î"ãù ïåéìéâ
)('ç äðù
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ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä
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?‰ÂˆÓ ¯· Â· ‰˘Ú˘Î ‰„ÂÚÒ ˙Â˘ÚÏ ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰
· Ô˙˘¯Ùל''ד כ''ה .Â·¯Á ˘È‡ ÈÂÏÂ ÔÂÚÓ˘ ·˜ÚÈ È· È˘ ÂÁ˜ÈÂ
 :ÌÈÂ˘‡¯‰ Â·˙Îדמכאן המקור להא דתנן במשנה
כ''א בן י''ג למצוות ,משום דלא מצאנו בכל התורה שיהא קרוי
איש בפחות מבן י''ג ,אבל בבן י''ג מצאנו שקראו הכתוב איש
דשמעון ולוי בההיא שעתא בני י''ג שנה הויא ,מזה ידעינן דאיש
שכתוב בכל המצוות והאיסורים היא מבן י''ג ומעלה ,כך כתבו רש''י
באבות וכן המפרש בנזיר כ''ט ע''ב וכן ברע''ב באבות ובתוי''ט שם עי''ש החשבון¯ÙÒ· ÔÈÈÚ ,
 Ê''Ò˘˙ ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È„ÚÓשכתבתי עוד כמה מקורות מהראשונים מהיכן ילפינן דבן
י''ג למצוות.

 ¯Â˜ÁÏ ˘Èהאם סעודת בר מצוה הויא חיוב או דילמא אין חיוב
לעשות סעודת בר מצוה.
 Ï''˘¯‰Ó‰ ‰‰בספרו ים של שלמה ב''ק בבא קמא פרק ז' סימן ל''ז כתב וז''ל
וסעודת בר מצוה שעושים האשכנזים ,לכאורה אין לך סעודת
מצוה גדולה מזו ,ושמה יוכיח עליה ,ועושים שמחה ,ונותנים
למקום שבח והודיה ,שזכה הנער להיות בר מצוה ,וגדול המצוה
ועושה ,והאב זכה שגדלו עד עתה ,להכניסו בברית התורה
בכללה.
 :‰È‡¯ ‡È·ÓÂמהא דאיתא בגמ' קידושין ל''א ע"א אמר רב יוסף,
מריש הוה אמינא מאן דהוה אמר לי הלכה כרבי יהודה דאמר
סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן ,דהא לא
מפקידנא והא עבידנא ,השתא דשמעית להא דאמר רבי חנינא
גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה ,אדרבה מאן
דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן ,חזינן
אע"פ שהיה כבר חייב במצוות ,מ''מ עשה סעודה על הבשורה
שלא היה נודע לו עד עתה שהוא חייב במצוות ,כ"ש על הגעת
העת והזמן שמתחייב במצוות ,שראוי לעשות יום טוב.
 Ì‰¯·‡ Ô‚Ó‰ ·˙Î ÔÎÂסימן רכ''ה סק"ד שמצוה לעשות סעודה ביום
שנכנס בנו לעול מצות ,כיום שנכנס לחופה.
כתב שם האליה רבה.

 :‰ÂˆÓ ¯· ˙„ÂÚÒÏ ÍÓÒ Â·˙Î˘ ˘ÈÂמהמדרש בראשית רבה
וירא פרשה נ''ג ויגדל הילד ויגמל ,ויעש משתה ר' הושעיה רבה אמר
נגמל מיצר הרע ,חזינן שאברהם עשה סעודה כשנעשה בנו בר
מצוה.
פרשת

אבות פ''ה משנה

 :Ì˘ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ·Âכתב דמקור הדבר מהגמ' קדושין הנ''ל,

é"ò ì"é
"øùà éðãòî" ïåëî

וכן

 :‰ÂˆÓ ¯· ˙„ÂÚÒÏ ÍÓÒ Â·˙Î˘ ˘ÈÂעפ"י דברי הזוהר חדש
בראשית שכתב שביום שיגיע הבר מצוה להיות בר מצוה בעי
למחדי כיום חתונה ודרש זה על פסוק צאינה וראינה בנות ציון
במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת
לבו מהו ביום חתונתו ביום שראוי לעשות מצות התורה שזהו
שמחת הצדיקים ואימתי ראוי א"ר יצחק משלש עשרה שנה
ואילך רוצה לומר ביום הבר מצוה שבאותו היום חובה לעשות
שמחה ולהיות שמח בלבו כמו יום שנכנס לחופה ,כך כתב ביפה ללב
פרשת

אור''ח סימן רכ''ה.

