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המשך בעמוד סב

       

          
           

            
            

    
    

      
    

    
      

   
    
     

   
       

      
      

      
      

     
     

    
 

















































             

            

            

           

    

       

      

      

     

      

      

      

      

     

       

      

      

      

      

      

       

       

        

      

        

      

       

      

       

       

       

        

  




































































        
        
        
         

        
       
        

          
        
         
         
        
         
        
          
              

            
               

             
               

              
             

               
                      
                 

              
                   

                        
                  

                   
                  

                    
                      

                     
                     

                      
                       

                      
                     

                   




















































































סב            

ה'תש"ע אב מנחם י"ג קודש שבת   

       
          
          


פנחס. במעשה ברמז בתורה אמור בו" פוגעין "קנאין דין
הקנאי בא "אם כי התורה? דיני ככל במפורש נכתב לא ולמה

לו" מורין אין - להרגו דין מבית רשות ה')ליטול הלכה ואם(להלן .
זו תהיה במפורש, בו" פוגעין "קנאין דין את תכתוב התורה

דין". מבית רשות "ליטול שבא למי גם והוראה מצוה
מחוקק' ה'חלקת שאלת תתיישב ד)בכך ט"ז, סי' מדוע(אהע"ז

רק והביאו בו', פוגעים 'קנאים דין את השולחןֿערוך השמיט

ס"ב)ברמז הוראות(שם הם בשו"ע שהובאו הדינים כל כי –
מהרמב"ם בשונה כך! לעשות מורין אין והרי בפועל, לביצוע

כולה" פה שבעל לתורה "מקבץ הרמב"ם)שהוא גם(הקדמת בו ויש
הזה. בזמן נוהגות שלא הלכות

הר"ן חידש מזו רודף)יתירה מ"ט ד"ה א פ"ב, שבית(סנהדרין שזה
מיתה, חייב אינו אכן כי הגויה בועל את להרוג מורים לא דין
הבועל נשמט "אם ולכן, ולהורגו. בו לפגוע רשאי שקנאי אלא

עליו" נהרג הבועל אין מידו, עצמו להציל כדי הקנאי (הל'והרג

הקנאיה) הבועל, מבחינת אך בו, לפגוע רשאי הקנאי אמנם כי ,
מיתה. חייב שאינו אדם להרוג הבא כ'רודף' נחשב

    

              
  

       

ה'תש"ע מנחםֿאב ז' ראשון יום

  
לא מצֹות ּוׁשּתי עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
האֹונס ׁשּיּׂשא ב) המפּתה. לקנס א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹתעּׂשה,
רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ד) האֹונס. יגרׁש ׁשּלא ג) ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאנּוסתֹו.
אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ה) לעֹולם. ּבעלּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּתחת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּבתּולה‡. ׁשּפּתה סלעים1מי חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין - ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָ

מזּקק ּכסף הּנקרא2ׁשל והּוא אֹותּה4קנס3. אנס אם וכן .5. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
הּׁשכב האיׁש ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות זה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּוקנס

הּנערה לאבי ּכסף.6עּמּה חמּׁשים ֲֲֲִִִִֶַַַָָָ
.,לרצֹונּה - מפּתה אֹונס? הּוא זה ואי מפּתה, הּוא זה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואי

הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרחּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹונס
ׁשּיעידּו עד אנּוסה, ּבדין אֹותּה ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָזֹו

נבעלה ׁשּברצֹונּה זֹוהעדים הרי - ּבעיר הּנבעלת וכל . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשהיא העדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני מפּתה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבחזקת
אהרג ּתזעקי אם לּה: ואמר חרב לּה ׁשּׁשלף ּכגֹון ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאנּוסה,

.ָאֹות
רצה‚. ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנּׂשא רצתה ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהמפּתה

נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, לּתנּה ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאביה
אינֹו7קנס - ּוכנסּה רצּו ואם לכנס. אֹותֹו ּכֹופין ואין ,והֹול ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹ

קנס הּבתּולֹות8מׁשּלם ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא אבל9, . ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻ
הרׁשּות - לאֹונס להּנּׂשא אביה אֹו היא רצתה ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנּוסה

הּוא10ּבידם רצה ולא ואביה היא רצתה .והֹול קנס ונֹותן , ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָֹ
קנס ונֹותן וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין לאּׁשה11- תהיה ולֹו ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָ

מצרעת אֹו סֹומא אֹו חּגרת היא אפּלּו עּׂשה. מצות זֹו הרי -ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ואינֹו לכנס. אֹותֹו ּכֹופין -ְְְְֱִִִִֵֶֶַָֹ
תעּׂשה. לא מצות זֹו הרי - ימיו ּכל לׁשּלחּה יּוכל ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

