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חק לישראל – פרשת נשא יום ג'
תורה -

במדבר פרק ד'

וב ִריחָ יו
שאָ ם ְלכָ ל עֲ ֹב ָד ָתם ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד קַ ְר ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ּ ְ
)לא( וְ זֹאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַמ ּ ָ ׂ
מודיו וַ א ֲָדנָיו) :לא( וְ זֹאת ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַמ ּ ָ ׂשאָ ם ְלכָ ל עֲ ֹב ָד ָתם ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד קַ ְר ׁ ֵשי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן
וְ ַע ּ ּ ָ
מודיו וַ אֲ ָדנָיו:
וב ִריחָ יו וְ ַע ּ ּ ָ
ְּ

)לא( וְ ָדא ַמ ְּט ַרת ַמ ּטו ְּלהוֹ ן ְלכָ ל ּפו ְּלחַ נְ הוֹ ן ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ַ ּד ּ ֵפי ַמ ְׁש ְּכנָא וְ ַע ְברוֹ ִהי

וְ ַע ּמוּדוֹ ִהי וְ סַ ְמכוֹ ִהי:

ולכֹל
ית ֵריהֶ ם ְלכָ ל ְּכלֵ יהֶ ם ּ ְ
ומ ְ
יתד ָֹתם ּ ֵ
מודי הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב וְ אַ ְדנֵיהֶ ם וִ ֵ
)לב( וְ ַע ּ ּ ֵ
מודי הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב
שאָ ם) :לב( וְ ַע ּ ּ ֵ
דו אֶ ת ְּכלֵ י ִמ ְׁש ֶמ ֶרת ַמ ּ ָ ׂ
עֲ ֹב ָד ָתם ּובְ ׁ ֵשמֹת ִּת ְפ ְק ּ
דו אֶ ת ְּכלֵ י ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
ולכֹל עֲ ֹב ָד ָתם ּ ְ
ית ֵריהֶ ם ְלכָ ל ְּכלֵ יהֶ ם ּ ְ
ומ ְ
יתד ָֹתם ּ ֵ
וְ אַ ְדנֵיהֶ ם וִ ֵ
וב ׁ ֵשמֹת ִּת ְפ ְק ּ
שאָ ם) :לב( וְ ַע ּמו ֵּדי ְד ַד ְר ּ ָתא ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן וְ ִס ּ ֵכיהוֹ ן וְ אַ ּט ּונֵיהוֹ ן ְלכָ ל ָמנֵיהוֹ ן ו ְּל ֹכל ּפו ְּלחַ נְ הוֹ ן ו ִּב ְׁש ָמהָ ן
ַמ ּ ָ ׂ
ְּת ַמ ּנוּן יָת ָמנֵי ַמ ְּט ַרת ַמ ּטו ְּלהוֹ ן:

ית ָמר ּ ֶבן
)לג( זֹאת עֲ ֹב ַדת ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ְלכָ ל עֲ ב ָֹד ָתם ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ְּביַד ִא ָ
ית ָמר
אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן) :לג( זֹאת עֲ ֹב ַדת ִמ ְׁש ּ ְפחֹת ְ ּבנֵי ְמ ָר ִרי ְלכָ ל עֲ ב ָֹד ָתם ְּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ְּביַ ד ִא ָ
ּ ֶבן אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן:

ית ָמר ַּבר אַ הֲ רֹן
ידא ְד ִא ָ
)לג( ֵּדין ּפו ְּלחַ ן ז ְַרעֲ יַת ְּבנֵי ְמ ָר ִרי ְלכָ ל ּפו ְּלחַ נְ הוֹ ן ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ִּב ָ

ַּכהֲ נָא:

ולבֵ ית
משה וְ אַ ֲהרֹן ּונְ שִׂ יאֵ י הָ עֵ ָדה אֶ ת ְּבנֵי הַ ְ ּקהָ ִתי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ּ ְ
ֶׁ
)לד( וַ יִ ּפְ ֹקד
אֲ ב ָ
ולבֵ ית ֲאב ָֹתם:
משה וְ אַ הֲ רֹן ּונְ שִׂ יאֵ י הָ ֵע ָדה אֶ ת ְ ּבנֵי הַ ְ ּקהָ ִתי ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ּ ְ
ֹתם) :לד( וַ יִ ּ ְפקֹד ׁ ֶ
משה וְ אַ הֲ רֹן וְ ַר ְב ְרבֵ י ְכנִ ְׁש ּ ָתא יָת ְּבנֵי ְקהָ ת ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן ו ְּלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן:
)לד( ו ְּמנָא ׁ ֶ

לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א לַ עֲ ֹב ָדה
)לה( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לשים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה וְ ַעד ּ ֶבן ח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ָשנָה ָּכל הַ ָּבא לַ ָ ּצבָ א
ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד) :לה( ִמ ּ ֶבן ְׁש ִׁ
לַ עֲ ֹב ָדה ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:

)לה( ִמ ַּבר ְּתלָ ִתין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא וְ ַעד ַּבר חַ ְמ ִׁשין ְׁשנִ ין ָּכל ְ ּדאָ ֵתי ְלחֵ ילָ א ְלפו ְּלחָ נָא

ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

רש"י
)לב( ויתדתם ומיתריהם  -של עמודים שהרי
יתדות ומיתרי הקלעים במשא בני גרשון היו
ויתדות ומיתרים היו ליריעות ולקלעים
מלמטה שלא תגביהם הרוח ויתדות ומיתרים

נביא

היו לעמודים סביב לתלות בהם הקלעים
בשפתם העליונה בכלונסות וקונדסין כמו
ששנויה במלאכת המשכן:

– שופטים פרק יג' יב'-טז'

וַ יֹּאמֶ ר ָמנוֹ חַ ַע ּ ָתה ָיבֹא ְדבָ ֶר ָ
הו:
ומעֲ ֵ ׂ
יך ַמה יִ ּ ְהיֶה ִמ ְׁש ּ ַפט הַ ּנ ַַער ּ ַ
ש ּ

)יב( ואמר

ֹאמר ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ל ָמנוֹ חַ ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר אָ ַמ ְר ִּתי אֶ ל הָ ִא ּ ׁ ָשה ִּת ּ ׁ ָש ֵמר:
וַ יּ ֶ

)יג( ואמר

)יב(
מנוח כען יתקימון פתגמך מה יהא דחי לרביא ומה נעביד ליה:
)יג(
מלאכא דיי למנוח מכל דאמרית לאתתא תסתמר:

אֲשר יֵצֵ א ִמ ּגֶ פֶ ן הַ יַּיִ ן לֹא תֹ אכַ ל וְ יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר אַ ל ּ ֵת ְׁש ְּת וְ כָ ל טֻ ְמאָ ה אַ ל
)יד( ִמכּ ֹל ׁ ֶ
שמֹר) :יד( מכל דיפוק מגופנא דחמרא לא תיכול וחמר חדת ועתיק
יתיהָ ִּת ְׁ
אֲשר צִ וִ ּ ִ
ּתֹאכַ ל כּ ֹל ׁ ֶ
לא תשתי וכל מסאב לא תיכול כל די פקידתה תטר:

שה ְלפָ נ ָ
ֶיך גְּ ִדי ִעזִ ּים:
ֹאמר ָמנוֹ חַ אֶ ל ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה נ ְַעצְ ָרה ּנָא אוֹ ָת ְך וְ נַעֲ ֶׂ
)טו( וַ יּ ֶ

)טו(

ואמר מנוח למלאכא דיי ניחוד כען יתך ונעביד קדמך גדיא בר עזי:
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ֹאמר ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ל ָמנוֹ חַ ִאם ּ ַת ְעצְ ֵרנִ י לֹא אֹ כַ ל ְּבלַ ְח ֶמ ָך וְ ִאם ּ ַתעֲ ֶ ׂשה
)טז( וַ יּ ֶ
הוא) :טז( ואמר מלאכא דיי
עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה ּ ַתעֲ לֶ ּ ָנה ִּכי לֹא י ַָדע ָמנוֹ חַ ִּכי ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ּ
למנוח אם תחדינני לא איכול בלחמך ואם תעביד עלתא קדם יי תסקינה ארי לא ידע מנוח ארי מלאכא
דיי הוא:

רש"י
)יב( מה יהיה משפט הנער ומעשהו  -תי'
יונתן מה חזי למעבד לעולימא ומה נעביד
ליה:

כתובים

)טו( נעצרה נא אותך  -נאסוף אותך אל
הבית:

 -משלי פרק לא' יא'-טו'

ָּבטַ ח ָּב ּה לֵ ב ַּב ְעלָ ּה וְ ׁ ָשלָ ל לֹא י ְֶחסָ ר:

)יא(
חסרא:

)יא( דתכל עלה לביה דבעלה ולא מתבזא ולא

הו טוֹ ב וְ לֹא ָרע כּ ֹל יְ ֵמי חַ יֶּיהָ :
)יב( גְּ ָמלַ ְת ּ
)יג( ָ ּד ְר ׁ ָשה צֶ ֶמר ּופִ ְׁש ִּתים וַ ּ ַת ַעשׂ ְּבחֵ פֶ ץ ַּכ ּ ֶפיהָ :

)יב( פרעתיה טבתא ולא בישתא כל יומי חיהא:
)יג( תבעת עמרא וכתנא ועבדת היך צבינא

דאידה:

הָ יְ ָתה ָּכאֳנִ ּיוֹ ת סוֹ חֵ ר ִמ ּ ֶמ ְרחָ ק ּ ָת ִביא לַ ְח ָמ ּה:

)יד(
מיתיא מכלותא:

)יד( והות היך אלפת דתגרא דמן רחיק

ית ּה וְ חֹק ְלנַעֲ ר ֶֹתיהָ :
וַ ּ ָתקָ ם ְּבעוֹ ד לַ יְ לָ ה וַ ִּת ּ ֵתן טֶ ֶרף ְלבֵ ָ