 :‰ÂˆÓ ¯· ˙„ÂÚÒÏ ÌÚË „ÂÚ ˘ÈÂדסעודת בר מצוה היא סעודת
סיום של האב שנפטר מחינוך ,כך כתב האמרי אמת לקוטים בר מצוה ע''מ צ''ז.
 :¯˘‡ È„ÚÓנראה דכונתו כעין דמצינו דעושין סעודה לגמרה
של מצוה כמו דמבואר בגמ' ב''ב קכ''א דביום ט''ו באב הויא יו''ט
לפי שפסקו מלכרות עצים למערכה ,וברשב''ם לפי שבאותו יום
היו משלימין מצוה גדולה כזאת ,לכן היה יו''ט.
 ÔÎÂמבואר ברמ''א יור''ד סימן רמ''ו ס''ק כ''ו כשמסיים מסכתא מצוה
לשמוח ולעשות סעודה ונקראת סעודת מצוה ובגר''א שם ציין
המקור לדבר זה מגמ' ורשב''ם הנ''ל והכי נמי יש לומר משום
שגמר מצוה גדולה דחינוך בנו עושה סיום ,ועיין בספר מעדני אשר פרשת
וירא תשס''ז אריכות בענין האם ליכא לאב חיוב לחנך את בנו כשנעשה גדול והבאתי מגמ'
שמשמע שיש חיוב עי''ש.

 :‰ÂˆÓ ¯· ˙„ÂÚÒÏ ÌÚË „ÂÚ Â·˙Î˘ ˘ÈÂדהויא כיום שניתנה בו
תורה ואמרו בגמ' פסחים ס''ח ע''ב הכל מודים בעצרת דבעינן נמי
לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה ,ופירש רש''י להראות
שחביבה הוא בעיניו ,כך כתב הגאון רבי שלמה קלוגר בשו''ת טוב טעם ודעת
מהדורא תליתאה חלק ב' סימן פ''ו.

ãáëðä ãéâðä åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
à''èéìù ãåøá ùéáà áøä
÷øàô àøàá

ì''æ äéîçð áøä ïá íåìù ïøäà áøä åéáà úîùð éåìéòì
.ä.á.ö.ð.ú åìñë à''é ò"áìð
ì''æ íåìù ïøäà ïá øæòìà áøä åéçà úîùð éåìéòìå
.ä.á.ö.ð.ú åìñë à''ë ò"áìð

ÔÂÁ˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ÌÈ‚‰Â˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È ÚÂ„Ó
·?‰ÂˆÓ ¯· ˘È˘ ÌÂÈ
 ÌÈ¯ˆÓ ¯‰ ¯ÙÒ· ‰‰הלכות נפילת אפים ס''ק ג' כתב וז''ל נהגו
במצרים ביום שמתחנך הנער למצות תפילין שמלבישין אותו
בבית הכנסת בשמחה בשמחה ובשירים ונרות דולקות כבזמוטי
חתן שאין נופלין על פניהם בשחרית שמתפלל שם הנער
המתחנך.
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„· ˘¯ÂÙÓ ‰‰ „Ú ÂÈ˙‡ˆÓ ‡Ï˘ Ù''Ú‡Â ·˙ÂÎÂ
˘Ï‡¯˘È Ï˘ Ì‚‰Ó Ó''Ó ÌÈÙ‡ ˙ÏÈÙ ˙¯ËÂÙ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓ
˙.¯·„Ï ÍÓ˘ ˘ÈÂ ‡È‰ ‰¯Â
‡ .משום שהוא דומה לחתן ,דכתיב כחתן יכהן פאר ,ותפילין
נקראו פאר ,ולכן הרי הוא כחתן שאין נופלים על פניהם
בבית הכנסת שיש שם חתן ,כך כתב בנהר מצרים הנ''ל.
· .דאתקש למילה דכתיב ליהודים היתה אורה ושמחה וששון
ויקר ,ואמרינן בגמ' מגילה ט''ז ע''ב ששון זו מילה ויקר זה תפילין,
והוי כמילה שאין נופלין אפים ביום מילה ,כך כתב בנהר מצרים
הנ''ל.

