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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ג'
תורה -

שמות פרק לה'

הו אֶ ת ְק ָרסָ יו וְ אֶ ת ְק ָר ׁ ָשיו אֶ ת ְּב ִריחָ ו אֶ ת
)יא( אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן אֶ ת אָ הֳ לוֹ וְ אֶ ת ִמ ְכסֵ ּ
הו אֶ ת ְק ָרסָ יו וְ אֶ ת ְק ָר ׁ ָשיו אֶ ת
ַע ּמֻ ָדיו וְ אֶ ת ָ
אֲדנָיו) :יא( אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן אֶ ת אָ הֳ לוֹ וְ אֶ ת ִמ ְכסֵ ּ
ְּב ִריחָ ו אֶ ת ַע ּמֻ ָדיו וְ אֶ ת אֲ ָדנָיו:

יה יָת ּפו ְּרפוֹ ִהי וְ יָת ַ ּד ּפוֹ ִהי יָת
יה וְ יָת חוֹ פָ אֵ ּ
)יא( יָת ַמ ְׁש ְּכנָא יָת ּ ְפ ָרסֵ ּ

ַע ְברוֹ ִהי יָת ַע ּמוּדוֹ ִהי וְ יָת סַ ְמכוֹ ִהי:
)יב(

אֶ ת הָ אָ רֹן וְ אֶ ת ַּב ָ ּדיו אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת וְ אֵ ת ּ ָפרֹכֶ ת הַ ּ ָמסָ ְך:

אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת וְ אֵ ת ּפָ רֹכֶ ת הַ ּ ָמסָ ְך:

)יב( אֶ ת הָ אָ רֹן וְ אֶ ת ַּב ָ ּדיו

אֲריחוֹ ִהי יָת ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא וְ יָת ּ ָפ ֻר ְכ ּ ָתא ִד ְפ ָרסָ א:
)יב( יָת אֲרוֹ נָא וְ יָת ִ

ש ְלחָ ן וְ אֶ ת ַּב ָ ּדיו וְ אֶ ת ּ ָכל ּ ֵכלָ יו וְ אֵ ת לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים) :יג( אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ אֶ ת
)יג( אֶ ת הַ ּ ׁ ֻ
אֲריחוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ָמנוֹ ִהי וְ יָת ְלחֵ ם אַ ּ ַפ ּיָא:
ַּב ָ ּדיו וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵכלָ יו וְ אֵ ת לֶ חֶ ם הַ ּפָ נִ ים) :יג( יָת ּ ָפתוֹ ָרא וְ יָת ִ
מן הַ ּ ָמאוֹ ר) :יד( וְ אֶ ת ְמ ֹנ ַרת
)יד( וְ אֶ ת ְמ ֹנ ַרת הַ ּ ָמאוֹ ר וְ אֶ ת ּ ֵכלֶ יהָ וְ אֶ ת ֵנר ֶֹתיהָ וְ אֵ ת ׁ ֶש ֶ
מן הַ ּ ָמאוֹ ר) :יד( וְ יָת ְמנ ְַר ּ ָתא ְדאַ נְ הוֹ ֵרי וְ יָת ָמנָהָ א וְ יָת בּ וֹ צִ ינָהָ א
הַ ּ ָמאוֹ ר וְ אֶ ת ּ ֵכלֶ יהָ וְ אֶ ת ֵנרֹתֶ יהָ וְ אֵ ת ׁ ֶש ֶ
וְ יָת ִמ ְׁשחָ א ְדאַ נְ הָ רו ָּתא:

)טו( וְ אֶ ת ִמזְ ַּבח הַ ְ ּקט ֶֹרת וְ אֶ ת ַּב ָ ּדיו וְ אֵ ת ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ אֵ ת ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ּ ִמים וְ אֶ ת
ָמסַ ְך הַ ּ ֶפ ַתח ְלפֶ ַתח הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן) :טו( וְ אֶ ת ִמזְ ַּבח ַה ְ ּקט ֶֹרת וְ אֶ ת ַּב ָ ּדיו וְ אֵ ת ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ אֵ ת

אֲריחוֹ ִהי וְ יָת
ְקט ֶֹרת הַ ּסַ ּ ִמים וְ אֶ ת ָמסַ ְך הַ ּפֶ ַתח ְלפֶ ַתח הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן) :טו( וְ יָת ַמ ְד ְּבחָ א ִד ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא וְ יָת ִ
ִמ ְׁשחָ א ִד ְרבו ָּתא וְ יָת ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא וְ ָית ּ ְפ ָרסָ א ְד ַת ְר ָעא ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא:

רש"י
)יא( את המשכן  -יריעות התחתונות הנראות
בתוכו קרוים משכן :את אהלו  -הוא אהל
יריעות עזים העשוי לגג :ואת מכסהו -
מכסה עורות אילים והתחשים:
)יב( ואת פרכת המסך  -פרוכת המחיצה .כל
דבר המגין בין מלמעלה בין מכנגד קרוי מסך
וסכך וכן )איוב א( שכת בעדו) .הושע ב( הנני
שך את דרכך:
)יג( לחם הפנים  -כבר פירשתי על שם שהיו
לו פנים לכאן ולכאן שהיה עשוי כמין תיבה

נביא

פרוצה:
)יד( ואת כליה  -מלקחים ומחתות :נרתיה -
לוציני"ש בלע"ז בזיכים שהשמן והפתילות
נתונין בהן :ואת שמן המאור  -אף הוא צריך
חכמי לב שהוא משונה משאר שמנים כמו
שמפורש במנחות מגרגרו בראש הזית והוא
כתית וזך:
)טו( מסך הפתח  -וילון שלפני המזרח שלא
היו שם קרשים ולא יריעות:

– מלכים א' פרק ז' כג'-כז'

שר ָּבאַ ּ ָמה ִמ ּ ְׂשפָ תוֹ ַעד שְׂ פָ תוֹ ָע ֹגל סָ ִביב וְ חָ ֵמ ׁש
מוצָ ק ֶע ֶ ׂ
)כג( וַ יּ ַַעשׂ אֶ ת הַ יָּם ּ
ָּבאַ ּ ָמה קוֹ ָמתוֹ וְ קָ וה }וְ קָ ו{ ְׁשל ִֹׁשים ָּבאַ ּ ָ
מה ָיסֹב אֹ תוֹ סָ ִביב) :כג( ועבד ית ימא מתך עסר
אמין מספתיה עד ספתיה סגלגל סחור סחור וחמש אמין רומיה וחוט משח תלתין אמין מקף ליה סחור
סחור:
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ופקָ ִעים ִמ ּ ַתחַ ת ִלשְׂ פָ תוֹ סָ ִביב ס ְֹב ִבים אֹ תוֹ ֶע ֶ ׂשר ָּבאַ ּ ָמה ַמ ִּק ִפים אֶ ת הַ יָּם
)כד( ּ ְ
צקָ תוֹ ) :כד( וצורת ביעין מלרע לספתיה סחור סחור
טורים הַ ּ ְפקָ ִעים יְ ֻצ ִקים ִּבי ֻ
סָ ִביב ְׁשנֵי ּ ִ
מקפין ליה עסר אמין מקפן ית ימא סחור סחור תרין סדרין דצורת ביעין מתכין באתכותיה:

ושל ׁ ָֹשה
ושל ׁ ָֹשה פֹ נִ ים י ּ ָָמה ּ ְׁ
שר ָּבקָ ר ְׁשל ׁ ָֹשה פֹ נִ ים צָ פוֹ נָה ּ ְׁ
)כה( ע ֵֹמד ַעל ְׁשנֵי ָע ָ ׂ
ושל ׁ ָֹשה ּפֹנִ ים ִמזְ ָרחָ ה וְ הַ יָּם עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ְל ָמ ְעלָ ה וְ כָ ל אֲ ח ֵֹריהֶ ם ָּביְ ָתה:
ּפֹנִים נֶגְ ָּבה ּ ְׁ
)כה( קאים על תרי עסר תורין תלתא אפיהון לציפונא ותלתא אפיהון לדרומא ותלתא אפיהון למערבא
ותלתא אפיהון למדינחא וימא מתקן עלויהון מלעילא וכל אחוריהון לגיו:

שה שְׂ פַ ת כּ וֹ ס ּ ֶפ ַרח ׁשוֹ ׁ ָשן אַ ְל ּ ַפיִ ם ַּבת י ִָכיל:
וְ ָע ְביוֹ טֶ פַ ח ּושְׂ פָ תוֹ ְּכ ַמעֲ ֵׂ

)כו(
וסומכיה פושכא וספתיה כעובד שפת כס סגלגל לקיט בשושנתא תרין אלפין ביתין ברטיבא מחסיל:

)כו(

שר נְ ֹח ׁ ֶשת אַ ְר ַּבע ָּבאַ ּ ָמה אֹ ֶר ְך הַ ּ ְמכוֹ נָה הָ אֶ חָ ת וְ אַ ְר ַּבע
)כז( וַ יּ ַַעשׂ אֶ ת הַ ּ ְמכֹנוֹ ת ֶע ֶׂ
ָּבאַ ּ ָמה ָר ְח ָּב ּה וְ ׁ ָשל ֹׁש ָּבאַ ּ ָמה קוֹ ָמ ָת ּ
ה) :כז( ועבד ית בסיסיא עסרא דנחשא ארבע אמין אורכא
דבסיסא חדא וארבע אמין פותיה ותלת אמין רומה:

רש"י
)כג( עשר באמה משפתו עד שפתו -
באמצעיתו ,שכל רוחב כלי עגול ,באמצעיתו
הוא .וקו שלשים באמה  -זהו שאמרו כל
שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח,
הקיפו שלשים ,ורחבו עשר ,ומתוכו הוא
מודד) ,בערובין יד א( .קומתו  -עומקו,
ובדברי הימים )ב ד ו( הוא אומר ,שעשאו
לרחיצת הכהנים לטבול בתוכו:
)כד( ופקעים  -וצורת ביעין ,תרגם יונתן.
מתחת לשפתו  -בשלש אמות תחתונות שהיו
מרובעות ,שכך שנינו בגמרא דעירובין )שם
עמוד ב( :שלש תחתונות מרובעות ,ושתים
עליונות עגולות ,ואי אפשר לו להכיל אלפים
בת ,שהם מאה וחמשים מקוה טהרה
ארבעים ,אלא בענין זה כמו שפירשו רבותינו
בעירובין ,עליונות מרובעות והתחתונות
עגולות ,אי אפשר לומר ,דכי כתיב שפתו
עגול סביב ,לכך הוא אומר :בפקעים הללו
עשר באמה מקיפין את הים סביב ,שבמקום
ריבועו )הקיפו( ארבעים אמה ,עשר אמה
לכל רוח ,אבל במקום עיגולו אי אפשר לומר
עשר באמה סביב .שני טורים הפקעים
יצוקים ביצקתו  -הכל מוצק יחד ,לא שחבר
לו את הפקעים אחר יציקתן על ידי מסמרות
או על ידי דבק ,שקורין שולדר"א בלע"ז:

