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חק לישראל – פרשת מטות יום ג'
תורה -

במדבר פרק ל'

ֲשר
נְד ֶריהָ וְ כָ ל ִא ּ ָסר א ׁ ֶ
מו ָּכל ָ
)יב( וְ ׁ ָש ַמע ִא ׁ ָ
יש ּה וְ הֶ ח ֱִר ׁש לָ ּה לֹא הֵ נִ יא אֹ ָת ּה וְ קָ ּ
מו ָּכל נְ ָד ֶריהָ
ָקום) :יב( וְ ׁ ָש ַמע ִא ׁ ָ
יש ּה וְ הֶ ח ֱִר ׁש לָ ּה לֹא הֵ נִ יא אֹ ָת ּה וְ קָ ּ
אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה י ּ
ָקום) :יב( וְ יִ ְׁש ַמע ַּבעֲ לַ ּה וְ יִ ְׁש ּתוֹ ק לַ ּה לָ א אַ ְע ִ ּדי י ַָת ּה וִ יקוּמוּן ָּכל
וְ כָ ל ִא ּסָ ר אֲ ׁ ֶשר אָ ְס ָרה ַעל נ ְַפ ׁ ָש ּה י ּ
נִ ְד ָרהָ א וְ כָ ל אֱסָ ֵרי )נ"א ,אֵ סָ ר( ִּדי אֲ סָ ַרת ַעל נ ְַפ ׁ ַש ּה יְ קוּמוּן:

ול ִא ּ ַסר
נְד ֶריהָ ּ ְ
יש ּה ְּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ ָּכל מוֹ צָ א שְׂ פָ ֶתיהָ ִל ָ
)יג( וְ ִאם הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹ ָתם ִא ׁ ָ
יש ּה ְ ּביוֹ ם
ישהּ הֲפֵ ָרם וַ יהֹוָ ה יִ ְסלַ ח לָ ּה) :יג( וְ ִאם הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹ ָתם ִא ׁ ָ
ָקום ִא ׁ ָ
נַפְ ׁ ָש ּה לֹא י ּ
יש ּה הֲ פֵ ָרם וַ יהֹוָ ה יִ ְסלַ ח לָ ּה:
ָקום ִא ׁ ָ
ׁ ָש ְמעוֹ ָּכל מוֹ צָ א שְׂ פָ תֶ יהָ ִלנְ ָד ֶריהָ ּ ְ
ול ִא ּסַ ר נ ְַפ ׁ ָש ּה לֹא י ּ

)יג(

וְ ִאם ַּב ּ ָטלָ א יְ בַ ּטֵ ל י ְָתהוֹ ן ַּב ְעלַ ּה ְּביוֹ ָמא ִדי ְׁש ַמע ָּכל אַ ּ ָפקוּת ִס ְפוָ ָתהָ א ְלנִ ְד ָרהָ א ו ְּלאֵ סַ ר נ ְַפ ׁ ַש ּה לָ א יְ קוּמוּן
קֳדם יְ ָי יִ ְׁש ְּתבֵ יק לַ ּה:
ַּבעֲ לַ ּה ַּב ּטֵ ִל ּנוּן ו ִּמן ָ

נו) :יד( ָּכל
יש ּה יְ פֵ ֶר ּ ּ
נו וְ ִא ׁ ָ
ימ ּ ּ
יש ּה יְ ִק ֶ
)יד( ָּכל נ ֵֶדר וְ כָ ל ְׁשבֻ ַעת ִא ּ ָסר ְל ַע ּנֹת נָפֶ ׁש ִא ׁ ָ
נו וְ ִא ׁ ָ
נ ֵֶדר וְ כָ ל ְׁשבֻ ַעת ִא ּסָ ר ְל ַע ּנֹת נָפֶ ׁש ִא ׁ ָ
נו) :יד( ָּכל נְ ַדר וְ כָ ל ִק ּיו ַּמת אֵ סָ ר
יש ּה יְ פֵ ֶר ּ ּ
יש ּה יְ ִקימֶ ּ ּ
ְלסַ ּגָ פָ א נְ פָ ׁש ַּבעֲ לַ ּה יְ קַ יְ ּ ִמ ּנוּן וּבַ עֲ לַ ּה יְ בַ ְּט ִל ּנוּן:

יש ּה ִמ ּיוֹ ם אֶ ל יוֹ ם וְ הֵ ִקים אֶ ת ָּכל נְ ָד ֶריהָ אוֹ אֶ ת
יש לָ הּ ִא ׁ ָ
)טו( וְ ִאם הַ ח ֲֵר ׁש ַיח ֲִר ׁ
ש ְמעוֹ ) :טו( וְ ִאם הַ ח ֲֵר ׁש
ֲשר ָעלֶ יהָ הֵ ִקים אֹ ָתם ִּכי הֶ ח ֱִר ׁש לָ ּה ְּביוֹ ם ׁ ָ
ָּכל אֱסָ ֶריהָ א ׁ ֶ
יש ּה ִמ ּיוֹ ם אֶ ל יוֹ ם וְ הֵ ִקים אֶ ת ָּכל נְ ָד ֶריהָ אוֹ אֶ ת ָּכל אֱסָ ֶריהָ אֲ ׁ ֶשר ָעלֶ יהָ הֵ ִקים
יש לָ ּה ִא ׁ ָ
יַ ח ֲִר ׁ
ש ְמעוֹ ) :טו( וְ ִאם ִמ ְׁש ּ ַתק יִ ְׁש ּתוֹ ק לַ ּה ַּבעֲ לַ ּה ִמ ּיוֹ ם ְליוֹ ם וִ יקַ ּיֵם יָת ָּכל נִ ְד ָרהָ א אוֹ
אֹ ָתם ִּכי הֶ ח ֱִר ׁש לָ ּה ְ ּביוֹ ם ׁ ָ
אֲרי ׁ ָש ֵתק לַ ּה ְּביוֹ ָמא ִד ְׁש ָמע:
יָת ָּכל אֱסָ ָרהָ א ִ ּדי עֲ לַ ּה קַ יַּם י ְָתהוֹ ן ֵ

ָשא אֶ ת עֲ וֹ נָהּ ) :טז( וְ ִאם הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹ ָתם
)טז( וְ ִאם הָ פֵ ר יָפֵ ר אֹ ָתם אַ ח ֲֵרי ׁ ָש ְמעוֹ וְ נ ָ ׂ
אַ ח ֲֵרי ׁ ָש ְמעוֹ וְ נ ָ ׂ
ָה) :טז( וְ ִאם ַּב ּ ָטלָ א יְ בַ ּטֵ ל י ְָתהוֹ ן ָּב ַתר ִ ּד ְׁש ָמע וִ יקַ ַּבל יָת חוֹ בַ ּה:
ָשא אֶ ת עֲ וֹ נ ּ

