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חק לישראל – פרשת פנחס יום ג'
תורה -

במדבר פרק כו'

ֹאש ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם
או אֶ ת ר ׁ
)ב( שְׂ ּ
ֹאש ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ֶבן עֶ שְׂ ִרים ׁ ָשנָה
או אֶ ת ר ׁ
ּ ָכל יֹצֵ א צָ בָ א ְּביִ שְׂ ָראֵ ל) :ב( שְׂ ּ
ֹתם ָּכל יֹצֵ א צָ בָ א ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל) :ב( קַ ִּביל ּו יָת חֻ ְׁש ַּבן ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ַּבר
וָ ַמ ְעלָ ה ְלבֵ ית ֲאב ָ
ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ָּכל נָפֵ ק חֵ ילָ א ְּביִ שְׂ ָראֵ ל:
)ג (

משה וְ אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן אֹ ָתם ְּב ַע ְרבֹת מוֹ אָ ב ַעל י ְַר ֵּדן יְ ֵרחוֹ לֵ אמֹר:
ֶׁ
וַ יְ ַד ּ ֵבר

משה וְ אֶ ְל ָעזָר הַ כּ ֹהֵ ן אֹ ָתם ְ ּב ַע ְרבֹת מוֹ אָ ב ַעל יַ ְר ֵ ּדן יְ ֵרחוֹ לֵ אמֹר:
וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ

)ג (

ֹשה וְ אֶ ְל ָעזָר
)ג( ו ַּמ ִ ּליל מ ׁ ֶ

ימר:
ירחוֹ ְל ֵמ ָ
יש ַר ּיָא ְדמוֹ אָ ב ַעל י ְַר ֵ ּדנָא ִד ֵ
ַּכהֲ נָא וַ אֲ ָמר ּו ְל ִמ ְמנֵי י ְָתהוֹ ן ְּב ֵמ ְׁ

ובנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּיֹצְ ִאים
משה ּ ְ
)ד( ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ָמ ְעלָ ה ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
ובנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
משה ּ ְ
ֶׁ
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ד( ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ָמ ְעלָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
ֵ
הַ יֹּצְ ִאים ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:

ֹשה ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִ ּדי נְ פָ ק ּו
)ד( ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:

אובֵ ן חֲנוֹ ְך ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ ֲח ֹנ ִכי ְלפַ לּ ּוא ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת
אובֵ ן ְּבכוֹ ר יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבנֵי ְר ּ
)ה( ְר ּ
ְ
לוא ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ ּפַ ּלֻ ִאי:
אובֵ ן חֲנוֹ ך ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ חֲ נ ִֹכי ְלפַ ּ ּ
אובֵ ן ְ ּבכוֹ ר יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבנֵי ְר ּ
הַ ּ ַפ ּ ֻל ִאי) :ה( ְר ּ
)ה( ְראוּבֵ ן בּ ו ְּכ ָרא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּבנֵי ְראוּבֵ ן חֲנוֹ ְך ז ְַר ִעית חֲנוֹ ְך ְלפַ לּ וּא ז ְַר ִעית ּ ַפלּ וּא:

)ו( ְלחֶ צְ רֹן ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ חֶ צְ רוֹ נִ י ְלכַ ְר ִמי ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת הַ ּ ַכ ְר ִמי) :ו( ְלחֶ צְ רֹן ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ חֶ צְ רוֹ נִ י
ְלכַ ְר ִמי ִמ ְׁש ּפַ חַ ת הַ ַּכ ְר ִמי) :ו( ְלחֶ צְ רוֹ ן ז ְַר ִעית חֶ ְצרוֹ ן ְלכַ ְר ִמי ז ְַר ִעית ַּכ ְר ִמי:

רש"י
)ב( לבית אבתם  -על שבט האב יתיחסו ולא
אחר האם:
)ג( וידבר משה ואלעזר הכהן אתם  -דברו
עמם על זאת שצוה המקום למנותם :לאמר
 אמרו להם צריכים אתם להמנות:)ד( מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה וגו'
 שיהא מונים מבן עשרים שנה ומעלהשנאמר )שמות ל( כל העובר על הפקודים
וגו':
)ה( משפחת החנכי  -לפי שהיו האומות
מבזין אותם מה אלו מתיחסין על שבטיהם

נביא

סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם
אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם
לפיכך הטיל הקב"ה שמו עליהם ה"א מצד
זה ויו"ד מצד זה לומר מעיד אני עליהם שהם
בני אבותיהם וזהו הוא שמפורש ע"י דוד
)תהלים קכב( שבטי יה עדות לישראל .השם
הזה מעיד עליהם לשבטיהם לפיכך בכולם
כתיב החנכי הפלואי אבל בימנה לא הוצרך
לומר משפחת הימני לפי שהשם קבוע בו יו"ד
בראש וה"א בסוף:

– מלכים א' פרק יט' י'-יד'

ית ָך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
בו ְב ִר ְ
ֹאמר קַ ּנֹא ִק ּנ ִ
)י( וַ יּ ֶ
ֵאתי לַ יהֹוָ ה אֱ לֹהֵ י צְ בָ אוֹ ת ִּכי ָעזְ ּ
ָ
ָ
גו בֶ חָ ֶרב וָ ִאוָ ּ ֵתר אֲנִ י ְלבַ ִ ּדי וַ יְ בַ ְק ׁש ּו אֶ ת נ ְַפ ִׁשי
סו וְ אֶ ת ִ
נְביאֶ יך הָ ְר ּ
ִמזְ ְּבח ֶֹתיך הָ ָר ּ
ה) :י( ואמר קנאה קניתי קדם יי אלהא צבאות ארי שבקו קימך בני ישראל ית מדבחך פגרו וית
ְלקַ ְח ּ ָת ּ
נבייך קטלו בחרבא ואשתארית אנא בלחודי ובעו ית נפשי למקטלה:

רוחַ גְּ דוֹ לָ ה וְ חָ זָק
)יא( וַ יּ ֶ
ֹאמר צֵ א וְ ָע ַמ ְד ּ ָת בָ הָ ר ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה וְ ִה ּנֵה יְ הֹוָ ה עֹבֵ ר וְ ּ
רוחַ ַר ַע ׁש לֹא
ְמפָ ֵרק הָ ִרים ּ ְ
רוחַ יְ הֹוָ ה וְ אַ חַ ר הָ ּ
ומ ׁ ַש ֵּבר ְסלָ ִעים ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה לֹא בָ ּ
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ג'
ש יְ הֹוָ ה) :יא( ואמר פוק ותקום בטורא קדם יי והא יי מתגלי וקדמוהי משרית מלאכי רוחא
בָ ַר ַע ׁ
מפרקין טוריא ומתברין כיפיא קדם יי ולא במשרית מלאכי רוחא שכנתא דיי ובתר משרית מלאכי רוחא
משרית מלאכי זיעא ולא במשרית מלאכי זיעא שכנתא דיי:
מה ַד ּקָ ה) :יב( ובתר
)יב( וְ אַ חַ ר הָ ַר ַע ׁש אֵ ׁש לֹא בָ אֵ ׁש יְ הֹוָ ה וְ אַ חַ ר הָ אֵ ׁש קוֹ ל ְ ּד ָמ ָ
משרית מלאכי זיעא אשתא ולא במשרית מלאכי אשתא שכנתא דיי ובתר משרית מלאכי אשתא קל
דמשבחין בחשאי:

ָהו וַ יָּלֶ ט ּ ָפנָיו ְּבאַ ַ ּד ְר ּתוֹ וַ יֵּצֵ א וַ יַּעֲ מֹד ּ ֶפ ַתח הַ ּ ְמ ָע ָרה וְ ִה ּנֵה
)יג( וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ַֹע אֵ ִל ּי ּ
ָ
אֵ לָ יו קוֹ ל וַ יּ ֶ
ָהו) :יג( והוה כד שמע אליהו וכריך אפוהי בשושיפיה ונפק
ֹאמר ַמה ְ ּלך פֹ ה אֵ ִל ּי ּ
וקם בתרע מערתא והא עמיה קלא ואמר מה לך כא אליהו:

ית ָך ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
בו בְ ִר ְ
ֹאמר קַ ּנֹא ִק ּנ ִ
)יד( וַ יּ ֶ
ֵאתי לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֵ י צְ בָ אוֹ ת ִּכי ָעזְ ּ
ָ
ָ
גו בֶ חָ ֶרב וָ ִאוָ ּ ֵתר אֲנִ י ְלבַ ִ ּדי וַ יְ בַ ְק ׁש ּו אֶ ת נ ְַפ ִׁשי
סו וְ אֶ ת ִ
נְביאֶ יך הָ ְר ּ
ִמזְ ְּבח ֶֹתיך הָ ָר ּ
ה) :יד( ואמר קנאה קניתי קדם יי אלהא צבאות ארי שבקו קימך בני ישראל ית מדבחך פגרו וית
ְלקַ ְח ּ ָת ּ
נביך קטלו בחרבא ואשתארית אנא בלחודי ובעו ית נפשי למקטלה:

רש"י
)י( את מזבחותיך הרסו  -במות יחיד
הנעשות לשם שמים ,שהרי מזבח בית
הבחירה בירושלים היה:
)יא( ורוח גדולה  -תי' יונתן משרית מלאכי
רוחא .ברעש  -תי' יונתן משרית מלאכי
זיעא:
)יב( אש  -תי' יונתן משרית מלאכי אשתא.
קול דממה דקה  -תי' יונתן קל דמשבחין

כתובים

בחשאי ,אבל בנביאי אומות העולם אומר
)איוב ד טז( :דממה וקול אשמע ,דממה היתה
לשבח .ואני שמעתי קול הבא מתוך הדממה,
דטינטישמנ"ט בלע"ז ,ואין שומעין הקול
ממש:
)יג( וילט פניו  -תי' יונתן וכריך אפוהי ,וכן
הוא אומר )שמואל א כא י( :לוטה בשמלה:

– תהילים פרק עג' כו'-כח' פרק עד' א'-ב'

צור ְלבָ ִבי וְ חֶ ְל ִקי אֱ ל ִֹהים ְלעוֹ לָ ם:
ָּכלָ ה ְׁשאֵ ִרי ּ ְ
ולבָ ִבי ּ

)כו(
תקיפא דבחין לבבי וחולקי אלהא לעלמא:

)כז( ִּכי ִה ּנֵה ְרחֵ קֶ ָ
דו ִהצְ ַמ ּ ָתה ָּכל זוֹ נֶה ִמ ּ ֶמ ָּך:
יך יֹאבֵ ּ

)כו( אשתיצא גושמי ולבבי

)כז( ארום הא רשיעיא די מתרחקין מנך

יאבדון שיציתא כל דטעי מן בתר דחלתך:

)כח( וַ אֲנִ י ִק ְרבַ ת ֱאל ִֹהים ִלי טוֹ ב ׁ ַש ִּתי ַּבא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ַמ ְח ִסי ְלסַ ּ ֵפר ָּכל ַמ ְלאֲכוֹ ֶת ָ
יך:
)כח( ואנא למקרב ביי לי טב שוית ביי אלהים רוחצני לאשתעיא לצדיקיא כולהון פקודי שליחותך:

ית ָך:
ַמשְׂ ִּכיל ְלאָ סָ ף לָ ָמה ֱאל ִֹהים ָזנ ְַח ּ ָת לָ נֶצַ ח י ְֶע ׁ ַשן אַ ּ ְפ ָך ְּבצֹאן ַמ ְר ִע ֶ

)א( שכלא

נְת בּ וֹ :
ית ּקֶ ֶדם ּגָ אַ ְל ּ ָת ׁ ֵשבֶ ט ַנחֲלָ ֶת ָך הַ ר צִ ּיוֹ ן זֶה ׁ ָשכַ ּ ָ
זְ ֹכר עֲ ָד ְת ָך קָ נִ ָ

)ב( אדכר

)א (
טבא על ידוי דאסף למה אלהא רחקתא לעלמין יתקף רוגזך בעאן רעיתך:

)ב(
כנשתך דקניתא מלקדמין פרקת ממצרים שבטי אחסנתך טור דציון דנן די שריתא שכנתך ביה:

רש"י
)כו( כלה שארי  -נתאוה בשרי ולבבי לך.
כלה שארי  -לשון תאוה כמו )תהלים קי"ט(
כלתה לתשועתך נפשי:

)כז( זונה ממך  -נפרד ממך:
)כח( מלאכותיך  -שליחותיך רוח הקודש הבא
בלבי לאמר:
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)א( יעשן אפך  -כל הכועס נחיריו מוציאין
עשן:
)ב( קנית קדם  -לפני בריית עולם שנאמר
)תהלים צ'( מעון אתה היית לנו בטרם הרים

משנה

יולדו .זה שכנת בו  -תקון לשון הוא כמו
)ישעיה מ"ב( זו חטאנו לו והוא כמו אשר
שכנת בו:

 -גיטין פרק ח'

ית ּה אוֹ ְבתוֹ ְך חֲצֵ ָר ּהֲ ,ה ֵרי זוֹ ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשת.
)א( הַ ּזוֹ ֵרק ּגֵט ְל ִא ְׁש ּתוֹ וְ ִהיא ְבתוֹ ְך ּ ֵב ָ
הוא ִע ּ ָמ ּה ַּב ּ ִמ ּ ָטה ,אֵ ינָהּ ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשת.
זְ ָרקוֹ לָ ּה ְּבתוֹ ְך ֵּביתוֹ אוֹ ְבתוֹ ְך חֲצֵ רוֹ  ,א ֲִפלּ ּו ּ
ְלתוֹ ְך חֵ יקָ הּ אוֹ ְלתוֹ ְך קַ ְל ּ ָת ּה ,הֲ ֵרי זוֹ ְמגֹ ֶר ׁ ֶשת:
רע"ב ) -א( הזורק .הרי זו מגורשת -
דכתיב )דברים כ"ד( ונתן בידה ,ומדלא כתיב
ובידה יתננו ,משמע ונתן מכל מקום .בין
בחצרה בין בגנה בין בקרפיפה .והוא שתהא
עומדת בצד ביתה או בצד חצרה :קלתה -

כלי שהנשים נותנות בו מטוה ומחטין :הרי זו
מגורשת  -ואפילו היא בתוך ביתו ,דמקום
חיקה וקלתה קנוי לה ,שאין אדם מקפיד לא
על מקום חיקה ולא על מקום קלתה:

הוא גִ ּ ָט ּה,
תו ֵמאֲ חוֹ ָריו ,קוֹ ְראָ ה וַ הֲ ֵרי ּ
)ב( אָ ַמר לָ ּה ִּכנְ ִסי ְׁשטָ ר חוֹ ב ֶזה אוֹ ׁ ֶש ּ ְמצָ אַ ּ ּ
ֹאמר לָ ּה הֵ א גִ ּטֵ ְך .נ ַָתן ְּבי ָָד ּה וְ ִהיא יְ ׁ ֵשנָה ,נֵעוֹ ָרה ,קוֹ ְראָ ה
אֵ ינוֹ גֵ טַ ,עד ׁ ֶשיּ ַ
ְ
הֲרי זֶה גִּ ּטֵ ך .הָ יְ ָתה עוֹ ֶמ ֶדת ִּב ְר ׁש ּות
ֹאמר לָ ּה ֵ
הוא גִ ּ ָט ּה ,אֵ ינוֹ גֵ טַ ,עד ׁ ֶשיּ ַ
וַ ֲה ֵרי ּ
רשת .קָ רוֹ ב לוֹ  ,אֵ ינ ָּה ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשתֶ .מחֱצָ ה ַעל
הָ ַר ִּבים ּוזְ ָרקוֹ לָ ּה ,קָ רוֹ ב לָ ּהְ ,מ ֹג ׁ ֶ
ֶמחֶ צָ הְ ,מגֹ ֶר ׁ ֶשת וְ אֵ ינ ָּה ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשת:
רע"ב ) -ב( או שמצאתו מאחוריו  -שהיה
הגט על גבו ועקם גבו לה כדי שתטלנו :אינו
גט עד שיאמר טלי גטך  -ולכי אמר טלי
גטך מיהת הוי גט .אבל אם היה הגט על גבי
קרקע ,או על גבו או בגופו ולא עקם גבו או
לא המציא גופו לה כדי שתטלנו ,אפילו אמר
טלי גטך אינו גט :קוראה והרי היא גיטה -
כשהיא קוראה בו רואה שהוא גטה :קרוב לה