)כה( וכל אחוריהם  -של בקרים הללו .ביתה
 אל תחת הים היו אחוריהם פונים ]שלשה[)שנים( שבצפון לקראת שבדרום ,ושל מזרח
כנגד של מערב:
)כו( ועביו טפח  -שוליו ודופנותיו ,אלא
שאצל פיו היה דק ומרוקע ומרודד ,כמעשה
שפת כוס ששותין בו ,ומצוייר פרח ושושן.
אלפים בת  -ששת אלפים סאים ,שהבת שלש
סאין ,שנאמר )יחזקאל מה יא( :האיפה והבת
תוכן אחד להם .נמצאו חמשים ומאה מקוה
טהרה ,הארבעים מאות ,מאה מקואות,
והעשרים מאות ,חמשים מקואות )עירובין
שם( .ואף כשתחלוק הכל לפי מדה ששיערו
חכמים אמה על אמה ברום שלש אמות
למקוה ,תמצאנה כן ,שלש אמות מרובעות,
מאה מקואות ,ושתים העגולות ,חמשים
מקואות ,שהמרובע יתר על העיגול רביעית.
ובדברי הימים )ב ד ה( כתיב :בתים שלשת
אלפים יכיל ,ופירשו רבותינו )שם( במדת
היבש ,שהגודש היה שליש בבית הקיבול:
)כז( ושלש באמה קומתה  -של מכונה לבד
קומת האופן )פירוש :חוץ מן הכן גופה ,יד
האופן היא האופן( שהיא יושבת עליו ,אמה
וחצי אמה ,וגובה המכונה אמה וחצי )ארבע
באמה אורך וגו'( האמה גובה היתה מרובעת,
אבל חצי האמה היתה עגולה ,שנאמר )פסוק
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לה( :ובראש המכונה חצי האמה קומה עגול

כתובים

סביב:

 -משלי כ' ג'-ז'

יש ׁ ֶשבֶ ת ֵמ ִריב וְ כָ ל אֱוִ יל יִ ְת ּגַ ָּלע:
ָּכבוֹ ד לָ ִא ׁ

)ג (
דשטי מצטדי:

ֵמח ֶֹרף ָעצֵ ל לֹא ַי ֲחר ֹׁש

)ד(
בחצדא ולית:

יְ ׁ ָשאַ ל

)ג( יקרא הוא לגברא דיתב דלא דינא וכל

}וְ ׁ ָשאַ ל{ ַּב ּקָ צִ יר וָ אָ יִ ן:

)ד( מתחסד עטלא לא שתיק ושאל

בונָה יִ ְדלֶ ּנָה:
יש וְ ִא ׁ
ַמיִ ם עֲ מֻ ִ ּקים ֵעצָ ה ְבלֶ ב ִא ׁ
יש ְּת ּ

)ה (
דגברא וגברא דמתבין נדלינה:

אֱמונִ ים ִמי יִ ְמצָ א:
יש
יש חַ ְס ּדוֹ וְ ִא ׁ
ָרב אָ ָדם יִ ְק ָרא ִא ׁ
ּ

)ו(
גברי מרחמני וגברא מהימנא מנו משכח:

ִמ ְתהַ ֵּל ְך ְּבתֻ ּמוֹ צַ ִ ּדיק אַ ְׁש ֵרי בָ נָיו אַ ח ֲָריו:

)ז(
לבנוהי בתרוהי:

)ה( מיא עמיקי עצתא בלבא
)ו( סוגעא דבני נשא מתקרין

)ז( דמהלך בתמימותיה צדיקא הוא וטוביהון

רש"י
)ג( כבוד לאיש שבת מריב  -לנוח ממריבה
וכל אויל שאינו שבת מריב תגל' קלונו:
)ד( מחרף עצל לא יחרש  -מפני הצנה יושב
העצל ואינו עושה מלאכה ואינו עוסק
בתורה:
)ה( מים עמוקים עצה בלב איש  -הלכה
בלב חכם סתומה .ואיש תבונה ידלנה -

משנה

ותלמיד נבון בא ודלה אותה ממעיו:
)ו( רב אדם יקרא איש חסדו  -הרבה יש בני
אדם הבוטחים אל אוהביהם המבטיחים
אותם חסד וקוראים להם בעת דוחקם .ואיש
אמונים מי ימצא  -המבטיח ועושה .איש
חסדו  -המבטיח לו לעשות חסד:

 -כתובות פרק ו'

הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת ְּבחַ יֶּיהָ .
שה י ֶָדיהָ ְלבַ ְעלָ ּה .וְ ֻ
ומעֲ ֵ ׂ
)א( ְמצִ יאַ ת הָ ִא ּ ׁ ָשהַ ּ ,
יר ּ ׁ ָש ָת ּהּ ,
ירא אוֹ ֵמרִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ַּב ּ ֵסתֶ ר ,לָ ּה ְׁשנֵי
הודה בֶ ן ְּב ֵת ָ
ופגָ ָמ ּה ׁ ֶש ָּל ּהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ָּב ְׁש ּ ָת ּה ּ ְ
לוי ,לוֹ ְׁשנֵי חֲלָ ִקים ,וְ לָ הּ אֶ חָ דֶ ׁ .שלּ וֹ  ,יִ ּנ ֵָתן ִמיָּד.
חֲלָ ִקים ,וְ לוֹ אֶ חָ דִ ּ .
ובזְ ַמן ׁ ֶש ַּב ּגָ ּ
הוא אוֹ כֵ ל ּ ֵפרוֹ ת:
וְ ׁ ֶש ָּל ּה ,יִ ָּלקַ ח ָּבהֶ ן קַ ְרקַ ע ,וְ ּ
רע"ב ) -א( מציאת האשה .וירושתה  -אם
נפלה לה ירושה :הוא אוכל פורות בחייה -
והקרן שלה :ופגמה  -חבלה שיש בה פחת
דמים ששמין אותה כמה היתה יפה לימכר
בשוק וכמה היא שוה עכשיו :ובזמן שבגלוי -