‚ .עפ"י דברי הזוהר חדש פרשת בראשית שכתב שביום שיגיע
הבר מצוה להיות בר מצוה בעי למחדי כיום חתונה ודרש זה
על פסוק צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה
שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו מהו ביום
חתונתו ביום שראוי לעשות מצות התורה שזהו שמחת
הצדיקים ואימתי ראוי א"ר יצחק משלש עשרה שנה ואילך
רוצה לומר ביום הבר מצוה שבאותו היום חובה לעשות
שמחה ולהיות שמח בלבו כמו יום שנכנס לחופה יעו"ש ,וכיון
שכן ראו העם לעשותו כיום חתונה שלא ליפול על פניהם ,כך
כתב בשו"ת חדות יעקב חלק אורח חיים סימן כ''ו.

 ˜ÁˆÈ ˙ÁÓ ˙"Â˘· ‰‰Âחלק ח' סימן י''א נשאל בענין זה האם יש
פטור שלא לומר תחנון ביום הבר מצוה וכתב וז''ל לא ראיתי
המנהג הזה ,אלא שבספר דרכי חיים ושלום מנהגי הגה"צ בעל
מנחת אלעזר ממונקטש ז"ל אות קצ"ב הביא שנהג כן בעל מנחת
אלעזר ז"ל לחיבת הקודש של מצוה.
?‰ÏÂ„‚ ˙È˘Ú˘Î ˙·Ï ‰ÂˆÓ ˙· ˙„ÂÚÒ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó
 ‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙"Â˘· ‰‰אורח חיים חלק ב' סימן צ''ז נשאל מדוע אין
מצוה בסעודת בת מצוה כשנעשית בת י"ב שנה כמו בבן דגם
הבת הא מתחייבת עתה במצות ,ועיין בפרי מגדים בא"א אור''ח סימן
רכ''ה סק"ה ובספר מעדני אשר פרשת תולדות תשס''ו הארכתי הרבה טעמים מדוע בבת אין

מברכין ברוך שפטרני שהקשה לענין ברכת שפטרני מ"ט לא אמרינן
בבת כשנעשית י"ב שנה ולא הקשה על מה שאין עושין סעודה
אף שטעם הסעודה ,משום דגדול המצוה ועושה ,הא טעם זה
הא ישנו גם בבת והיא קושיא גדולה.
 :‰˘Ó ˙Â¯‚‡‰ ı¯È˙Âדלכן אין עושין סעודה לבת מצוה ,משום
דאין ניכר חלוק בבת למעשה במה שנעשית גדולה יותר
מקטנותה ,ולא דמי לבן שניכר טובא שמעתה מצרפין אותו לכל
דבר שבעי מנין עשרה ומנין שלשה ,ועל ידיעה בעלמא כשלא
ניכר למעשה אין עושין סעודה ושמחה אף שבעצם יש בזה
אותה השמחה ממש.

‰ÂˆÓ‰ ÏÈÏ· ÂÈÈÁ‰˘ ‰˘ÂÚ ÂÈ‡ ‰ÂˆÓ ¯· ¯ÂÁ· ÚÂ„Ó
?˙ÂÂˆÓ· ‰˙Ú ·ÈÈÁ˙˘ ÔÂÈÎ
· ‰‰שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג' סימן י''ד הקשה מדוע אין
מברכין ברכת שהחיינו על התחייבות במצוות כשבן מהגיע לי"ג
שנה שנתחייב במצות ,וכן בת כשמגיעה לי"ב שנה אין מברכין
שהחיינו.
 :ı¯˙ÓÂשעל חדוש חיוב המצוה תקנו לברך שהחיינו ולא
כשבהמצוה ליכא חדוש זמן אלא בהגברא ,כי מכיון שישנו
בהחיוב מצד קבלת התורה שגם לקטנים איכא ענין קבלת
התורה שאבותינו קבלו לדורי דורות עולם ,כבר ליכא ענין חדוש
בהגברא דתיכף כשיסתלקו הפטור מצד קטנות הוא בהחיוב,
ובענין אם צריך לברך בפעם ראשונה שמניח תפילין שהחיינו יש אריכות גדולה ואין
להאריך.