רש"י
)יד( כל נדר וכל שבועת אסר וגו'  -לפי
שאמר שהבעל מפר יכול כל נדרים במשמע
ת"ל לענות נפש אינו מפר אלא נדרי ענוי
נפש בלבד והם מפורשים במס' נדרים )דף
עט(:
)טו( מיום אל יום  -שלא תאמר מעת לעת
לכך נאמר מיום אל יום ללמדך שאין מפר

נביא

אלא עד שתחשך:
)טז( אחרי שמעו  -אחרי ששמע וקיים
שאמר אפשי בו וחזר והפר לה אפי' בו ביום:
ונשא את עונה .הוא נכנס תחתיה .למדנו
מכאן שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס
תחתיו לכל עונשין:

– יהושע פרק יג' כה'-כט'

בול י ְַעזֵר וְ כָ ל ָע ֵרי הַ גִּ ְל ָעד וַ חֲצִ י אֶ ֶרץ ְּבנֵי ַע ּמוֹ ן ַעד עֲ רוֹ ֵער
)כה( וַ יְ ִהי לָ הֶ ם הַ גְּ ּ
בה) :כה( והוה להון תחומא יעזר וכל קרוי גלעד ופלגות ארעא בני עמון עד ערוער
אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי ַר ָּ
די על אפי רבה:

בול ִל ְדבִ ר:
ומחֶ ְׁשבּ וֹ ן ַעד ָר ַמת הַ ּ ִמצְ ּ ֶפה ּובְ טֹנִ ים ּ ִ
)כו( ּ ֵ
ומ ּ ַמ ֲחנַיִ ם ַעד גְּ ּ

)כו( ומחשבון עד

רמת מצפיא ובטונים וממחנים עד תחום לדביר:

כות ִסיחוֹ ן ֶמלֶ ְך
)כז( ּובָ ֵע ֶמק ֵּבית הָ ָרם ּובֵ ית ְ
נִמ ָרה וְ סֻ כּ וֹ ת וְ צָ פוֹ ן י ֶֶתר ַמ ְמ ְל ּ
מזְ ָרחָ ה) :כז( ובמישרא בית הרם
חֶ ְׁשבּ וֹ ן הַ יּ ְַר ֵ ּדן ּוגְ בֻ ל ַעד ְקצֵ ה יָם ִּכ ּנ ֶֶרת עֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן ִ
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חק לישראל – פרשת מטות יום ג'
ובית נמרה וסכות וצפונא שאר מלכות סיחון מלכא דחשבון ירדנא ותחומיה עד סיפי ים גינוסר עברא
דירדנא מדינחא:

זֹאת ַנחֲלַ ת ְּבנֵי גָ ד ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם הֶ ָע ִרים וְ חַ צְ ֵריהֶ ם:

)כח(
קרויא ופצחיהן:

)כח( דא אחסנת בני גד לזרעיתהון

ַשה ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם:
ַשה וַ יְ ִהי לַ חֲצִ י ַמטֵ ה ְבנֵי ְמנ ּ ׁ ֶ
ֹשה לַ חֲצִ י ׁ ֵשבֶ ט ְמנ ּ ׁ ֶ
וַ יִ ּ ּ ֵתן מ ׁ ֶ

)כט(
ויהב משה לפלגות שבטיא דמנשה והוה לפלגות שבטיא .דבני מנשה לזרעיתהון:

)כט(

רש"י
)כה( וחצי ארץ בני עמון  -חצי מה שכבשו
מארץ בני עמון ומסיחון:
)כז( הירדן וגבל  -ירדנא ותחומיה ,הערים
על שפתו:

כתובים

)כח( הערים וחצריהם  -הערים המוקפות
חומה .וחצריהם  -ערי הפרזי בלא חומה:

– תהילים פרק עד' ג'-ז'

ימה פְ ָע ֶמ ָ
יך ְל ַמ ּ ׁ ֻשאוֹ ת נֶצַ ח ָּכל הֵ ַרע אוֹ יֵב ַּב ּק ֶֹד ׁש:
)ג( הָ ִר ָ

)ג( ארים אסתורך למשוק אומיא

לעלמין דבכל חיליה אבאיש בעל דבבא בקודשא:

גו צוֹ ְר ֶר ָ
מו אוֹ תֹ ָתם אֹ תוֹ ת:
יך ְּבקֶ ֶרב מוֹ עֲ ֶד ָך ָ ׂש ּ
ׁ ָשאֲ ּ

)ד(
אתותהון אתיא:

יִ וָ ּ ַדע ְּכ ֵמ ִביא ְל ָמ ְעלָ ה ִּב ְסבָ ְך ֵעץ קַ ְר ֻ ּד ּמוֹ ת:

)ה (
בסביך קיסיא למקטע בכולביא:

)ד( אכלין מעיקך במצע זמניך שוון

)ה( יצלף בקורנסא היך גבר דמרים ידי

ֹמון:
תוחֶ יהָ יָּחַ ד ְּבכַ ּ ִׁשיל וְ כֵ ילַ ּפוֹ ת יַהֲ ל ּ
וְ ַע ּ ָת ּ ִפ ּ ּ

)ו( וכדין גליפיהא גררין כחדא בקופיץ

לו ִמ ְׁש ַּכן ְׁש ֶמ ָך:
חו בָ אֵ ׁש ִמ ְק ָ ּד ׁ ֶש ָך לָ אָ ֶרץ חִ ְ ּל ּ
ִׁש ְל ּ

)ז( אדליקו בנורא בית מקדשא לארעא

)ו(
ובמפסלת דיוסטר מחין במרזופין:
)ז(
אפיסו משכן דאתקרי ביה שמך:

רש"י
)ג( הרימה פעמיך למשואות נצח  -הגבה
פעימות ובהלות שלך שיהו לאויביך למשואות
נצח על כל אשר הרע האויב בבית המקדש,
כן חברו מנחם עם ותפעם רוחו ,למשואות
לשון חורבן כמו שאיה )ישעיהו ו'( ,תשאה
שממה )סא"א(:
)ד( מועדך  -הוא בית המקדש אשר נאמר בו
ונועדתי לך שם .שמו אותותם  -כשגברה ידם
להחריבו אז שמו להם את אותות קסמיהם
שהם אותות אמת ומה הם הקסמים קלקל
בחצים שאל בתרפים:
)ה( יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות
 יודע האויב כשהיה מכה בשערי פתחיהמקדש שהוא כמביא מכותיו למעלה ברקיע

