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חק לישראל – פרשת חוקת יום ג'
תורה -

במדבר פרק יט'

ָמים) :יא( הַ ּנֹג ֵַע ְ ּב ֵמת ְלכָ ל נֶפֶ ׁש אָ ָדם
ֹגֵע ְּב ֵמת ְלכָ ל נֶפֶ ׁש אָ ָדם וְ ָט ֵמא ִׁש ְב ַעת י ִ
)יא( הַ ּנ ַ
ָשא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין:
ָמים) :יא( ְּדיִ ְק ַרב ְּב ֵמ ָתא ְלכָ ל נ ְַפ ׁ ָשא ֶד ֱאנ ׁ ָ
וְ ָטמֵ א ִׁש ְב ַעת י ִ

יעי יִ ְטהָ ר וְ ִאם לֹא יִ ְתחַ ּ ָטא ַּב ּיוֹ ם
ישי ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
הוא יִ ְתחַ ּ ָטא בוֹ ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
)יב( ּ
יעי
ישי ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
הוא יִ ְתחַ ּ ָטא בוֹ ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
יעי לֹא יִ ְטהָ ר) :יב( ּ
ישי ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יִ ְטהָ ר וְ ִאם לֹא יִ ְתחַ ּ ָטא ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
יעי לֹא יִ ְטהָ ר) :יב( הוּא י ֵ ַּדי עֲ לוֹ ִהי ְּביוֹ ָמא
יעאָ ה לָ א יִ ְד ּ ֵכי:
יתאָ ה ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
יעאָ ה יִ ְד ּ ֵכי וְ ִאם לָ א י ֵ ַּדי עֲ לוֹ ִהי ְּביוֹ ָמא ְת ִל ָ
יתאָ ה ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ְת ִל ָ

ָמות וְ לֹא יִ ְתחַ ּ ָטא אֶ ת ִמ ְׁש ַּכן יְ הֹוָ ה ִט ּ ֵמא
)יג( ָּכל הַ ּנֹג ֵַע ְּב ֵמת ְּבנֶפֶ ׁש הָ אָ ָדם א ׁ ֶ
ֲשר י ּ
נִדה לֹא ז ַֹרק ָעלָ יו ָט ֵמא יִ ְהיֶה עוֹ ד
וְ נִכְ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל ִּכי ֵמי ָ ּ
מות וְ לֹא יִ ְתחַ ּ ָטא אֶ ת ִמ ְׁש ַּכן יְ הֹוָ ה
טֻ ְמאָ תוֹ בוֹ ) :יג( ָּכל הַ ּנֹג ֵַע ְ ּב ֵמת ְ ּבנֶפֶ ׁש הָ אָ ָדם אֲ ׁ ֶשר יָ ּ
ִט ּ ֵמא וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל ִּכי ֵמי נִ ָ ּדה לֹא ז ַֹרק ָעלָ יו ָט ֵמא יִ ְהיֶה עוֹ ד טֻ ְמאָ תוֹ בוֹ :
יתא ְבנ ְַפ ׁ ָשא ֶד ֱאנ ׁ ָָשא ִדי יְ מוּת וְ לָ א י ֵ ַּדי עֲ לוֹ ִהי יָת ַמ ְׁש ְּכנָא ַדיְ ָי ְסאַ ב וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י ֱאנ ׁ ָָשא הַ הוּא
)יג( ָּכל ְ ּדיִ ְק ַרב ְּב ִמ ָ
יה:
יה ּ ֵב ּ
אֲרי ֵמי אַ ָ ּדיו ָּתא לָ א ִאזְ ְ ּד ִריק ּו עֲ לוֹ ִהי ְמסָ אָ ב יְ הֵ י עוֹ ד ְסאוֹ ְב ֵת ּ
ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל ֵ

אֲשר ָּבאֹ הֶ ל
ָמות ְּבאֹ הֶ ל ָּכל הַ ָּבא אֶ ל הָ אֹ הֶ ל וְ כָ ל ׁ ֶ
)יד( זֹאת הַ ּתוֹ ָרה אָ ָדם ִּכי י ּ
מות ְ ּבאֹ הֶ ל ָּכל ַה ָּבא אֶ ל הָ אֹ הֶ ל וְ כָ ל
יִ ְט ָמא ִׁש ְב ַעת י ִ
ָמים) :יד( זֹאת הַ ּתוֹ ָרה אָ ָדם ִּכי יָ ּ
ֲשר ָּבאֹ הֶ ל יִ ְט ָמא ִׁש ְב ַעת ָי ִמים:
א ֶׁ

אֲרי יְ מוּת ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא ָּכל ְ ּד ָעלֵ ל ְל ַמ ְׁש ְּכנָא וְ כָ ל ִ ּדי
)יד( ָ ּדא אוֹ ַריְ ָתא ֱאנ ַׁש ֵ

ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין:

תוחַ
הוא) :טו( וְ ֹכל ְּכ ִלי פָ ּ
ֲשר אֵ ין צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל ָעלָ יו ָט ֵמא ּ
תוחַ א ׁ ֶ
)טו( וְ כֹל ְּכ ִלי פָ ּ
הוא::
א ֶׁ
ֲשר אֵ ין צָ ִמיד ּפָ ִתיל ָעלָ יו ָט ֵמא ּ

יע ַמ ּקַ ף עֲ לוֹ ִהי
)טו( וְ ֹכל ַמן ַ ּד ֲחסַ ף ּ ְפ ִתיחַ ְ ּדלֵ ית ְמגוּפַ ת ְׁשיִ ַ

ְמסָ אָ ב הוּא:

רש"י
)יב( הוא יתחטא בו  -באפר הפרה )ס"א
הזה(:
)יג( במת בנפש  -ואי זה מת של נפש האדם
להוציא נפש בהמה שאין טומאתה צריכה
הזאה )ולא טומאת שבעה( ד"א בנפש זו
רביעית דם )חולין עב( :את משכן ה' טמא -
אם נכנס לעזרה אפי' בטבילה בלא הזאת
שלישי ושביעי :עוד טמאתו בו  -אע"פ
שטבל:

נביא

)יד( כל הבא אל האהל  -בעוד שהמת
בתוכו:
)טו( וכל כלי פתוח ) -שם כח( בכלי חרס
הכתוב מדבר שאין מקבל טומאה מגבו אלא
מתוכו לפיכך אם אין מגופת צמידתו פתולה
עליו יפה בחבור טמא הוא הא אם יש צמיד
פתיל עליו טהור :פתיל .לשון מחובר בלשון
עברי וכן )בראשית ל( נפתולי אלהים נפתלתי
נתחברתי עם אחותי:

– שופטים פרק יא' יא'-טו'

ולקָ צִ ין וַ יְ ַד ֵּבר
ֹאש ּ ְ
ימו הָ ָעם אוֹ תוֹ עֲ לֵ יהֶ ם ְלר ׁ
)יא( וַ יֵּלֶ ְך יִ ְפ ּ ָתח ִעם זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד וַ יָּשִׂ
ּ
פה) :יא( ואזל יפתח עם סבי גלעד ומניאועמא יתיה
יִ ְפ ּ ָתח אֶ ת ָּכל ְ ּדבָ ָריו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּב ּ ִמצְ ּ ָ
עליהון לריש ולרבא וסדר יפתח ית כל פתגמוהי קדם יי במצפיא:

את אֵ לַ י
)יב( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יִ ְפ ּ ָתח ַמ ְלאָ כִ ים אֶ ל ֶמלֶ ְך ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן לֵ אמֹר ַמה ִ ּלי וָ לָ ְך ִּכי בָ ָ
ְל ִה ָּלחֵ ם ְּ
באַ ְרצִ י) :יב( ושלח יפתח אזגדין לות מלכא דבני עמון למימר מה לי ולך ארי אתיתא לותי
לאגחא קרבא בארעי:
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חק לישראל – פרשת חוקת יום ג'
ֹאמר ֶמלֶ ְך ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן אֶ ל ַמ ְלאֲכֵ י יִ ְפ ּ ָתח ִּכי לָ קַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת אַ ְרצִ י ַּבעֲ לוֹ תוֹ
)יג( וַ יּ ֶ
שלוֹ ם) :יג( ואמר
ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ֵמאַ ְרנוֹ ן וְ ַעד הַ ּיַבּ ֹק וְ ַעד הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ ַע ּ ָתה הָ ִׁשיבָ ה אֶ ְתהֶ ן ְּב ׁ ָ
מלכא דבני עמון לאזגדי יפתח ארי נסיב ישראל ית ארעי במסקיה ממצרים מארנונא ועד יובקא ועד
ירדנא וכען אתיב יתהן בשלם:

וַ ּיוֹ סֶ ף עוֹ ד יִ ְפ ּ ָתח וַ יִ ּ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ ִכים אֶ ל ֶמלֶ ְך ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן:

)יד(
אזגדין לות מלכא דבני עמון:

)יד( ואוסיף עדו יפתח ושלח

ֹאמר לוֹ כּ ֹה אָ ַמר יִ ְפ ּ ָתח לֹא לָ קַ ח יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת אֶ ֶרץ מוֹ אָ ב וְ אֶ ת אֶ ֶרץ ְּבנֵי
)טו( וַ יּ ֶ
ַע ּמוֹ ן) :טו( ואמר ליה כדנן אמר יפתח לא נסיב ישראל ית ארעא דמואב וית ארעא בני עמון:
רש"י
)יא( את כל דבריו  -התנאי שביניהם .לפני
ה' במצפה  -למקום שנאספו כולם ,שהשכינה

כתובים
וָ אֲחַ ּ ְׁשבָ ה לָ ַד ַעת זֹאת ָע ָמל

שורה על רוב צבור:

– תהילים פרק עג' טז'-כ'

הוא{ ְב ֵעינָי:
} ּ

)טז( וחשיבית למדע ית דא לעות הוא

יתם:
ַעד אָ בוֹ א אֶ ל ִמ ְק ְ ּד ׁ ֵשי אֵ ל אָ ִבינָה ְלאַ ח ֲִר ָ

)יז( עד זמן פורקנא דאיתי לות מקדשי

אַ ְך ַּב ֲחלָ קוֹ ת ּ ָת ִׁשית לָ מוֹ ִה ּ ַפ ְל ּ ָתם ְל ַמ ּ ׁש ּואוֹ ת:

)יח( ברם בקבליא שויתא להון דמיתנון

)טז(
בעיני:

היא

)יז(
אלהא אתבין לסופהון:
)יח(
לשהותא:

אֵ ְ
מו ִמן ַּב ָּלהוֹ ת:
פו ַת ּ ּ
יו ְל ׁ ַש ּ ָמה ְכ ָרגַ ע סָ ּ
יך הָ ּ

)יט(
אשתיצון מן אתרגשין:

ַּכחֲלוֹ ם ֵמהָ ִקיץ ֲא ֹדנָי ָּב ִעיר צַ ְל ָמם ִּת ְבזֶה:

)כ(
רבא באתער יתהון מן בית קבורתהון ברגז דמותהוןתבסר:

)יט( הכדין הוו לצדו כשעתא כלו

)כ( היך חלמא מן גבר דמתער יי ליום דינא

רש"י
)טז( ואחשבה  -בלבי .לדעת זאת  -מה היא
מדתו של הקב"ה כן הוא עמל בעיני נראית
היתה מדה זאת לי עמל ולא משפט:
)יז( עד  -אשר באתי .אל מקדשי אל  -אשר
בירושלים ,וראיתי מה שאירע בסנחרב ואז
הבינותי לאחרית הרשעים שהוא לאבדון
ואמרתי אך כל הטובה הבאה להם חלקות
הם שהקב"ה מחליק להם הדרך שלהם שתהא
נוחה וחלקה למען לא יתנו לב לשוב אליו
ויאבדו:

)יח( אך בחלקות תשית למו  -כל הטובה
הבאה להם שהרי סופם הפלתם למשואות:
)יט( מן בלהות  -מן שדים:
)כ( כחלום מהקיץ  -כשינה שאין לה קץ
שהוא שינת עולם כן היתה להם ויצא מלאך
ה' ויך במחנה אשור )ישעיה ל"ז( .אדני בעיר
צלמם תבזה  -בירושלים שהרעו עליה שם
נתבזה צלם דמותם ונשרפו כלם:
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משנה

 -גיטין פרק ו'

)א( הָ אוֹ ֵמר ִה ְתקַ ּ ֵבל ּגֵט זֶה ְל ִא ְׁש ִּתי אוֹ הוֹ לֵ ְך ּגֵ ט זֶה ְל ִא ְׁש ִּתיִ ,אם ָרצָ ה לַ חֲזוֹ ר,
ַיחֲזוֹ ר .הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ִה ְתקַ ּ ֵבל ִלי גִ ִּטיִ ,אם ָרצָ ה לַ חֲזוֹ ר ,לֹא ַיחֲזוֹ רְ .ל ִפיכָ ְך
ִאם אָ ַמר לוֹ הַ ַּב ַעל ִאי אֶ פְ ִׁשי ׁ ֶש ְּתקַ ּ ֵבל לָ ּה אֶ ָּלא הוֹ לֵ ְך וְ ֶתן לָ ּהִ ,אם ָרצָ ה
לַ ֲחזוֹ רַ ,יחֲזוֹ רַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ אוֹ ֶמ ֶרת טוֹ ל ִלי גִ ִּטיִ ,אם
ָרצָ ה לַ חֲזוֹ ר ,לֹא ַיחֲזוֹ ר:
רע"ב ) -א( האומר התקבל .אם רצה לחזור
יחזור  -דגט חוב הוא לה ואין חבין לאדם
שלא מדעתו :לא יחזור  -דכיון דאיהי
שויתיה שליח הרי הוא כידה ונתגרשה מיד

בקבלתו של זה :אף האומרת טול לי גיטי -
לשון קבלה הוא .והלכה כרבן שמעון בן
גמליאל:

)ב( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ִה ְתקַ ּ ֵבל ִלי גִ ִּטי ,צְ ִריכָ ה ְׁש ּ ֵתי ִכ ּ ֵתי עֵ ִדיםְׁ .שנַיִ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים
אשוֹ נִ ים וְ הֵ ן
ֵינו ִק ּ ֵבל וְ קָ ַרע ,א ֲִפלּ ּו הֵ ן הָ ִר ׁ
ֵינו אָ ְמ ָרה ּ ְׁ
ושנַיִ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְּבפָ נ ּ
ְּבפָ נ ּ
אשוֹ נִ ים וְ אֶ חָ ד ִמן הָ אַ חֲרוֹ נִ ים וְ אֶ חָ ד ִמצְ ָט ֵרף ִע ּ ָמהֶ ן.
הָ אַ חֲרוֹ נִ ים ,אוֹ אֶ חָ ד ִמן הָ ִר ׁ
הודה ,אֵ ין ְׁש ּ ֵתי
נַעֲ ָרה הַ ְמאֹ ָרסָ הִ ,היא וְ אָ ִביהָ ְמקַ ְּב ִלין אֶ ת גִּ ּ ָט ּה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
י ַָדיִ ם זוֹ כוֹ ת ְּכאֶ חָ ת ,אֶ ָּלא אָ ִביהָ ְמקַ ֵּבל אֶ ת גִּ ּ ָט ּה ִּב ְלבָ ד .וְ כֹל ׁ ֶשאֵ ינ ָּה יְ כוֹ לָ ה
ִל ְׁשמוֹ ר אֶ ת גִּ ּ ָט ּה ,אֵ ינָהּ יְ כוֹ לָ ה ְל ִה ְת ּגָ ֵר ׁש:
רע"ב ) -ב( צריכה  -להביא לפנינו שתי
כיתי עדים :שנים שיאמרו בפנינו אמרה  -לו
לקבלו :ושנים שיאמרו בפנינו קבל וקרע -
ובשעת השמד שנו ,שגזרו על המצות והיו
קורעים הגט מיד ,שלא ייראה :ואפילו הן כו'
 שהשנים שאמרה בפניהם הם עצמם ראוכשקבלו :או אחד מן הראשונים ואחד מן

האחרונים ואחד  -שלישי ,שנעשה עד בזו
ובזו ,מצטרף עמהם :היא ואביה  -או היא
או אביה .היא יש לה יד דהא גדולה היא.
ואביה נמי זכאי לקבלו :אינה מתגרשת -
ואפילו בקבלת אביה ,דכתיב )דברים כ"ד(
ושלחה מביתו ,מי שמשלחה ואינה חוזרת,
יצאה זו שמשלחה וחוזרת:

רע"ב ) -ג( במקום אחר פסול  -שהבעל
מקפיד שאין רצונו שילעיזו עליו שם :הרי
היא במקום פלוני  -אינו אלא כמראה
מקום ,שם תמצאנה :ורבי אליעזר מכשיר -

דסבר איהו דמדעתיה מגרש איכא קפידא,
איהי דבעל כרחה מתגרשת מראה מקום היא
לו .ואין הלכה כרבי אליעזר:

יע ּגֵט ְלי ָָדהְ .ל ִפיכָ ְך ִאם
)ג( ְק ַט ּנָה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ִה ְתקַ ּ ֵבל ִלי גִ ִּטי ,אֵ ינוֹ גֵ ט ַעד ׁ ֶשיַּגִּ ַ
ָרצָ ה הַ ַּב ַעל לַ ֲחזוֹ רַ ,יחֲזוֹ רֶ ׁ ,שאֵ ין קָ ָטן עוֹ ֶ ׂשה ׁ ָש ִליחַ  .אֲ בָ ל ִאם אָ ַמר לוֹ אָ ִביהָ ,
צֵ א וְ ִה ְתקַ ֵּבל ְל ִב ִּתי גִ ּ ָט ּהִ ,אם ָרצָ ה ְלהַ חֲזִ יר לֹא ַיחֲזִ יר .הָ אוֹ ֵמר ּ ֶתן ּגֵט זֶה
סול .ה ֲֵרי ִהיא ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִי
ְל ִא ְׁש ִּתי ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ּונְ ָתנוֹ לָ הּ ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ רָ ּ ,פ ּ
ונְתנוֹ לָ הּ ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ רָּ ,כ ׁ ֵשר .הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶשאָ ְמ ָרה ִה ְתקַ ֵּבל ִלי גִ ִּטי ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִי
ּ ָ
יעזֶר ַמכְ ִׁשיר .הָ בֵ א ִלי גִ ִּטי ִמ ּ ָמקוֹ ם
אֱל ֶ
סולַ .ר ִּבי ִ
וְ ִק ְּבלוֹ לָ ּה ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ רָ ּ ,פ ּ
ּ ְפלוֹ נִ י וֶ ה ֱִביאוֹ לָ ּה ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ רָּ ,כ ׁ ֵשר:

יע ּגֵט ְלי ָָד ּהִ .ה ְת ּקַ ּ ֵבל ִלי גִ ִּטי,
רומה ַעד ׁ ֶשיַּגִּ ַ
)ד( הָ בֵ א ִלי גִ ִּטי ,אוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּת ּ ָ
רומה
רומה ִמיָּדִ .ה ְתקַ ּ ֵבל ִלי גִ ִּטי ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,אוֹ כֶ לֶ ת ַּב ְּת ּ ָ
סורה לֶ אֱכוֹ ל ַּב ְּת ּ ָ
אֲ ּ ָ
יעזֶר אוֹ סֵ ר ִמיָּד:
יע ּגֵט ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ םַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ַעד ׁ ֶש ּיַגִּ ַ
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רע"ב ) -ד( הבא לי גטי אוכלת בתרומה -
אם אשת כהן היא .עד שיגיע גט לידה:
לאותו מקום  -שכך אמרה לו לא תהא
שלוחי אלא שם :ורבי אליעזר אוסר מיד -
משפירש מאצלה .ורבי אליעזר לטעמיה

דמכשיר כשקבלו במקום אחר ,דמראה מקום
היא לו ומשעת קבלה איגרשה לה ,לפיכך
משעה שפירש מלפניה אסורה ,שמא מצאו
חוץ לעיר וקבלו הימנו .ואין הלכה כר"א:

נו לָ ּהֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו
בו ִא ּגֶ ֶרת ּ ְ
בו גֵט ּ ְּ
ות ּ
נו ְל ִא ְׁש ִּתיּ ,גָ ְר ׁש ּוהָ ִּ ,כ ְת ּ
ות ּ
)ה( הָ אוֹ ֵמר ִּכ ְת ּ
אוי ,לֹא אָ ַמר
מוס ,עֲ שׂ ּו לָ הּ ָּכ ָר ּ
סוהָ  ,עֲ שׂ ּו לָ ּה ַּכנִּ ּ ּ
רוהָ ַ ּ ,פ ְרנְ ּ
נוִ ּ .פ ְט ּ
בו וְ יְ ּ ֵת ּ
יִ ְכ ְּת ּ
בו גֵט ְל ִא ְׁש ִּתי ,הֲ ֵרי
לוםָּ .ב ִר ׁ
יו אוֹ ְמ ִרים ,הַ ּיוֹ צֵ א בַ ּקוֹ לָ ר וְ אָ ַמר ִּכ ְת ּ
אשוֹ נָה הָ ּ
ְּכ ּ
רו לוֹ ַמר ,אַ ף הַ ְמפָ ֵר ׁש וְ הַ ּיוֹ צֵ א ִב ְׁשי ָָראַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
נו .חָ זְ ּ
בו וְ יִ ּ ֵת ּ
אֵ לּ ּו יִ ְכ ְּת ּ
זורי אוֹ מֵ ר ,אַ ף הַ ְמסֻ ָּכן:
ְׁש ּ ִ
רע"ב ) -ה( כתבו אגרת וכו'  -שהגט קרוי
אגרת שכך כתוב בו ואגרת שבוקין :פטרוה
לא אמר כלום  -דלמא לשון פטור וחובה
קאמר ,להקל מעליה חובות שחייבת :פרנסוה
 לשון עשיית צרכיה כמו מוציאים לפרנסהוכו' .הלכך לא ידעינן אי צרכי הגט הוא ,שלא
תהא זקוקה ליבם ,אי צרכי מלבוש וכסות