מגורשת ,קרוב לו אינה מגורשת  -כל שהיא
יכולה לשמרו והוא אינו יכול לשמרו ,זהו
קרוב לה .וכל שהיא אינה יכולה לשמרו והוא
יכול לשמרו זהו קרוב לו .שניהם יכולים
לשמרו או שניהם אינם יכולים לשמרו ,זהו
מחצה על מחצה .ולענין פסק הלכה אינה
מגורשת עד שיגיע גט לידה או לרשותה:

דושין .וְ כֵ ן ְל ִענְ יַן הַ חוֹ ב .אָ ַמר לוֹ ַּב ַעל חוֹ בוֹ  ,זְ רוֹ ק ִלי חוֹ ִבי
)ג( וְ כֵ ן ְל ִענְ יַן ִק ּ ּ ִׁ
ּוזְ ָרקוֹ לוֹ  ,קָ רוֹ ב לַ ּ ַמ ְלוֶ ה ,זָכָ ה הַ לּ ֹוֶה .קָ רוֹ ב לַ לּ ֹוֶ ה ,הַ לּ ֹוֶה חַ יָּבֶ .מחֱצָ ה ַעל
יע
ֹאש הַ ּגַ ג ּוזְ ָרקוֹ לָ ּהֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ִהגִּ ַ
ֹקו .הָ יְ ָתה עוֹ ֶמ ֶדת ַעל ר ׁ
ֶמחֱצָ הְׁ ,שנֵיהֶ ם ַי ֲחל ּ
לַ אֲ וִ יר הַ ּגַ גֲ ,ה ֵרי זוֹ ְמ ֹג ֶר ׁ ֶשתִ .ה ּוא ִמ ְל ַמ ְעלָ ה וְ ִהיא ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ּוזְ ָרקוֹ לָ ּהֵ ּ ,כיוָ ן
נִמחַ ק אוֹ נִ שְׂ ַרף ,הֲ ֵרי זוֹ ְמגֹ ֶר ׁ ֶשת:
ׁ ֶשיָּצָ א ֵמ ְר ׁש ּות הַ ּגַ גְ ,
רע"ב ) -ג( אמר לו בעל חובו זרוק לי
חובי  -בגמרא מוקמינן לה באומר זרוק לי
חובי בתורת גטין ,דכיון דא"ל הכי הוה ליה
לחוב זה דין גט ,ואם זרק אותו הלוה קרוב
למלוה ואבד ,זכה הלוה ואינו חייב לשלם.

ואם קרוב ללוה ,הלוה חייב וכו' .אבל אם
אמר לו זרוק לי חובי והפטר ,מכיון שזרקו לו
בכל ענין ,פטור :לאויר הגג  -לפחות
משלשה סמוך לקרקעית הגג ,דכלבוד דמי:
מרשות הגג  -יצא ממחיצת הגג ונכנס לתוך
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מחיצת המקום שהיא עומדת בו :או נשרף
הרי זו מגורשת  -והוא שקדמה זריקת הגט
בחצר קודם שתהא הדליקה באויר החצר.

שאם היתה הדליקה בחצר תחלה ,מעיקרא
לשריפה קאזיל ואינה מגורשת:

ָשןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְס ִרין.
)ד( ֵּבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםּ ,פוֹ טֵ ר אָ ָדם אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ ְּבגֵ ט י ׁ ָ
נִתיַחַ ד ִע ּ ָמהּ אַ חַ ר ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ לָ ּה:
ָשן ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ ְ
ֶהו ּגֵט י ׁ ָ
וְ אֵ יז ּ
רע"ב ) -ד( בגט ישן  -שכתב לגרש את
אשתו ואחר שנכתב הגט נתייחד עמה .ב"ש
סברי לא אמרינן גזירה שמא יאמרו גטה
קודם לבנה שמא ישהה את הגט שנה או
שנתים בין כתיבה לנתינה ויהיו לה בנים
ממנו בתוך זמן זה ואח"כ יגרשנה בו וכשיראו

זמן הגט קודם ללידת הבן יהיו סבורים שנתן
לה גט משעת כתיבה והוי פגם שיאמרו מן
הפנויה נולד .ופסק ההלכה לא יגרש אדם את
אשתו בגט ישן .ואם גירש והלך הבעל
למדינה אחרת ,תנשא בו לכתחלה:

כות יָוָ ןְ ,ל ִבנְ יַן
כות ָמ ַדיְ ,ל ׁש ּום ַמ ְל ּ
כות אַ חֶ ֶרתְ ,ל ׁש ּום ַמ ְל ּ
)ה( ָּכ ַתב ְל ׁש ּום ַמ ְל ּ
הַ ַּביִ תְ ,לחֻ ְר ַּבן הַ ַּביִ ת ,הָ יָה בַ ּ ִמזְ ָרח וְ כָ ַתב ַּב ּ ַמעֲ ָרבַּ ,ב ּ ַמעֲ ָרב וְ כָ ַתב ַּב ּ ִמזְ ָרחֵ ּ ,תצֵ א
ומזֶּה ,וְ אֵ ין לָ ּה לֹא ְכתֻ ָּבה וְ לֹא פֵ רוֹ ת וְ לֹא ְמזוֹ נוֹ ת
ומזֶּהּ ,וצְ ִריכָ ה גֵט ִמזֶּה ּ ִ
ִמזֶּה ּ ִ
ומזֶּהַ ּ ,תחֲזִ יר .וְ הַ וָ לָ ד
וְ לֹא ְבלָ אוֹ ת ,לֹא ַעל זֶה וְ לֹא ַעל זֶהִ .אם נ ְָטלָ ה ִמזֶּה ּ ִ
ומזֶּה ,וְ לֹא זֶה וָ זֶה ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין לָ ּה ,וְ לֹא זֶה וָ זֶה ז ַָּכ ִאין לֹא ִב ְמצִ יאָ ָת ּה
ַמ ְמזֵר ִמזֶּה ּ ִ
נְד ֶריהָ  .הָ יְ ָתה בַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,נִ ְפסֶ לֶ ת ִמן
וְ לֹא ְב ַמעֲ ֵ ׂשה י ֶָדיהָ וְ לֹא בַ הֲפָ ַרת ָ
רומה .וְ אֵ ין יוֹ ְר ׁ ָשיו ׁ ֶשל זֶה
שרַּ .בת כּ ֹהֵ ןִ ,מן הַ ְּת ּ ָ
הַ ְּכהֻ ּנָהַּ .בת לֵ וִ יִ ,מן הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
תו ,אָ ִחיו ׁ ֶשל זֶה וְ אָ ִחיו ׁ ֶשל זֶה חוֹ ְלצִ ין
וְ יוֹ ְר ׁ ָשיו ׁ ֶשל זֶה יוֹ ְר ִׁשין ְּכתֻ ָּב ָת ּה .וְ ִאם ֵמ ּ
ומזֶּה ,וְ כָ ל
יר ּהֵ ּ ,תצֵ א ִמזֶּה ּ ִ
וש ָמ ּהֵ ׁ ,שם ִעירוֹ וְ ׁ ֵשם ִע ָ
וְ לֹא ְמי ְַּב ִמיןִׁ .ש ּנָה ְׁשמוֹ ּ ְׁ
הַ ְ ּד ָר ִכים הָ אֵ לּ ּו ָּב ּה:
רע"ב ) -ה( כתב לשם מלכות שאינה הוגנת
 אם היה בבבל וכתב לחשבון שנות מלכותאדום ,שאין להם מלכות במקום כתיבת הגט,
תצא מזה ומזה .ונקראת מלכות ]אדום[
מלכות שאינה הוגנת שאין לה לא כתב ולא
לשון :או שכתב לשם מלכות מדי  -לפי
שצריך לכתוב לשם המלכות של מדינה שהגט
נכתב בה ,משום שלום מלכות ,שיאמרו

חשובים אנו בעיניהם שכותבים שטרותיהם
בשמינו :תצא מזה ומזה  -אם נשאת בגט זה
תצא מן הראשון ומן השני :ואין לה לא פירות
ולא בלאות וכו'  -כולה מתניתין מפרשה
ביבמות פרק האשה רבה :והולד ממזר מזה
ומזה  -מתניתין ר"מ היא דאמר כל המשנה
ממטבע שטבעו חכמים בגטין הולד ממזר.
ואינה הלכה:

או
כו הַ ָ ּ
או וְ נִ ְמצְ ּ
צרוֹ ת הָ אֵ לּ ּו וְ נִ ּ ְׂש ּ
רו צָ רוֹ ֵתיהֶ ן מֻ ּ ָתרוֹ ת ,הָ ְל ּ
)ו( ָּכל הָ עֲ ָריוֹ ת ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ומזֶּה וְ כָ ל הַ ְ ּד ָר ִכים הֵ אֵ לּ ּו ָּבהּ :
אֵ לּ ּו אַ יְ לוֹ נִ ּיוֹ תֵ ּ ,תצֵ א ִמזֶּה ּ ִ
רע"ב ) -ו( כל העריות שאמרו צרותיהן
מותרות  -חמש עשרה עריות שאמרו חכמים
שצרותיהן מותרות לינשא לשוק בלא חליצה:
הלכו הצרות  -של עריות :ונשאו  -לשוק:
ונמצאו  -העריות אילונית ,ואיגלאי מלתא
שהיו קדושי המת בטעות ,ונמצא שלא היו

אלו צרותיהן ולא פטרום העריות האלו מן
החליצה :תצא מזה  -מבעל שנישאת לו .ומן
היבם :וכל הדרכים האלו בה  -וביבמות
מוקמינן לה כר' עקיבא דאמר יש ממזר
מחייבי לאוין ,ואינה הלכה:

שאת ְלאַ חֵ ר וְ נִ ְמצֵ את זֹאת ׁ ֶש ִהיא
)ז( הַ כּ וֹ נֵס אֶ ת יְ ִב ְמ ּתוֹ וְ הָ ְלכָ ה צָ ָר ָת ּה וְ נִ ּ ֵ ׂ
ומזֶּה וְ כָ ל הַ ְ ּד ָר ִכים הֵ אֵ לּ ּו ָּב ּה:
אַ יְ לוֹ נִ יתֵ ּ ,תצֵ א ִמזֶּה ּ ִ
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רע"ב ) -ז( ונשאת לאחר  -דקיי"ל ביאת
האחת פוטרת צרתה :ונמצאת זו  -שנתיבמה
אילונית ,ואין יבומיה יבומין .ונמצא שלא

נפטרה צרתה ונשאת לשוק בלא חליצה :תצא
מזה ומזה  -מבעל זה ומיבמה הראשון:

יש,
יש וְ ׁשוֹ בָ ר לָ ִא ּ ׁ ָשה ,וְ ָט ָעה וְ נ ַָתן ּגֵט לָ ִא ּ ׁ ָשה וְ ׁשוֹ בָ ר לָ ִא ׁ
)ח( ָּכ ַתב סוֹ פֵ ר ּגֵט לָ ִא ׁ
יש ,וְ ׁשוֹ בָ ר ִמיַּד הָ ִא ּ ׁ ָשה,
ולאַ חַ ר זְ ָמן ה ֲֵרי הַ ּגֵט יוֹ צֵ א ִמ ּיַד הָ ִא ׁ
נו זֶה לָ זֶהְ ּ ,
וְ נ ְָת ּ
יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם ְלאַ ְל ּ ַתר
ומזֶּה ,וְ כָ ל הַ ְ ּד ָר ִכים הָ אֵ לּ ּו ָּב ּהַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ּ ֵתצֵ א ִמזֶּה ּ ִ
אשוֹ ן
נו ִמן הָ ִר ׁ
יָצָ א ,אֵ ין זֶה גֵטִ .אם ְלאַ חַ ר זְ ָמן יָצָ אֲ ,ה ֵרי זֶה ּגֵט .לֹא כָ ל הֵ ֶ
ימ ּ ּ
כותוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ יָּ .כ ַתב ְלגָ ֵר ׁש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ נִ ְמלַ ְךֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים,
ְלאַ ּ ֵבד זְ ּ
ּ ְפסָ לָ ּה ִמן הַ ְּכהֻ ּנָהּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשנְּ ָתנוֹ לָ ּה ַעל ְּתנַאי וְ לֹא
שה הַ ְּתנַאי ,לֹא ְפסָ לָ ּה ִמן הַ ְּכהֻ ּנָה:
נַעֲ ָ ׂ
רע"ב ) -ח( כתב סופר גט לאיש  -לגרש
בו אשתו :ושובר לאשה  -שתמסור לבעלה
כשיפרע לה כתובתה :וטעה הסופר -
כשמסר להן השטרות :ונתן גט לאשה ושובר
לאיש  -והם מסרו זה לזה .והלכה זו ונשאת
כסבורה שזה גט שמסר לה בעלה וזה סבור
שמסרה לו אשתו שובר .ורמב"ם גריס ונתן
גט לאיש ושובר לאשה .ופירש ונתן ,שחשב
שנתן גט לאיש ושובר לאשה ,אבל הוא לא

עשה אלא בהפך .ודחוק הוא :אם לאלתר -
כל זמן שלא נשאת יצא גט מתחת יד הבעל:
אינו גט  -וצריכה גט אחר :ואם לאחר
שנשאת  -הרי זה גט :לא כל הימנו  -אין
הכל כדבריו של זה הראשון להאמינו :לאבד
זכותו של שני  -שנשאה .דאמרינן קנוניא היא
ביניהם והחליפו השטרות לאחר שנשאת.
והלכה כרבי אליעזר:

)ט( הַ ְמגָ ֵר ׁש אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ וְ לָ נָה ִע ּמוֹ ַּב ּ ֻפנְ ָ ּד ִקיֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינ ָּה צְ ִריכָ ּה
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן
ימ ּנ ּו ּגֵט ׁ ֵשנִ י .אֵ ָ
נו ּגֵט ׁ ֵשנִ יּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,צְ ִריכָ ה הֵ ֶ
הֵ ֶ
ימ ּ ּ
רוסין ׁ ֶשאֵ ינ ָּה צְ ִריכָ ה
אואיןּ .ומוֹ ִדים ְּבנִ ְת ּגָ ְר ׁ ָשה ִמן הָ אֵ ּ ִ
ׁ ֶשנִּ ְת ּגָ ְר ׁ ָשה ִמן הַ נִּ ּ ׂש ּ ִ
ומזֶּה
נו ּגֵט ׁ ֵשנִ יִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ִלבּ וֹ גַ ס ָּב ּהְּ .כנָסָ ּה ְּבגֵט קֵ ֵרחַ ֵ ּ ,תצֵ א ִמזֶּה ּ ִ
הֵ ֶ
ימ ּ ּ
וְ כָ ל הַ ְ ּד ָר ִכים הָ אֵ לּ ּו ָּבהּ :
רע"ב ) -ט( ולנה עמו בפונדקי  -ויש שם
עדי יחוד ואין שם עדי ביאה .בית הלל סברי
הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה ,ואין אדם
עושה בעילתו בעילת זנות והרי קידשה
בביאה .וב"ש סברי לא אמרינן הן הן עדי
יחוד הן הן עדי ביאה עד שיראוה שנבעלה:
גט קרח  -שקשריו מרובין מעדיו .דתקון
רבנן גט מקושר משום כהנים קפדנים שהיו
כותבים גט פתאום לנשותיהם ומתחרטים
ולא היו יכולים להחזירן ,ותקנו להם גט
מקושר שאינו נוח ליכתב מהרה ,שמא בתוך
כך יתפייס .וכותב שטה אחת או שתים וכורכן

על החלק ותופר ועד אחד חותם על הכרך
מבחוץ ,וחוזר וכותב שני שיטין או יותר
מבפנים וכורכן על החלק וחותם עד שני על
הכרך מבחוץ ,וכן עד שלישי .ואם יש קשר
כרוך ואין עד חתום מאחוריו ,זהו קרח
ופסול .דמסתמא למנין קשריו היו עדיו
מתחלה ,וחיישינן דלמא הבעל אמר להו
כולכם חתומו ,והרי אחד שלא חתם .ואם
נשאת אשה בגט זה ,תצא מזה ומזה ,וכל
הדרכים האלו בה .ומתניתין רבי מאיר היא,
דאמר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים
בגטין הולד ממזר .ואינה הלכה:

ימין ָעלָ יוּ ִ ,ד ְב ֵרי בֶ ן ַנ ּנָסַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין
)י( ּגֵט קֵ ֵרחַ  ,הַ כּ ֹל ַמ ְׁש ִל ִ
ֶהו ּגֵ ט קֵ ַרח,
ַמ ְׁש ִל ִ
אויִ ין ְלהָ ִעיד ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר .וְ אֵ יז ּ
ימין ָעלָ יו אֶ ָּלא ְקרוֹ ִבים הָ ְר ּ
כּ ֹל ׁ ֶש ְ ּק ׁ ָש ָריו ְמ ֻר ִּבין ֵמ ֵע ָדיו:
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רע"ב ) -י( הכל משלימין עליו  -ואפילו
עבד ,ואפילו פסול לעדות מחמת עבירה:
אלא קרוב שהוא ראוי להעיד בעדות אחרת
 שאין עליו פסול עדות אלא קורבה .אבלעבד או גזלן לא .עבד דלמא אתי לאסוקי