אּלא„. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא ּכתּבה. לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי

.12להֹוציאּה ְִָ
עּׂשה‰. מחּיבי אפּלּו עליו, אסּורה זֹו אנּוסה ואפּלּו13היתה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

יּׂשאּנה14ׁשנּיה לא זה הרי זּמה15- ּדבר ּבּה נמצא אם וכן . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּכנס לאּׁשה16אחר תהיה ולֹו ׁשּנאמר: יגרׁשּנה. זה הרי - ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה -ְִָָָ
.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

הּבתּולה את לּקח מצּוה ׁשהּוא מּפני ׁשּיּׂשא17יכנס; ּובׁשעה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבתּולה אינּה בגט18זֹו יֹוציא - ּכנס ואם .19. ְְְִִֵֵַָָָ

.Êׁשּקדמֹו ּכיון - לׁשּלחּה' יּוכל 'לא ּבאֹונס ׁשּנאמר ּפי על ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאף
לאּׁשה'20עּׂשה תהיה 'ולֹו ׁשּנאמר לעּׂשה.21, נּתקֹו זה הרי , ְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹוקין ׁשאין לעּׂשה, ׁשּנּתקה תעּׂשה לא מצות זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹונמצאת
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר האֹונס ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָסנהדרין.

לֹוקה נתקּדׁשה22ואינֹו אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם גרּוׁשתֹו מתה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה;23לאחר זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּבּה עּׂשה לקּים יכֹול ואינֹו תעּׂשה, לא על עבר .24ׁשהרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

ּובעדים התראה25[ּכדרּכּה] צרי ואינֹו יהיה26, ּומאימתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
נבעלה ׁשּתבּגר. עד ּגמּורֹות ׁשנים ׁשלׁש מאחר קנס? ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלבת

ּביאה ּביאּתּה אין - ׁשנים ׁשלׁש מּׁשּבגרה27בתֹו עליה ּבא . ְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָ
הּבֹוגרת. לא - בתּולה נערה ׁשּנאמר: קנס; לּה אין -ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Ë.קנס לּה יׁש אב לּה ׁשאין ואחת אב לּה ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואחת
והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן ׁשאין והאילֹונית28ואּלּו ,29, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

והחרׁשת ּובאּו30והּׁשֹוטה ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשּיצא ּומי , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מן והמגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ׁשּתבעה והעידּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שתבגור.1) עד שנים שלוש אחרת.2)מאחר מתכת או נחושת של תערובת בו שאין טהור, חכמים.3)כסף עונש4)בלשון
קנס.5)ממון. ופגם.7)האנוסה.6)משלם בושת לדמי לא8)מחוץ בין נשאה בין לאביה מיד נותן ופגם בושת אבל
כדין9)נשאה. דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים אין נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר, מאתיים שכתובתן

בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה שהרי נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם בעולה, כתובת
מדעתה.10) - תהיה לאשה" תהיה ופגם.11)"ולו צער בושת, גם ימיו,12)ומוסיף כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי

בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים בלבד.13)ואין עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור14)שאיסור
בלבד. סופרים מדברי אלא אינה מדבר.15)ביאתה הכתוב לקיימה הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שזינתה16)שנאמר:

עליו. ונאסרה יקח".17)תחתיו בבתוליה אשה עשה.18)"והוא מחייבי היא גדול לכהן עצמו19)ובעולה אנוסת ואפילו
האיסור. בכלל עצמו, מפותת הלאו.20)או לפני בתורה העשה יוכל21)שנכתב "לא נאמר: פסוק אותו ובסוף עשה, מצות זו

הלאו".22)שלחה". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו להחזירה.23)שהעשה: לו מצות24)שאסור "כל
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף שבה עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה שיש תעשה לא

חייב". - להחזירה) יכול ואינו קנס.25)שמתה משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין תעשה26)שאם שאם זה, תעשה אל
במלקות. או במיתה אלא התראה מצאנו שלא קנס, חוזרים.27)תתחייב אחיה28)שבתוליה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה

ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה. כן אחרי אלא29)ומיאנה נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. תצא בתולות.30)מקטנותה בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

             

     
        

          
          

          
        

            
         

           
  

         
         

       
         
          

        
           

           
  

         
          

           
          
         

         
          

           
      

           
            

         
    

          
          

           
          

  
        

         
  

            
       

           
       

           
        


          

         
            

           
         

           
         

          
            

  
         

     























































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' א

             

        
         

        
          
           
         

   
         

         
       

         























המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' ב
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