ֵרי זֶה ְמ ׁ ַש ְ ּלחוֹ ְּביַד אַ חֵ ר .וְ ִאם אָ ַמר לוֹ
נו ְּביַד אַ חֵ רֶ ׁ ,שאֵ ין ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשיְ ּהֵ א ִפ ְקדוֹ נוֹ
טוֹ ל ִלי הֵ ֶ
ימ ּנָה חֵ פֶ ץ ּ ְפלוֹ נִ י ,לֹא יְ ׁ ַש ְ ּלחֶ ּ ּ
ְּביַד אַ חֵ ר:
רע"ב ) -ה( המביא גט בארץ ישראל -
שאין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ :משלחו ביד
אחר  -ועושה שליח מאליו ולא בב"ד .ודוקא

חלה :ואם אמר לו  -בעל לשליח :טול לי
הימנה חפץ פלוני  -כשתתן לה את הגט .לא
ישלחנו ביד אחר:

ומ ׁ ַש ְ ּלחוֹ  ,וְ אוֹ מֵ ר ִל ְפנֵיהֶ ם
שה בֵ ית ִ ּדין ּ ְ
)ו( הַ ּ ֵמ ִביא גֵ ט ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ ּיָם וְ חָ לָ ה ,עוֹ ֶ ׂ
ְ
ֹאמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב
ובפָ נַי נֶחְ ּ ָתם .וְ אֵ ין הַ ּ ׁ ָש ִליחַ הָ אַ חֲרוֹ ן צָ ִריך ׁ ֶשיּ ַ
ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ְ
ובפָ נַי נ ְֶח ּ ַתם ,אֶ ָּלא אוֹ ֵמרְׁ ,ש ִליחַ ּ ֵבית ִ ּדין אָ נִ י:
ְּ
רע"ב ) -ו( עושה ב"ד  -שליח ,ומשלחו:
שליח ב"ד אני  -ומסתמא ב"ד עשו הדבר
בהכשרו .ושליח שני ממנה שליח שלישי עד

מאה ,וכולן בב"ד ,מדתנן במתניתין אין
השליח האחרון כו' אלא אומר שליח ב"ד אני:

יש עֲ לֵ יהֶ ן
)ז( הַ ּ ַמ ְלוֶה ָמעוֹ ת אֶ ת הַ כּ ֹהֵ ן וְ אֶ ת הַ ֵּלוִ י וְ אֶ ת הֶ ָענִ י ִל ְהיוֹ ת ַמ ְפ ִר ׁ
יש עֲ לֵ יהֶ ן ְּבחֶ זְ קַ ת ׁ ֶשהֵ ן קַ יּ ִָמין ,וְ אֵ ינוֹ חוֹ ׁ ֵשש ׁ ֶש ּ ָמא ֵמת הַ כּ ֹהֵ ן אוֹ
ֵמחֶ ְלקָ ןַ ,מפְ ִר ׁ
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תו צָ ִר ְ
יך ִל ּטֹל ְר ׁש ּות ִמן הַ ּיוֹ ְר ִׁשיןִ .אם ִה ְלוָ ן ִּב ְפנֵי
הַ ֵּלוִ י אוֹ הֶ עֱ ִׁשיר הֶ ָענִ יֵ .מ ּ
בֵ ית ִ ּדין ,אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ִל ּטֹל ְר ׁש ּות ִמן הַ ּיוֹ ְר ִׁשין:
רע"ב ) -ז( להיות מפריש עליהן מחלקן -
כשיפריש התרומה ימכרנה ויעכב הדמים
לעצמו בשביל חובו שיש לו על הכהן .ומעשר
ראשון ומעשר עני יעכב ויאכל בשביל החוב
שיש לו על הלוי ועל העני .אלא שמפריש
ממעשר ראשון תרומת מעשר לכהן .ואם הוא
רגיל ליתן תרומותיו ומעשרותיו לזה הכהן או
הלוי או העני שהלוה להן ,אין צריך לזכות
להם מעשרותיו ותרומותיו על יד אחר ,אלא
לוקחן לעצמו מיד אחר שיפרישם .אבל אם