שהבושת שלו .ועוד ,שנמאסת עליו והוא
סובלה :ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות
 בחייה ,והקרן שלה לכשימות או יגרשנה.ואם תמות היא ,יורשה .והלכה כר' יהודה:

ֹאמרְ ,לאָ ִח ָ
הוא ׁ ֶשיּ ַ
)ב( הַ ּפוֹ סֵ ק ָמעוֹ ת לַ ח ֲָתנוֹ ֵ ּ ,
יך
רו חֲכָ ִמים ,יָכוֹ ל ּ
ומת ח ֲָתנוֹ  ,אָ ְמ ּ
ול ָך ִאי אֶ ְפ ִׁשי ִל ּ ֵתן:
יתי רוֹ צֶ ה ִל ּ ֵתןְ ּ ,
הָ יִ ִ
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רע"ב ) -ב( ומת חתנו  -ונפלה לפני יבם:
יכול הוא שיאמר  -או חלוץ או יבם .ואילו
לאחיו ,או יתן מה שפסק או תשב עד שתלבין

ראשה .ואע"ג דאחיו עם הארץ והוא ת"ח
יכול הוא לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך
איני רוצה ליתן:

וכנֶגֶד
שר ָמנֶהְ ּ .
הוא פוֹ סֵ ק ְּכנֶגְ ָ ּדן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
)ג( ּ ָפ ְסקָ ה ְלהַ ְכנִ יס לוֹ אֶ לֶ ף ִ ּדינָרּ ,
ֹמ ׁשׁ .ש ּום ְּב ָמנֶה וְ ׁ ָשוֶה ָמנֶה ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא ָמנֶהׁ .ש ּום
חות ח ֶ
הוא פוֹ סֵ ק ּ ָפ ּ
הַ ּ ׁש ּוםּ ,
ובאַ ְר ַּבע ֵמאוֹ תִ ,היא נוֹ ֶתנֶת
ְּב ָמנֶה ִהיא נוֹ ֶתנֶת ְׁשל ִֹׁשים וְ אֶ חָ ד סֶ לַ ע וְ ִדינָרְ ּ .
חות ח ֶֹמ ׁש:
ח ֵ
הוא פוֹ סֵ ק ּ ָפ ּ
ֲמ ׁש ֵמאוֹ תַ .מה ּ ׁ ֶשחָ ָתן ּפוֹ סֵ קּ ,
רע"ב ) -ג( והוא פוסק כנגדן ט"ו מנה -
אלף דינר הן עשרה מנה ,וכשבא החתן לקבל
עליו ולכתוב בכתובה ,כותב שליש יותר ,שהן
ט"ו מנה ,אם הכניסה לו הכלה דינרין בעין,
מפני שהוא משתכר בהן :וכנגד השום  -ואם
הכניסה לו בגדים ותכשיטים שצריכין שומא,
הוא פוסק פחות חומש ,שאם הכניסה שום
של אלף זוז אינו מקבל עליו אלא ח' מאות,
שדרך הבאים לשום הבגדים ונכסים של הכלה
לשומם יותר משוויים לכבוד הכלה ולחבבה
על בעלה :שום במנה ושוה במנה  -כלומר
אם לא שמו נכסי הכלה ותכשיטיה אלא כמו

שהם שוים בשוק :אין לו אלא מנה  -לא
יכתבו בשטר הכתובה אלא מנה כמו ששמו:
שום במנה היא נותנת שלשים ואחד סלע
ודינר  -שום שהוא מקבלה במנה ,שאמרו לו
כתוב מנה בכתובה והיא תכניס לך שום של
מנה ,צריך שישומו אותו בבית החתונה שלשים
ואחד סלע ,ודינר שהוא מנה וחומשו:
ובארבע מאות  -שום ,כשיקבל עליו החתן
לכתוב ד' מאות .היא נותנת חמש מאות לפי
שומת הנועדים :וכשחתן פוסק וכו'  -ואם
שמו הם תחלה והכניסה לו ,בין שום קטן בין
שום גדול ,הוא כותב בשטר פחות חומש:

)ד( ּ ָפ ְסקָ ה ְלהַ ְכנִ יס לוֹ ְכסָ ִפים ,סֶ לַ ע ּ ֶכסֶ ף נַעֲ ָ ׂשה ִׁש ּ ׁ ָשה ִדינ ִָרים .הֶ חָ ָתן ְמקַ ּ ֵבל
ומנֶהַ .ר ָּבן ְׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר,
ש ָרה ִדינ ִָרין לַ ּקֻ ּ ָפהְ ,לכָ ל ָמנֶה ּ ָ
ָעלָ יו עֲ ָ ׂ
הַ כּ ֹל ְּכ ִמנְ הַ ג הַ ּ ְמ ִדינָה:
רע"ב ) -ד( פסקה להכניס לו כספים -
דינרים בעין שמוכנין להשתכר בהן מיד :סלע
 שהוא ארבעה דינרין נעשה ליכתב בשטרהכתובה בששה דינרין ,בתוספת שליש.
ואשמעינן תנא דבדינרין בעין ,בין שהן
מרובים כגון אלף דינר דקתני ברישא ,בין
שהם מועטים כגון סלע דקתני בסיפא,
לעולם נכתבים בשטר הכתובה בשליש יותר,
מפני שעומדין להשתכר בהן מיד .ובדברים
שצריכין שומא כגון בגדים ותכשיטים ,בין
שהם מרובים כגון וכנגד השום דקתני דקאי
אאלף זוז דאמר ברישא ,בין שהם מועטים
כגון הא דקתני שום במנה היא נותנת שלשים
ואחד סלע ודינר ,לעולם פוחתין חומש בשטר