גמרא

ליוחסין .וגזלן דלמא אתו למימר עבד
תשובה .אבל קרוב ,כולי עלמא ידעי ליה
דקרוב הוא .והלכה כבן ננס שהכל משלימין
עליו .ומ"מ אין חותם עליו אלא ע"א פסול
בלבד ,והשאר צריך שיהיו כלם כשרים:

 -גיטין דף מט' ע"א

תניא אמר רבי שמעון מפני מה אמרו הניזקין שמין להן בעידית מפני
הגזלנים ומפני החמסנין כדי שיאמר אדם למה אני גוזל ולמה אני חומס
למחר ב"ד יורדין לנכסי ונוטלין שדה נאה שלי וסומכים על מה שכתוב
בתורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם לפיכך אמרו הניזקין שמין להן
בעידית מפני מה אמרו בעל חוב בבינונית כדי שלא יראה אדם לחבירו
שדה נאה ודירה נאה ויאמר אקפוץ ואלונו כדי שאגבנו בחובי לפיכך אמרו
בע"ח בבינונית אלא מעתה יהא בזיבורית אם כן אתה נועל דלת בפני
לווין כתובת אשה בזיבורית דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר בבינונית
אמר רבי שמעון מפני ר' יהודה ר"מ אומר בבינונית אמר ר"ש מפני מה
אמרו כתובת אשה בזיבורית שיותר ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה
לינשא דבר אחר אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציאה
אלא לרצונו מאי דבר אחר וכי תימא כי היכי דכי מפיק לה איהו תקינו
לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא איהי נמי ליתקני ליה רבנן כתובה מינה
תא שמע אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא
לרצונו אפשר דמשהי לה בגיטא :כתובת אשה בזיבורית :אמר מר זוטרא
בריה דרב נחמן לא אמרן אלא מיתמי אבל מיניה דידיה בבינונית מיתמי
מאי איריא כתובת אשה אפילו כל מילי נמי דהא תנן אין נפרעים מנכסי
יתומים אלא מן הזיבורית אלא לאו מיניה לעולם מיתמי וכתובת אשה
איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא משום חינא אקילו רבנן גבה קא משמע
לן:
רש"י על הגמרא
גזלן  -לא יהיב דמי חמסן יהיב דמי :יוצאה
לרצונה כו'  -על כרחה בעל מגרשה :מאי
דבר אחר  -היכי הויא טעמא לכתובה
למישקל בזיבורית :וכ"ת  -כלומר מילתא
אחריתי קאמר ולא טעמא לזיבורית הוא:

אפשר דמשהי לה  -ולא יהיב לה גיטא וכיון
דלא אשהי מדעתיה גירשה :אלא מיתמי -
כגון כתובת אלמנה :משום חינא  -שיהו
אנשים נושאין חן בעיני הנשים וינשאו להם:
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זוהר

