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חק לישראל – פרשת קדושים יום ד'
תורה -

ויקרא פרק יט'

)טז( לֹא ֵתלֵ ְך ָר ִכיל ְּב ַע ּ ֶמ ָ
יך לֹא ַתעֲ מֹד ַעל ַ ּדם ֵר ֶע ָך אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :טז( לֹא ֵתלֵ ְך ָר ִכיל
ְּב ַע ּ ֶמ ָ
יך לֹא ַתעֲ מֹד ַעל ַ ּדם ֵר ֶע ָך אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :טז( לָ א ֵתיכוּל קו ְּרצִ ין ְּב ַע ּ ָמ ְך לָ א ְתקוּם ַעל ְ ּד ָמא ְדחַ ְב ָר ְך
אֲ נָא יְ ָי:

)יז( לֹא ִתשְׂ נָא אֶ ת אָ ִח ָ
ית ָך וְ לֹא ִת ּ ָ ׂשא ָעלָ יו
יך ִּב ְלבָ בֶ ָך הוֹ כֵ חַ ּתוֹ ִכיחַ אֶ ת עֲ ִמ ֶ
חֵ ְטא) :יז( לֹא ִתשְׂ נָא אֶ ת אָ ִח ָ
עלָ יו חֵ ְטא) :יז(
שא ָ
ית ָך וְ לֹא ִת ּ ָ ׂ
יך ִ ּב ְלבָ בֶ ָך הוֹ כֵ חַ ּתוֹ ִכיחַ אֶ ת עֲ ִמ ֶ
יה חוֹ בָ א:
לָ א ִתשְׂ נֵי יָת אֲ חו ְּך ְּב ִל ָּב ְך אוֹ כָ חָ א תוֹ כַ ח יָת חַ ְב ָר ְך וְ לָ א ְתקַ ּ ֵבל ַעל ִ ּדי לֵ ּ

)יח(

לֹא ִת ּקֹם וְ לֹא ִת ּטֹר אֶ ת ְּבנֵי ַע ּ ֶמ ָך וְ אָ הַ בְ ּ ָת ְל ֵרעֲ ָך ָּכמוֹ ָך אֲ נִ י יְ הֹוָ ה:

ִת ּקֹם וְ לֹא ִת ּטֹר אֶ ת ְ ּבנֵי ַע ּ ֶמ ָך וְ אָ הַ ְב ּ ָת ְל ֵרעֲ ָך ָּכמוֹ ָך אֲ נִ י יְ הֹוָ ה:
ַע ּ ָמ ְך ו ְּת ַרחֵ ם ְלחַ ְב ָר ְך ְּכוָ ָת ְך אֲ נָא יְ ָי:

)יח( לֹא

)יח( לָ א ִת ּקוֹ ם וְ לָ א ִת ּ ַטר ְ ּדבָ ב ּו ִל ְבנֵי

ש ְד ָך לֹא ִתזְ ַרע ִּכ ְלאָ יִ ם ּובֶ גֶד
יע ִּכ ְלאַ יִ ם ָ ׂ
ֹרו ְּבהֶ ְמ ְּת ָך לֹא ַת ְר ִּב ַ
)יט( אֶ ת חֻ ּק ַֹתי ִּת ְׁשמ ּ
ָ
ָ
יע ִּכ ְלאַ יִ ם
ֹרו ְ ּבהֶ ְמ ְּתך לֹא ַת ְר ִ ּב ַ
ִּכ ְלאַ יִ ם ׁ ַ
ש ַע ְטנֵז לֹא יַעֲ לֶ ה ָעלֶ יך) :יט( אֶ ת חֻ ּק ַֹתי ִּת ְׁשמ ּ
ש ְד ָך לֹא ִתזְ ַרע ִּכ ְלאָ יִ ם ּובֶ גֶד ִּכ ְלאַ יִ ם ׁ ַש ַע ְטנֵז לֹא יַ עֲ לֶ ה ָעלֶ ָ
יך:
ָׂ

ַת ְר ּ ֵכב ֵערו ִּבין חַ ְקלָ ְך לָ א ִתזְ ַרע ֵערו ִּבין ו ְּלבו ּׁש ֵערו ִּבין ׁ ַש ַע ְט ֵנזָא לָ א יִ ּ ַסק עֲ לָ ְך:

יר ְך לָ א
)יט( יָת ְקי ַָמי ִּת ְּטרוּן ְּב ִע ָ

יש וְ הָ ְפ ֵ ּדה לֹא
יש ִּכי יִ ְׁש ַּכב אֶ ת ִא ּ ׁ ָשה ִׁש ְכבַ ת ז ֶַרע וְ ִהוא ִׁש ְפחָ ה ֶנח ֱֶרפֶ ת ְל ִא ׁ
)כ( וְ ִא ׁ
תו ִּכי לֹא חֻ ּ ָפ ׁ ָ
יומ ּ
נִתן לָ ּה ִּב ּק ֶֹרת ִּת ְהיֶה לֹא ּ ְ
נִ פְ ָ ּד ָתה אוֹ חֻ ְפ ׁ ָשה לֹא ּ ַ
יש
שה) :כ( וְ ִא ׁ
יש וְ הָ ְפ ֵ ּדה לֹא נִ ְפ ָ ּד ָתה אוֹ חֻ ְפ ׁ ָשה
ִּכי יִ ְׁש ַּכב אֶ ת ִא ּ ׁ ָשה ִׁש ְכבַ ת ז ֶַרע וְ ִהוא ִׁש ְפחָ ה ֶנח ֱֶרפֶ ת ְל ִא ׁ
אֲרי יִ ְׁשכּ וּב ִעם ִא ְּת ָתא ִׁש ְכבַ ת ז ְַר ָעא
שה) :כ( וּגְ בַ ר ֵ
תו ִּכי לֹא חֻ ּפָ ׁ ָ
יומ ּ
לֹא נִ ּ ַתן לָ ּה ִּב ּק ֶֹרת ִּת ְהיֶה לֹא ּ ְ
ידא ִלגְ בַ ר וְ ִא ְת ּ ְפ ָרקָ א לָ א ִא ְת ּ ְפ ִריקַ ת ְּבכַ ְס ּ ָפא אוֹ חֵ רו ָּתא לָ א ִא ְתיְ ִהיבַ ת לַ ּה ִּב ְׁש ָטר ִּב ּקֻ ְר ּ ָתא
וְ ִהיא אַ ְמ ָתא אֲ ִח ָ
אֲרי לָ א ִא ְתחָ ָר ַרת:
ְתהֵ י לָ א יו ְּמתוּן ֵ

ֲשמוֹ לַ יהֹוָ ה אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד אֵ יל אָ ׁ ָ
)כא( וְ הֵ ִביא אֶ ת א ׁ ָ
שם) :כא( וְ הֵ ִביא אֶ ת
קֳדם יְ ָי ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְ ּדכַ ר
יה ָ
שם) :כא( וְ יַיְ ִתי יָת אַ ְׁש ֵמ ּ
ֲשמוֹ לַ יהֹוָ ה אֶ ל ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד אֵ יל אָ ׁ ָ
א ָׁ
אֲש ָמא:
לַ ׁ ָ