)טו(
מזונא לביתה ופולחנא לטליתהא:

)טו( וקמת בליליא ויהבת

רש"י
)יא( ושלל לא יחסר  -כלומר לא יחסר טוב:
)יג( דרשה צמר ופשתים  -לפי שהמשיל'
לאשה דבר לפי המליצ' כצרכי מלאכת הנשים,
והמשל כך הוא ,דורשת התורה מקרא משנה

משנה

אחריהם

שהם

צרכי

מדרש ומחזרת
התלמידים:
)יד( היתה כאניות סוחר  -מביאה היא
ללומדי' ברכה ומזון:

 -גיטין פרק ב'

)א( הַ ּ ֵמ ִביא גֵט ִמ ּ ְמ ִדינַת הַ יָּם וְ אָ ַמר ְבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב אֲבָ ל לֹא ְבפָ נַי נ ְֶח ּ ַתםְּ ,בפָ נַי
ובפָ נַי נ ְֶח ּ ַתם חֶ צְ יוֹ ְּ ,בפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב
נ ְֶח ּ ַתם אֲבָ ל לֹא ְבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתבְּ ,בפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ֻכלּ וֹ ּ ְ
סול .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ְּבפָ נַי
חֶ צְ יוֹ ּובְ פָ נַי נ ְֶח ּ ַתם ּכֻלּ וֹ ָ ּ ,פ ּ
סול.
ֵינו נִ ְכ ּ ַתב וְ אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ְּבפָ נַי נ ְֶח ּ ַתםָ ּ ,פ ּ
סולְׁ .שנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים ְּבפָ נ ּ
נ ְֶח ּ ַתםָ ּ ,פ ּ
ֵינו נ ְֶח ּ ַתם
הודה ַמ ְכ ִׁשיר .אֶ חָ ד אוֹ ֵמר ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּ ְׁ
וְ ַר ִּבי יְ ּ ָ
ושנַיִ ם אוֹ ְמ ִרים ְּבפָ נ ּ
ָּכ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -א( המביא .נחתם חציו  -אחד מן
העדים חתם בפני :בפני נכתב חציו וכו'

פסול  -ודוקא חציו האחרון .אבל בפני נכתב
חציו הראשון שהוא שם האיש והאשה והזמן,
כשר .וחציו הראשון נמי לא צריך שיראה
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הכתיבה עצמה ,אלא אם שמע קול הקולמוס
בלבד עובר על הנייר בשעת כתיבה ,תו לא
צריך :אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר
בפני נחתם פסול  -בזמן שהגט יוצא מתחת
יד אחד מהם ,דאצרכוהו רבנן לשליח המביא
גט למימר תרווייהו .אבל אם הגט יוצא
מתחת ידי שניהם ,כשר .ששנים שהביאו גט

אין צריך שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם:
שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני
נחתם פסול  -בזמן שהגט יוצא מתחת יד
אחד מהם .אבל אם יוצא מתחת יד שניהם,
כשר :ורבי יהודה מכשיר  -ואפילו יוצא
מתחת ידו של אחד מהם .ואין הלכה כרבי
יהודה:

)ב( נִ ְכ ּ ַתב ַּב ּיוֹ ם וְ נ ְֶח ּ ַתם ַּב ּיוֹ םַּ ,ב ַּליְ לָ ה וְ נ ְֶח ּ ַתם ַּב ַּליְ לָ הַּ ,ב ַּליְ לָ ה וְ נ ְֶח ּ ַתם ַּב ּיוֹ ם,
סולַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁשירֶ ׁ ,שהָ יָה ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ָּכ ׁ ֵשרַּ .ב ּיוֹ ם וְ נ ְֶח ּ ַתם בַ ַּליְ לָ הָ ּ ,פ ּ
חוץ ִמגִּ ּטֵ י נ ִָׁשים:
מו בַ ַּליְ לָ הְ ּ ,פ ּ ִ
סוליןּ ,
בו בַ ּיוֹ ם וְ נ ְֶח ְּת ּ
אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ גִּ ִּטין ׁ ֶשנִּ כְ ְּת ּ
רע"ב ) -ב( בלילה ונחתם ביום כשר -
שהיום הולך אחר הלילה ואין זה מוקדם:
ביום ונחתם בלילה פסול  -שהרי מוקדם
הוא .ותקנו חכמים זמן בגיטין ,גזירה שמא
יהיה נשוי עם בת אחותו ותזנה עליו וחס
עליה שלא תחנק ונותן לה גט בלא זמן.
וכשמעידים עליה בב"ד מוציאה גיטה
ואומרת גרושה הייתי ופנויה באותה שעה:
ור"ש מכשיר  -דסבר ר"ש דחכמים תקנו זמן