רגיל ליתן תרומותיו ומעשרותיו לאחרים,
אינו יכול לעכבן בחובו ,עד שיזכה להם ע"י
אחר תחילה ,ואח"כ יחזור ויטלם בחובו :צריך
ליטול רשות מן היורשים  -שירשו מהם
קרקע משועבדת לבעל חוב ,צריך ליטול
מהם רשות אם רוצים לפרוע חוב זה
מתרומות ומעשרות הללו ,דשמא רוצים הם
ליקח מתנותיהן ולפרוע חוב מורישם ממקום
אחר:

ומ ַעשְׂ רוֹ תָ ,מעוֹ ת ִל ְהיוֹ ת
רומה ּ ַ
יש עֲ לֵ יהֶ ן ְּת ּ ָ
)ח( הַ ּ ַמנִּ יחַ ּ ֵפרוֹ ת ִל ְהיוֹ ת ַמ ְפ ִר ׁ
דו ,הֲ ֵרי
שר ׁ ֵשנִ יַ ,מפְ ִר ׁ
יש עֲ לֵ יהֶ ן ַמעֲ ֵׂ
ַמ ְפ ִר ׁ
יש עֲ לֵ יהֶ ן ְּבחֶ זְ קַ ת ׁ ֶשהֵ ן קַ יּ ִָמיןִ .אם אָ ְב ּ
לשה
הודה אוֹ ֵמרִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
מועַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
זֶה חוֹ ׁ ֵש ׁש ֵמ ֵעת ְל ֵעתּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן ׁ ַש ּ ּ ַ
וב ְׁש ַעת
ְפ ָר ִקים בּ וֹ ְד ִקין אֶ ת הַ יַּיִ ןְּ ,בקָ ִדים ׁ ֶשל מוֹ צָ אֵ י הֶ חָ גּ ,ובְ הוֹ צָ אַ ת ְס ָמ ַדרִ ּ ,
ְּכנִיסַ ת הַ ּ ַמיִ ם ַּבבּ ֹסֶ ר:
רע"ב ) -ח( המניח פירות להיות מפריש
עליהן כו'  -סומך על אלו ואוכל טבלים
אחרים שיש לו ,ואומר ,הרי תרומתן באותן
פירות שהקציתי לכך :ואם אבדו  -הלך
לבדקן ומצאן שאבדו :ה"ז חושש  -לאותן
טבלים שתקן בהבטחתן של אלו .ואם לא
אכלן צריך להפריש מהם ,שמא כשאמר הרי
תרומתן בפירות שהקציתי כבר היו אבודין:
מעת לעת  -של בדיקה .כשבדקן ומצאן
אבודין חושש שמא מאתמול בעת הזאת אבדו,
ואם עשאן מעשר תוך מעת לעת על פירות
אחרים צריך להפריש עליהם מספק .וטפי

גמרא

מהכי לא אחמור רבנן למיחש ,אלא סומכין
אחזקה :בודקין את היין  -שהניחו להיות
מפריש עליו ,צריך לבדקו ,שמא החמיץ ואין
תורמין מן החומץ על היין :בקדים של מוצאי
החג  -כשמנשבת רוח קדים במוצאי החג:
ובשעת כניסת מים  -כשהן כפול הלבן
נקראים בוסר .וכשהלחלוחית נכנסת וגדילה
בתוכו שיכול לעצור מהן כל שהוא ,היינו
כניסת מים .פירוש אחר ,היו כותשים הענבים
כשהן בוסר ונותנים לתוכו מים ועושים חומץ
לטבול .והלכה כרבי יהודה:

 -גיטין דף לא' ע"ב

רבי יהודה אומר בג' פרקים כו' :תנא בקידום של מוצאי החג של תקופה
תניא רבי יהודה אומר בג' פרקים מוכרין את התבואה לפני הזרע ובשעת
הזרע ובפרוס הפסח ובשלשה פרקים מוכרין את היין בפרוס הפסח ובפרוס
עצרת ובפרוס החג ושמן מעצרת ואילך למאי הלכתא אמר רבא ואיתימא
רב פפא לשותפין מכאן ואילך מאי אמר רבא כל יומא פירקיה הוא ויהי
כזרוח השמש וימן אלהים רוח קדים חרישית מאי חרישית אמר רב יהודה
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בשעה שמנשבת עושה תלמים תלמים בים אמר ליה רבה אי הכי היינו
דכתיב ותך השמש על ראש יונה ויתעלף אלא אמר רבה בשעה שמנשבת
משתקת כל הרוחות מפניה והיינו דכתיב אשר בגדיך חמים בהשקט ארץ
מדרום אמר רב תחליפא בר רב חסדא אמר רב חסדא אימתי בגדיך חמים
בשעה שהשקיט ארץ מדרום שבשעה שמנשבת משתקת כל הרוחות מפניה
רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא עלייהו אמר חד לחבריה
ניקום מקמיה דבר אוריין הוא אמר ליה אידך מקמי פלגאה ניקום אדהכי
אתא איהו לגבייהו אמר להו במאי עסקיתו אמרו ליה ברוחות אמר להו
הכי אמר רב חנן בר רבא אמר רב ד' רוחות מנשבות בכל יום ורוח צפונית
מנשבת עם כולן שאלמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת ורוח
דרומית קשה מכולן ואלמלא בן נץ מעמידה מחרבת כל העולם כולו
מפניה שנאמר המבינתך יאבר נץ יפרש כנפיו לתימן.
אמר רבא הכי אמר רב אשה מפלת בו ושמואל אמר אפילו מרגלית שבים
מרקבת בו רבי יוחנן אמר אפילו שכבת זרע שבמעי אשה מסרחת בו אמר
רב נחמן ]בר יצחק[ ושלשתן מקרא אחד דרשו כי הוא בין אחים יפריא
יבוא קדים רוח ה' ממדבר עולה ויבוש מקורו וגו' יבוש מקורו זו מקורה
של אשה ויחרב מעיינו זה שכבת זרע שבמעי אשה הוא ישסה אוצר כל
כלי חמדה זו מרגלית שבים אמר רבא עדי סוראה הוא דדייקי קראי מאי
כי הוא בין אחים יפריא אמר רבא אפילו שופתא בקופינא דמרא רפיא רב
יוסף אמר אפילו סיכתא בדפנא רפיא רב אחא בר יעקב אמר אפילו קניא
בכופתא רפיא :ה:
רש"י על הגמרא
של תקופה  -אם כבר נכנסה תקופת תשרי
אבל אם משכה תקופת תמוז עד כאן לא:
לשותפין  -שאין הא' יכול למכור שלא מדעת
חבירו חוץ לפרקים הללו אבל בפרקים הללו
אין צריך לימלך ואם מכר ונתייקר השער
לאחר זמן אין עליו כלום :פירקיה  -זמנו
למכור :בשעה שמנשבת עושה תלמים בים -
כתלם של מענית המחרישה דהיינו חרישית
לשון חרישה לפי שחזקה היא :היינו דכתיב -
בתמיה :ותך השמש  -הכתוב בא להעיד
שנתחמם העולם ואתה אומר שסיפר הכתוב
בכח גבורת סערותיה ולכך שינה בלשונו:
משתקת כל הרוחות מפניה  -כשהיא מנשבת
בשעת החום היא חמה מאוד ומבטלת צינת

כל הרוחות ולכך שינה הכתוב לקרותה
חרישית :כשמשקיט ארץ מדרום  -כשצינת
רוח דרומית שוקטת ומי הוא המשקיטה רוח
מזרחית משתיקתה שבשעה שמנשבת רוח
מזרחית משתקת כל הרוחות :פלגאה  -בעל
מריבה שהיתה לו מריבה עם מר עוקבא
שהיה אב ב"ד כדאמרי' בפ"ק )לעיל דף ז(
בני אדם העומדים עלי ובידי למוסרם
למלכות והוא היה גניבא כדמפרש התם :רוח
צפונית  -נוחה היא לא חמה ולא צוננת
וממתקת את שאר הרוחות :בן נץ  -מלאך
העשוי כנץ :מעמידה  -בכנפיו :יאבר  -לשון
אברתו יגדיל כנף :שכבת זרע  -תוך שלשה
ימים :מקורה של אשה  -עובר שבמעיה:
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שופתא  -בית יד :קופינא  -חור שבראש
המרא שקורין פושוי"ר ועל שם שדחוק בין
שני צדי החור קרי ליה בין אחים שמדובקין:

זוהר

סיכתא בדפנא  -יתד שבדופן :רפיא -
שמתייבש מחמת החום ורפה :קניא בכופתא
 -קנה הארוג בכפיפה :רפיא  -כמו יפריא:

– בהעלותך דף קנא' ע"א

קונָהָ א וְ כָ ל
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ,הַ אי ּ ַפ ְר ְׁש ָתא ,הָ א ִא ְּת ַמר עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְמנ ְַר ּ ָתא וְ ִת ּ
יבו )לעילא(
אֲמאי הָ ִכי זִ ְמנָא אַ ח ֲָרא .אֶ ָּלא ּ ֵכיוָ ן ִ ּדנְ שִׂ ִ
ַ
ַמה ְ ּדבָ ּה,
יאים ְק ִר ּ
יה ,אָ ָתא ְק ָרא וְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי עוֹ בָ ָדא
קונָא ְ ּד ִא ְת ֲחזֵי לֵ ּ
ְּ
קור ְּבנָא ְ ּד ַמ ְד ְּבחָ א ,וְ כָ ל ִּת ּ ּ
ילא ְמנ ְַר ּ ָתא ,וְ כָ ל בּ ּוצִ ינִ ין
קונָא ַעל יְ ָדא ְ ּדאַ ֲהרֹןּ ְ ,דהָ א ְל ֵע ָּ
ִ ּד ְמנ ְַר ּ ָתאּ ְ ,ד ִהיא ִּת ּ ּ
ַהֲרין כּ ָֹּלא:
)ס"א תקונין( ִּדילָ ּהַ ,על יְ ָדא ְ ּדאַ הֲ רֹן נ ִ
ולאַ ְת ְ ּקנָא לֵ י ּה ,וְ הָ א
יהְ ּ ,
יאין הֲווֹ ְלחַ נְּ כָ א לֵ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מ ְד ְּבחָ אְּ ,ת ֵריסָ ר נְ שִׂ ִ
הו ְּת ֵריסָ ר .וְ כ ָֹּלא
ְּ
ינון ְׁשבָ ִטיןְ ,לד' ִס ְט ִרין ,ד' ְּדגָ ִלים ,וְ כֻ ְ ּל ּ
מוהָ ְּת ֵריסָ ר ִא ּ ּ
אוק ּ
ילאְ .מנ ְַר ּ ָתא )דף קנ"א ע"ב( ִא ְת ְמנֵי ְּב ִׁשבְ ָעה בּ ּוצִ ינִ יןְ ,לאַ ְד ְלקָ א ַעל
ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ובנִ יסָ א
ָימאְ ּ ,
ומנ ְַר ּ ָתאַ ,על אָ ת קַ ּי ָ
ילאְ ּ .
יְ ָדא ְ ּדכַ ֲהנָא ,וְ ֹכ ָּלא ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
מוהָ ְּבעוֹ בָ ָדא ִ ּד ְמנ ְַר ּ ָתא:
ידת ,וְ הָ א ּ ְ
ִא ְת ָע ִב ַ
אוק ּ
ותא ְ ּדכ ָֹּלאּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,משלי כז(
ימי ַּכח ֲָדאְ ,לחֶ ְדוָ ָ
ומנ ְַר ּ ָתא ,קַ יְ ֵ
ימאָ הְ ּ ,
ומ ְד ַּבח ּ ְפנִ ָ
ּ ַ
ימאָ ה ְ ּד ֹכ ָּלא,
ימנָא ִ ּד ְת ֵרי ַמ ְד ְּבחָ ן הֲ ווֹ  ,חַ ד ּ ְפנִ ָ
וקט ֶֹרת יְ ַ ׂש ּ ַמח לֵ ב .וְ אוֹ ִק ְ
ׁ ֶש ֶמן ּ ְ
ימאָ ה נ ִָפיק ְלהַ אי
ומהַ אי ּ ְפנִ ָ
ותא .וְ חַ ד ְלבַ רְ ,לקָ ְרבָ א קָ ְר ְּבנִ יןֵ ּ .
ימא ְלחֶ ְדוָ ָ
וְ הַ אי קַ יְ ּ ָ
דוד .וְ ַעל