הוא :כנימוס  -כחוק .לא ידעינן אי חוק גט
אי חוק מזון וכסות .וכן כראוי :היוצא בקולר
 ליהרג בדין המלכות :ואמר כתבו  -אע"פשלא אמר תנו :יכתבו ויתנו  -דאגב פחדיה
טריד ולא פריש :המפרש  -לים :והיוצא
בשיירא  -למדבריות :המסוכן  -חולה.
והלכה כר"ש שזורי:

רע"ב ) -ו( ואמר כל השומע את קולו -
ופירש שמו ושם עירו :רצה לשחק בה -
הואיל ולא אמר תנו :מעשה בבריא  -מפרש
בגמרא דחסורי מחסרא והכי קתני ,ואם

הוכיח סופו על תחלתו ,הרי זה גט ,ומעשה
נמי בבריא וכו' .והלכה כרבן שמעון בן
גמליאל:

)ו( ִמי ׁ ֶשהָ יָה מֻ ְׁשלָ ְך לַ בּ וֹ ר וְ אָ ַמר ָּכל הַ ּ ׁשוֹ ֵמ ַע אֶ ת קוֹ לוֹ יִ ְכ ּתוֹ ב ּגֵ ט ְל ִא ְׁש ּתוֹ  ,הֲ ֵרי
שה
בו גֵט ְל ִא ְׁש ִּתיָ ,רצָ ה ְל ַ ׂשחֶ ק ָּב ּהַ .מעֲ ֶׂ
נו .הַ ָּב ִריא ׁ ֶשאָ ַמר ִכ ְת ּ
בו וְ יִ ּ ֵת ּ
אֵ לּ ּו יִ ְכ ְּת ּ
ֹאש הַ ּגַ ג וְ נָפַ ל וָ ֵמת .אָ ַמר ַר ָּבן
בו גֵ ט ְל ִא ְׁש ִּתי ,וְ ָעלָ ה ְלר ׁ
ְּבבָ ִריא אֶ חָ ד ׁ ֶשאָ ַמר ִּכ ְת ּ
רוחַ
רו חֲכָ ִמיםִ ,אם ֵמ ַעצְ מוֹ נָפַ ל ,הֲ ֵרי זֶה ּגֵ טִ .אם הָ ּ
ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,אָ ְמ ּ
תו ,אֵ ינוֹ גֵ ט:
ְ ּדחָ אַ ּ ּ

נו ְל ִא ְׁש ִּתי ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו
בו גֵט ּ ְ
נו גֵט ְל ִא ְׁש ִּתי אוֹ ִל ְׁש ׁ ָ
ות ּ
לשה ִּכ ְת ּ
)ז( אָ ַמר ִל ְׁשנַיִ ם ְּת ּ
רו לַ אֲחֵ ִרים
נו גֵט ְל ִא ְׁש ִּתי ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו י ְ
נו .אָ ַמר ִל ְׁש ׁ ָ
ֹאמ ּ
לשה ְּת ּ
בו וְ יִ ּ ֵת ּ
יִ ְכ ְּת ּ
ֹבוִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאָ ן ּ ֵבית ִ ּדיןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וְ זוֹ הֲלָ כָ ה הֶ עֱ לָ ה ַר ִּבי חֲנִ ינָא
וְ יִ ְכ ּת ּ
נו גֵ ט ְל ִא ְׁש ִּתי,
סוריןְ ,מקֻ ָּבל אָ נִ י ְּבאוֹ ֵמר ִל ְׁש ׁ ָ
יש אוֹ נוֹ ִמ ֵּבית הָ אֲ ּ ִ
ִא ׁ
לשה ְּת ּ
ינו
ֹבוִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאָ ן ּ ֵבית ִ ּדין .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יֵ ּ ,
ׁ ֶש ּי ְ
נומ ּ
רו לַ אֲחֵ ִרים וְ יִ ְכ ּת ּ
ֹאמ ּ
נו גֵט
נו ְמקֻ ָּב ִליןֶ ׁ ,שאֲ ִפלּ ּו אָ ַמר ְלבֵ ית ִ ּדין הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ִּבי ּ ׁ ָ
רושלַ יִ ם ְּת ּ
לַ ּ ׁ ָש ִליחַ  ,אַ ף אָ ּ
בו גֵט ְל ִא ְׁש ִּתי ,אֶ חָ ד כּ וֹ ֵתב
נו .אָ ַמר לַ עֲ ָ ׂ
ש ָרה ִּכ ְת ּ
בו וְ יִ ּ ֵת ּ
דו וְ יִ ְכ ְּת ּ
ְל ִא ְׁש ִּתיֶ ׁ ,שיִ ּ ְל ְמ ּ
ְ
בו ,אֶ חָ ד כּ וֹ ֵתב וְ כֻ ָּלם חוֹ ְת ִמיןְ .ל ִפיכָ ך ִאם ֵמת אֶ חָ ד
ּ ְׁ
ושנַיִ ם חוֹ ְת ִמיןֻ ּ .כ ְ ּלכֶ ם ְּכתֹ ּ
ֵמהֶ ןֲ ,ה ֵרי זֶה ּגֵט ָּבטֵ ל:
רע"ב ) -ז( אמר לשנים תנו גט לאשתי -
אע"ג דלא אמר כתבו ותנו ,הרי אלו יכתבו
בעצמן .ולא יאמרו לסופר אחר שיכתוב ,ולא