ומנין היה יודע שהרי היה רואה שהיה העץ
מסבך ואוחז את הקרדומות ובולען כמו
שאמרו רבותינו כולהו בלעתינהו חד תרעא
דירושלים ,בסבך עץ קרדומות לשון נאחז
בסבך )בראשית כ"ב( ,העץ סובך אותם והם
נסבכין בו:
)ו( ועתה  -אע"פ שהיה רואה שלפני הקב"ה
קשה לא נמנע מלהלום כל פתחיה וכל
שעריה יחד .בכשיל וכילפות  -כלי משחית
של נגרים הם ובקרדומות באו לה תרגום
יונתן בכשיליא ,כילפות לשון ערבי הוא כך
פירש דונש והוא מכלי הנגרים .יהלומון -
האויבים:
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משנה

 -גיטין פרק ט'

)א( הַ ְמגָ ֵר ׁש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ אָ ַמר לָ ּה הֲ ֵרי אַ ְּת מֻ ּ ֶת ֶרת ְלכָ ל אָ ָדם אֶ ָּלא ִל ְפלוֹ נִ יַ ,ר ִּבי
ֶנו לָ ּה
נו הֵ ֶ
אֱל ֶ
ִ
ימ ּנָה וְ ַיחֲזוֹ ר וְ יִ ְּתנ ּ ּ
יעזֶר ַמ ִּתיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִריןֵ ּ .כיצַ ד יַעֲ ֶ ׂשה ,יִ ְּטלֶ ּ ּ
ֹאמר לָ ּה ה ֲֵרי אַ ְּת מֻ ּ ֶת ֶרת ְלכָ ל אָ ָדם .וְ ִאם ְּכ ָתבוֹ ְבתוֹ כוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשחָ זַר
וְ י ַ
סול:
ְּ
ומחָ קוֹ ָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -א( המגרש .רבי אליעזר מתיר -
טעמא דר"א ,דכתיב )ויקרא כ"א( .ואשה
גרושה מאישה לא יקחו ,אפילו לא נתגרשה
אלא מאישה ,דאמר לה הרי את מגורשת
ממני ואי את מותרת לכל אדם ,פסולה
לכהונה .אלמא גט הוא והכא דשרייה לכל
אדם חוץ מזה ,מותרת לאחרים :וחכמים
אוסרים  -דאמרי איסור כהונה שאני ,שריבה
בהם הכתוב מצות יתירות ,ואע"ג דהוה גט
לפסלה לכהונה ,לא הוי גט להתירה לאחרים.
והלכה כחכמים .ולא אסרי רבנן אלא כשאמר
הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני ,או

חוץ מפלוני .אבל אי אמר לה הרי זה גטך על
מנת שלא תנשאי לפלוני ,מודו רבנן דהוי גט,
שהרי התירה לכל אדם במסירת הגט אלא
שהתנה עמה שלא תנשא לאותו פלוני ,והוה
כשאר תנאי בעלמא .ואסרי רבנן למגרש
לומר הרי זה גטך על מנת שתנשאי לפלוני,
שלא יאמרו נשותיהן נותנים זה לזה במתנה.
וכל תנאי שמתנה אדם בגט קודם כתיבת
הגט ,אע"פ שלא נכתב התנאי בתוכו ,הגט
פסול .אלא אחר שנתנו לידה מתנה מה שהוא
רוצה להתנות:

ולאָ ִח ְ
ולאָ ִב ְ
יך לָ ֶעבֶ ד וְ לַ ּנ ְָכ ִרי
יך ְלאָ ִחי ּ ְ
)ב( ֲה ֵרי אַ ְּת מֻ ּ ֶת ֶרת ְלכָ ל אָ ָדם אֶ ָּלא ְלאַ ָּבא ּ ְ
דושיןָּ ,כ ׁ ֵשר .הֲ ֵרי אַ ְּת מֻ ּ ֶת ֶרת ְלכָ ל אָ ָדם ,אֶ ָּלא
ולכָ ל ִמי ׁ ֶשאֵ ין לָ ּה ָעלָ יו ִק ּ ּ ִׁ
ְּ
ֲלוצָ ה ְלכֹהֵ ן הֶ ְדיוֹ טַ ,מ ְמז ֶֶרת ּונְ ִתינָה ְליִ שְׂ ָראֵ ל,
אַ ְל ָמנָה ְל ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ ל ,גְּ ּ ׁ ָ
רושה וַ ח ּ
דושין א ֲִפלּ ּו ָּבעֲ בֵ ָרה,
ולכָ ל ִמי ׁ ֶשיּ ֶׁש לָ הּ ָעלָ יו ִק ּ ּ ִׁ
ולנ ִָתיןְ ּ ,
ַּבת יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ְמזֵר ּ ְ
סול:
ּ ָפ ּ

רע"ב ) -ב( אלמנה לכהן גדול  -כיון
דקדושין תופסים בחייבי לאוין ,ולהאי לא

תפסי משום איסור אישות שבה ,אשתכח
דשייר בגיטא:

הודה אוֹ ֵמר ,וְ ֵדין ְ ּדיִ ְהוֵי
גופוֹ ׁ ֶשל ּגֵ ט ,הֲ ֵרי אַ ְּת מֻ ּ ֶת ֶרת ְלכָ ל אָ ָדםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
)ג ( ּ ּ
ְ
טורין ִל ְמהָ ך ְל ִה ְתנ ְָסבָ א ְלכָ ל
וקין וְ גֵט ּ ִפ ּ ּ ִ
רוכִ ין וְ ִא ּ ֶג ֶרת ִׁשבּ ּ ִ
ִל ִ
יכי ִמ ּנַאי סֵ פֶ ר ּ ֵת ּ
רור ,ה ֲֵרי אַ ְּת ַּבת חוֹ ִרין ,ה ֲֵרי אַ ְּת ְל ַעצְ ֵמךְ:
גופוֹ ׁ ֶשל ּגֵ ט ִׁש ְח ּ
גְּ בַ ר ְ ּד ִתצְ ַּביִ ןּ ּ .
רע"ב ) -ג( גופו של גט  -עיקר כתב הגט,
כך יכתבו בו :ודין די יהוי ליכי מינאי -
שצריך להוכיח בתוכו שעל ידי ספר זה הוא

מגרשה .ואי לא כתב ביה הכי ,אתו למימר
דבדיבור בעלמא גירשה ושטר ראיה בעלמא.
והלכה כרבי יהודה:

סו ִלין ,וְ ִאם נִ ּ ֵ ׂשאת ,הַ וָ ּלָ ד ָּכ ׁ ֵשרָּ .כ ַתב ִּב ְכ ָתב יָדוֹ וְ אֵ ין ָעלָ יו
)ד( ְׁש ׁ ָ
לשה גִ ִּטין ּ ְפ ּ
ֵע ִדים ,י ֵׁש ָעלָ יו ֵע ִדים וְ אֵ ין בּ וֹ זְ ָמן ,י ֶׁש בּ וֹ זְ ָמן וְ אֵ ין בּ וֹ אֶ ָּלא ֵעד אֶ חָ ד ,הֲ ֵרי
סולין ,וְ ִאם נִ ּ ֵׂשאת ,הַ וָ ּלָ ד ָּכ ׁ ֵשרַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר ,אַ ף ַעל
לשה גִ ִּטין ּ ְפ ּ ִ
אֵ לּ ּו ְׁש ׁ ָ
נְתנוֹ לָ ּה ִּב ְפנֵי ֵע ִדיםָּ ,כ ׁ ֵשר וְ גוֹ בָ ה ִמנְּ כָ ִסים
ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ָעלָ יו ֵע ִדים אֶ ָּלא ׁ ֶש ּ ָ
קון הָ עוֹ לָ ם:
ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדיםֶ ׁ ,שאֵ ין הָ ֵע ִדים חוֹ ְת ִמין ַעל הַ ּגֵ ט אֶ ָּלא ִמ ּ ְפנֵי ִת ּ ּ
רע"ב ) -ד( כתב בכתב ידו ואין עליו עדים
 -לרבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי ,כתב

ידו כמאה עדים דמי .ולר' אלעזר דאמר עדי
מסירה כרתי ,הואיל וכתב ידו הוא ,וכתב
ונתן קרינן ביה ,ואע"ג דליכא עדי מסירה
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כשר מדאורייתא ,וחכמים פסלוהו דלמא אתי
לאכשורי בכתב סופר :ואין בו זמן  -דזמן
תקנתא דרבנן הוא .אי משום פירות ,אי משום
שמא יחפה על בת אחותו ,כדאמרינן בפרק
שני :ואין בו אלא עד אחד  -איכא למ"ד
אכתב ידו קאי ,ורישא אשמעינן דאפילו אין

בו עד ,הולד כשר .והכא אשמעינן דאפילו יש
בו עד אחד לכתחלה לא .ואיכא למ"ד אכתב
סופר קאי ,ואפ"ה הולד כשר ,דסופר הוה
ליה במקום עד שני :תקון העולם  -שמא
ימותו עדי מסירה ויבא הבעל ויערער לומר
לא גרשתיה .והלכה כרבי אלעזר:

ושנֵיהֶ ם לָ זוֹ .
בו ,נוֹ ֵתן ְׁשנֵיהֶ ם לָ זוֹ ּ ְׁ
חו ְׁשנֵי גִ ִ
יטין ׁ ָשוִ ין וְ נִ ְת ָע ְר ּ
)ה( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְל ּ
ְ
בו כְ לָ ל ְּבתוֹ ך הַ ּגֵ ט,
ְל ִפיכָ ְך ,אָ בַ ד אֶ חָ ד ֵמהֶ ןֲ ,ה ֵרי הַ ּ ׁ ֵשנִ י ָּבטֵ ל .ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ָּכ ְת ּ
ופלוֹ נִ י ּ ְפלוֹ נִ ית ,וְ הָ ֵע ִדים ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטהֻ ּ ,כ ָּלן ְּכ ׁ ֵש ִרין וְ יִ ּנ ֵָתן
יש ּ ְפלוֹ נִ י ְמגָ ֵר ׁש ּ ְפלוֹ נִ ית ּ ְ
ִא ׁ
תוב טֹפֶ ס ְלכָ ל אַ חַ ת וְ אַ חַ ת וְ הָ עֵ ִדים ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ,אֶ ת
ְלכָ ל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת .הָ יָה כָ ּ
ׁ ֶשהָ ֵע ִדים נִ ְק ִרין ִע ּמוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ה( שני גיטין שוין  -בשמותיהם:
הרי השני בטל  -דלא ידעינן דמאן ניהו:
כלל  -זמן אחד לכולן ,בכך בשבת גירש פלוני
פלונית ופלוני פלונית :טופס לכל אחת  -זמן

לכל אחת ואחת ,בכך בשבת גירש פלוני
לפלונית ,והשלים הגט .ובכך בשבת גירש
פלוני לפלונית ,והשלים הגט ,וכן כולם.
והעדים מלמטן:

ושנֵי עֵ ִדים ִע ְב ִרים ָּב ִאים ִמ ּ ַתחַ ת זֶה ְל ַתחַ ת זֶה
)ו( ְׁשנֵי גִ ִּטין ׁ ֶש ְּכ ָתבָ ן זֶה ְּבצַ ד זֶה ּ ְׁ
אשוֹ נִ ים נִ ְק ָר ִאין
ושנֵי עֵ ִדים יְ וָ נִ ים ָּב ִאים ִמ ּ ַתחַ ת זֶה ְל ַתחַ ת זֶה ,אֶ ת ׁ ֶשהָ ֵע ִדים הָ ִר ׁ
ּ ְׁ
ִע ּמוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשרֵ .עד אֶ חָ ד ִע ְב ִרי וְ ֵעד אֶ חָ ד יְ וָ נִ י וְ עֵ ד אֶ חָ ד ִע ְב ִרי וְ ֵעד אֶ חָ ד יְ וָ נִ י ָּב ִאין
סולין:
ִמ ּ ַתחַ ת זֶה ְל ַתחַ ת זֶהְׁ ,שנֵיהֶ ן ּ ְפ ּ ִ
רע"ב ) -ו( שני גיטין שכתבן  -בשני דפין
זה בצד זה ,ושני עברים חתומים מתחת הגט
הראשון לתחת השני ,שם העד תחת הראשון
ושם אביו תחת השני .וכן עד שני תחתיו,
וחזרו וחתמו תחתיהם שני ישראלים הדרים
בארץ יון ,וחתמו בכתב יוני ,ודרך הכתב יוני
שהולך מן השמאל אל הימין ,נמצא שם העד
תחת הגט שני ,ושם אביו תחת הראשון :את
שהעדים הראשונים נקראים עמו כשר  -אם
העברים חתומים למעלה ,שדרך כתב עברי
שהולך מן הימין אל השמאל ,ונמצא שם העד
תחת הגט הימני ,ושם אביו תחת הגט
השמאלי ,הימני כשר .ואם היונים חתומים
למעלה ,השמאלי כשר .ששמות העדים תחת
השמאלי הם .וטעמא ,דחיישינן שמא העדים
האחרונים הפכו את כתבם לסדר שכתבו
העדים הראשונים ,שאם העברים היו
חתומים למעלה שהם הולכים מן הימני אל
השמאלי וחתמו על הגט הימני ,כשבאו שני
היונים לחתום תחתיהם הלכו גם הם מן
הימני אל השמאלי כסדר כתיבת העברים,