ומאן ְ ּדחָ ֵמי וְ יִ ְס ּ ָת ַּכל ,יִ נְ ַ ּדע חָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ הָ ,רזָא ְ ּד ִמ ָּלה ֲא ֹדנָי יְ ָֹ
ִּד ְלבַ רַ ּ ,
ָ ּדא לָ א ִא ְת ְק ַרב ְק ָט ְר ּ ָתא ,אֶ ָּלא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ֶש ֶמן ִא ְׁש ְּתכַ ח:
ולסַ ְ ּלקָ א מוֹ ָתנָאַ .מאי
הוא ְלחֶ ְדוָ הְ ּ ,
אַ ְׁש ַּכחְ נָא ְּב ִס ְפ ָרא ִ ּד ְׁשלֹמֹה ַמ ְל ָּכאְ ,קט ֶֹרת ּ
ירו,
דו וְ ִק ּ ׁש ּ ָ
ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ִדינָא ֵמהַ אי ִ ּד ְל ַּבר ִא ְׁש ְּתכַ ח ,וְ חֶ ְדוָ ָ
ורא ִ ּדנְ ִה ּ
ותא וְ חַ ּ
ימא .וְ כַ ד הַ אי אַ ְת ַערָּ ,כל ִ ּדינָא ִא ְס ּ ַת ָּלק
יה קַ יְ ּ ָ
ידו ּ ֵב ּ
הוא ּ ְפנִ ָ
ימאָ הּ ְ ,דכָ ל חֵ ּ
ֵמהַ ּ
ְ
ימא ְלבַ ְּטלָ א מוֹ ָתנָא ,וְ ַעל
ובגִ ין ָּכך ְקט ֶֹרת קַ יְ ּ ָ
ֵמהַ אי ,וְ לָ א י ִָכיל ְל ֶמ ְע ַּבד ִ ּדינָאְ ּ .
ינון
הוא ּ ְפנִ ָ
ימאָ ה .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
הוא ְ ּדכ ָֹּלא ,וְ ָדא ִא ְת ְק ִריב ְּבהַ ּ
ירו ּ
ָּדאְ ,קט ֶֹרת ְק ִׁש ּ
ֹאמר ִלי
יהו ְּכ ִתיב )ישעיה מט( וַ יּ ֶ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּ ְ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיָ ,עלַ יְ ּ
ַע ְב ִ ּדי אָ ּ ָתה יִ שְׂ ָראֵ ל וְ גוֹ ':
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ח'
)ד( וכיצד היא תפלת הציבור יהיה אחד מתפלל בקול רם והכל שומעים
בפחות מעשרה גדולים ובני חורין ושליח ציבור אחד מהם ואפילו היו
התפללו ויצאו ידי חובתן משלימין להם לעשרה והוא שיהיו רוב העשרה
וכן אין אומרים קדושה ולא קוראין בתורה ומברכין לפניה ולאחריה
בנביאים אלא בעשרה:

ואין עושין כן
מקצתן שכבר
שלא התפללו
ולא מפטירין
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)ה( וכן לא יהיה אחד מברך ברכת שמע והכל שומעים ועונין אחריו אמן אלא בעשרה
וזה הוא הנקרא פורס על שמע ואין אומרים קדיש אלא בעשרה ואין הכהנים נושאים
ידיהם אלא בעשרה והכהנים מן המנין שכל עשרה מישראל הם הנקראים עדה שנאמר
עד מתי לעדה הרעה הזאת וגו' והיו עשרה שהרי יצאו יהושע וכלב:

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
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