רש"י
)טז( לא תלך רכיל  -אני אומר על שם שכל
משלחי מדנים ומספרי לה"ר הולכים בבתי
רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע
לספר בשוק נקראים הולכי רכיל הולכי רגילה
אשפיי"מנט בלע"ז .וראיה לדברי שלא מצינו
רכילות שאין כתוב בלשון הליכה .לא תלך
רכיל .הולכי רכיל נחשת וברזל )ירמיה ו(
ושאר לה"ר אין כתוב בו הליכה )תהלים קא(
מלשני בסתר רעהו )שם קכ( לשון רמיה )שם
יב( לשון מדברת גדולות לכך אני אומר
שהלשון הולך ומרגל שהכ"ף נחלפת בגימ"ל
שכל האותיות שמוצאיהם ממקום א'
מתחלפות זו בזו בי"ת בפ"א וגימ"ל בכ"ף
וקו"ף בכ"ף ונו"ן בלמ"ד וזי"ן בצד"י וכן )ש"ב
י"ט( וירגל בעבדך רגל במרמה לאמר עלי

רעה וכן )תהלים טו( לא רגל על לשונו וכן
רוכל הסוחר ומרגל אחר כל סחורה וכל
המוכר בשמים להתקשט בהם הנשים על שם
שמחזר תמיד בעיירות נקרא רוכל לשון רוגל
ותרגומו לא תיכול קורצין כמו )דניאל ג'(
ואכלו קורציהון די יהודאי אכל קורצא בי
מלכא נראה בעיני שהיה משפטם לאכול
בבית המקבל דבריהם שום הלעטה והוא גמר
חזוק שדבריו מקויימים ומעמידם על האמת
ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין לשון
קורץ בעיניו )משלי ו( שכן דרך כל הולכי
רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן
שלא יבינו שאר השומעים :לא תעמוד על דם
רעך  -לראות במיתתו ואתה יכול להצילו
)ת"כ( כגון טובע בנהר וחיה או לסטים באים
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חק לישראל – פרשת קדושים יום ד'
עליו :אני ה'  -נאמן לשלם שכר ונאמן
להפרע:
)יז( ולא תשא עליו חטא  -לא תלבין את
פניו ברבים:
)יח( לא תקום ) -יומא כג( אמר לו השאילני
מגלך אמר לו לאו למחר אמר לו השאילני
קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא
השאלתני זו היא נקימה ואיזו היא נטירה א"ל
השאילני קרדומך אמר לו לאו למחר אמר לו
השאילני מגלך אמר לו הא לך ואיני כמותך
שלא השאלתני זו היא נטירה שנוטר האיבה
בלבו אע"פ שאינו נוקם :ואהבת לרעך כמוך
 )ת"כ( אר"ע זה כלל גדול בתורה:)יט( את חקתי תשמרו  -ואלו הן בהמתך לא
תרביע כלאים וגו' חקים אלו גזרות מלך שאין
טעם לדבר :ובגד כלאים  -למה נאמר לפי
שנא' )דברים כב( לא תלבש שעטנז צמר
ופשתים יחדו יכול לא ילבש גיזי צמר ואניצי
פשתן ת"ל בגד מנין לרבות הלבדים ת"ל
שעטנז דבר שהוא שוע טווי ונוז ואומר אני
נוז לשון דבר הנמלל ושזור זה עם זה לחברו

נביא
)יז(

מישטי"ר בלע"ז )מ"ק יב( כמו חזיין לנאזי
דאית בהון שאנו מפרשין לשון כמוש
פלישטר"א ולשון שעטנז פי' מנחם מחברת
צמר ופשתים:
)כ( נחרפת לאיש  -מיועדת ומיוחדת לאיש
ואיני יודע לו דמיון במקרא ובשפחה כנענית
)קידושין ו( שחציה שפחה וחציה בת חורין
המאורסת לעבד עברי שמותר בשפחה הכתוב
מדבר :והפדה לא נפדתה  -פדויה ואינה
פדויה וסתם פדיון בכסף )ת"כ גיטין לט( :או
חפשה  -בשטר :בקרת תהיה  -היא לוקה
ולא הוא יש על ב"ד לבקר את הדבר שלא
לחייבו מיתה כי לא חפשה ואין קידושיה
קידושין גמורין .ורבותינו )כריתות יא( למדו
מכאן שמי שהוא במלקות יהא בקריאה
שהדיינים המלקין קורין על הלוקה )דברים
כח( אם לא תשמור לעשות וגו' והפלא ה' את
מכותך וגו' :כי לא חפשה ) -מכות כג( לפיכך
אין חייב עליה מיתה שאין קידושיה קידושין
הא אם חופשה קידושיה קידושין וחייב מיתה:

– יחזקאל פרק כ' יז'-כב'

יתי אוֹ ָתם ָּכלָ ה ַּב ּ ִמ ְד ָּבר:
וַ ּ ָתחָ ס ֵעינִ י עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁ ַשח ֲָתם וְ לֹא ָעשִׂ ִ

)יז(

וחס מימרי

עליהון מלחבלותהון ולא עבדית עמהון גמירא במדברא:

)יח( וָ אֹ ַמר אֶ ל ְּבנֵיהֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּב ּ ּ
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ְפטֵ יהֶ ם אַ ל
חוקֵ י אֲבוֹ ֵתיכֶ ם אַ ל ּ ֵתלֵ ּ
או) :יח( ואמרית לבניהון במדברא בגזירת אבהתכון
ֹרו ּ ְ
ובגִ לּ ּולֵ יהֶ ם אַ ל ִּת ּ ַט ּ ָמ ּ
ִּת ְׁשמ ּ
לא תהכון וית נימוסיהון לא תטרון ובפולחן טעותהון לא תסתאבון:
רו וַ עֲ שׂ ּו אוֹ ָתם) :יט( אנא יי
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ִׁש ְמ ּ
)יט( אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ְּבחֻ ּקוֹ ַתי לֵ ּ
אלהכון בקימי הליכו וית דיני טרו ועבידו יתהון:

יו ְלאוֹ ת ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיכֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
)כ( וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי קַ ֵ ּד ׁש ּו וְ הָ ּ
)כ( וית יומי שביא דילי קדישו ויהון לאת בין מימרי וביניכון למידע ארי אנא יי אלהכון:

רו לַ עֲ שׂ וֹ ת אוֹ ָתם
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי לֹא ׁ ָש ְמ ּ
רו ִבי הַ ָּבנִ ים ְּבחֻ ּקוֹ ַתי לֹא הָ לָ ּ
)כא( וַ יּ ְַמ ּ
ְ
לו וָ אֹ ַמר ִל ְׁש ּפֹך ח ֲָמ ִתי
אֲ ׁ ֶשר ַיעֲ ֶ ׂשה אוֹ ָתם הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִח ֵּל ּ
בר) :כא( וסריבו על מימרי בניא בקימי לא הליכו וית דיני לא
עֲ לֵ יהֶ ם ְלכַ לּ וֹ ת אֲ ּ ִפי ָּבם ַּב ּ ִמ ְד ָּ
נטרו למעבד יתהון דאם יעביד יתהון אנשא יחי בהון בחיי עלמא ית יומי שביא דילי אחילו ואמרית
למשפך חימתי עליהון דיחול רוגזי בהון במדברא:
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ֲשר
הֲש ֹב ִתי אֶ ת י ִָדי וָ אַ ַעשׂ ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
)כב( וַ ִׁ
אתי אוֹ ָתם ְל ֵעינֵיהֶ ם) :כב( ואתיב ית מחת גבורתי ועבדית בדיל שמי בדיל דלא
הוֹ צֵ ִ
יתחל לעיני עממיא דאפקית יתהון לעיניהון:

רש"י
)כא( וימרו בי הבנים  -שבטו של דן וכן
הנצמדים לבעל פעור )במדבר כה( לאחר

כתובים

שמתו דור המדבר:

 -משלי פרק כז' א'-ו'

אַ ל ִּת ְתהַ ֵּלל ְּביוֹ ם ָמחָ ר ִּכי לֹא ֵת ַדע ַמה ּיֵלֶ ד יוֹ ם:

)א (
דלא ידעת מנא יליד יומא:

יך נ ְָכ ִרי וְ אַ ל שְׂ פָ ֶת ָ
יְ הַ ֶּל ְל ָך זָר וְ לֹא ִפ ָ
יך:

)ב(
שפותך:

)א( לא תשתבהר ביומא דלמחר

)ב( נשבחנך חילוני ולא פומך נוכראה ולא

כּ ֹבֶ ד אֶ בֶ ן וְ נֵטֶ ל הַ חוֹ ל וְ כַ ַעס אֱוִ יל ָּכבֵ ד ִמ ּ ְׁשנֵיהֶ ם:

)ג (
דשטיא יקיר מן תרויהון:

ומי יַעֲ מֹד ִל ְפנֵי ִקנְ אָ ה:
יות חֵ ָמה וְ ׁ ֶשטֶ ף אָ ף ּ ִ
)ד( אַ ְכזְ ִר ּ ּ

)ג( יקרא כיפא ונטול חלא ורוגזיה

)ד( נכזריותא היא חימתא וחיפא היא

רוגזא ומנו קאם קדם קנאתא:

טוֹ בָ ה ּתוֹ כַ חַ ת ְמג ָֻּלה ֵמאַ הֲבָ ה ְמסֻ ּ ָת ֶרת:

)ה (
דמטשיא:

)ה( טבתא מכסנותא דמגליא מן רחמותא

ֶאֱמנִ ים ּ ִפצְ ֵעי אוֹ הֵ ב וְ נ ְַע ּ ָתרוֹ ת נְ ִׁשיקוֹ ת שׂ וֹ נֵא:
נ ָ

)ו(
נושקתא דסנאה:

)ו( שפירן אנון פודעתיה דרחמא ובישן

רש"י
)א( אל תתהלל  -אל תתפאר עכשיו בדבר
שעתיד להיות ליום מחר .כי לא תדע מה ילד
יום  -שמא היום יולד שום רעה שיבטל
מחשבות מחר:
)ג( ונטל  -משא .וכעס אויל  -שהאויל
מכעיס להקב"ה גורם להביא כעס לעולם:

משנה

)ד( ושטף אף ,ומי יעמוד  -לפני קנאתו של
קנא ונקם:
)ו( ונעתרות  -לשון גודל כמו העתרת' עלי
)יחזקאל לה(:

– בבא בתרא פרק י'

בו ֵע ָדיו
)א( ּגֵט ּ ָפ ׁש ּוטֵ ,ע ָדיו ִמ ּתוֹ כוֹ ְ ּ .
ומקֻ ּ ׁ ָשר ,עֵ ָדיו ֵמאֲ חוֹ ָריוָ ּ .פ ׁש ּוט ׁ ֶש ָּכ ְת ּ
סוליםַ .ר ִּבי חֲנִ ינא בֶ ן
בו ֵע ָדיו ִמ ּתוֹ כוֹ ְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפ ּ ִ
ֵמאֲ חוֹ ָריו ּ ְ
ומקֻ ּ ׁ ָשר ׁ ֶש ָּכ ְת ּ
בו ֵע ָדיו ִמ ּתוֹ כוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּיָכוֹ ל לַ עֲ שׂ וֹ תוֹ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְ ,מקֻ ּ ׁ ָשר ׁ ֶש ָּכ ְת ּ
פָ ׁש ּוטַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִלאֵ ל אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹל ְּכ ִמנְ הַ ג הַ ּ ְמ ִדי ָנה:
רע"ב ) -א( גט פשוט  -שטר פשוט כעין
שלנו שאינן תפורים ומקושרין .וכל שטר קרוי

גט :עדיו מתוכו  -מבפנים כעין שאנו
עושים :מקושר מאחוריו  -כותב שטה אחת
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או שתים .וכורכן על החלק ותופר .ועד אחד
חותם על הכרך מבחוץ .וחוזר וכותב שני
שטין או יותר מבפנים וכורכו על החלק.
וחותם עד שני על הכרך מבחוץ .וכן עד
שלישי .ותקנו רבנן גט מקושר .משום כהנים
קפדנים .שהיו כותבים גט פתאום לנשותיהם
ומתחרטים ולא היו יכולין להחזירן והתקינו
להם גט מקושר שאינו נוח ליכתב מהרה
שמא בתוך כך יתפייס .וכשם שתקנו מקושר
בקט .כך תקנו בשאר שטרות שלא חלקו
חכמים :שניהם פסולים  -שלא נעשו כתקון

חכמים :שניהם פסולים  -שלא נעשו כתקון
חכמים :שיכול לעשותו פשוט  -שאם יקרע
התפירות ויפתח השטר יהיה פשוט :רשב"ג
אומר הכל כמנהג המדינה  -פלוגתא דת"ק
ורשב"ג באתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר.
ואמר ליה עבד לי מקושר ואזל ועבד לי'
פשוט .או פשוט ועבד לי' מקושר ת"ק סבר
מקפד קפיד ופסול ורבן שמעון ב"ג סבר
הואיל ומנהג המדינה בתרווייהו לא קפיד
וכשר והלכה כת"ק:

תוב בּ וֹ ֵעד אֶ חָ ד,
ומקֻ ּ ׁ ָשרִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
)ב( ּגֵט ּ ָפ ׁש ּוט ,עֵ ָדיו ִּב ְׁשנָיִ םְ ּ .
לשהָ ּ .פ ׁש ּוט ׁ ֶש ָּכ ּ
נון
תוב בּ וֹ ְׁשנֵי ֵע ִדיםְׁ ,שנֵיהֶ ם ּ ְפ ּ ִ
ְּ
זוזִ ין ְמאָ ה ְד ִא ּ ּ
סוליןָּ .כ ַתב בּ וֹ ּ
ומקֻ ּ ׁ ָשר ׁ ֶש ָּכ ּ
נון ְּתלָ ִתין ִס ְל ִעין ,אֵ ין לוֹ
זוזִ ין ְמאָ ה ְד ִא ּ ּ
ִס ְל ִעים ֶעשְׂ ִרין ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא ֶעשְׂ ִריןּ .
נון,
חות ִמ ּ ְׁש ּ ָתיִ םְּ .כסַ ף ִס ְל ִעין ְ ּד ִא ּ ּ
נון ,וְ נִ ְמחַ ק ,אֵ ין ּ ָפ ּ
זוזִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
אֶ ָּלא ָמנֶהְ .כסַ ף ּ
תוב
וְ ְ
חות ִמ ּ ְׁש ּ ָתיִ םָּ .כ ּ
נון ,וְ נִ ְמחַ ק ,אֵ ין ּ ָפ ּ
חות ִמ ּ ְׁשנָיִ םּ ַ .ד ְרכּ וֹ נוֹ ת ְ ּד ִא ּ ּ
נִמחַ ק ,אֵ ין ּ ָפ ּ
ומ ְ ּל ַמ ּ ָטה ָמנֶה ,הַ כּ ֹל
אתיִ ם ּ ִ
אתיִ םִ ,מ ְל ַמ ְעלָ ה ָמ ַ
ומ ְ ּל ַמ ּ ָטה ָמ ַ
בּ וֹ ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ָמנֶה ּ ִ
הוֹ לֵ ְך אַ חַ ר הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ןִ .אם ּ ֵכן ,לָ ּ ָמה כוֹ ְת ִבין אֶ ת הָ ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,ש ִאם ִּת ּ ָמחֵ ק אוֹ ת אַ חַ ת
ִמן הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ,יִ ְל ַמד ִמן הָ ֶע ְליוֹ ן:
רע"ב ) -ב( פשוט שכתוב בו עד אחד -
ה"ק כשם שפשוט שכתוב בו עד אחד פסול
מדאורייתא כך מקושר שכתוב בו שני עדים
פסול מדאורייתא :אין לו אלא עשרים  -ואף
על גב דזוזים מאה חמשה ועשרים סלעים
הם .יד בעל השטר על התחתונה .והכי
מפרשינן ליה לשטר .מאה זוזים גרועים
שאינם שוין אלא כ' סלעים :אין לו אלא מנה
 -כ"ה סלעים דהכי מפרשינן לשטרא .מאה

זוזין .דאינון תלתין סלעים קלים וגרועים.
שהם כ"ה מן הטובים :ונמחק  -שנמחק מנין
שנכתב אחריו :ומלמטה מאתים  -כשכופל
את דבריו בשטר :הכל הולך אחר התחתון -
ובלבד שלא יהיה כתוב בשטה אחרונה :למה
כותבין את העליון  -הואיל ובסוף השטר
חוזר וכופל ואחריות ממון זה כך וכך קבלתי
עלי:

יש אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ִא ְׁש ּתוֹ ִע ּמוֹ  ,וְ הַ ּ ׁשוֹ בָ ר לָ ִא ּ ׁ ָשה אַ ף ַעל ּ ִפי
)ג( כּ וֹ ְת ִבין ּגֵט לָ ִא ׁ
שכָ ר .כּ וֹ ְת ִבין ְׁש ָטר
ירן ,וְ הַ ַּב ַעל נוֹ ֵתן ָ ׂ
ׁ ֶשאֵ ין ַּב ְעלָ ּה ִע ּ ָמ ּהּ ,ובִ ְלבַ ד ׁ ֶשיְ ּהֵ א ַמ ִּכ ָ
ְללֹוֶ ה אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ַמ ְל ֶוה ִע ּמוֹ  ,וְ אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין ְל ַמ ְלוֶ הַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א לֹוֶה ִע ּמוֹ ,
שכָ ר .כּ וֹ ְת ִבין ְׁש ָטר ְלמוֹ כֵ ר אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ קֵ חַ ִע ּמוֹ  .וְ אֵ ין
וְ הַ לּ ֹוֶה נוֹ ֵתן ָ ׂ
שכָ ר:
כּ וֹ ְת ִבין ְללוֹ קֵ חַ ַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א מוֹ כֵ ר ִע ּמוֹ  ,וְ הַ לּ וֹ קֵ חַ נוֹ ֵתן ָ ׂ
רע"ב ) -ג( כותבין גט לאיש  -וחותמין
והוא יגרש מתי שירצה ואף על פי שאין אשתו
עמו שהרי היא מתגרשת בעל כרחה :ושובר
ובלבד שיהא מכירן  -שיהא הסופר והעדים
מכירין האיש והאשה בין בגט בין בשובר.
שאם אינו מכירן שמא יכתוב גט על שם אשת

איש אחר ששמו כשמו .ותוציא אותו הגט
אשה שאינה מגורשת בו וכן בשובר :והלוה
נותן שכר  -ואפילו היא עסקא דפלגא מלוה
ופלגא פקדון אפ"ה מקבל העסקא הוא נותן
כל השכר לסופר:
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ואין אֶ ָּלא ִמ ַ ּד ַעת ְׁשנֵיהֶ ם ,וְ הֶ חָ ָתן נוֹ ֵתן ָ ׂשכָ ר.
שִּ
רוסין ,וְ נִ ּ ׂ
)ד( אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין ִׁש ְט ֵרי אֵ ּ ִ
שכָ ר.
נות אֶ ָּלא ִמ ַ ּד ַעת ְׁשנֵיהֶ ם ,וְ הַ ְמקַ ּ ֵבל נוֹ ֵתן ָ ׂ
יסות וְ קַ ְּבלָ ּ
אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין ִׁש ְט ֵרי א ֲִר ּ
ושנֵיהֶ ם
רורין וְ כָ ל ַמעֲ ֵ ׂשה בֵ ית ִ ּדין אֶ ָּלא ִמ ַ ּד ַעת ְׁשנֵיהֶ םְׁ ּ ,
אֵ ין כּ וֹ ְת ִבין ִׁש ְט ֵרי בֵ ּ ִ
שכָ רַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵיהֶ ם כּ וֹ ְת ִבין ְׁשנַיִ ם ,לָ זֶה
נוֹ ְתנִ ין ָ ׂ
ְל ַעצְ מוֹ וְ לָ זֶה ְל ַעצְ מוֹ :
רע"ב ) -ד( שטרי אריסות  -היורד לקרקע
לעבדה ולשמרה למחצה לשליש ולרביע:
קבלנות  -בכך וכך כורין לשנה בין עשתה בין
לא עשתה :שטרי בירורין  -זה בורר לו אחד
שידון לו וזה בורר לו אחד וכותבין בכתב
פלוני בירר דיין פלוני וטענותיו כך וכך כדי
שלא יהיו חוזרים וטוענים :כותבים שנים -

לכל אחד מבעלי דינים שטר בפני עצמו
שיהיו טענותיו סדורים בו ואין הלכה
כרשב"ג .אלא בשטר א' כותבין טענות של
שני בעלי דינים ושפלוני בירר פלוני דיין
שידון לו ופלוני בירר פלוני דיין אחר שידון
לו:

יש אֶ ת ְׁש ָטרוֹ וְ אָ ַמר לוֹ ִ ,אם לֹא ָנ ַת ִּתי ְל ָך
)ה( ִמי ׁ ֶש ּ ָפ ַרע ִמ ְקצָ ת חוֹ בוֹ וְ ִה ְׁש ִל ׁ
יע זְ ַמן וְ לֹא נ ַָתןַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,יִ ּ ֵתן.
ִמ ָּכאן וְ ַעד יוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ּ ֶתן לוֹ ְׁש ָטרוֹ ִ ,הגִּ ַ
הודה אוֹ ֵמר ,לֹא יִ ּ ֵתן:
ַר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ה( והשליש את שטרו  -המלוה
והלוה מסרו השטר ביד שליש שטורח היה
להם לכתוב שובר וסמכו על השליש :רבי
יוסי אומר יתן  -דסבירא ליה אסמכתא
קניא .המבטיח לחבירו דבר על מנת שיעשה
לו דבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי
שיוכל לקיים וכשהגיע הזמן אינו יכול לקיים
זו קרויה אסמכתא .ולדברי ר' יוסי קניא.

ולענין פסק הלכה אסמכתא לא קניא אלא
אם כן קנו מידו בב"ד חשוב והתפיס זכיותיו
באותו ב"ד שמסר שטרותיו וראיותיו .ואמר
אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום לבטלן
זכיותי .ורבותי מפרשים שכל ב"ד שבקי אי'
ויודעים בדיני אסמכתא נקראים בין דין חשוב
לענין זה .אבל הרמב"ם אומר שאין בית דין
חשוב אלא בית דין הסמוך בארץ ישראל:

נִמחַ ק ְׁש ָטר חוֹ בוֹ ְ ,מ ִע ִידין ָעלָ יו ֵע ִדיםּ ,ובָ א ִלפְ נֵי בֵ ית ִ ּדין וְ עוֹ שִׂ ין לוֹ
)ו( ִמי ׁ ֶש ּ ְ
ופלוֹ נִ י ֵע ָדיוִ .מי
ופלוֹ נִ י ּ ְ
יש ּ ְפלוֹ נִ י בֶ ן ּ ְפלוֹ נִ י נִ ְמחַ ק ְׁש ָטרוֹ ְּביוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ יְ ּ ,
יוםִ ,א ׁ
ִק ּ ּ
הודה אוֹ ֵמרַ ,יח ֲִליףַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,יִ ְכ ּתוֹ ב ׁשוֹ בָ ר.
ׁ ֶש ּ ָפ ַרע ִמ ְקצָ ת חוֹ בוֹ ַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
נִמצָ א זֶה צָ ִריך ִל ְהיוֹ ת ׁשוֹ ֵמר ׁשוֹ בָ רוֹ ִמן הָ ַע ְכ ָּב ִרים .אָ ַמר לוֹ
הודהְ ,
אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
יורע כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל זֶה:
ַר ִּבי יוֹ סֵ יָּ ,כ ְך יָפֶ ה לוֹ וְ לֹא ּ ַ
רע"ב ) -ו( מי שנמחק שטר חובו  -ויש
עדים שראו כשנמחק מעצמו .או נטשטש על
ידי מים :מעמיד עליו עדים  -שיודעים
מאימתי נכתב .ומה היה כתוב בו .והן עושין
לו קיום בפני ב"ד וכותבין לו כל מה שהיה
כתוב באותו שטר :יחליף  -יקרע אותו שטר
ויכתבו לו אחר כפי החשבון הנשאר :נמצא זה
 -הלוה צריך לשמור שוברו מן העכברים.

שאם יאבד יגבה המלוה את כל חובו :א"ר
יוסי וכן יפה לו למלוה .שיהא הלוה צריך
לשמור שוברו .וימהר לפרוע לו .ולא ירע כחו
של מלוה לכתוב שטר אחר שהיה זמן חובו
מוקדם וישוב עתה מאוחר ולא יוכל לטרוף
לקוחות אלא מזמן השטר השני .והלכה כר'
יוסי .שכותבין שובר:

אֲביהֶ ן ֶמ ְרחָ ץ ּובֵ ית הַ ַּבד,
)ז( ְׁשנֵי אַ ִחין ,אֶ חָ ד ָענִי וְ אֶ חָ ד ָע ִׁשיר ,וְ ִהנִּ יחַ לָ הֶ ן ִ
שכָ ר לָ אֶ ְמצַ ע .עֲ ָ ׂשאָ ן ְל ַעצְ ָמן ,הֲ ֵרי הֶ ָע ִׁשיר אוֹ ֵמר לֶ ָענִ י ,קַ ח ְלךָ
שכָ ר ,הַ ּ ָ ׂ
עֲ ָ ׂשאָ ן ְל ָ ׂ
ָ
יו
ֵיתים ּובוֹ א וְ ַע ּ ֵ ׂ
ֲצו בַ ּ ֶמ ְרחָ ץ ,קַ ח ְלך ז ִ
שם ְּבבֵ ית הַ ָּבדְׁ .שנַיִ ם ׁ ֶשהָ ּ
עֲ בָ ִדים וְ יִ ְרח ּ
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ְב ִעיר אַ חַ תֵ ׁ ,שם אֶ חָ ד יוֹ סֵ ף ֶּבן ִׁש ְמעוֹ ן וְ ׁ ֵשם אַ חֵ ר יוֹ סֵ ף ּ ֶבן ִׁש ְמעוֹ ן ,אֵ ין יְ כוֹ ִלין
ְלהוֹ צִ יא ְׁש ָטר חוֹ ב זֶה ַעל זֶה וְ לֹא אַ חֵ ר יָכוֹ ל ְלהוֹ צִ יא עֲ לֵ יהֶ ן ְׁש ָטר חוֹ ב .נִ ְמצָ א
רועין.
רועְׁ ,שטָ רוֹ ת ְׁשנֵיהֶ ן ּ ְפ ּ ִ
ְלאֶ חָ ד ּ ֵבין ְׁש ָטרוֹ ָתיו ְׁש ָטרוֹ ׁ ֶשל יוֹ סֵ ף ּ ֶבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ּ ַ
יו ְמסֻ ּ ָמנִ ין,
בו ִס ָ
ימן .וְ ִאם הָ ּ
יו ְמ ׁ ֻש ָּל ִׁשים ,יִ ְכ ְּת ּ
ּ ֵכיצַ ד יַעֲ שׂ ּו ,יְ ׁ ַש ֵּל ׁש ּו .וְ ִאם הָ ּ
ֶהוְׁ ,שטָ רוֹ ת
בו ֹכהֵ ן .הָ אוֹ ֵמר ִל ְבנוֹ ְׁ ,שטָ ר ּ ֵבין ְׁש ָטרוֹ ַתי ּ ָפ ּ ַ
רוע וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע אֵ יז ּ
יִ ְכ ְּת ּ
רוע .הַ ּ ַמ ְלוֶ ה
רוע וְ הַ ּקָ ָטן אֵ ינוֹ פָ ּ ַ
נִמצָ א ְלאֶ חָ ד ׁ ָשם ְׁשנַיִ ם ,הַ ּגָ דוֹ ל ּ ָפ ּ ַ
רועיןְ .
ּ ֻכ ָּלן ּ ְפ ּ ִ
אֶ ת חֲבֵ רוֹ ַעל יְ ֵדי ָע ֵרב ,לֹא יִ ּ ָפ ַרע ִמן הֶ ָע ֵרב .וְ ִאם אָ ַמר ַעל ְמנָת ׁ ֶשאֶ ּ ָפ ַרע ִמ ּ ִמי
ׁ ֶשאֶ ְרצֶ ה ,יִ ּ ְפ ַרע ִמן הֶ ָע ֵרבַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרִ ,אם י ֵׁש נְ כָ ִסים
לַ לּ ֹוֶ הֵ ּ ,בין ָּכ ְך ּובֵ ין ָּכ ְך לֹא יִ ּ ָפ ַרע ִמן הֶ ָע ֵרב .וְ כֵ ן הָ יָה ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
יר ּנָה הֲ נָאָ הֶ ׁ ,ש ּ ָמא
אוֹ ֵמר ,הֶ ָע ֵרב לָ ִא ּ ׁ ָשה ִּב ְכתֻ ָּב ָת ּה וְ הָ יָה בַ ְעלָ ּה ְמגָ ְר ׁ ָש ּה ,י ִ ַּד ֶ
נונְ יָא ַעל נְ כָ ִסים ׁ ֶשל זֶה וְ ַיחֲזִ יר אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ :
יַעֲ שׂ ּו ְק ּ
רע"ב ) -ז( קח לך עבדים  -שיחממו לך
המרחץ דכמו שהניחה אבינו כן תהיה לעולם.
ואף על גב דאית לן בפ"ק דבמידי דלית בה
דין חלוקה .יכול למימר גוד או אגוד כלומר
מכור לי חלקך .או אני אמכור לך חלקי .שאני
הכא .שאין העני יכול לומר אגוד .שאין לו
במה לקנות :אינן יכולין להוציא שטר חוב זה
על זה  -דכל אחד מהם יוכל לטעון זה
השטר שבידך אני החזרתי לך כשפרעת לי
המעות שהלויתיך :ולא אחר יכול להוציא
עלים שט"ח  -דכל אחד מצי מדחי ליה לגבי
חבריה :ישלשו  -יכתוב שם אבי אביו :ואם
היו משולשים  -ששמותן ושמות אבותיהן.
ואבות אבותיהן שווין :יכתבו סי'  -פלוני.
שהוא גיחור .או ארוך .או גוץ .ואם הן שווין
בסימנין :יכתבו כהן  -אם אחד כהן ואחד
ישראל :נמצא ללוה אחד  -שם שני שטרות
משתי הלואות שלוה ממנו :הקטן אינו פרוע
 דשטר אחד בין שטרותיו קאמר .ולא שנים:לא יפרע מן הערב  -תחלה עד שיתבע את
הלוה לדין .ויחייבו אותו בית דין ואם אין לו
מה לשלם אז יפרע מן הערב :רשב"ג אומר
אם יש נכסים ללוה  -לא יפרע מן הערב.
לאו מכלל דת"ק סבר אפילו אם יש נכסים
ללו היפרע מן הערב .אלא מתניתין חסורי

מחסרא והכי קתני .המלוה את חבירו על ידי
ערב לא יפרע מן הערב .ואם אמר על מנת
שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב .בד"א
כשאין נכסים ללוה .אבל יש נכסים ללוה לא
יפרע מן הערב .וקבלן .אף על פי שיש נכסים
ללוה .יפרע מן הקבלן :רבי שמעון ב"ג אומר
 אחד ערב .ואחד קבלן .אם יש נכסיםללוה .לא יפרע מהן .ואין הלכה כרשב"ג.
ערב .הוא שאומר תן לו ואני ערב .קבלן .הוא
שאומר תן לו ואני נותן לך :הערב לאשה
בכתובתה  -ואין לבעל נכסים .וצריך הערב
לפרוע כתובתה לא יפרע הכתובה עד
שידירנה הבעל תחלה הנאה על דעת רבים
נדר שאין לו התרה שלא יוכל להחזיר אותה
דחיישינן שמא דעתו להחזירה ולאכול
כתובתה לאחר שתגבנה מן הערב ולענין דינא
ערב דכתובה לא משתעבד .ואינו חייב
לפרוע .ואפילו אין לו נכסים לבעל מאי
טעמא דמצוה עבד ולאו מידי חסרה ואי ערב
כתובת' דבריה הוא משתעבד .דאבא לגבי
בריה שעבודי שעביד נפשיה .וקבלן דכתובה
משתעבד ויכולה האשה שתתבע ממנו תחלה.
ואפילו יש לו נכסים לבעל .והוא שידירנה
הבעל הנאה תחלה על דעת רבים:

ש ְע ָּב ִדיםַ .על יְ ֵדי עֵ ִדים ,גוֹ בֶ ה
)ח( הַ ּ ַמ ְלוֶה אֶ ת חֲבֵ רוֹ ִּב ְׁש ָטרּ ,גוֹ בֶ ה ִמנְּ כָ ִסים ְמ ׁ ֻ
הוא חַ יָּב לוֹ ּ ,גוֹ בֶ ה ִמנְּ כָ ִסים ְּבנֵי
ִמנְּ כָ ִסים ְּבנֵי חוֹ ִרין .הוֹ צִ יא ָעלָ יו ְּכ ָתב יָדוֹ ׁ ֶש ּ
תום ְׁש ָטרוֹ תּ ,גוֹ בֶ ה ִמנְּ כָ ִסים ְּבנֵי חוֹ ִריןַ .מעֲ ֶ ׂשה בָ א
חוֹ ִריןָ .ע ֵרב הַ ּיוֹ צֵ א ְלאַ חַ ר ִח ּ ּ
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ִל ְפנֵי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ אָ ַמרּ ,גוֹ בֶ ה ִמנְּ כָ ִסים ְּבנֵי חוֹ ִרין .אָ ַמר לוֹ ּ ֶבן ַנ ּנָס ,אֵ ינוֹ
ש ְע ָּב ִדים וְ לֹא ִמנְּ כָ ִסים ְּבנֵי חוֹ ִרין .אָ ַמר לוֹ  ,לָ ּ ָמה .אָ ַמר
גוֹ בֶ ה לֹא ִמנְּ כָ ִסים ְמ ׁ ֻ
דב ּ ׁש ּוק ּ ְ
לוֹ  ,ה ֲֵרי הַ חוֹ נֵק אֶ ת אֶ חָ ַּ
טורֶ ׁ ,שלּ ֹא
ומצָ אוֹ חֲבֵ רוֹ וְ אָ ַמר לוֹ הַ ּנַח לוֹ ָ ּ ,פ ּ
ָ
וֵהו וַ אֲנִ י נוֹ ֵתן ְלך ,חַ יָּב,
ַעל
הוא חַ יָּב ,הַ ְל ּ
ֶהו ָע ֵרב ׁ ֶש ּ
הו .אֶ ָּלא אֵ יז ּ
אֱמונָתוֹ ִה ְלוָ ּ
ּ
הו .אָ ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ,הָ רוֹ צֶ ה ׁ ֶש ּי ְַח ִּכים ,יַעֲ סוֹ ק ְּב ִדינֵי
ׁ ֶש ּ ֵכן ַעל
אֱמונָתוֹ ִה ְלוָ ּ
ּ
ָ
ָממוֹ נוֹ תֶ ׁ ,שאֵ ין ְלך ִמ ְקצוֹ ַע ַּב ּתוֹ ָרה ּגָ דוֹ ל מֵ הֶ ןֶ ׁ ,שהֵ ן ְּכ ַמ ְעיָן הַ ּנוֹ בֵ ַע .וְ הָ רוֹ צֶ ה
ׁ ֶש ּיַעֲ סוֹ ק ְּב ִדינֵי ָממוֹ נוֹ ת ,יְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש אֶ ת ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַנ ּנָס:
רע"ב ) -ח( המלוה את חברו בשטר  -אף
על פי שאין כתוב בו אחריות נכסים גובה
מנכסים משועבדים דקיימא לן אחריות טעות
סופר הוא אם לא כתבו בשטר .והרי הוא
כאילו כתב :הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב
לו  -ואין שם עדות אחר :גובה מנכסים בני
חורין  -ולא ממשועבדים .דכיון ,דאין בו
עדים לית ליה קלא ולא ידעי ביה לקוחות כי
היכי דלזהרו :אחר חתום שטרות  -אחר
שחתמו העדים בשטר .כתב אני פלוני בר

גמרא

פלוני ערב :גובה  -מן הערב מבני חורין
בלבד .דכיון דלא חתימי סהדי על הערבות
הויא לה מלוה על פה :אמר לו בן ננס וכו'
 דקסבר כל ערב שאחר מתן מעות לא הויערב שלא על אמונת הערב והבטחתו הלוהו
ואף על פי שקילס ר' ישמעאל את בן ננס
הלכה כר' ישמעאל את בן ננס הלכה כר'
ישמעאל .וערב דלאחר מתן מעות בעי קנין
ואי לא לא משתעבד ושלפני מתן מעות לא
בעי קנין:

– בבא בתרא דף קסד' ע"א

ההוא מקושר דאתא לקמיה דרבי ואמר רבי אין זמן בזה א"ל ר' שמעון
ב"ר לרבי שמא בין קשריו מובלע פלייה וחזייה הדר חזא ביה רבי בבישות
א"ל לאו אנא כתבתיה ר' יהודה חייטא כתביה א"ל כלך מלשון הרע הזה
זימנין הוה יתיב קמיה וקא פסיק סידרא בספר תהלים אמר רבי כמה
מיושר כתב זה אמר ליה לאו אנא כתבתיה יהודה חייטא כתביה א"ל כלך
מלשון הרע הזה בשלמא התם איכא לשון הרע אלא הכא מאי לשון הרע
איכא משום דרב דימי דתני רב דימי אחוה דרב ספרא לעולם אל יספר
אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא לידי רעתו אמר רב עמרם אמר
רב שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום הרהור עבירה ועיון תפלה
ולשון הרע לשון הרע סלקא דעתך אלא אבק לשון הרע:
רש"י )רשב"ם( על הגמרא
חזא ביה בבישות  -כסבור שהוא כתבו
וברצונו לא היו עושין מקושר אלא פשוט לפי
שטועים בו א"נ לפי שהיה מובלע בין קשריו
יותר מדאי שרבי עצמו טעה בו :יהודה
חייטא  -כן שמו :כלך מלשון הרע הזה -

כלומר לא היה לך להטיל אשמה עליו היה
לך לומר איני כתבתיו :מאי לשון הרע איכא
 והלא בשבחו של ר"י חייטא דיבר כשאמריהודה חייטא כתביה :בא לידי רעתו  -לידי
גנותו מתוך שמרבין בשבחו מזכירין שם גנות
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שבו :עיון תפלה  -יש מפרשין שלאחר
שהתפלל דן בלבו שישלם לו הקב"ה שכרו
ויעשה הקב"ה צרכיו וישמע תפלתו לפי

זוהר

שהתפלל בכוונה :אבק לשון הרע  -כגון
דאמרי נורא בי פלניא בערכין )דף טו(:

– קדושים דף פה' ע"א

ש ִכירָ ּ ,תא ֲח ֵזיַ ,מאן ְ ּדנ ִָטיל אַ גְ ָרא ְ ּד ִמ ְס ְּכנָאְּ ,כ ִאילּ ּו נ ִָטיל
עולת ָ ׂ
לֹא ָת ִלין ּ ְפ ּ ַּ
ְ
הוא אַ זְ ִעיר יוֹ מוֹ י,
יהוְ ּ ,
ית ּ
ודאַ נְ ׁ ֵשי ֵּב ֵ
יהְ ּ ,
נַפְ ׁ ֵש ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא אַ זְ ַער נ ְַפ ׁ ַשיְ ּ
יהּ .
יהָּ ,כל
ומ ּ
ינון הֲ בָ ִלים ְ ּדנַפְ קֵ י ִמ ּפ ּ ֵ
וְ אַ זְ ַער נַפְ ׁ ֵש ּ
הוא ָע ְל ָמאּ ְ .דהָ א ָּכל ִא ּ ּ
יהֵ ,מהַ ּ
ְ
יהְ ,לבָ ַתר
ימין קַ ּ ֵמ ּ
הוא ,וְ קַ יְ ִ
יה ְ ּד ּ ְ
הו סַ ְ ּל ִקין קַ ּ ֵמ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא יוֹ ָמאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
הַ ּ
יה.
פומ ּ
ינון הֲ בָ ִלים ְ ּד ּ ֵ
יה ,וְ קַ יְ ִ
ית ּ
יהו ְ ּדאַ נְ ׁ ֵשי ֵּב ֵ
סַ ְ ּלקָ א נ ְַפ ׁ ֵש ּ
ימיןְּ ,ב ִא ּ ּ
יה ,וְ נַפְ ׁ ַשיְ ּ
הו
ְּ
הוא ַּבר נ ָׁש ַּכ ָמה יוֹ ִמין ,וְ כַ ּ ָמה טָ בָ אןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
וכ ֵדיןֲ ,א ִפילּ ּו ִא ְתגְּ זַר ַעל הַ ּ
ֵיה:
ומ ְס ּ ַת ְלקֵ י ִמ ּנ ּ
ֵיהִ ּ ,
ִמ ְת ַע ְּק ָראן ִמ ּנ ּ
ינו ְ ּדאָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא,
וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשא ִ ּדילֵ יהּ לָ א סַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
ילא ,וְ הַ יְ ּ
הוא ,וְ אֵ לָ יו
יהוֵ ּ ,
מוהָ ֲא ִפילּ ּו ָע ִׁשיר ּ
יהו .וְ אוֹ ְק ּ
ומ ֶע ְלבּ וֹ ַניְ ּ
ַרח ֲָמנָא ִל ׁ ֵשזְ ִבינָן ִמ ּנַיְ ּ
שא אֶ ת נַפְ ׁשוֹ ַ ּדיְ יקָ א ,אֲ ִפילּ ּו ִמ ָּכל ַּבר נ ָׁש נ ֵָמי ,וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ִמ ְס ְּכנָא.
הוא נוֹ ֵ ׂ
ּ
יה,
הוא אָ גִ יר ִמ ְס ְּתלַ ק ֵמ ַע ִב ְיד ּ ֵת ּ
נונָא ָע ִבידַּ ,כד ֲהוָ ה הַ ּ
ינו ְ ּדהֲוָ ה ַרב הַ ְמ ּ
וְ הַ יְ ּ
ידאי ,טוֹ ל ּ ִפ ְקדוֹ נָךְ:
ְ
ידת ִּב ָ
יה ,טוֹ ל נ ְַפ ׁ ָשך ְ ּדאַ ְפ ִק ַ
יה ,וְ אָ ַמר לֵ ּ
הֲ וָ ה ָי ִהיב לֵ יהּ אַ גְ ֵר ּ
ְ
ידךַּ ,ד ֲאנָא )לא( ָּב ֵעינָא ְלסַ ְ ּלקָ א אַ גְ ִרי .לָ א הֲ וָ ה ָּב ֵעי .אָ ַמר
וַ אֲ ִפילּ ּו אָ ַמר יְ הֵ א ִּב ָ
גופָ ְך ,לָ א ִא ְת ֲחזֵי ְל ִא ְת ּ ָפ ְק ָדא ִּב ִידיָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשאְּ .דהָ א
ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְ ּד ּ
ְ
הואּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,תהלים
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ ִפ ְקדוֹ נָא ְ ּדנ ְַפ ׁ ָשא לָ א ִא ְתיְ ִהיבַ ת ,אֶ ָּלא ְ ּל ּ ְ
יה,
ארי .אָ ַמר לֵ ּ
ידא ְ ּדאָ ח ֳָרא ׁ ָש ֵ
וב ָ
רוחי ,אָ ַמר ִר ִּבי ִח ּיָיאִ ּ ,
לא( ְּבי ְָד ָך אַ ְפ ִקיד ּ ִ
ידיהּ ָּ ,ב ַתר ְ ּדי ִָהיב:
אֲ ִפילּ ּו ִּב ֵ
וכ ִתיב וְ לֹא ָת ֹבא ָעלָ יו הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש .אֶ ָּלא הָ א
עולת ָ ׂש ִכירְ ּ ,
ְּכ ִתיב לֹא ָת ִלין ּ ְפ ּ ַּ
ְ
יה יוֹ ָמא ִע ָּלאָ ה
מוהָ  ,אֲבָ ל ּ ָתא ֲחזֵי לֵ ית לָ ך יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמאְּ ,דלָ א ׁ ַש ְל ָטא ּ ֵב ּ
ְּ
אוק ּ
הוא יוֹ ָמאְּ ,כ ַמאן ְ ּדפָ גִ ים
יה נַפְ ׁ ָשא ִ ּדילֵ ּ
יהו לָ א י ִָהיב לֵ ּ
יה ְּבהַ ּ
אָ ח ֳָרא .וְ ִאי ִא ּ
ְ
הוא יוֹ ָמא ִע ָּלאָ הְ ּ .
ובגִּ ינֵי ַּכך ְּביוֹ מוֹ ִת ּ ֵתן שְׂ כָ רוֹ  ,וְ לֹא ָתבֹא ָעלָ יו הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש.
ְלהַ ּ
הוא נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּד ִמ ְס ְּכנָא,
וְ הָ א ְ ּד ִא ְּת ַמר לֹא ָת ִליןְּ ,בגִ ין ְ ּדנ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה לָ א סָ ִליק ,וְ סָ ִליק הַ ּ
יהְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר:
ית ּ
ודאַ נְ ׁ ֵשי ּ ֵב ֵ
ְּ
ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר ְק ָרא אֲבַ ְת ֵריהּ ) ,ויקרא יט( לֹא ְּתקַ ֵּלל חֵ ֵר ׁש וְ ִל ְפנֵי ִעוִ ּר
יפנָא ִמי ּנ ָּה ִמ ִ ּלין
וְ גוֹ ' ,הַ אי ְק ָרא ְּכ ַמ ְׁש ָמעוֹ  .אֲבָ ל ּ ַפ ְר ְׁש ּ ָתא ָ ּדא ,כּ ָֹּלא אוֹ ִל ְ
יה,
יהו קַ ּ ֵמ ּ
הו ּ ַת ְליָין ָ ּדא ְּב ָדאָ ּ .תא ֲחזֵיַ ,מאן ְ ּדלָ יִ יט ְלחַ ְב ֵר ּ
יה ,וְ ִא ּ
אָ ח ֳָרנִ ין ,וְ כֻ ְ ּל ּ
יה
ימנָא .וְ הַ אי ְק ָראְּ ,דלָ או חַ ְב ֵר ּ
יה ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
יהְּ ,כ ִאלּ ּו אוֹ ִׁשיד ָ ּד ֵמ ּ
וְ אַ ְכ ִסיף לֵ ּ
יה ,הַ ִהיא ִמ ָּלה סַ ְ ּלקָ א:
הוא לָ יִ יט לֵ ּ
ִע ּ ֵמ ּ
יה ,וְ ּ
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חק לישראל – פרשת קדושים יום ד'
הוא קָ לָ א סָ ִליק
יהְּ ,דלָ א ִאית לֵ ּ
ומ ּ
ְ ּדלֵ ית לָ ְך ִמ ָּלה ּו ִמ ָּלה ְ ּדנ ִָפיק ִמ ּפ ּ ֵ
יה קָ לָ א ,הַ ּ
הוא קָ לָ אַ ,עד ְ ּדסַ ְ ּלקָ א וְ ִא ְּת ַער א ֲַתר
ילא ,וְ כַ ּ ָמה קַ ְס ְט ִרין ִמ ְתחַ ְּב ָרן ִע ּ ֵמ ּ
ְל ֵע ָּ
יה ְ ּדהַ ּ
הוא ַּבר נ ָׁש .וַ וי ְל ַמאן
ִּד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבאְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
מוהָ וְ כַ ּ ָמה ִמ ְת ָע ִרין ָעלֵ יהּ ְ ּדהַ ּ
אוק ּ
מוהָ :
יה ,וְ הָ א ּ ְ
ומ ּ
ישא ִמ ּפ ּ ֵ
ְ ּדאַ ּ ִפיק ִמ ָּלה ִּב ׁ ָ
אוק ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות אישות פרק יב'
)ו( התנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהן או שהתנת האשה שלא
יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם התנאי קיים חוץ משלשה דברים שאין
התנאי מועיל בהן וכל המתנה עליהן תנאו בטל ואלו הן עונתה ועיקר כתובתה
וירושתה:
)ז( כיצד התנה עם האשה שאין לה עליו עונה תנאו בטל וחייב בעונתה שהרי התנה על
מה שכתוב בתורה ואינו תנאי ממון:
)ח( התנה עמה לפחות מעיקר כתובה או שכתב לה מאתים או מאה עיקר כתובה
וכתבה לו שנתקבלה מהן כך וכך והיא לא נתקבלה תנאו בטל שכל הפוחת לבתולה
ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות:
)ט( התנת עמו אחר שנשאה שלא יירשנה תנאה בטל ואע"פ שירושת הבעל מדברי
סופרים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה וכל תנאי שבירושה בטל אע"פ שהוא ממון
שנ' )במדבר כ"ז( בה לחקת משפט ובשאר הדברים תנאו קיים כגון שהתנה עמה שאין
לה שאר וכסות על מנת שלא יאכל פירות נכסיה וכל כיוצא בזה תנאו קיים:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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