לעדים לחתום ,דלאו ב"ד שוינהו לצוות על
אחרים אלא עדים שוינהו ,והן הן שלוחיו הן
הן עדיו .ואם אמר לג' כתבו ותנו גט לאשתי,
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אע"פ שהן ראוין ליעשות ב"ד ,כיון דבהדיא
אמר להו כתבו ,לאו ב"ד שוינהו אלא עדים:
אמר לג' תנו  -ולא אמר כתבו :הרי אלו
יאמרו  -לעדים אחרים ,לכתוב ולחתום
וליתן ,מפני שעשאן ב"ד :מבית האסורים -

גמרא

משמו של ר"ע שהיה חבוש בבית האסורים:
נומינו לשליח  -אמרנו לרבי חנינא שנעשה
שליח בהלכה זו לאמרה בבית המדרש :ילמדו
 אם אינם יודעים לכתוב .ילמדו לכתוב עדשיכתבוהו הן בעצמן:

 -גיטין דף סד' ע"ב

וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה :תנו רבנן קטנה היודעת לשמור את
גיטה מתגרשת ושאינה יודעת לשמור את גיטה אינה מתגרשת ואיזו היא
קטנה יודעת לשמור את גיטה כל שמשמרת גיטה ודבר אחר מאי קאמר
אמר רבי יוחנן הכי קאמר כל שמשמרת דבר אחר מחמת גיטה מתקיף לה
רב הונא בר מנוח הא שוטה בעלמא היא אלא אמר רב הונא בר מנוח
משמיה דרב אחא בריה דרב איקא כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר אמר
רב יהודה אמר רבי יוחנן הכי קאמר כל שמשמרת דבר אחר מחמת גיטה
מתקיף לה רב הונא בר מנוח הא שוטה בעלמא היא אלא אמר רב הונא
בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא כל שמבחנת בין גיטה לדבר
אחר אמר רב יהודה אמר רבי אסי צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו
ואין זוכה לאחרים חפץ ומחזירו לאחר שעה זוכה בין לעצמו ובין לאחרים
כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי דא ודא אחת היא מאי דא ודא אחת
היא אמר רב חסדא אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים מתיב
רב חיננא וורדאן כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זו
לכל בני המבוי ומזכה להם ע"י בנו ובתו הגדולים וע"י עבדו ושפחתו
העברים האי שפחה היכי דמי אי דאתיא שתי שערות מאי בעיא גביה אלא
לאו דלא אתיא שתי שערות וקתני זוכה לאחרים שאני שיתופי מבואות
דרבנן אמר רב חסדא אישתיק וורדאן מאי הוה ליה למימר כל דתקון רבנן
כעין דאורייתא תקון ואידך כי אמרינן כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון
במילתא דאית לה עיקר מה"ת אבל מילתא דלית לה עיקר מן התורה לא:
רש"י על הגמרא
אינה מתגרשת  -דכתיב ושלחה מביתו מי
שמשלחה ואינה חוזרת יצתה זו שמשלחה
וחוזרת הכי דרשינן לה ביבמות בפרק חרש
שנשא )דף קיג( הלכך אפילו בקבלת אביה
אינה מתגרשת :כל שמשמרת דבר אחר
מחמת גיטה  -שאם אבדה גיטה משמרת

דבר אחר שאינו דומה לו וסבורה שהוא
גיטה :הא שוטה בעלמא היא  -ואין לך
משלחת וחוזרת יותר ממנה דמדלא קתני
שמשמרת שטר אחר מכלל דלאו שטר הוא
אלא מידי דלא דמי ליה] :צרור וזורקו[ -
קטן שנותנין לו צרור וזורקו וכשנותנין לו אגוז
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נוטלו :זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים -
אם זיכה אדם לחברו דבר ע"י אותו קטן
שמסר בידו החפץ ואמר זכה בחפץ זה לפלוני
לא זכה ואם בא הנותן לחזור חוזר :חפץ
ומחזירו לאחר שעה  -כשתובעין אותו ממנו:
זוכה אף לאחרים  -ומדרבנן :דא ודא  -שתי
תקנות אלו דינן שוה :מאי אחת היא -
שניהם לזכות או שניהם שלא לזכות :וורדאן

זוהר

 מאנשי וורדניא מקום :משתתפים במבוי -להיות כל החצרות מוציאין לתוכו ויטלטלו
בכולן :את החבית  -שהיין בתוכה לשיתוף
דסתם שיתוף ביין :מאי בעיא גביה  -הרי
היא יוצאת בסימנין :שיתופי מבואות דרבנן -
דמדאורייתא אין אסור להכניס ולהוציא אלא
מרשות היחיד לרשות הרבים :אשתיק וורדאן
 -נאלם שלא השיב תשובה על תירוץ זה:

– חוקת דף קפג' ע"א

אֲמאי ְל ֵעינֵי ָּכל הָ עֵ ָדה .אֶ ָּלאְּ ,בגִ ין ְ ּדאַ ֲהרֹן הֲוָ ה
ֲשר צִ וָ ּ ה וְ גוֹ 'ַ .
ֹשה ַּכא ׁ ֶ
וַ יּ ַַעשׂ מ ׁ ֶ
מ ׁ ֶשה
ֹשהּ .ו ֹ
רון ְ ּדהָ א ִא ְתנְ גִ יד ַעל יְ ָדא ְ ּדמ ׁ ֶ
ְר ִח ָ
ימא ְ ּד ַע ּ ָמא ,י ִַּתיר ִמכּ ָֹּלא ,וְ לָ א יֵי ְמ ּ
ְ
טורא ,וְ כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל הֲווֹ חָ ָמאןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
יקו ְל ּ ָ
ָמ ִׁשיך ְלאַ ֲהרֹן ְּב ִמ ִ ּליןַ ,עד ְ ּדסָ ִל ּ
יש לוֹ ן ְלאֶ ְל ָעזָר:
בושי ְ ּדאַ ֲהרֹן ,וְ אַ ְל ִּב ׁ
ֹשה ְל ּ ׁ ֵ
ְ ּדאַ ְפ ִׁשיט מ ׁ ֶ
ינון ְלאַ ֲהרֹן ַּכד סָ ִליק ְלכַ הֲ נָא,
ֹשה )נ"א ולאהרן( .אֶ ָּלא מ ׁ ֶ
ַמאי ַטעֲ ָמא מ ׁ ֶ
ֹשה אַ ְל ִּב ִׁש ּ
וכ ִתיב )ויקרא ח( וְ י ְַל ּ ֵב ׁש
ֹשה אֶ ת אַ ֲהרֹן אֶ ת ְּבגָ ָדיוְ ּ ,
הוא ִד ְכ ִתיב וְ י ְַל ּ ֵב ׁש מ ׁ ֶ
הֲ ָדא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
יה .וְ ּ ְ
ֹשה אַ ְע ֵ ּדי ִמ ּנֵיהּ ַ ,מה ְ ּדיָהַ ב לֵ ּ
אוֹ תוֹ אֶ ת הַ ּ ְמ ִעיל .הַ ְׁש ּ ָתא .מ ׁ ֶ
יה ְלאַ הֲ רֹן ִמכּ ָֹּלא,
יטו לֵ ּ
ֵיהַ ,מה ְ ּדיָהַ ב לֵ ּ
הוא אַ ְע ֵ ּדי ִמ ּנ ּ
יהו אַ ְפ ִׁש ּ
יה .וְ ַת ְרוַ ויְ ּ
ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְ
ֹשהְ ּ ,
הוא ְלגוֹ  .וְ ַעד ְ ּדאַ ְע ֵ ּדי מ ׁ ֶ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
מ ׁ ֶשה אַ ְע ֵ ּדי ְלבַ ר ,וְ ּ ְ
ּו ֹ
ֹשה:
חולָ קָ א ְ ּדמ ׁ ֶ
הוא לָ א אַ ְע ֵ ּדי ,ז ַָּכאָ ה ּ
ּ
ְ
קוד ׁ ָשא
הוא ָּב ֵעי ִּביקָ ֵריהוֹ ן .אַ ְת ִקין ּ ְ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיאְ ,ד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ַז ָּכאָ ה ּ
ְּב ִר ְ
הוא
יד ּ
ומ ִ ּד ֵ
ומנ ְַר ּ ָתא ְ ּד ַדהֲ בָ א ְ ּדנַהֲ ָראִ ּ .
הוא ְלאַ ֲהרֹןַ ,ע ְרסָ א ּ ְ
יה נ ִָטילֵ ,מהַ ּ
יך ּ
תו:
ְמנ ְַר ּ ָתא ְ ּדהֲ וָ ה ָ ּד ִליק ְּבכָ ל יוֹ ָמא ְּת ֵרי זִ ְמנֵי וְ אַ ְס ִּתים ּפ ּום ְמ ַע ְר ּ ָתא וְ נ ְַח ּ ּ
הודה אָ ַמרּ ,פ ּום ְמ ַע ְר ּ ָתא הֲוָ ה ּ ְפ ִתיחָ אְּ ,דכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל הֲ ווֹ חָ ָמאן ְלאַ הֲ רֹן
ִר ִּבי יְ ּ ָ
יה נ ִָפיק וְ ָעיִ יל ,וַ עֲ ָננָא חַ ד קָ ִאים
יה ,וְ ַע ְרסֵ ּ
ובוצִ ינָא ִ ּד ְמנ ְַר ּ ָתא ָ ּד ִליק קַ ּ ֵמ ּ
ׁ ָש ִכיבּ ּ ,
קו עֲ ָננֵי ָּכבוֹ ד,
ָעלֵ ּ
מו ְ ּדהָ א ִא ְס ְּתלָ ּ
עו יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדהָ א אַ ֲהרֹן ִמית .וְ חָ ּ
יהּ .וכְ ֵדין י ְָד ּ
מוהָ  .וְ ַעל ָ ּדא
או ָּכל הָ ֵע ָדה ִּכי גָ וַ ע אַ הֲ רֹן וְ גוֹ ' ,וְ הָ א ּ ְ
אוק ּ
הוא ִד ְכ ִתיב וַ יִ ּ ְר ּ
הֲ ָדא ּ
הו הֲ וָ ה:
גוב ִרין וְ ָנ ִׁשין וְ ָטףּ ְ ,דהָ א ְר ִח ָ
כו ְלאַ ֲהרֹן ָּכל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ לְ ּ ּ ,
ימא ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ָּב ּ
אֲתר
רו ְּב ָ
ישיןַ ,
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ,הָ נֵי ְּתלָ ָתא אָ ִחין ִע ָּל ִאין קַ ִ ּד ִׁ
אֲמאי לָ א ִא ְתקָ בָ ּ
אֲתר אַ ח ֲָרא .אֶ ָּלא ִאית
רו ,חַ ד הָ כָ א ,וְ חַ ד הָ כָ א ,וְ חַ ד ְּב ָ
חַ ד ,וְ ׁ ַשיְ ִ
יפין ִא ְת ַּב ְד ּ
יהִ ,מית ָּכל חַ ד וְ חַ דְּ ,בגִ ין ְלאַ ּגָ נָא
אֲתר ְ ּדבָ ָעאן יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִא ְס ּ ַת ְּכנָא ּ ֵב ּ
ְּדאַ ְמ ֵריַּ ,ב ָ
יהוִ .מ ְריָם ְּבקָ ֵד ׁש,
בון ,אֲבָ ל ָּכל חַ ד וְ חַ ד ִמית ַּכ ְ ּדקָ א ֲחזֵי ָעלַ יְ ּ