‡?‰ÂˆÓ ¯· ‰˘Ú˘Î ‰ÂˆÓ ¯· ¯ÂÁ· ÌÈÈ˜Ó ‰Â˘‡¯ ‰ÂˆÓ ‰ÊÈ
 ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ·˙Î ‰‰פרשת ויחי ע''מ רמ''ו דמצוה הראשונה
שמתחייב בליל י''ד הוא מצות שמחה.
 :ÌÈ¯ÙÒ‰ Â·˙ÎÂדזה נרמז בפסוק תהילים פרק קכ''ו פסוק ו' "·‡ ‡·È
·¯ "ÂÈ˙ÂÓÏ‡ ‡˘Â ‰דהיינו כשבא ליבא דהוא בגמטריא י''ג ,בא
לרנה דהיינו מצות שמחה.
 Â·˙Î˘ ˘ÈÂדמצוה ראשונה שנתחייב האדם כשנעשה האדם בן
שלוש עשרה שנה הוא קריאת שמע של ערבית ,כך כתב רבי צדוק הכהן
מלובלין צדקת הצדיק אות ד'.

 Ì''È¯‰ È˘Â„Á‰ ÏÚ· ¯Ó‡ ÔÎÂדלכן מתחיל הש''ס
במצות קרית שמע של ערבית ,דהוא מצוה הראשונה שהיא
מקיים כשנעשה גדול.
ברכות ב' ע''א

 Â·˙Î˘ ˘ÈÂדמצוה ראשונה שמקיים הוא מצות ישוב ארץ
ישראל ,דמיד שנעשה גדול מקיים מצוה זו בלא שום פעולה.
˜?‰Ï„·‰ ˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ Ì‡‰ È˘ ÌÂÈ· ‰ÂˆÓ ¯· ‰˘Ú˘ ÔË
 È·ˆ ¯‰ ˙"Â˘· ‰‰אורח חיים א' סימן קס''ה נשאל בקטן שנעשה בר
מצוה ביום ב' אם מחויב בהבדלה כגדול בעלמא שלא הבדיל
במוצש"ק ,שמבדיל והולך עד יום ג'.
 :˜ÈÒÓÂדכו"ע מודו דאינו חייב בהבדלה ,דאפילו אם נאמר
דעיקר זמן הבדלה הוא עד יום ג' מ"מ יש לפוטרו כאן משום
דמצות ההבדלה עיקרה היא לקדש השבת ביציאתו ,ולשיטת
הרמב"ם דס"ל הבדלה דאורייתא היא חלק ממצות זכור את יום
השבת לקדשו ,ולכן כיון שלא נצטוה על השבת זו אינו חייב ג"כ
בהבדלה ,ויותר מזה השבתי לחכם אחד ששאלני על קטן
שנתמלאו לו י"ג שנים במוצש"ק אם מחויב הוא בהבדלה ,מי
נימא כיון דלא נצטוה על השבת וכחול הוא לגבי דידיה א"כ אין
לו מה להבדיל ,או דלמא מצות הבדלה חלה עליו בשביל שבת
דעלמא ,והשבתי דנ"ל דדמיא למאי דפסק בחת"ס או"ח סימן קעב
בנעשה גדול במוצאי יוה"כ דפטור מלהתענות תוספות יוהכ"פ
אף דמרבינן מקרא דכיון דפטור מהעיקר אין שייך לחייבו
בהתוספת יוהכ"פ ,וחיוב הבדלה נראה דלא עדיף מחיוב תוספת
יוה"כ דהבדלה נמי נראה דלכל היותר אינו אלא הוספה למצות
השבת ,ולהר"מ דס"ל הבדלה דאורייתא יליף לה ממצות זכור
את יום השבת דנכלל בו ג"כ מצות הבדלה ,א"כ כיון דפטור על
עיקר השבת יש לפוטרו נמי מהבדלה.