– פנחס דף ריד' ע"א

ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,זכריה ג( וַ יּ ְַראֵ נִ י אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָ דוֹ ל עוֹ ֵמד ִל ְפנֵי
ינון ְּבנֵי נ ׁ ָָשאּ ְ ,דלָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכלָ אן ִּביקָ ָרא
ַמ ְלאַ ְך יְ ָי וְ גוֹ 'ָ ּ .תא ֲחזֵי ,וַ וי ְל ִא ּ ּ
יחין .אָ ָתא ַּבר נ ָׁש
יהו ,וְ לָ א ַמ ְׁשגִּ ִ
אריהוֹ ן ,וְ כָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ָּכרוֹ זָא קָ ֵ
ְּד ָמ ֵ
ארי ָעלַ יְ ּ
יה ְל ָטב.
ימין ְלאַ ְד ְּכ ָרא ָעלֵ ּ
יתאַּ ,כ ָמה סַ ּנֵיגוֹ ִרין קַ יְ ִ
קודי אוֹ ַריְ ָ
ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ִפ ּ ּ ֵ
יש,
יה ְל ִב ׁ
ינון עוֹ בָ ִדין קַ טֵ יגוֹ ִרין ָעלֵ ּ
קודי אוֹ ַריְ ָ
אָ ָתא ַּבר נ ָׁש וְ אַ ְע ַּבר ַעל ּ ִפ ּ ּ ֵ
יתאִ ,א ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה.
מוהָ ַ ,מה ְּכ ִתיב ֵּב ּ
הוא .יְ הוֹ ׁ ֻ
קַ ּ ֵמי ּ ְ
ש ַע כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל הֲוָ ה ,וְ אוֹ ְק ּ
יך ּ
ומה ְּבהַ אי ַּכ ְךִּ ,ב ְׁשאַ ר ְּבנֵי ָע ְל ָמא ְ ּדלָ א
ש ָטן עוֹ ֵמד ַעל יְ ִמינוֹ ְלשִׂ ְטנוֹ ַ ּ .
וְ הַ ּ ָ ׂ
אריהוֹ ןַ ,על אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה:
ִמ ְס ּ ַת ְּכלֵ י ִּביקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
מוהָ  .אֲבָ ל ְּבגָ ִדים
חָ ֵמי ַמה ְּכ ִתיב ,וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע הָ יָה לָ ּ ׁ
בוש ְּבגָ ִדים צוֹ ִאים ,וְ אוֹ ְק ּ
הוא ָע ְל ָמא .זַ ָּכאָ ה
בושין ְ ּד ִא ְתלַ ְּב ׁ ָשא ּ ֵב ּ
ינון ְל ּ ִׁ
רוחָ א ְּבהַ ּ
יה ּ
צוֹ ִאים ,וַ ַ ּדאי ִא ּ ּ
הוא ָע ְל ָמא .וְ הָ א ִא ְּת ַמרָּ ,כל
בושוֹ י ִמ ְת ַת ְ ּקנִ ין ּ ְׁ
יה ְ ּד ַמאן ִ ּד ְל ּ ׁ
חולָ קֵ ּ
ושלֵ ִמין ְּבהַ ּ
ּ
ְ
ינוןַ .מה
בושין ִ ּד ְמלַ ְּב ִׁשין לֵ ּ
ינון ְל ּ ִׁ
ַמאן ְ ּדבַ ְעיָין ְלאַ עֲ לָ א לַ גֵ ִ
יה ,הֵ יך ִא ּ ּ
יהנָםִ ,א ּ ּ
ְ
בוש ְּבגָ ִדים צוֹ ִאים וְ עוֹ ֵמד ִל ְפנֵי הַ ּ ַמ ְלאָ ךַ .מאן
ְּכ ִתיב הָ כָ א ,וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע הָ יָה לָ ּ ׁ
בושין.
ינון ְל ּ ִׁ
יה ּנָםְ ּ ,
ַמ ְלאָ ְךּ ָ .דא ַמ ְלאָ ְך ִ ּד ְמ ָמנָא ַעל ּגֵ ִ
ומ ָמנָא ַעל ַמאן ְ ּדחָ ֵמי ְּב ִא ּ ּ
ירו הַ ְּבגָ ִדים הַ צּוֹ ִאים ֵמ ָעלָ יו:
ַעד ְ ּדאָ ִתיב קָ לָ א וְ אָ ַמר ,הָ ִס ּ
בושים
ינון ְל ּ ִׁ
ישין ְ ּד ַּבר נ ָׁשַ ,ע ְב ִדין לֵ ּ
ֵמהָ כָ א ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ אּ ְ ,דעוֹ בָ ִדין ִּב ִׁ
יה ִא ּ ּ
ָ
ָ
ָ
צוֹ ִאים .וַ ּיֹא ֶמר אֵ לָ יו ְראֵ ה הֶ עֱ בַ ְר ִּתי ֵמ ָעלֶ יך עֲ וֹ נֶך וְ הַ ְל ּ ֵב ׁש אוֹ ְתך ַמחֲלָ צוֹ ת.
הו ִא ְס ּ ָת ַּכל ַּבר נ ָׁש ְּבזִ יו יְ קָ ָרא
בושין אַ ח ֲָרנִ ין ְמתֻ ְת ְקנָןּ ִ ,דבְ ּ
ֵיה ְל ּ ִׁ
ישינ ּ
אַ ְל ִּב ִׁ
יה:
אר ּ
ְּד ָמ ֵ
יה
נו קַ ּ ֵמ ּ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כגַ וְ ונָא ָ ּדא ּ ִפנְ חָ סּ ְ ,דלָ א ִא ְס ּ ַת ָּלק ֵמ ָע ְל ָמאַ ,עד ְ ּד ִא ְת ְּתקָ ּ
הוְ ,ל ָע ְל ָמא )דף רי"ד ע"ב( ְּדאָ ֵתיְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא
ְל ּ ִׁ
רוחָ א ִא ְתהֲ נֵי ְּב ּ
בושין אַ ח ֲָרנִ יןּ ְ ,ד ּ
ימא ִ ּד ְכ ִּתיב ִהנְ נִ י נוֹ ֵתן לוֹ אֶ ת
ח ֲָדא ִא ְת ּ ְפ ּ ׁ ָשט ֵמ ִא ֵּלין .וְ ִא ְת ְל ָּב ׁש ְּב ִא ֵּליןְ ,לקַ יְ ּ ָ
בו ְּתחוֹ ת צִ ָּלא ְ ּדחַ ד
ְּב ִר ִ
יתי ׁ ָשלוֹ םַ .עד ַ ּדהֲווֹ אָ זְ לֵ יִׁ ,ש ְמ ׁ ָשא הֲוָ ה ּ ַת ִ ּקיפָ א ,וְ י ְָת ּ
הוא:
ִטנ ָָרא ְ ּד ַמ ְד ְּב ָרא .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,וַ ַ ּדאי צִ ָּלא חֶ ְדוָ ָ
ותא ְ ּדנַפְ ׁ ָשא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)ח( היה לבית הכנסת או לבית המדרש שני פתחין לא יעשנו קפנדריא כדי שיכנס בפתח
זה ויצא בפתח שכנגדו לקרב הדרך שאסור ליכנס בהן אלא לדבר מצוה:
)ט( מי שצריך ליכנס לבית הכנסת לקרות תינוק או חבירו יכנס ויקרא מעט או יאמר
שמועה ואח"כ יקרא חבירו כדי שלא יכנס בשביל חפציו בלבד ואם אינו יודע יאמר
לתינוק מן התינוקות קרא לי הפסוק שאתה קורא בו או ישהה מעט בבית הכנסת
ואח"כ יצא שהישיבה שם מעסקי המצות היא שנאמר אשרי יושבי ביתך וגו':
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)י( מי שנכנס להתפלל או לקרות מותר לו לצאת בפתח שכנגדו כדי לקרב את הדרך
ומותר לאדם ליכנס לבית הכנסת במקלו במנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליו ואם
היה צריך לרוק ירוק בבית הכנסת:

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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