יהו ,וְ ִא ְׁש ּ ֵתזְ ּ
ָעלַ יְ ּ
הוא
ֹשה ַּכ ְ ּדקָ א ֲחזֵי לֵ ּ
ּ ֵבין צָ פוֹ ן ְל ָדרוֹ ם .אַ ֲהרֹן ִל ְס ַטר יְ ִמינָא .מ ׁ ֶ
יה .אָ ִחיד הַ ּ
טו◌רא ,אָ ִחיד
הוא ּ ּ ָ
יש ִל ְק ּ ָ
טורא ְ ּדאַ ֲהרֹן ,וְ כָ נִ ׁ
טורא ְל ּ ָ
ָּ
בור ָתא ְ ּד ִמ ְריָם ְלגַ ּ ֵבי הַ ּ
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טורא ִ ּד ְמ ַע ְב ֵרי ,וְ אָ ִחיד
ִל ְת ֵרי ִס ְט ֵרי .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְת ְק ֵרי הַ ר הָ עֲ בָ ִריםּ ִ ,ד ְת ֵרי ִס ְט ֵרי ּ ָ
ול ִס ְט ָרא ָ ּדא:
ְל ִס ְט ָרא ָ ּדא ּ ְ
ינון
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ יָּיא ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּ ְ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי .וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ ּ
ַז ָּכאָ ה ּ
ימא ְּב ָע ְל ָמא ָ ּדאְ ,ל ָד ֵרי ָ ּד ִרין.
כותהוֹ ן קַ יְ ּ ָ
אֲתר אַ ח ֲָראְּ ,ב ָע ְל ָמא אַ ח ֲָרא ִע ָּלאָ ה ,זְ ּ ְ
ַּב ָ
ְ
ֵירה ִא ְתגְּ זַר
הואּ ,וגְ ז ָ
וב ּ ָתא קַ ּ ֵמי ּ ְ
יבין ְּב ִתיּ ּ ְ
וב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ּ ַתיְ ִ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
ילא ,וְ אוֹ ַדע
יה ְל ֵע ָּ
ימי קַ ּ ֵמ ּ
הוא ְלצַ ִ ּדיקַ ּיָיא ְ ּדקַ יְ ֵ
ארי ּ ְ
יהוְּ ,כ ֵדין קָ ֵ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָעלַ יְ ּ
ְ
ינון ְמבַ ְּטלֵ י הַ ִהיא גְּ ז ֵָרה ,וְ חָ יֵיס ּ ְ
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל.
הוא ָעלַ יְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
לוֹ ן ,וְ ִא ּ ּ
ָ
יהו ְּכ ִתיב )ישעיה נח( וְ ָנחֲך יְ ָי ּ ָת ִמיד וְ גוֹ ':
ינון צַ ִ ּדיקַ ּיָיאּ ְ ,ד ָעלַ יְ ּ
ַז ָּכ ִאין ִא ּ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות פרה אדומה פרק א
)ז( כל המומין הפוסלין בקדשים פוסלין בפרה שנאמר אשר אין בה מום היתה יוצא דופן
או מחיר או אתנן או טרפה או שנרבעה פסולה שכל הפוסלין את הקדשים למזבח
פוסלין את הפרה ואף ע"פ שהיא כקדשי בדק הבית הואיל וקראה הכתוב חטאת ומותר
ליקח אותה מן העכו"ם ואין חוששין שמא רבעה העכו"ם שאינו מפסיד בהמתו יתירה
פרה על הקדשים שהעבודה פוסלת בה שנאמר אשר לא עלה עליה עול ובעגלה ערופה
אומר אשר לא עובד בה אשר לא משכה בעול מה עול האמור בעגלה עשה שאר
עבודות כעול אף עול האמור בפרה יפסול בה שאר עבודות כעול אלא שהעול פוסל
בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה ושאר עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה
כיצד קשר עליה העול אע"פ שלא חרש בה פסולה הכניסה לדוש אינה נפסלת עד
שידוש בה וכן כל כיוצא בזה רכב עליה נשען עליה נתלה בזנבה ועבר בה את הנהר
קפל עליה את המוסירה נתן טליתו עליה נתן עליה כסות של שקים פסולה קשרה
במוסרה אם היתה מורדת וצריכה שמירה כשירה ואם לאו פסולה שכל שמירה שאינה
צריכה משוי הוא עשה בה סנדל שלא תחלק פירש טליתו עליה מפני הזבובין כשירה
זה הכלל כל שהוא לצרכה כשירה לצורך אחר פסולה נעשית בה מלאכה מאליה או
שעלה עליה עול מאליו אם לרצונו פסולה שנאמר אשר לא עובד בה שאם עובד בה
לרצונו ה"ז כמי שעבד בה לפיכך אם שכן עליה העוף כשירה עלה עליה זכר פסולה
ואצ"ל שהמעוברת פסולה הכניסה לרבקה ודשה מאליה כשירה הכניסה כדי שתינק
ותדוש פסולה שהרי עשה לרצונו וכן כל כיוצא בזה:

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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