Ú¯ ¯ÂÁ· ÌÚ Ô˙Á˙È˘ Â˙· ˙‡ ˙˙Ï Ì„‡Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰
˘?·ËÂÓÏ Â¯ÈÊÁ˙ ‡Ó
· Ô˙˘¯Ùל''ב כ''ג .‰È„ÏÈ ¯˘Ú „Á‡ ˙‡Â
 ,‰˙È‰ ÔÎÈ‰ ‰È„Â È''˘¯·Âנתנה בתיבה ונעל בפניה שלא יתן בה
עשו עיניו ,ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו
למוטב ,ונפלה ביד שכם.

‰·Â˙Î· ÊÂÊ ÌÈ˙‡Ó ÌÈÓÎÁ ÂÈ˜˙˘ ‰Ó È‰Ó ‰Ó
?ÛÒÎ ‰·¯‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ‰‡ÈˆÂ‰Ï Ï˜ ‡‰È ‡Ï˘ È„Î
· Ô˙˘¯Ùל''ד י''ב .'Â‚Â ¯‰Ó „Â‡Ó ÈÏÚ Â·¯‰
 È''˘¯·Âכתובה.
 'Ó‚· Â˜ÏÁהאם כתובה דאוריתא או רק תקנה דרבנן כדי שלא
יהא קל בעיניו להוציאה לכן תקנו מאתים זוז ,עיין כתובות י' ע''א
ובתוס' שם.

 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמדוע נענש יעקב וכי יש חיוב לאדם לתת את בתו
שתתחתן עם רשע ,הרי אמרינן בגמ' פסחים מ''ט ע''מ ב' תניא היה
רבי מאיר אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה
ומניחה לפני ארי ,חזינן שיש איסור לתת את בנו לעם הארץ
ולא אמרינן שצריך לתת שמא יחזירנו למוטב.
 'ÒÂ˙‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈÈ˜Ê ·˘ÂÓ· ‰‰הקשה וז''ל וכי מי שיש לו אח
משומד ישיא לו את בתו שהיא בת ו' שנים כאשר היתה דינה
ושמא יש לומר שקיבל עליו תשובה על מנת שלא יזלזל כמו
שנאמר "נסעה ונלכה ואלכה לנגדך" בשוה ביהדות.
 ‰¯ÂË¯·Ó ‰È„·ÂÚ ÂÈ·¯·Âבספרו עמר נקא בפרשתן כתב לפי שיעקב
נתכוון לרעה שלא היה רוצה שאחיו יהיה צדיק כדי שלא יתקיים
בו הברכה הויא גביר לאחיך לכן נענש ,דאל''כ לא היה נענש
דאדרבה היה נחשב לו לזכות שמנעה מרשע.
ÌÈÈÁ ÌÈÓ ˙''Â˘· ÔÎÂ
הקשה הא קימ''ל אה''ע סימן נ' ס''ק ה' דאם קלקל המשודך מעשיו
יכולה לחזור בו וק''ו מה אם כבר נשתדך יכולה לחזור בו אם
נתקלקלה מכ''ש שלא יתן את בתו ולמה נענש יעקב ,ומתרץ
דלשון רש''י קשה שכתב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב
דהויא ליה לכתוב שמנעה מאחיו ושמא היתה חוזרת אותו
למוטב ,על כרחך צריך לומר דכונת רש''י דאם יעקב היה מונעה
משום שעשיו היה רשע ושמא יקלקל את בתו לא היה לו עונש,
רק יעקב לא היה ירא מזה דידע בבתו שהיא צדקת ולא יקלקלה
רק שמנעה מאחיו מחמת שהיה שונאו שהיה רשע גמור ולא
הויא רוצה שתחזירנו למוטב ,וזה דקדק רש''י שמא תחזירנו
למוטב ר''ל דלא היה רוצה שתחזירנו למוטב ,וכן מצינו בדוד
שקלל לדואג האדומי יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ החיים
סלה והשי''ת הקפיד עליו.