הכתובה ממה ששמו אותם בבית החתונה ,לא
שנא אם שמו אותם תחלה ואח"כ באין לכתוב
הכתובה שאז צריך לפחות בשטר הכתובה
החומש מן השומא ששמו בבית הכלה כדקתני
וכשהחתן פוסק וכו' ,ולא שנא אם הוא כתב
תחלה הכתובה שאז צריך שתהיה השומא
בתוספת חומש ממה שכתוב בכתובה כדקתני
ובד' מאות שום היא נותנת חמש מאות:
לקופה  -שיתן לה עשרה זוז על כל מנה
ומנה שהיא מביאה לו ,כדי לקנות לה מהם
בשמים ותמרוקי הנשים .ולא אתפרש
במתניתין אם לכל שבוע או לכל חודש או
לכל שנה:

זוזָ ּ .פסַ ק ְלהַ ְכנִ יסָ ּה עֲ ֻר ּ ָמה,
)ה( הַ ּ ַמ ּ ִׂשיא אֶ ת ִּב ּתוֹ ְס ָתם ,לֹא יִ ְפחוֹ ת לָ ּה מֵ ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ
סותי ,אֶ ָּלא ְמכַ ּ ָסהּ וְ עוֹ ָדהּ
יתי אֲ כַ ּ ֶס ּנָה ִב ְכ ּ ִ
ֹאמר הַ ַּב ַעל ְּכ ׁ ֶשאַ ְכנִ יסָ ּה ְלבֵ ִ
לֹא י ַ
זוזִ .אם י ֵׁש
ְּבבֵ ית אָ ִביהָ  .וְ כֵ ן הַ ּ ַמ ּ ִׂשיא אֶ ת הַ יְ תוֹ ָמה ,לֹא יִ ְפחוֹ ת לָ ּה מֵ ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ
ַּב ִּכיסְ ,מפַ ְרנְ ִסין אוֹ ָת ּה ְל ִפי ְכבוֹ ָד ּה:
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רע"ב

) -ה( וכן המשיא את היתומה -

גבאי צדקה :אם יש בכיס  -של צדקה:

בו לָ ּה ְּב ֵמאָ ה אוֹ בַ ח ֲִמ ּ ִׁשים
)ו( יְ תוֹ ָמה ׁ ֶש ִה ּ ִׂשיאַ ּ ָתה ִא ּ ָמ ּה אוֹ אַ חֶ יהָ ִמ ַ ּד ְע ּ ָת ּה ,וְ כָ ְת ּ
הודה
אוי ְל ִה ּנ ֵָתן לָ ּהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
זוז יְ כוֹ לָ ה ִהיא ִמ ּ ׁ ֶש ּ ַתגְ ִ ּדיל ְלהוֹ צִ יא ִמיּ ָָדן ַמה ּ ׁ ֶש ָר ּ
ּ
ְ
אשוֹ נָה.
אשוֹ נָה ,יִ ּנ ֵָתן לַ ּ ְׁשנִ יָּה ְּכ ֶד ֶרך ׁ ֶש ּנ ַָתן לָ ִר ׁ
אוֹ ֵמרִ ,אם ִה ּ ִׂשיא אֶ ת הַ ַּבת הָ ִר ׁ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ּ ,פ ָע ִמים ׁ ֶשאָ ָדם ָענִ י וְ הֶ עֱ ִׁשיר אוֹ ָע ִׁשיר וְ הֶ עֱ נִ י ,אֶ ָּלא ׁ ָש ִמין אֶ ת
הַ נְּ כָ ִסים וְ נוֹ ְתנִ ין לָ ּה:
רע"ב ) -ו( מה שראוי ליתן לה  -עישור
נכסים :אם השיא  -האב בחייו :את הבת
הראשונה ינתן וכו'  -בין שהוא פחות
מעישור בין שהוא יותר .והלכה כרבי יהודה
דאזלינן בתר אומדן דעתיה דאב .ואם א"א
לעמוד על אומדן דעתו של אב יהבינן לה
עישור נכסים דמשתכחי השתא בשעת נשואיה
ממקרקעי .אבל ממטלטלי אין לה עישור.
ואיכא למ"ד דבזמן הזה ממטלטלי נמי אית
לה עישור .ואם נישאת ולא תבעה מן

היורשים ,תובעת לאחר שנישאת ,ולא אמרינן
אחולי אחלה גבייהו .ודוקא כשהיתה ניזונית
מנכסי אביה ,אבל אם פסקו היורשים מלתת
לה מזונות ]אחולי אחלה אלא אם כן מחתה[.
ואם היתה בוגרת שאין לה מזונות ועמדה
ונישאת ולא תבעה מה שראוי לה לנדוניתה
מנכסי אביה אחולי אחלה גבי יורשים ואינה
יכולה לתבוע עוד ,ואפילו היתה ניזונת
מנכסיהם:

יש ַמה
שה הַ ּ ׁ ָש ִל ׁ
יש ָמעוֹ ת ְל ִב ּתוֹ  ,וְ ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ֶנא ֱָמן ַּב ְע ִלי ָעלַ י ,יַעֲ ֶ ׂ
)ז( הַ ּ ַמ ְׁש ִל ׁ
ש ֶדה וְ ִהיא
ׁ ֶשהֻ ְׁשלַ ׁש ְּביָדוֹ ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,וְ ִכי אֵ ינ ָּה אֶ ָּלא ָ ׂ
אֲמוריםִּ ,בגְ דוֹ לָ ה.
ִּ
כורה ֵמ ַע ְכ ׁ ָשיוַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
רוֹ צָ ה ְל ָמ ְכ ָר ּה ,ה ֲֵרי ִהיא ְמ ּ ָ
אֲ בָ ל ִּב ְק ַט ּנָה ,אֵ ין ַמעֲ ֵ ׂ
לום:
שה ְק ַט ּנָה ְּכ ּ
רע"ב ) -ז( המשליש מעות לבתו  -מסר
מעות ביד שליש לצורך בתו לקנות לה שדה
או נדוניא לכשתנשא :נאמן בעלי עלי  -ותנם
לו :יעשה שליש כו'  -יקנה השדה .ואין
שומעין לה דמצוה לקיים דברי המת :וכי
אינה אלא שדה  -כלומר אפילו כבר נקנה

גמרא

השדה והיא רוצה למכרה יכולה למכור ,הלכך
שומעין לה .ופלוגתא דרבי יוסי ורבי מאיר
דוקא בגדולה מן האירוסין ,דאילו לאחר
שנישאת דברי הכל שומעין לה .ובקטנה נמי
מודה רבי יוסי דאין במעשה קטנה כלום ואין
שומעין לה .והלכה כר"מ:

 -כתובות דף סז' ע"א

תנו רבנן יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה ואחר כך
מפרנסין את היתום מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים ואין אשה דרכה
לחזור יתום ויתומה .שבאו לינשא משיאין את היתומה ואחר כך משיאין
את היתום מפני שבושתה של אשה מרובה משל איש :תנו רבנן יתום שבא
לישא שוכרין לו בית ומציעין לו מטה וכל כלי תשמישו ואחר כך משיאין
לו אשה שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו די מחסורו זה הבית אשר יחסר
זה מטה ושלחן לו זו אשה וכן הוא אומר אעשה לו עזר כנגדו :תנו רבנן
די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו אשר
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יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אמרו עליו על הלל
הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו פעם
אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלשה מילין :ההוא דאתא
לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה סועד אמר ליה בבשר שמן ויין
ישן רצונך שתגלגל עמי בעדשים גלגל עמו בעדשים ומת אמר אוי לו לזה
שהרגו נחמיה אדרבה אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה אלא איהו
הוא דלא איבעי ליה לפנוקי נפשיה כולי האי ההוא דאתא לקמיה דרבא
אמר לו במה אתה סועד אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה ולא
חיישת לדוחקא דציבורא אמר ליה אטו מדידהו קאכילנא מדרחמנא
קאכילנא דתנינא עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו
בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא
פרנסתו בעתו אדהכי אתאי אחתיה דרבא דלא חזיא ליה תליסרי שני
ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן אמר מאי דקמא אמר ליה נענתי לך
קום אכול:
רש"י על הגמרא
להתפרנס  -מזונות של צדקה :שבאו לינשא -
משל צדקה דאמרינן לקמן אשר יחסר לו זו
אשה :ההוא דאתא  -עני המבקש פרנסה:
במה אתה סועד  -מה אתה רגיל לאכול
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יטב ִלבּ וֹ .
הו וַ יִ ּ ַ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,רות ג( וַ יֹאכַ ל בּ ַֹעז וַ יּ ְֵׁש ְּת וַ יִ ּ ַ
יטב ִלבּ וֹ ַ .מ ּ
ְ
ְ ּדבָ ִר ְ
ֵיהָּ ,דא
הוא ָרזָאּ ְ ,ד ַמאן ִ ּד ְמבָ ֵרך ַעל ְמזוֹ נ ּ
ֵיה ,וְ ּ ְ
יך ַעל ְמזוֹ נ ּ
מוהָ  .וְ ָדא ּ
אוק ּ
ומאן אוֹ ִטיב )נ"א איהו( ְּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים כז( ְל ָך אָ ַמר ִל ִּבי.
יהַ ּ ,
אוֹ ִטיב ְל ִל ּ ֵב ּ
צור ְלבָ ִבי וְ גוֹ ':
ְּ
וכ ִתיב )תהלים עג( ּ
ְ
ְ
הואָּ ,כל ַמאן ְ ּדבָ ִריך ַעל
ובגִ ין ְ ּד ִב ְר ַּכת ְמזוֹ נָא ח ֲִביבָ א קַ ּ ֵמי ּ ְ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
אֲתר אַ ח ֲָרא
עוד ֵתי ְ ּד ׁ ַש ָּבתְּ ,ד ָ
ימנִ ך ְס ּ ָ
אֲתר אַ ח ֲָרא ,וְ ִס ָ
ַ ׂש ְב ָעא ,אוֹ ִטיב וְ חַ ֵ ּדי לַ ָ
הוא ְּב ָרכָ ה
ִא ְתהֲ נִ י ֵמהַ ִהיא ְּב ָרכָ ה )ר"ד ע"ב( ְ ּד ַ ׂ
ידו .וְ הָ כָ א ִא ְתהֲ נֵי ֵמהַ ּ
ש ְב ָעא וְ ִח ּ
יטב ִלבּ וֹ :
הוא צַ ִ ּדיק בּ ַֹעז וְ ָדא וַ יִ ּ ַ
ְ ּד ַ ׂ
ש ְב ָעא ְ ּדהַ ּ
ְ
אֲתר,
ָ
הוא
יהו קָ ׁ ֶשה קַ ּ ֵמי ּ ְ
הוא הַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ַמאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ִ ּד ְמזוֹ נָא ִא ּ
ְ
ינון
וְ כֵ יוָ ן ְ ּדבַ ר נ ָׁש אָ ִכיל וְ ׁ ָש ֵתי ,וְ קָ א ְמבָ ֵרך .הַ ִהיא ִּב ְרכָ ָתא סַ ְ ּלקָ א ,וְ ִא ְתהֲ נֵי ֵמ ִא ּ ּ
ילא:
ומ ְ ּל ֵע ָּ
ִמ ִ ּלין ְ ּד ַ ׂשבְ ָעא ְ ּדסַ ְל ִקין ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ְ ּד ִא ְתהֲ נֵי ִמ ּ ְמזוֹ נָא ִמ ּ ַת ּ ָתא ּ ִ
ינון
הוא ָ
אֲתר ,אֶ ָּלא ֵמ ִא ּ ּ
יהו ָרזָא ְ ּדבֵ ין חַ ְב ַר ּיָיאָ .רזָא ְּבחוֹ ל לָ א ִא ְתהֲ נֵי הַ ּ
וְ ָדא ִא ּ
הוא
הו ִמ ִ ּלין ִמ ְת ַע ְּט ָרן וְ ַרוָ ּ ון וְ ַ ׂ
ידו ,וְ הַ ּ
ש ְב ִעין ְּבחֵ ּ
ִמ ִ ּלין ְ ּדסַ ְל ִקין ִמ ּגוֹ ַ ׂשבְ ָעא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
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הוא חֶ ְדוָ ה
ָ
יהו ָרזָא אָ ח ֳָראִּ ,ב ְמזוֹ נָא ַמ ּ ָמ ׁשּ ,ובְ הַ ּ
יהוְּ .ב ׁ ַש ָּבת ִא ּ
אֲתר ִא ְתהֲנִ י ִמ ּנַיְ ּ
דא )דברי
ובכ ָֹּלא ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּכ ִלילָ א ֵמ ֵע ָּ
ִ ּד ְמזוֹ נָא ְ ּד ִמצְ וָ ה ְ ּד ׁ ַש ָּבתְ ּ ,
ילא וְ ַת ּ ָתא .וְ ָרזָא ָ ּ
ְ
ָ
הוא חֶ ְדוָ ה
ָאות ּ
נו לָ ך .וַ ַ ּדאי ַּבהֲ נ ּ ֵ
הימים א כט( ִּכי ִמ ּ ְמ ָך הַ כּ ֹל ּ ִ
יה ָ ּדאּ ,ובְ הַ ּ
ומיּ ְָדך נ ַָת ּ ּ
מוהָ :
ִּד ְמזוֹ נָא ְ ּד ִמצְ וָ ה ְ ּד ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
אוק ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ול ׁ ַשוָ ּואָ ה