ונמצא שארבעתם חתמו על הגט הימני .וכן
אם היונים חתומים למעלה ,שמא הפכו
העברים שבאו אחריהם סדר כתב עברי,
והלכו מן השמאלי אל הימני ונמצאו ארבעתם
חתומים על השמאלי :ה"ג עד אחד עברי
ועד אחד יוני ,ועד אחד עברי ועד אחד יוני
באים מתחת זה לתח וטעמא ,דחיישינן שמא
העד עברי הראשון חתם על הגט הימני
הראשון כפי סדר כתב עברי ,והעד היוני
השני חתם על הגט השמאלי השני כפי סדר
כתב יוני שמתחילין מן השמאל ,והעד השלישי
העברי הפך כתב העברי והתחיל גם הוא
מהשמאל כמו היוני שלפניו ,ונמצא גם הוא
חתום על הגט השמאלי ,והעד היוני האחרון
חתום כדרכו מן השמאל אל הימין וגם הוא
חתום על השמאלי ,ונמצאו ג' עדים חתומים
על השמאלי ,ואחד בלבד חתום על הימני .או
בהפך שהעד השני היוני הפך כתבו לסדר
כתב עברי והתחיל מן הימין אל השמאל כמו
שחתם העד עברי הראשון ,והעד עברי
השלישי חתם כדרכו מן הימין ,ונמצאו שלשתן
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חתומים על הגט הימני הראשון ,והעד היוני
האחרון לבדו חתם כדרכו על הגט השמאלי.
ומשום דלא ידעינן בהי מינייהו חתימו תלתא

ובהי מינייהו לא חתים אלא חד ,שניהם
פסולין:

מו ֵע ִדים
)ז( ִׁשיֵּר ִמ ְקצָ ת הַ ּ ֵגט ּוכְ ָתבוֹ ַּב ַ ּדף הַ ּ ׁ ֵשנִ י ,וְ הָ ֵע ִדים ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטהָּ ,כ ׁ ֵשר .חָ ְת ּ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל זֶה
סולִ .ה ִ ּקיף ר ׁ
ְּבר ׁ
ֹאש הַ ַ ּדףִ ,מן הַ ַ ּצד ,אוֹ ֵמאַ ח ֲָריו ְּבגֵט ּ ָפ ׁש ּוטָ ּ ,פ ּ
סולין) .סוֹ פוֹ ׁ ֶשל זֶה ְּבצַ ד סוֹ פוֹ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל זֶה ,וְ הָ עֵ ִדים ָּבאֶ ְמצַ עְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפ ּ ִ
ְּבצַ ד ר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל זֶה ְּבצַ ד
נִק ִרין ִע ּמוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר( .ר ׁ
ׁ ֶשל זֶה ,וְ הָ ֵע ִדים ָּבאֶ ְמצַ ע ,אֶ ת ׁ ֶשהָ ֵע ִדים ְ
סוֹ פוֹ ׁ ֶשל זֶה ,וְ הָ עֵ ִדים ָּבאֶ ְמצַ ע ,אֶ ת ׁ ֶשהָ ֵע ִדים נִ ְק ִרין ְּבסוֹ פוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ז( בדף השני  -שאצלו ברוחב
המגילה :מן הצד  -בגליון של ימין הגט .או
בגליון השמאלי :או מאחוריו בגט פשוט -
שעדיו בתוכו :הקיף  -חיבר זה אצל זה:

שניהם פסולים  -שאין נקראת החתימה לא
עם זה ולא עם זה :את שהעדים נקרין
בסופו  -שגג חתימה כלפי סופו ,ולא שרגלי
חתימה כלפי ראשו ,כשר:

)ח( ּגֵט ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ ִעבְ ִרית וְ ֵע ָדיו יְ וָ נִ ית ,יְ וָ נִ ית וְ עֵ ָדיו ִעבְ ִריתֵ ,עד אֶ חָ ד ִע ְב ִרי וְ עֵ ד
יש ּ ְפלוֹ נִ י עֵ ד,
יש ּ ְפלוֹ נִ י ֵעדָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ּ ) .בן ִא ׁ
אֶ חָ ד יְ וָ נִ יָּ ,כ ַתב סוֹ פֵ ר וְ עֵ דָּ ,כ ׁ ֵשרִ .א ׁ
ְ
יו נְ ִקיֵּי הַ ַ ּד ַעת
יש ּ ְפלוֹ נִ י ֶּבן ִא ׁ
ָּכ ׁ ֵשרִ .א ׁ
יש ּ ְפלוֹ נִ י( ,וְ לֹא כָ ַתב ֵעדָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ כָ ך הָ ּ
שהְּ ,ביִ שְׂ ָראֵ לָּ ,כ ׁ ֵשר.
ירושלַ יִ ם עוֹ שִׂ יןָּ .כ ַתב חֲנִ יכָ תוֹ וַ חֲנִ יכָ ָת ּהָּ ,כ ׁ ֵשרּ ,גֵט ְמעֻ ּ ֶ ׂ
ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ָ
שה ַמה ּ ׁ ֶשיִ ּשְׂ ָראֵ ל אוֹ ְמ ִרים
סולּ .ובַ ּגוֹ יִ ם ,חוֹ ְב ִטין אוֹ תוֹ וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ עֲ ֵ ׂ
ּובַ ּגוֹ יִ םָ ּ ,פ ּ
לָ ְך ,וְ כָ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ח( כתב סופר ועד  -חתם סופר
ועד .דהוי להו שני עדים .ואשמעינן מתניתין
דלא חיישינן שמא הבעל לא צוה לחתום
לסופר ,אלא אמר לשנים אמרו לסופר
ויכתוב ,ולפלוני ופלוני עדים ויחתומו ,וחשו
הנך עדים לכסופא דספרא שיאמר איני
בעיניו כשר לעדות ,ואחתמוהו בלא רשותו
דבעל .להא לא חיישינן :חניכתו  -שם לווי
של משפחה :מעושה  -בחזקה :בישראל כשר

 אם אנסוהו בדין .כגון כל הנך דכופיןלהוציא ,או שהיתה אסורה לו .ואם אנסוהו
שלא כדין ,פסול .ופוסל מן הכהונה ,משום
ריח גט :ובנכרי  -כדין ,פסול ,ופוסל מן
הכהונה .שלא כדין ,אפילו ריח גט אין בו.
ומי שחייב ליתן גט מן הדין ואין כח בדייני
ישראל לכופו ,חובטין אותו ע"י נכרים,
שאומרים עשה מה שישראל אומר לך ,ונותן
הגט על פי דייני ישראל:

)ט( יָצָ א ְׁש ָמ ּה ָּב ִעיר ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשת ,הֲ ֵרי זוֹ ְמקֻ ֶ ּד ׁ ֶשתְ .מ ֹג ֶר ׁ ֶשת ,ה ֲֵרי זוֹ ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשת.
יש ּ ְפלוֹ נִ י אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ
אֲמ ְתלָ אּ ,גֵ ֵר ׁש ִא ׁ
אֲמ ְתלָ א .אֵ יזוֹ ִהיא ַ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א ׁ ָשם ַ
ִּ
אֲמ ְתלָ א:
דושיהָ סָ פֵ ק קָ רוֹ ב לָ ּה סָ פֵ ק קָ רוֹ ב לוֹ  ,זוֹ ִהיא ַ
ַעל ְּתנַאי ,ז ַָרק לָ ּה ִק ּ ּ ׁ ֶ
רע"ב ) -ט( יצא שמה בעיר מקודשת -
פנויה שיצא עליה קול ,פלונית נתקדשה היום
לפלוני .ולא קול הברה בלבד ,אלא כגון שהיו
נרות דולקות ומטות מוצעות ,ובני אדם
נכנסים ויוצאים ואומרים פלונית נתקדשה
היום :מגורשת הרי זו מגורשת  -ארישא
קאי ,האי איתתא דיצא עליה קול מקודשת
וחיישינן ליה ואסרנוה לינשא אלא לאותו

האיש ,אם חזר ויצא עליה קול מגורשת
שגרשה אותו פלוני שיצא לה קול קדושין
ממנו ,הרי זו מגורשת ומותרת לכל ,שהרי
קול שחששנו לו תחלה שוברו עמו :ובלבד
שלא יהא שם אמתלא  -שלא יהא עם הקול
של קדושין או של גרושין אמתלא ,טעם שהוא
שובר את כח הקול:
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)י( ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יְ גָ ֵר ׁש אָ ָדם אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ אֶ לּ א ִאם ּ ֵכן ָמצָ א בָ ּה ְ ּדבַ ר
ֶע ְרוָ הֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כד( ִּכי ָמצָ א בָ הּ עֶ ְרוַ ת ָ ּדבָ רּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
ֶאֱמר ִּכי ָמצָ א בָ ּה ֶע ְרוַ ת ָ ּדבָ רַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
אֲ ִפלּ ּו ִה ְק ִ ּדיחָ ה ַת ְב ִׁשילוֹ ֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ימ ּנָהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר וְ הָ יָה ִאם לֹא ִת ְמצָ א חֵ ן ְּב ֵעינָיו:
אֲ ִפלּ ּו ָמצָ א אַ חֶ ֶרת נָאָ ה הֵ ֶ
רע"ב ) -י( אפילו הקדיחה תבשילו -
שרפתהו ע"י האור או ע"י מלח .דדרשי בית
הלל ערות דבר ,או ערוה או דבר ,כלומר
שאר דבר סרחון שאינו ערוה :רבי עקיבא
אומר אפילו מצא אחרת נאה ממנה  -ודריש

גמרא

קרא הכי ,אם לא תמצא חן של נוי בעיניו ,או
אם מצא בה ערוה ,או דבר של סרחון ,על כל
אחד משלשה דברים הללו יכול לגרש .והלכה
כבית הלל:

 -גיטין דף צ' ע"א

רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת :במאי קא מיפלגי בדריש לקיש דאמר
ריש לקיש כי משמש בד' לשונות אי דלמא אלא דהא בית שמאי סברי
]והיה אם לא תמצא חן בעיניו[ כי מצא בה ערות דבר דהא מצא בה ערות
דבר ורבי עקיבא סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה ערות דבר
אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא בה לא ערוה ולא דבר מהו אמר ליה
מדגלי רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר
קאי התם הוא דגלי רחמנא אבל הכא מאי דעבד עבד .אמר ליה רב
משרשיא לרבא אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו קרי
עליה אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך תניא היה רבי מאיר
אומר כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב נופל
לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל
בפני אשתו ויוצא ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו וזו
היא מדת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה ויש לך אדם שזבוב
נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו
יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני
אדם .עם בני אדם סלקא דעתך אלא במקום שבני אדם רוחצין ,זו מצוה מן
התורה לגרשה שנאמר כי מצא בה ערות וגו'.
כי שנא שלח רבי יהודה אומר אם שנאתה שלח רבי יוחנן אומר שנאוי
המשלח ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שני דאמר רבי אלעזר כל
המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר וזאת שנית
תעשו כסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה מאין ]עוד[ פנות אל המנחה
ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך
אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך:
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רש"י על הגמרא
כי משמש בארבע לשונות  -במקום ארבע
לשונות הללו נכתב כי בתורה במקום אם
במקום פן במקום אלא במקום אשר במקום
אם כמו כי ימצא בקרבך כי יקרא כי תראה
חמור כי תפגע כולהו משמע לכשיארע
כלומר אם יהיה כך וכן רובן במקום אלא
לסתור דבר האמור למעלה לומר אינו כן
אלא כן כמו ויאמר לא כי צחקת אינו כן
כדבריך אלא צחקת וכן אל תקפוץ את ידך כי
פתוח תפתח לו אלא פתוח תפתח לו וכמו לא
כי ברחוב נלין לא נסור אל ביתך אלא ברחוב
נלין וכן הרבה במקום פן כי תאמר בלבבך
רבים וגו' לא תירא מהם וגו' אין אתה יכול
לפרש בלשון אם לומר אם תאמר בלבבך וגו'
לא תירא מהם הא אם לא תאמר תירא מהם
אין זה נכון ולא בלשון אלא אבל נדרש הוא
בלשון פן לומר שלא תאמר כן ובתמיה נדרש
כלומר וכי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה
ותירא מהם וכן כי תאמרו מה נרדף לו
לעולם לא תשיבו אל לבבכם לומר מה נרדף
לו וכן כל כי הסמוכין לאף אף כי תאמר לא
תשורנו אף כי אנכי אעננו כולן נדרשין בלשון
תימה הלכך סוף פירוש מלמדך פן תאמר כן
ועוד משמש בלשון דהא דהיינו אשר או מפני
כלומר ליתן טעם ליישב דבר שלמעלה הימנו
כמו לא צחקתי כי יראה כמו אשר יראה
כלומר מפני שיראה וכן מדוע אתה יושב
לבדך כי יבא עלי העם מפני שבא אלי העם
שהעם בא אלי וכן כי זה משה האיש כי
אמרתי פן תגזל את בנותיך כי אמרתי רק אין
יראת אלהים כולן נדרשין כמו אשר כלומר
מפני וכן כי גוע אהרן לפי הדרשה שדרשוהו
חכמים שמפני גויעתו נסתלק הענן וכולהו
מתרגמינן להו ארי שלשון ארי בארמי
משתמש כל לשונות כי בעברי ואם באת
לשנותו צריך אתה לשנות כולן לפי עניינו וכל
כי הנפתרים בלשון כאשר כמו והיה כי יביאך
וכל אלו שאין אתה יכול לפותרו בלשון אם
דהא ודאי יביאך וכן כי תבואו אל הארץ כי
בא סוס פרעה כי תרבו ופריתם בארץ כולן

לשון דהא הן נפתרים במדרש סיפרא וסיפרי
עשה מצוה זו שבשבילה תכנס לארץ בשכר
שתירש תכבש כלומר מפני שיביאך וכשתבואו
אל הארץ אתם זקוקים למצות הללו וכי בא
סוס פרעה וגו' מפני שבא סוס פרעה וגו'
לפיכך ותקח מרים וגו' וכל כגון אלו שאין
אתה יכול לפותרן בלשון מפני ונפתרין בלשון
כאשר כמו כי יאמרו אליכם בניכם כי יהיה
להם דבר כולן לשון אם הם :דהא מצא בה -
מפני שמצא בה הא לאו הכי לא יגרשנה וב"ה
נמי הכי משמע להו לשון מפני מפני שמצא
בה או ערוה או דבר ואם לאו לא יגרשנה
הלכך לא תמצא חן דקאמר קרא היינו מפני
שמצא בה כדמפרש ביה ולא משום חן של נוי:
ור"ע  -מפרש ליה להאי כי בלשון אם הלכך
תרי מילי נינהו אם לא תמצא חן של נוי
בעיניו ואם מצא בה ערות דבר :לא מצא בה
לא ערוה ולא דבר  -לב"ה וגירשה :מהו -
מי כייפינן ליה לאהדורה או לא :גבי אונס -
האונס את הנערה בתולה :לא יוכל לשלחה
כל ימיו  -ואמרינן במס' מכות )דף טו( דהאי
כל ימיו קרא יתירא הוא ובא ללמדך לא יוכל
לשלחה ואם שלח לא יהא בשלוחה כל ימיו
שב"ד כופין אותו להחזירה ואינו לוקה על
שילוחו שנתקו הכתוב לעשה של עמוד והחזר
מכלל דלכל המגרשים אינם בעמוד והחזר
דאי כל מגרשי נשותיהן בעמוד והחזר למה לי
לגלויי בהאי :מהו  -יש עונש בדבר או לא:
שדעות במאכל  -דעות בני אדם חלוקות
באסטניסות של מאכל ומשתה יש שהוא
איסטניס וקץ במאכל מחמת מיאוס מועט
ויש שאינו איסטניס כל כך ויש שאינו
איסטניס כלל כך דעות בני אדם חלוקות
בפריצות יש מקפיד על פריצות מועט ויש
שאינו מקפיד כל כך ויש שאינו מקפיד כלל:
פפוס בן יהודה  -בעלה של מרים מגדלא
נשייא היה וכשיוצא מביתו לשוק נועל דלת
בפניה שלא תדבר לכל אדם ומדה שאינה
הוגנת היא זו שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם
ומזנה תחתיו :ופרומה משני צדדיה  -אצל
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אצילי ידיה כדרך אדומיות שבצרפת שבשרן
נראה מצדיהן :עם בני אדם סלקא דעתך -
א"כ רגלים לדבר שזונה היא ואסורה לו:
במקום שבני אדם רוחצים  -והיא נכנסת
לעיניהם לאחר יציאתן כשהן לובשין בגדיהן:
כי שנא שלח  -פסוק הוא בנבואת מלאכי:
אם שנאת' שלח  -כרבי עקיבא :אם שנואה

זוהר

היא לפני המקום שלח  -כב"ש ואית דגרסי
שנוי המשלח וזו שמעתי שנוי המשלח לפני
המקום ואפילו לבית הלל נהי דלא כייפינן
שלא להוציא מיהו שנוי הוא :זוג ראשון -
אשת נעורים ובה משתעי קרא כדכתיב
בתריה אשת נעוריך וכתיב ונשמרתם ברוחכם
ובאשת נעוריך אל יבגוד:

– ויגש דף רט' ע"ב

לוי
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,שיר השירים ד( ְּכ ִמגְ ַ ּדל ָ ּדוִ ד צַ וָ ּ ֵ
נוי ְל ַת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת אֶ לֶ ף הַ ּ ָמגֵ ן ּ ָת ּ
אר ְך ָּב ּ
ָעלָ יו כּ ֹל ִׁש ְלטֵ י הַ גִּ בּ וֹ ִריםְּ .כ ִמגְ ַ ּדל ָ ּדוִ דַ ,מאן ִמגְ ַ ּדל ָ ּדוִ דּ ָ .דא ִמגְ ַ ּדל ָ ּדוִ ד וַ ַ ּדאי,
רושלֵ ם
רושלַ יִ ם .אֶ ָּלא ְּכ ִמגְ ַ ּדל ָ ּדוִ דָּ ,דא יְ ּ ׁ ָ
יה ָ ּדוִ ד ,וְ סָ ִליק לֵ יהּ ּגוֹ יְ ּ ׁ ָ
ְ ּדבָ נָה לֵ ּ
ָרוץ צַ ִ ּדיק וְ נִ שְׂ ּגָ בַ .מאן
ִּד ְל ֵעילָ אִּ ,ד ְכ ִתיב ּ ֵב ּ
יה) ,משלי יח( ִמגְ ַ ּדל עֹז ׁ ֵשם ה' בּ וֹ י ּ
ָרוץ צַ ִ ּדיק:
הוא ִמגְ ַ ּדל נִ שְׂ ּגָ בְּ ,בגִ ין ְ ּדבֵ ּ
יה י ּ
נִ שְׂ ּגָ ב ,אֶ ָּלא הַ ּ
ירוְּ ,כקַ ְדלָ א
צַ וָ ּ ֵ
קונָא ְ ּד ׁ ַש ּ ִפ ּ
יהו קָ ִאים ְּב ִת ּ ּ
אר ָךּ ָ ,דא ּ ֵבית ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ִד ְל ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ּ
ירו
ירו ְ ּדכָ ל ּ ּ
יהו ׁ ַש ּ ִפ ּ
גופָ אַ .מה ַ ּצוָ ּארִ ,א ּ
ְל ּ
יהו ׁ ַש ּ ִפ ּ
גופָ א ,הָ ִכי נ ֵָמי ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאִ ,א ּ
ְּדכָ ל ַע ְל ָמא:
אוקמּוהָ ,
יה ,וְ הָ כִ י ּ ְ
הֲוו ִמ ְס ּ ַת ְּכלָ ן ּ ֵב ּ
נוי ְל ַת ְל ּ ִפ ּיוֹ תִּ ,ת ָּלא ְ ּדכָ ל ְּבנֵי ַע ְל ָמא
ּ
ָּב ּ
יה:
ומצַ ָּלאן ְלגַ ּ ֵב ּ
ּ ַת ְל ּ ִפ ּיוֹ תֵ ּ ,תל ְ ּדכָ ל ּ ִפ ּיוֹ ת ְ ּד ַע ְל ָמא ְמ ׁ ַש ְּבחָ ן ּ ְ
אות .כּ ֹל
קונִ יןּ ִ ,ד ְמ ַת ְ ּקנִ ין ֵּביהּ ְּכ ְדקָ א יְ ּ
לוי ָעלָ יוִ ,א ֵּלין אֶ לֶ ף ִּת ּ ּ
אֶ לֶ ף הַ ּ ָמגֵ ן ּ ָת ּ
הו קָ א אַ ְתיָין ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ִדינָא קַ ְׁשיָא:
ִׁש ְלטֵ י הַ גִּ בּ וֹ ִריםּ ְ ,דכֻ ְ ּל ּ
ְ
קונִ ין ְ ּד ִא ְּת ָתא ּ ֵב ּ
קונִ ין ְ ּד ַע ְל ָמא
ַמה ַ ּצוָ ּארָּ ,כל ִּת ּ ּ
יה ּ ַת ְליָיןָּ .כך ְּב ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאָּ ,כל ִּת ּ ּ
נוַ ,על
מוהָ ִּ ,ד ְכ ִתיב) ,איכה ה( ַעל צַ וָ ּ ֵ
יה ּ ַת ְליָין וְ ׁ ָש ְריָין .וְ הָ א ּ ְ
ּ ֵב ּ
ינו נִ ְר ָ ּד ְפ ּ
אר ּ
אוק ּ
יה
נו ְל ִמ ְבנֵי לֵ ּ
נו ,יָגַ ְע ּ
ירו ְ ּדכָ ל ַע ְל ָמא .נִ ְר ָ ּד ְפ ּ
יהו צַ וָ ּ אר וְ ׁ ַש ּ ִפ ּ
ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאּ ְ ,ד ִא ּ
קוהָ לָ ן ,וְ ִא ְתחָ ַרב וְ לָ א ִא ְת ְּבנֵי ְלבָ ַתר:
נוּ ְ .דהָ א לָ א ׁ ָש ְב ּ
הונַח לָ ּ
ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ,וְ לֹא ּ
יה .הָ ִכי נ ֵָמי ֵּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאֵ ּ ,כיוָ ן
גופָ א ִא ְׁש ּ ֵתצֵ י ִע ּ ֵמ ּ
ַמה ַ ּצוָ ּארֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְׁש ּ ֵתצֵ יָּ ,כל ּ ּ
ְ
יהו ִא ְׁש ּ ֵתצֵ י וְ ִא ְתחַ ּ ׁ ַש ְךָּ ,כל ַע ְל ָמא הָ ִכי נ ֵָמי ִא ְתחַ ּ ׁ ַשך ,וְ לָ א נ ִָהיר ִׁש ְמ ׁ ָשא ,וְ לָ א
ְ ּד ִא ּ
ְׁש ַמיָא וְ אַ ְר ָעא וְ ֹכ ְכבַ יָא:
לו.
ְּבגִ ין ָּכ ְך ָּבכָ ה יוֹ סֵ ף ַעל ָ ּדאְ ּ .
ולבָ ַתר ְ ּדבָ כָ ה ַעל ָ ּדאָּ ,בכָ ה ַעל ִׁש ְב ִטין ְ ּד ִא ְת ּגָ ּ
רו ֵּבינֵי ַע ְמ ַמיָא.
לו ִמיָּד ,וְ ִא ְת ַּב ְ ּד ּ
הו ִׁש ְב ִטין ִא ְת ּגָ ּ
ַּכד ִא ְתחָ ִריב ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ך◌ עֲ לֵ יהֶ ם ,עֲ לֵ יהֶ ם וַ ַ ּדאיַ .על ּ ֻכ ָּלם
ַשק ְלכָ ל אֶ חָ יו וַ יּ ְֵב ִ
הוא ִד ְכ ִתיב וַ יְ נ ּ ׁ ֵ
הֲ ָדא ּ
ש ֶרת הַ ּ ְׁשבָ ִטים,
ָּבכָ הַ ,על ּ ֵבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ְ ּד ִא ְתחָ ִריב ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ,וְ ַעל אֲחוֹ י עֲ ֶׂ
רו אֶ חָ יו ִא ּתוֹ  ,וְ לָ א
לו ְּבגָ ּ ָ
רון ּ ֵבינֵי ַע ְמ ַמיָא .וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן ִ ּד ְּב ּ
לותא וְ ִא ְת ַּב ְ ּד ּ
ְ ּד ִא ְת ּגָ ּ
כו,
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו ָּבכָ הּ ְ ,דנִצְ נְ צָ ה ּ ֵב ּ
ינון לָ א ָּב ּ
ישא ,וְ ִא ּ
יה ּ
ְּכ ִתיב וַ יִ ּ ְבכּ ּוּ ְ ,דהָ א ִא ּ
קוד ׁ ָשא:
רוחַ ּ ְ
יהו ּ
ְ ּדלָ א ׁ ָש ָרא עֲ לַ יְ ּ
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חק לישראל – פרשת מטות יום ג'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יב'
)א( משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי
בשחרית כדי שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת תורה ועזרא תיקן שיהו קורין כן
במנחה בכל שבת משום יושבי קרנות וגם הוא תיקן שיהו קורין בשני ובחמישי שלשה
בני אדם ולא יקראו פחות מעשרה פסוקים:
)ב( ואלו הן הימים שקורין בהם בתורה בציבור בשבתות ובמועדים ובראשי חדשים
ובתעניות ובחנוכה ובפורים ובשני וחמישי שבכל שבוע ושבוע ואין מפטירין בנביאים
אלא בשבתות וימים טובים ותשעה באב בלבד:

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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