בקונטרס אוצרות חיים להגאון רבי חיים ראפאפורט

 ‰ÓÈÓ˙ ‰¯Â˙· ÔÎÂהערות בראשית פרק לב הערה ט' הקשה צריך באור,
היכן מצינו כהאי גונא ,שיהא חובה על אדם למסור את בתו
לרשע שמא תחזירנו למוטב ,והלא כנגד זה יש חשש שמא
יחזירנה הוא לרשעה ,ואפשר לומר דבזה לא הי' יעקב מסופק
שהיא תחזירנו למוטב ,אך מפני זה גופא לא רצה להשיאה אותה
לו כדי שלא תחזירנו למוטב ,כלומר שמשנאתו אותו לא הי'
רוצה זה גופא שיחזור למוטב ,ויהי' לפי"ז באור הלשון ברש"י
שמא תחזירנו למוטב ,כלומר שעל כן לא השיאה אותה לו שמא
תחזירנו למוטב.
˘ :ı¯È˙ ˘È‡ ÔÂÊÁ‰Âהיה גלוי וידוע ברוח הקודש שדינה תחזיר
אותה למוטב ,ואילו היה יעקב נותן אל לבו לדבר היה מגלה
זאת ברוח הקודש אבל אנחנו לא יכולים לדעת לכן אנו אסור
לעשות כן ,כך תירץ החזון איש.

 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמה הועילו חכמים שתקנו כתובה כדי שלא תהא
קל בעיניו להוציאה ,הרי מאתים זוז לא הרבה כסף ,ומי ימנע
לגרש את אשתו בשביל זה.
‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ ˘''·È¯‰ ‰‰ .סימן קנ''ג ,וכן בשו''ת אגרות משה אה''ע חלק ד' סימן צ''ב
נשאל איך תקנו חז''ל דבר מועט כזה לכתובת אשה ,והרי הם
אמרו ,שצריך לתת כתובה כדי שלא יהא קלה בעיניו
להוציאה ,והלא אפילו עני שבישראל ,כשיהיה לו קטטה עם
אשתו תהא קלה בעיניו להוציאה בדבר מועט כזה.
˙˘ :‰·Âאתה שערת באנשי מיורקה ,שעשיריה היו להם
בתים מלאים כל טוב ,אוצרות כסף וסחורה ומטמוני
מסתרים ,מרגליות ורוב פנינים ,אבל תשער בתושבי הארץ
הזאת ,שאינם מספיקים ללחם צר ומים במשורה ,ועל הארץ
ישנים או על שטיח עור ,ובכסות יום מתכסים בלילה,
ומלבושיהם טלטי על גבי טלאי ,ורובם הולכים יחפים ,ובימי
חז''ל כך היו ,וגם מגדולי חכמים היו בעלי אמנויות ,כמו
שאמרו על רבי יהושע שהיה פחמי ברכות כ''ח ע''א והלל שהיה
מזרע דוד ,היה משתכר בזוז אחד להביא מן היער חבילת
עצים ,יומא ל''ה ע''ב ורב כהנא היה מוכר סלים לנשים מחמת
עניו כמבואר בקדושין מ' ע''א ובדורו של רבי יהודה בר אילעאי היה
חמשה מתכסים בטלית אחת ועוסקים בתורה סנהדרין כ' ע''א
ואנשי כנסת הגדולה ,המתקנים התקנות בישראל ,כשעלו מן
הגולה כבר היו עניים עד מאוד ,כמו שמוזכר בספר עזרא,
שבימי נחמיה היו נושים איש באיש ,וכובשים בניהם
ובנותיהם לעבדים מהם לוו כסף למדת המלך ,ומהם לקחת
דגן ברעב ,ושנינו במסכת פאה פרק ח' מי שיש לו חמישים זוז והוא
נושא ונותן בהן ,הרי זה לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר
עני ,לפי שאינו בגדר עני ,וחמישים זו הם חצי כתובת
אלמנה ,ותמה על עצמך איך אשה מתקדשת בפרוטה ,שיש
בדינר קצ''ב פרוטות והוא דבר מועט עד מאוד ,וגם בית דין
נזקקין לתביעת פרוטה לפי שלא ניתנה לימחל מן הסתם,
וחכמים תיקנו כתובה לאשה כולן בשוה שלא לבייש את מי
שאין לו ושערו בעני ,ואמרו שאם רצה להוסיף אפילו מאה
מנה יוסיף.
· .עיקר הקטטה היא בעניים כמו דמבואר בגמ' בבא מציעא נט ע''מ א'
אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו,
שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי
תבואה ,אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי
מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא ,והרי לעני אין לו כסף לכן
תיקנו שפיר מאתים זוז שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ,כך
תירץ בספר כרם שלמה הלכות כתובות בשם ספר עץ חיים.