ש ְב ָעאָּ ,ב ֵעי ְלכַ וְ ּונָא ִל ֵּביהּ ְ ּ ,
הוא ִמ ּגוֹ ַ ׂ
ַמאן ִ ּד ְמבָ ֵר ְך ְל ּ ְ
יך ּ
ול ׁ ַשוָ ּאָ ה
יה ְּבחֶ ְדוָ ה ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ָעצִ יב ,אֶ ָּלא ִ ּדיבָ ֵר ְך ְּבחֶ ְדוָ ה ְּב ָרזָא ָ ּדאְ ּ ,
עות ּ
ְר ּ ֵ
יהו
יהו י ִָהיב הַ ְׁש ּ ָתא ְלאַ ח ֲָרא ְּבחֶ ְדוָ הְּ ,ב ֵעינָא ָטבָ אְ ּ ,
עות ּ
ְר ּ ֵ
וכ ּ ָמה ְ ּד ִא ּ
יה ְ ּדהָ א ִא ּ
ובגִ ין ָּכךְ
ְ
יה ְּבחֶ ְדוָ ה ּובָ ֵעינָא ָטבָ אְּ ּ .
ְמבָ ֵרך ְּבחֶ ְדוָ ה ּובָ ֵעינָא ָטבָ א .הָ ִכי ָיה ֲִבין לֵ ּ
יה
יש ּוֵי ִל ּ ֵב ּ
יתא ,וִ ׁ ַ
וב ִמ ִ ּלין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ָעצִ יב ְּכלָ ל ,אֶ ָּלא ְּבחֶ ְדוָ הְ ּ ,
יה ְל ֵמיהַ ב ְּב ָרכָ ה ָ ּדאְּ ,ב ָרזָא ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
יך:
עות ּ
ור ּ ֵ
ְּ
זָנו ֵמהַ ִהיא
ומ ִׁש ְ
יטיןְּ ,בד' ִס ְט ִרין ּ ַ
יכין ׁ ַש ִ ּל ִ
ָרזָא הָ כָ א ,אַ ְר ַּבע ְר ִת ִ
יריָיןִ ,א ְת ּ
ְ
יה.
רוך אַ ּ ָתהִ ,א ְתהֲנִ י וְ ִא ְת ַר ּ ֵבי וְ ִא ְת ַע ּטָ ר ֵּב ּ
ש ְב ָעאְ ּ ,
ִּב ְרכָ ָתא ְ ּד ַ ׂ
ינון ִמ ִ ּלין ְ ּדבָ ּ
וב ִא ּ ּ
ְ
ְ
תיב) ,משלי כב(
וב ֵעינָא ָטבָ א ,וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִ
עותא ְּבחֶ ְדוָ הְ ּ ,
ומאן ִ ּד ְמבָ ֵרך ִאצְ ְט ִריך ְר ּ ָ
ּ ַ
הוא יְ בוֹ ָרךְ:
טוֹ ב ַעיִ ן ּ
ימא הָ ִכי,
יה ִ ּד ְק ָראּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִּכי נ ַָתן ִמ ַּל ְחמוֹ לַ ָ ּדלּ ְ .ד ִאי לָ א ּתֵ ָ
וְ הָ כָ א ׁ ָש ִפיל ְלסֵ יפֵ ּ
יה .אֶ ָּלא טוֹ ב )דף רי"ח ע"ב( ַעיִ ן,
יש ּ
יה ֵר ׁ ֵ
יה ,וְ לָ או סֵ יפֵ ּ
יה סֵ יפֵ ּ
יש ּ
הַ אי ְק ָרא לָ או ֵר ׁ ֵ
ְ
יהו ְל ִמגְ נָא
הוא יְ בָ ֵרך וַ ַ ּדאיְּ ,ב ֵעינָא ָטבָ א ְּבחֶ ְדוָ ה .וְ לָ או ִא ּ
ימנָאּ ,
ְּכ ָמה ְ ּדאוֹ ִק ְ
אֲתר
ידו נ ַָתן ִמ ַּל ְחמוֹ לַ ָ ּדלָ ,
ְלבָ ְרכָ א ְּבחֶ ְדוָ הְּ ,דהָ א ֵמהַ ִהיא ִּב ְרכָ ָתאֵ ּ ,
הוא חֵ ּ
ומהַ ּ
ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
אֲתר
ָ
לום.
אֲתר ְ ּדלֵ ית לֵ יהּ ִמ ּגַ ְר ֵמ ּ
ָ
יך ְל ִא ְת ָזנָא ִמ ָּכל ִס ְט ִרין.
יה ְּכ ּ
רו אֶ ָּלא
ְּד ִא ְתהֲ נִ י ִמ ָּכל ִס ְט ִרין וְ ִא ְת ְּכ ִליל ִמ ָּכל ִס ְט ִריןִ .מ ִ ּלין ִא ֵּלין לָ א ִא ְת ְמסָ ּ
יתא:
ימין ְ ּדי ְַד ִעין ָרזִ ין ִע ָּל ִאין וְ אוֹ ְר ִחין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ְלחַ ִּכ ִ
יה ְל ָע ְל ָמאַ .מה ְּכ ִתיב,
תוק ּ ָפא ְ ּד ִמצְ חָ א לָ א הֲ וָ ה ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,בּ ַֹעז ַטב ֵעינָא הֲ וָ ה ּ ּ ְ
ְ
)רות ג'( וַ ָיּבֹא ִל ְׁש ַּכב ִּב ְקצֵ ה הָ עֲ ֵר ָמהָ ,רזָא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים ז( ִּב ְטנֵך עֲ ֵר ַמת
ִח ִּטיםֵ .מהָ כָ א אוֹ ִליפְ נָאָּ ,כל ַמאן ִ ּד ְמבָ ֵר ְך ִּב ְר ַּכת ְמזוֹ נָא ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תְּ ,בחֶ ְדוָ ה
יהּ ,גוֹ ָרזִ ין ִע ָּל ִאין
אֲתר ִא ְת ּ ַת ְקנָא לֵ ּ
עותא ְ ּד ִל ָּבאַּ ,כד סָ ִליק ֵמהַ אי ָע ְל ָמאָ ,
ִּב ְר ּ ָ
יה ,וְ י ַָדע ָרזָא
אר ּ
קודי ְ ּד ָמ ֵ
יהו ַּבר נ ָׁש ְ ּדנ ִָטיר ּ ִפ ּ ּ ֵ
ישיןָּ .
ְּבהֵ יכָ ִלין קַ ִ ּד ִׁ
זַכאָ ה ִא ּ
ְ
יתאּ ְ ,דלָ א ּ ַת ְליָין ּ ֵביהּ ָרזִ ין ִע ָּל ִאין,
קודא ְּבאוֹ ַריְ ָ
קודא ּופִ ּ ּ ָ
ילהוֹ ןּ ְ ,דלֵ ית לָ ך ּ ִפ ּ ּ ָ
ִּד ְ
אריהוֹ ן.
יחין ִּביקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
ָשא לָ א י ְָד ֵעי ,וְ לָ א ַמ ְׁשגִּ ִ
ובנֵי נ ׁ ָ
ּונְ הוֹ ִרין וְ זִ יוִ ין ִע ָּל ִאיןְ ּ ,
ינון ְּב ָע ְל ָמא
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיאִ ,א ּ ּ
ַז ָּכאָ ה ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
ֵ ּדין ּ ְ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)א( בימי ר"ג רבו האפיקורוסין בישראל והיו מצירים לישראל ומסיתין אותן לשוב
מאחרי השם וכיון שראה שזו גדולה מכל צרכי בני אדם עמד הוא ובית דינו והתקין
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ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד האפיקורוסין וקבע אותה בתפלה כדי
שתהיה ערוכה בפי הכל נמצאו כל הברכות שבתפלה תשע עשרה ברכות:
)ב( בכל תפלה שבכל יום מתפלל אדם תשע עשרה ברכות אלו על הסדר במה דברים
אמורים כשמצא דעתו מכוונת ולשונו תמהר לקרות אבל אם היה טרוד ודחוק או
שקצרה לשונו מהתפלל יתפלל שלש ראשונות וברכה אחת מעין כל האמצעיות ושלש
אחרונות ויצא ידי חובתו:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה
סוזן מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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