בגיטין משום פירי ,שאם לא יהיה זמן בגט
יהיה הבעל מוכר והולך פירות נכסי מלוג של
אשתו לאחר גרושין ,וכשתתבעו בדין יאמר
קודם גירושין מכרתי .ולהכי מכשיר ר"ש
בנכתב ביום ונחתם בלילה אע"פ שהוא
מוקדם ,דסבר משעה שנתן עיניו לגרש אע"פ
שלא גירש שוב אין לו לבעל פירות .ואין
הלכה כר"ש:

הוא
נְתוֹ םּ ,ובְ כָ ל ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ּ
)ג( ַּבכּ ֹל כּ וֹ ְת ִביןַּ ,ב ְ ּדיוֹ ַּ ,ב ּ ַסםַּ ,ב ִּס ְק ָראּ ,ובַ ּקוֹ מוֹ סּ ,ובַ ּקַ נְקַ ּ
ׁ ֶשל קַ ּי ָָמא .אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין לֹא ְב ַמ ְׁש ִקים ,וְ לֹא ְב ֵמי פֵ רוֹ ת ,וְ לֹא ְבכָ ל ָ ּדבָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ
ִמ ְתקַ ּיֵםַ .על הַ כּ ֹל כּ וֹ ְת ִביןַ ,על הֶ ָעלֶ ה ׁ ֶשל זַיִ ת ,וְ ַעל הַ ּקֶ ֶרן ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה וְ נוֹ ֵתן לָ ּה
ילי אוֹ ֵמר,
אֶ ת הַ ּ ָפ ָרהַ ,על הַ יָּד ׁ ֶשל ֶעבֶ ד וְ נוֹ ֵתן לָ ּה אֶ ת הָ ֶעבֶ דַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
רוחַ חַ יִ ּים ,וְ לֹא ַעל הָ אֳ כָ ִלין:
אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין לֹא ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ּ
רע"ב ) -ג( בדיו  -אלמיד"ר בערבי:
סיקרא  -צבע אדום :קומוס  -שרף האילן:
קנקנתום  -וידריאול"ו בלע"ז :על העלה של
זית  -תלושה :ונותן לה את הפרה  -שאינו
יכול לקצצו אחר כתיבה ,דכתיב )דברים כ"ד(
וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ,מי שאינו
מחוסר אלא כתיבה ונתינה ,יצא זה שמחוסר

כתיבה קציצה ונתינה :רבי יוסי הגלילי אומר
כו'  -דרחמנא קרייה לגט ספר ,מה ספר
מיוחד שאין בו רוח חיים ואינו אוכל ,אף כל
שאין בו רוח חיים ואינו אוכל .ורבנן אמרי אי
כתב בספר כדקאמרת ,השתא דכתיב ספר,
לספירת דברים הוא דאתא .והלכה כחכמים:

)ד( אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין ִּב ְמחֻ ָּבר לַ ּקַ ְרקַ עְּ .כ ָתבוֹ ִב ְמחֻ ָּברְּ ,תלָ ׁשוֹ וַ ח ֲָתמוֹ ּונְ ָתנוֹ לָ ּהָּ ,כ ׁ ֵשר.
הודה ּ ֶבן
לושַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ימתוֹ ְּב ָת ּ ׁ
הודה ּפוֹ סֵ לַ ,עד ׁ ֶש ְּתהֵ א ְּכ ִתיבָ תוֹ וַ ח ֲִת ָ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
חוק וְ לֹא ַעל הַ ִ ּד ְפ ְּת ָראִ ,מ ּ ְפנֵי
ְּב ֵת ָ
ירה אוֹ ֵמר ,אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין לֹא ַעל הַ נְּ יָר הַ ּ ָמ ּ
ירין:
הוא יָכוֹ ל ְל ִהזְ ַ ּדיֵּף .וַ חֲכָ ִמים ַמ ְכ ִׁש ִ
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ד( אין כותבין במחובר  -מפני
שמחוסר קציצה :כתבו על המחובר וכו' -
הכי קאמר ,כתב במחובר הטופס ,שהוא כל
הגט כולו חוץ ממקום האיש ומקום האשה

והזמן :ותלשו וחתמו  -כלומר שכתב התורף
שהוא מקום האיש והאשה והזמן אחר שתלשו:
כשר  -דכיון שנכתב התורף בתלוש ,אע"פ
שהטופס נכתב במחובר ,כשר :על הנייר
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המחוק  -שיכול לחזור ולמוחקו עד העדים
ולכתוב עליו מה שירצה ולא מנכרא מלתא,
שהרי עדים נמי על המחק הם חתומים:
ודפתרא  -אין המחק שלו ניכר .דיפתרא,
דמליח וקמיח ולא עפיץ :וחכמים מכשירין -
בגיטין בלבד .דסבירא להו עדי מסירה כרתי,

והעדים שהגט נמסר בפניהם הם עיקר
הגרושין ,לא עדי חתימה .אבל בשאר שטרות
דסמכינן אעדי חתימה ,מודים חכמים שאין
נכתבים לא על נייר מחוק ולא על דיפתרא.
והלכה כחכמים:

)ה( הַ כּ ֹל ְּכ ׁ ֵש ִרין ִל ְכ ּתוֹ ב אֶ ת הַ ּגֵ טֲ ,א ִפלּ ּו חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן .הָ ִא ּ ׁ ָשה כּ וֹ ֶתבֶ ת אֶ ת
יום הַ ּגֵ ט אֶ ָּלא ְבחוֹ ְת ָמיו .הַ כּ ֹל ְּכ ׁ ֵש ִרין
גִ ּ ָט ּה ,וְ הָ ִא ׁ
יש כּ וֹ ֵתב אֶ ת ׁשוֹ בָ רוֹ ֶ ׁ ,שאֵ ין ִק ּ ּ
סומא וְ נָכְ ִרי:
חוץ ֵמחֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן וְ ּ ָ
ְלהָ ִביא אֶ ת הַ ּגֵ טּ ,
רע"ב ) -ה( ואפילו חרש שוטה וקטן -
והוא שגדול עומד על גביו ואומר לו כתוב
לשם פלוני .אבל נכרי ועבד ,אפילו גדול
עומד על גביו ,לכתחלה לא יכתוב גט ,מפני
שהם בני דעת ואדעתא דנפשייהו עבדי,
שאפילו גדול אומר לו כתוב לשם פלוני הוא
לא יכתוב אלא לדעת עצמו .ואם נכרי ועבד
כתבו טופס הגט ,וישראל בן דעת כתב
התורף שהוא שם האיש והאשה והזמן שכל
אלו צריכין לשמן ,הגט כשר .וכן חרש שוטה
וקטן דאמרינן במתניתין שכשרים לכתוב את

הגט ,ה"מ טופס ,אבל תורף אינו כשר אלא
שיכתבנו ישראל גדול ובן דעת :חוץ מחרש
שוטה וקטן  -דלאו בני דעה נינהו :וסומא
 פסול להביא גט מחוצה לארץ ,שאינו יכוללומר בפני נכתב ובפני נחתם .אבל להביא גט
בארץ ישראל שא"צ לומר בפני נכתב ובפני
נחתם ,או אפילו בחו"ל אם הגט מקויים
בחותמיו ,או להיות שליח של אשה לקבל
גיטה ,לכל אלו הסומא כשר :ונכרי  -דליתיה
בתורת גיטין וקדושין ,ובמידי דלנפשיה לא
חזי לא מצי למעבד שליחותא לאחריני:

סומא וְ נִ ְת ּ ַפ ּ ַתחׁ ,שוֹ טֶ ה וְ נִ ְׁש ּ ַת ּ ָפה ,נ ְָכ ִרי
)ו( ִק ּ ֵבל הַ ּקָ ָטן וְ ִהגְ ִ ּדיל ,חֵ ֵר ׁש וְ נִ ְת ּ ַפ ּקַ חָ ּ ,
תוחַ וְ נִ ְס ּ ַת ּ ָמא וְ חָ זַר
וְ ְ
סול .אֲ בָ ל ּ ִפ ּקֵ חַ וְ נִ ְתחָ ַר ׁש וְ חָ זַר וְ נִ ְת ּ ַפ ּקַ חָ ּ ,פ ּ
נִת ּגַ יַּרָ ּ ,פ ּ
פוי וְ נִ ְׁש ּ ַת ּ ָטה וְ חָ זַר וְ נִ ְׁש ּ ַת ּ ָפהָּ ,כ ׁ ֵשר .זֶה הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶש ְּת ִח ָּלתוֹ וְ סוֹ פוֹ
וְ ְ
נִת ּ ַפ ּ ַתחָ ׁ ,ש ּ
ְּב ַד ַעתָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ו( קיבל הקטן  -הגט מיד הבעל:
והגדיל  -קודם שמסרו לה :פתוח ונסתמא
וחזר ונתפתח  -אפילו לא חזר ונתפתח,
הואיל והיה פתוח בשעת קבלת הגט שפיר
מצי למיהוי שליח ,דהא יכול לומר בפני נכתב
ובפני נחתם .אלא איידי דבעי למתני סיפא

וחזר ונשתפה ,שצריך שיהיה בן דעת בשעת
נתינה ,תנא נמי רישא וחזר ונתפתח .וכל
פסולי עדות בעבירה ,פסולין להביא את
הגט ,שאין נאמנים לומר בפני נכתב ובפני
נחתם .ואם הגט מקויים בחותמיו ,כשרים
להביאו:

)ז( אַ ף הַ ּנ ִָׁשים ׁ ֶשאֵ ינָן ֶנא ֱָמנוֹ ת לוֹ ַמר ֵמת ַּב ְעלָ ּהֶ ,נא ֱָמנוֹ ת ְלהָ ִביא אֶ ת גִ ּ ָט ּה,
יתה,
יב ְמ ּ ָת ּה ּובַ ת ַּב ְעלָ הּ ַ .מה ּ ֵבין ּגֵ ט ְל ִמ ָ
חֲמוֹ ָת ּה ּובַ ת חֲמוֹ ָת ּה וְ צָ ָר ָת ּה וִ ִ
וב ְלבַ ד ׁ ֶש ִהיא צְ ִריכָ ה לוֹ ַמר,
ׁ ֶשהַ ְּכ ָתב מוֹ ִכיחַ  .הָ ִא ּ ׁ ָשה ַעצְ ָמהּ ְמ ִביאָ ה אֶ ת גִּ ּ ָט ּהִ ּ ,
ְּבפָ נַי נִ ְכ ּ ַתב ּובְ פָ נַי נ ְֶח ּ ָתם:
רע"ב ) -ז( חמותה ובת חמותה כו'  -אינן
נאמנות לומר מת בעלה ,משום דסניין לה
ומכוונין לקלקלה :ובלבד שהיא צריכה לומר
בפ"נ ובפ"נ  -ודוקא כשהתנה הבעל עמה
בשעה שמסר הגט לידה ואמר לה לא
תתגרשי אלא בבית דינו של פלוני ותאמרי

בפ"נ ובפ"נ .והב"ד לוקחין אותו מידה אחר
שאמרה בפ"נ ובפ"נ ,וממנין שליח שיחזור
ויתן אותו לה .אבל אשה שגיטה יוצא מתחת
ידה בכל מקום שהיא ,הרי זו מגורשת ,ואפילו
שאין הגט מקוים בחותמיו ,ואינה צריכה
שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם:
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גמרא

 -גיטין דף כג' ע"א

משנה חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ועובד כוכבים :גמרא בשלמא חרש שוטה
וקטן דלאו בני דיעה נינהו עובד כוכבים נמי דלאו בר היתירא הוא אלא
סומא אמאי לא אמר רב ששת לפי שאינו יודע ממי נוטלו ולמי נותנו
מתקיף לה רב יוסף היאך סומא מותר באשתו היאך בני אדם מותרים
בנשותיהם בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא
דקלא אלא אמר רב יוסף הכא בחוצה לארץ עסקינן דבעי למימר בפני
נכתב ובפני נחתם ולא מצי למימר אמר ליה אביי אלא מעתה פתוח
ונסתמא דמצי אמר הכי נמי דכשר והא קתני פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח
כשר חזר ונתפתח אין לא חזר ונתפתח לא הוא הדין דאף על גב דלא חזר
ונתפתח ואיידי דקתני שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה טעמא דחזר ונשתפה
הא לא חזר ונשתפה לא תנא נמי פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח אמר רב
אשי דיקא נמי דקתני זה הכלל כל שתחילתו וסופו בדעת כשר ולא קתני
כל שתחילתו וסופו בכשרות כשר שמע מינה בעו מיניה מרבי אמי עבד
מהו שיעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה אמר להו מדקא פסיל ליה
לעובד כוכבים מכלל דעבד כשר אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן אין העבד
נעשה שליח לקבל גט לאשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין
מתקיף לה רבי אלעזר טעמא במילתא דליתיה הא במילתא דאיתיה כשר
והא עובד כוכבים והא כותי דאיתנהו בתורת תרומה דנפשייהו דתנן
העובד כוכבים והכותי שתרמו משלהם תרומתם תרומה ותנן עובד כוכבים
שתרם של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה מאי טעמא לאו
משום דכתיב )אתם( גם אתם מה אתם ישראל אף שלוחכם ישראל אמרי
דבי רבי ינאי לא מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית:
רש"י על הגמרא
דלאו בני דעה נינהו  -וגבי שליחות איש
בעינן ולא קטן דשליחות נפקא לן )בקדושין ד'
מב( מויקחו להם איש שה לבית אבות אחד
לוקח לכולן :לאו בר היתירא הוא  -דאין להן
קידושין ואין גיטין נוהגין בהם ובמידי
דלנפשיה לא חזי לא מצי למיעבד שליחותא
לאחריני :הא לא חזר ונשתפה לא  -דטעמא
משום דעה הוא וצריך להיות בן דעת לעשות
שליחותו :דיקא נמי  -דלגבי פתוח ונסתמא
לא תנא דוקא חזר ונתפתח :מדקתני סיפא
כו'  -אלמא היכא דטעמא משום דעה הוא
בעינן תחלה וסוף אבל סומא לא הוי טעמא

משום דעה ולא בעינן תחילה וסוף אלא
תחילה לחודיה דלא מצי למימר בפני נכתב
דאי בסומא נמי דוקא ניתני כל שתחילתו
וסופו בכשרות :מהו שיעשה שליח  -לאשה
עבד של כל אדם מהו שיעשה שליח לאשה
בעלמא :לקבל גט מיד בעלה  -ותהא
מגורשת בקבלתו וה"ה נמי להולכה דכולה
חדא טעמא היא אלא כך היתה השאלה בבית
המדרש :מדקפסיל לעובד כוכבים  -במתני'
בהבאה ולא תנא עבד :מכלל דעבד כשר -
וכי היכי דכשר להבאה להיות שליח להתגרש
כך כשר לקבלה להיות שליח להתגרש שאין
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חילוק טעם ביניהם :הא במילתא דאיתיה -
כגון תרומה שאסור לעבד לאכול טבל ואם
יש לו טבל שניתן לו ע"מ שאין לרבו רשות בו
מפריש תרומה הימנו ותרומתו תרומה דעבד
כאשה בכל מצות ותימא נמי דכשר להיות
שליח לתרום :שתרמו את שלהן תרומתן
תרומה  -ואסורה לזרים דסבר אין קנין
לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע
מקדושת מעשר והקדש העובד כוכבים הקדש
כדילפי' )חולין דף יג( מאיש איש לרבות את
העובדי כוכבי' שנודרים נדרים ונדבות
כישראל :אפילו ברשותו  -של ישראל שעשאו

זוהר

שליח אין תרומתו תרומה :מאי טעמא -
אינה תרומה :לאו משום  -דשליחות דתרומה
דכתיב כן תרימו גם אתם ודרשינן מדמצי
למכתב אתם וכתב גם אתם לרבות שלוחכם
ואיתקש שליח לשולחו בהאי קרא למימר דמה
אתם בני ישראל אף שלוחכם ישראל ומהאי
מיעוטא איכא למעוטי נמי לעבד שתרם את
של ישראל ברשות :לא מה אתם בני ברית -
מהולים ובאו בברית מצות :אף שלוחכם בני
ברית  -לאפוקי עובד כוכבים אבל עבד בן
ברית הוא דכתיב )דברים כט( מחוטב עציך
וגו':

– נשא דף קכד' ע"א

יש ִּכי ִתשְׂ טֶ ה ִא ְׁש ּתוֹ וְ גוֹ ') .במדבר ה( ַמאי הַ אי ְלגַ ּ ֵבי הַ אי .אֶ ָּלא ְּכ ָמה
יש ִא ׁ
ִא ׁ
יש
ישַ ,מאי ִא ׁ
יש ִא ׁ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,במדבר ה( ִל ְמעוֹ ל ַמ ַעל ַּביְ ָיִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמרִ ,א ׁ
יהו
ישַ ,מ ְׁש ַמע ִא ׁ
יש ִא ׁ
מוהָ  ,אֲבָ ל ִא ׁ
ִא ׁ
יש ְ ּד ִא ּ
ישּ ְ ,דהָ א ְּבחַ ד סַ ּגֵ י ,אֶ ָּלא הָ א אוֹ ְק ּ
ָ
יש
הוא ִא ׁ
ִא ׁ
יש ,וְ ִק ּיֵים ְק ָרא ִ ּדכְ ִּתיב) ,משלי ה( ְׁש ֵתה ַמיִ ם ִמבּ וֹ ֶרך וְ גוֹ 'ְּ .כ ֵדין ּ
אֲמאי ְּת ֵרי .אֶ ָּלא
ומעֲ לָ ה בוֹ ָמ ַעל ,הָ א ְּבחַ ד סַ ּגֵ יַ ,
יהָ ּ .
יש ְלגַ ּ ֵבי ִא ְּת ֵת ּ
ְּב ָע ְל ָמאִ ,א ׁ
ְ
ילא וְ חַ ד ְל ַת ּ ָתא .חַ ד ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ חַ ד ְלבַ ְעלָ ּהְּ .בגִ ין ַּכך וְ הֵ ִביא
חַ ד ְל ֵע ָּ
יש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ :
הָ ִא ׁ
יתא .הָ כָ א
יהו ְ ּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
אֲמאי אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ןָ .רזָא ְ ּד ִמ ָּלהְּ ,בגִ ין ְ ּדכַ הֲ נָא ׁש ּ ְׁ
ַ
וש ִבינָא ִא ּ
ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ,הָ א ְּכ ִתיב )ויקרא א( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת ּ ֶבן הַ ָּבקָ ר ,וְ ׁ ָשחַ ט אַ ח ֲָרא ,וְ לָ או
אֲתר ְ ּדאָ ִחיד ּ ֵב ּ
הוא ָ
ַּכהֲ נָאְּ ,דכַ ֲהנָא אָ ִסיר לֵ ּ
יה,
יה ְּב ִדינָאְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א י ְַפגִּ ים הַ ּ
ידן ִ ּדינָהָ א .אֶ ָּלא וַ ַ ּדאי
יש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ןְ ,ל ֵמ ָ
וְ אַ ְּת אַ ְמ ַרת ,וְ הֵ ִביא הָ ִא ׁ
יתא ,וְ כָ ל נְ ׁ ֵשי ָע ְל ָמא ִמ ְת ָּב ְרכָ ן
וש ִבינָא ְל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יהו ׁש ּ ְׁ
ַּכהֲ נָא ְל ָדא ֲחזֵיְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
)נ"א אתאחדת( ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ַעל ָ ּדא ִא ְּת ָתא ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא ִמ ְת ָּב ְרכָ א ְּב ׁ ֶשבַ ע ְּב ָרכוֹ ת,
יתא,
ידת ָּב ּה ִּב ְכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ כַ הֲ נָא קָ ִאים ְלאַ ְת ְקנָא ִמ ֵּלי ְ ּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ַּדא ֲִח ַ
ְ
ְ
ול ַעיְ ּינָא ְּבכָ ל ַמה ְ ּד ִאצְ ְט ִריךְּ ,בגִ ין ַּכך ַּכהֲ נָא ְל ָדא ,וְ לָ א אַ ח ֲָרא:
ְּ
יהו ָע ִביד ִ ּדינָא ,לָ או הָ ִכי ,אֶ ָּלא ְלאַ ְס ּגָ אָ ה ְׁשלָ ָמא ְּב ָע ְל ָמא קָ א
וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימא ְ ּד ִא ּ
ולאַ ְס ּגָ אָ ה חֶ סֶ דּ ְ .ד ִאי הַ ִהיא ִא ְּת ָתא ִא ְׁש ְּתכַ חַ ת ז ַָּכאָ הַּ ,כהֲ נָא
ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּבהַ איְ ּ ,
הו ,וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ְ ּד ִמ ְת ַע ְּב ָרא ִּבבְ ָרא ְ ּדכַ ר ,וְ ִא ְת ָע ִביד ְׁשלָ ָמא
אַ ְס ּגֵ י ְׁשלָ ָמא ְּב ּ
הוא ְׁש ָמא
ַעל יְ ֵד ּ
יהו לָ א ָע ִביד ִ ּדינָא ,אֶ ָּלא הַ ּ
יה .וְ ִאי לָ א ִא ְׁש ְּתכַ חַ ת ז ַָּכאָ הִ ,א ּ
הוא ָּב ִדיק לָ הּ :
יהי קָ א ְמ ׁ ַש ְ ּק ַרת ֵּב ּ
ישא ְ ּד ִא ִ
קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא ָע ִביד ִ ּדינָא ,וְ ּ
יהּ ,
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יה,
יה ְלהַ אי ,אֶ ָּלא ַּכד ִהיא ָיהֲבַ ת ּגַ ְר ָמ ּה קַ ּ ֵמ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כהֲ נָא לָ א ָעיֵיל ּגַ ְר ֵמ ּ
יהי ַּב ְעיָא
ות ֵרין ׁ ָש ִאיל לָ ּהֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ִ
ִמ ּ ְפאָ ה )נ"א לזכאה( )דף קכ"ד ע"ב( זִ ְמנָאְ ּ ,
ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ז ַָּכאָ הְּ ,כ ֵדין ַּכהֲ נָא ָע ִביד עוֹ בָ ָדאְּ ,בגִ ין ְלאַ ְס ּגָ אָ ה ְׁשלָ ָמא:
יה ְל ַמפְ ֵר ַע
ישרְ ,לבָ ַתר ָּכ ַתב לֵ ּ
ישא חַ ד זִ ְמנָא ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ָ
ַּכהֲ נָא ְּכ ִתיב ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ֲמיַ ,רח ֲֵמי ְּב ִדינָא,
ֲמי ְּב ַרח ֵ
יריןִּ ,דינָא ְּב ִדינָאַ ,רח ֵ
אַ ְתוָ ון )נ"א סריטין( ְט ִרי ִסין ִּב ְט ִה ִ
חו ,וְ ִדינִ ין סַ ְ ּל ִקין .לָ א
ֲמיִ .א ְׁש ְּתכַ חַ ת ז ַָּכאָ ה ,אַ ְתוָ ון ַרח ֵ
וְ ִדינָא ְּב ַרח ֵ
ֲמי ִא ְׁש ְּתכָ ּ
רוּ ,ו ְכ ֵדין ִ ּדינָא ִא ְת ָע ִביד:
ָאותַ ,רח ֵ
ִא ְׁש ְּתכַ חַ ת ַּכ ְ ּדקָ א י ּ
ֲמי סַ ְ ּל ִקין ,וְ ִדינִ ין ִא ְׁש ְּתאָ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ז'
)ט( נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת בין נתחייבו בהן
בין לא נתחייבו בהן וטעות הוא ואין ראוי לעשות כן ולא יברך ברכה אלא אם כן
נתחייב בה:
)י( המשכים לקרוא בתורה קודם שיקרא קריאת שמע בין קרא בתורה שבכתב בין קרא
בתורה שבעל פה נוטל ידיו תחלה ומברך שלש ברכות ואח"כ קורא ואלו הן אשר
קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה והערב נא יי' אלהינו את דברי תורתך בפינו
ובפיפיות עמך כל בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך יודעי שמך ועוסקי
תורתך ברוך אתה יי' המלמד תורה לעמו ישראל ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם
אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה יי' נותן התורה:
)יא( בכל יום חייב אדם לברך שלש ברכות אלו ואחר כך קורא מעט מדברי תורה ונהגו
העם לקרוא ברכת כהנים ויש מקומות שקורין צו את בני ישראל ויש מקומות שקורין
שתיהן וקורין פרקים או הלכות מן המשנה ומן הברייתות:

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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