 Ù''Ú :¯·Ò‰ ÛÈÒÂ‰ „''Ú ‚''Î Û„ ÌÈÓÎÁ ˙ÂÎÈÓÒ ¯ÙÒ·Âמה
דקימ''ל מי שיש לו מאתים זוז לא יקח והטעם מי שיש לו
מאתים זוז יצא מכלל עני ,אבל מאתים חסר דינר הרי זה עני,
ולפיכך תיקנו חכמים מאתים שלא תהיה קלה בעיניו
להוציאה ,אבל אם היו מתקנים פחות ממאתים אפשר היה
נותן לו כל אשר לו והיה מקבץ עוד כדרכו של עני ,אבל ביש
לו מאתים לא שכיח התיגרא.
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àäã õøéúå ,äùò úåöî íéé÷ì éãë åéñëð ìë øæôì ö''à àä ,åðá äãôé ïáä ïåéãôì íéòìñ ùîç àìà åì
íéé÷ì ìëåéù éãë 'éåù éãëî øúåé øáã ãòá ïúéì áéåçî åðéàù î''ä åðåîî ìë äåöîá úúì áéåçî ïéàã
äî ììäã øéôù éúà ì''ðä éôì ,åðåîî ìë ïúéì áééç éàãå äæá úîàá øáãä äåùù äî ìáà ,äåöîä
.ùøãîä úéá éàá ìëî åáâù éååùä äéä äæ äøåú ãåîìúì àéöåäù
ïåéö çîùî ñ''çî ãåãùà

÷øá éðá

à''èéìù ïðàîãòéøô éåìä ìëéî ìàéçé áøä
ïåãðåì à''èéìù øòðæéî á÷òé áøä
íéìùåøé à''èéìù øåãâéåå äéøà éáö áøä
÷øá éðá à''èéìù øöéôù á÷òé áøä
íäøáà éøåëá ñ''çî ììä úéá ììåë ÷øá éðá à''èéìù ùøéä íééç íäøáà â''äøä
âìù ãøåéå úáè úôå÷ú äæù òãé ììä íâù äæ ìò åùôð øñîù íù 'îâá ïðéæçã àäîã ,õøúì äàøð
øáë àìä ë''àå ,àåä åùôðáù ïðéòîùà äæî 'îâá íù àúéàãë ùîî ùôð úåøéñîä åì äéä äæ ìë íòå
.äæî øúåé åùôð ïéà åìå ,åùôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìë ÷åñôä øîà
øúñùèðàî

úéìò øúéá à''èéìù õéáøåä ìàéçé áøä
ë''à ,ùîåçî øúåé æáæáì øúåî äáéú ìë ìò ë''à äîöò éðôá äåöî àéåä äáéú ìëã ïåéë õøúì äàøð
.ãîìù äøåúä ìë ìò ùîåçî øúåé æáæáì øúåî äéä äáøä ãîìù ììä
ãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá à''èéìù ùèéåã óñåé áøä
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä åð÷éúù àùåà úð÷ú íãå÷ äéä ììäã äàøð
íéìùåøé äøåúä øàá úáéùé å''éð âééöðéøâ óñåé ç''äáä
øôñá äðäå ,åðåîî ìë æáæáì êéøö äùòú àìáã áúë å''ðøú ïîéñ ç''øåà à''îøä äðäã ,õøúì äàøð
àì àéåäã ïåéë øéôù éúà ì''ðä éôìå äøåú ìåèéáá ùéù ïéåàì äøùò äðî à''øâä çàì äøåúä úåìòî
.åðåîî ìë æáæáì ììäì øúåî äéä äùòú

äìì÷ì ïéåëúäù òùøä ïáì úëøáá äôåçä íãå÷ äìëä úà êøáì åâäð òåãî
äúåà íéëøáî äôåçä éðôì äìëä úà íéñëîùë ìàøùé âäðî ìò øôåñ íúçä íùá íúù÷äù äî
åîë äìì÷ì äéä åúðååëù ïáì úëøá íéëøáî òåãî úåù÷äì ùéã ,äááø éôìàì éäú úà åðéúåçà
íà "åðéúåçà" åòùøá ïåéë äæå íàä éçàì íéîåã íéðá áåøã òãé ïáìã äøù ééç úùøôá à''ãéçä áúëù
.íéðôåà äîëá íúöøúå ,äááø éôìàì åééäú æà åðì åîãéå áåøä øçà åëìé êéðáå òùøá éðåîë åééäú
íéìùåøé à''èéìù é÷ñáùø÷ ìàðúð áøä
äãé÷òä øçà äéøåîä øäá 'ä úëøá ìò äáåñð äááø éôìàì ééä úà åðéúåçà åæ äëøáù õøúì äàøð
úà ì''æå úà åðéúåçà ìò é''ùø ùåøéôëå êòøæ úà äáøäå êëøáà êøá éë íäøáàì øîà êàìîäù
äúåà äéäéù ïåöø éäé êòøæ úà äáøä äáøä äøåîä øäá íäøáàì øîàðù äëøá äúåà åìá÷ú êòøæå
êøéáù àìîä äëøá ìò äëøá úôñåú ÷ø àìéîá äëøáä éøä äæ éôì ,úøçà äùàî àìå êîî òøæä
.ïáì ìù äðéà äøå÷îá äëøáäù àöåé ÷çöéìå íäøáàì

åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
à''èéìù ïîøáìéæ ìà÷æçé áøä

úîà úöò ú''ú ìäðîå ãñééî

âøåáñîàéìå

ìù äáø àìåìéäã àîåé ìâøì
åìñë á''éá ìçä ò''éæ ïéò úáä ÷''äøä

'éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì
î"åèòùáå è''æîá å"éð â''áò
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé
äðôé øùà ìëá çéìöéå

æà ãîò ,áøò úåðôì úôöá äúéäù äîãàä úãéòø úòáã íñøåôîå òãåð
úéáî ùéà àöé ìáì øåáéöä úà øéäæä íéòåæòæä åìçäùë ,äçðîä úìôúá
íéãé èåùéôá íéôà úìéôð ìôðå åáéáñ óôåèöäìå àáì íäì àø÷å úñðëä
åèèåîúä åéúåøé÷å ùøãîä úéá úôéëî éøàä ÷ìç ìôð äòù äúåà ,íéìâøå
ò''éæ òâôð àì íéììôúîäå åðéáø àöîð åá íöîåöî çèù åúåàå åìôðå

åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
íéìùåøé à''èéìù

ñåøâ íäøáà áøä

â''áò 'éçú åúá éñåøéà úçîù ìâøì
å''éð ïîøîéö ãåã á÷òé ç''äáä
äôéçá àæìòá úáéùé éðéåöîî
ãåãùà à''èéìù ïîøîéö ïéîéðá áøä ïá
íéáñì áåè ìæî úëøáå
à''èéìù øáééøù ïåòîù áøä
à''èéìù ïîøîéö êåøá ÷çöé â''äøä
à''èéìù íåáìà øåãâéáà áøä
à''èéìù ñàøâ á÷òé áøä
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé

åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
à''èéìù íèùøáìä äùî áøä
ùîù úéá

è''æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé
äðôé øùà ìëá çéìöéå

åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
à''èéìù ïîëééø éáö áøä
æðàö éãéñçã íéììåëä æëøî ìäðî

åðá éñåøéà úçîù ìâøì
åðéãéãé úá â''áò å''éð ïîëééø óñåé á÷òé ç''äáä
à''èéìù ãìôðøà íåìù á÷òé éáø ïåàâä
äéðúð æðàö úéø÷ äàøåäì ììåë ùàø

úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî
åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
íéìùåøé à''èéìù øàåãðìâ éáö íééç áøä

è''æîá íéãëðä úãìåä úçîù ìâøì
à''èéìù á÷òé óñåé áøä åðáì ïá
à''èéìù ãåã áøä åðáì ïá
à''èéìù ïîøîéö çð áøä åðúçì úá
úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî

