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פרשת חיי שרה דף קכט עמוד אזוהר כרך א 

ואברהם זקן בא בימים ויי' ברך את אברהם בכל, רבי יהודה פתח )תהלים ס"ה( אשרי תבחר ותקרב ישכון 

חצריך האי קרא )צ"ד ע"ב( אתמר אבל זכאה הוא ב"נ דאורחוי אתכשרן קמי קודשא בריך הוא ואיהו אתרעי ביה 

הוה כל יומוי בהאי ולא אתקריב אברהם  ת"ח אברהם אתקריב לגביה ותיאובתיה דיליהלקרבא ליה לגביה, 

ביומא חד או בזמנא חדא אלא עובדוי קריבו ליה בכל יומוי מדרגא לדרגא עד דאסתלק בדרגוי, כד הוה סיב 

ין ידיעאן ברזא ועאל בדרגין עלאין כדקא חזי דכתיב ואברהם זקן וכדין בא בימים באינון יומין עלאין באינון יומ

 דמהימנותא.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד א

רבא מלח שיבוטא. רב הונא מדליק שרגי, רב פפא גדיל פתילתא. רב חסדא פרים  -רב ספרא מחריך רישא 

סילקא. רבה ורב יוסף מצלחי ציבי. רבי זירא מצתת צתותי. רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק, אמר: 

קלעין לי רבי אמי ורבי אסי מי לא מכתיפנא קמייהו? ואיכא דאמרי: רבי אמי ורבי אסי מכתפי ועיילי אילו מ

 מכתפי ונפקי, אמרי: אילו איקלע לן רבי יוחנן, מי לא מכתפינן קמיה?



Rabbi Dovid Kaplan 

 אברבנאל פרשת בראשית פרק ב פסוק יח

ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם וגו' עד סוף הפסוק. ספר הכתוב כי הנה חטא אדם בסבת האשה ושעשאה לו 

הקדוש ברוך הוא לעזרה והיתה כנגדו עשה אותה לטובתו והיא יצאה לרעתו כשהסיתה והדיחה אותו מטובו 

ו ובמאמרו זה כלל שני ושלמותו ולכן אמר שבתחלת בריאת אדם בששי אמר יתברך לא טוב היות האדם לבד

ענינים. האחד שעם היות תכלית האדם שישלום נפשו המשכלת והנה האשה והבנים מונעים גדולים להשגת 

הנה ראה הבורא יתברך שלא היה טוב לשלמות האדם השלמות השכלי וכמו שכתב הרב המורה פל"ד ח"א 

ם האדם יתעסק בזה יטריד בו זמנו ולא היותו לבדו לפי שיצטרך מהיותו גשמי לתקן מזנותיו וצרכי ביתו וא

יפנה להשגת שלמות נפשו. לכן היה מהראוי לעשות לו עזר כנגדו והיא הנקבה שתעבדהו ותתקן לו צרכי 

הבית והמזון ובזה האופן תהיה גם היא הכרחי בענין שלמותו ואמר עזר כנגדו לפי שהעזר בסתם הוא הדומה 

אך אמנם אם היה העזר לאדם אדם החייט מחייט אחר מענינו. לדבר כי עזר הרופא היא מרופא אחר ועזר 

אחר זכר כמוהו לא ירויח בזה כלל כי גם הוא יצטרך לעזר אחר שיתקן ויכין צרכיו ומזונותיו כדי שיהיה לו פנאי 

להתעסק במושכלות ולכן ראוי לעשות לו עזר שיהיה כנגדו ר"ל מקביל לו באופן מה והוא שתהיינה פעולות 

כי הנה העזר שהיא האשה תתענג ותחשוב למעלה בהתעסקה בתקון  ר מקבילות לפעלות האדם.אותו העז

המאכל והאדם יחשוב זה לעמל מכאיב ובזה הדרך היתה האשה עזר לאדם שהיות פעולותיה נגד פעולותיו 

א ומקבילות אותן. והענין הב' שכלל זה המאמר הוא שעם היות נקבות הב"ח אין להם חברה עם זכריהם כ"

לענין הזווג להשארות מינם ולזולת זה אין לזו יחס עם זה כי הם רועים על ידיהם עדר עדר לבדו הנה ראה 

יתברך שלא היה טוב שיהיה בן האדם ונקבתו ר"ל שיהיה כ"א מהם לבדו בלתי מתחברים ולא נעזרים זה 

להוליד בנים כי אם ג"כ לזה אלא לענין המשגל לבד כי האדם לפי טבעו צריך מאד אל חברת האשה לא לבד 

ומסכים  להיות לו עזר במעשיו וזהו לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו ר"ל כנגד צרכו או שוה לו.

לזה א"ר אבהו כתיב זכר ונקבה בראם וכתיב ברא אותו אלא בתחלה עלה במחשבה לברא שנים ולבסוף לא ברא 

אלא אחד. והמאמר יקשה מאד שהרי בסוף שנים נבראו אדם וחוה לא אחד. אבל בתחלה עלה במחשבה לברא 

יה אפשר להיות והקב"ה לא עשה כן שנים אדם בפני עצמו וחוה בפני עצמה מבלי חבור זה לזה כיתר הב"ח שזה ה

כי לא ברא אלא אחד שהוא אדם ומצלעו ברא את האשה א"כ שניהם אחד. וכתב האפוד בשתוף הכ"ף שכ"ף כנגדו 

הוא כ"ף הדמיון וזה כי נגדו המובן ממנו הוא לפניו כמו אך נגד ה' משיחו. ואלו אמר אעשה לו עזר נגדו יחשב 

אין זה הצריך מהאשה לבד אבל שתמיד לפניו ולאחריו תהיה לאדם לעזר שהיה המכוון מהעזר שתהיה לפניו ו

ולהועיל בכל צרכיו ולזה אמר שתהיה לו עזר כנגדו שר"ל כאלו היתה לפניו תמיד. והנה אדם כבר מצא בב"ח עזר 

ר נגדו כלומר שישמש אותו בהיותו עליהם ולפניו כסוס אשר רכב עליו וזולתו. אבל מזולת זה לא ישיג מהם עז

שיעזרהו תמיד לפניו ולאחריו כאלו הם תמיד נגדו והוא פי' נאה אמנם חז"ל הוקשה להם אמרו עזר כנגדו לפי 

שהבינו מלת כנגד מלשון התנגדות והפכיות והיו א"כ הפכיים עזר וכנגדו ולכן דרשו זכה עזר לא זכה כנגדו. ומי יתן 

לא תהיה עזר ולא תהיה ג"כ כנגדו שלא תהיה בה ידעתי איך יתחייב שאם לא זכה יהיה כנגדו כי אפשר הוא ש



תועלת ולא היזק ומאין להם שאם לא תהיה עזר תהיה כנגדו. אלא שהיה דעתם שטבע האשה הוא שתהיה נגד 

האדם ומזקת לו כמו שהחומר הוא מקביל לצורה ולכן מי שזכה תהיה לו האשה עזר כי בזכותו יבטל הקדוש ברוך 

יותה בעזרו וכמ"ש )משלי יו ז'( ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו אבל אם הוא טבע האשה המנגדת לו לה

האדם לא זכה ישאר כל דבר לטבעו ותהיה האשה מנגדת לו כי הוא טבעה ומהותה. הנה התבאר הפסוק הזה 

 והותרה השאלה הי"ו:

 36נעימות נצח חלק א עמוד 

 



Rabbi Michoel Frank 

 ג -שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן ע סעיף א 

רגילים בגדולות, צריך  אוכל ושותה. ואם כל בני משפחתהאוכלת ושותה ממה שהוא  כיצד חייב במזונותיה

להנהיגה כן; ואם אין כולם רגילים בגדולות, אינו חייב להנהיגה בכך כשאוכלת עמו. אבל כשאינה אוכלת עמו צריך 

 להנהיגה כדרך שהיתה נוהגת בבית אביה( )טור(. 

עמה בליל בעל שרצה ליתן לאשתו מזונותיה הראוים לה ותהיה אוכלת ושותה לעצמה, הרשות בידו, ובלבד שיאכל 

שבת. ויש חולקין וסבירא להו דלא יוכל לומר שהיא תאכל לבדה אא"כ קבלה עליה מרצונה( )טור בשם הירושלמי 

 ובשם הרא"ש וב"י בשם רוב הפוסקים(, )וכן נראה לי(.

 לחם שתי סעודות בכל יום, ופרפרות לאכול בה הפת, ושמן לאכילה ולהדלקת הנר, כמה מזונות פוסקים לאשה

ובשבת שלשה  טור(;)מניקה נותנין לה יין( ואם היתה )אם היה מנהג המקום שישתו הנשים יין,  ן לשתות,ומעט יי

סעודות ובשר או דגים; ונותן לה בכל שבת מעה כסף לצרכיה; )ונותנין לה עץ לבשל מאכלה( )הר"ן פ' אף על פי(. 

טור(. רו מאלו המזונות, הוא של בעל( )יבד"א, בעני שבישראל אבל אם היה עשיר, הכל לפי עשרו. )צמצמה והות

לחם שהיא צריכה, כופין אותו להוציא. הגה: ותהא כתובתה עליו חוב  ואינו יכול ליתן לה אפילו ואם היה עני ביותר

ן לו )ר"י בשם ר"ת(. מי שאין לו עד שימצא ויתן )טור בשם הרמב"ם(. וי"א שאין כופין אותו להוציא, מאחר שאי

מא, חייב לזון מיניה את אשתו או למיכל בהדה )טור בשם הרמ"ה(. וי"א עוד דחייב להשכיר עצמו אלא חד יו מזונות

כפועל ולזון אשתו )טור בשם ר' אליה ומוהר"ם בשם רבי' שבצרפת(. היה לו קרקעות, הרשות ביד האשה ליקח 

 מזונותיה מפירות הקרקעות או מגוף הקרקעות, או צריך למוכרן )רשב"א סימן תת"ץ(.

 

 

 

 

 סימן קח ס"ק יחזו"א 

 

 





 פלחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן וש

)א( מעשה ידיה לבעלה, כיצד, הכל כמנהג המדינה; מקום שדרכן לארוג, אורגת; לרקום, רוקמת; לטוות צמר או 

דחקה  פשתים, טווה; ואם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלו, אינו כופה אלא לטוות הצמר בלבד.

ודוקא שנותן לה מעה כסף כל שבוע, כמו שנתבאר לעיל  -עצמה ועשתה יותר מהראוי לה, המותר לבעל: הגה 

סימן ט'. ויכולה אשה לומר: איני נוטלת מעה כסף ואיני נותן המותר; אבל הבעל לא יוכל לומר כן )טור בשם הרמ"ה 

 וכ"כ הר"ן פרק אע"פ וכ"כ השאלתות פרשת משפטים(:

לו ממון הרבה, אפילו היה לה כמה שפחות, אינה יושבת לבטלה בלא מלאכה, שהבטלה מביאה לידי זמה; )ב( היה 

 אבל אין כופין אותה לעשות מלאכה כל היום כולו, אלא לפי רוב הממון ממעטת במלאכה:

 )ג( והמדיר את אשתו שלא תעשה מלאכה, יוציא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי זימה:

ה רוחצת לבעלה פניו, ידיו ורגליו; ומוזגת לו את הכוס; ומצעת לו את המטה; )וי"א דמחוייבת להציע )ד( וכן כל אש

כל מטות הבית( )המ"מ פכ"א ובהר"ן פרק אע"פ( ; ועומדת ומשמשת בפני בעלה, כגון שתתן לו מים או כלי או 

פני בנו; )וי"א דוקא באינן סמוכין על שתטול מלפניו, וכיוצא בדברים אלו; אבל אינה עומדת ומשמשת בפני אביו או ב

 שלחן בעלה( )ב"י בשם הר"ן פ' אע"פ(:

)ה( מלאכות אלו עושה אותן היא בעצמה, ואפילו היה לה כמה שפחות אין עושין מלאכות אלו לבעל, אלא אשתו. 

 )ויש מחלוקת בהצעת המטה, ועיין למטה סעיף ח'(:

ים, ואלו הם: מטחנת, ואופה, ומכבסת, ומבשלת, ומניקה את )ו( יש מלאכות שהאשה עושה לבעלה בזמן שהם עני

מת בנה, אינה מחוייבת להניק בשכר וליתן לו השכר, וכן  -בנה, ונותנת תבן לפני בהמתו, אבל לא לפני בקרו: הגה 

 בנו מאשה אחרת, אינה מחוייבת להניקו )הר"ן פרק אע"פ(:

שפחה אחת, או שהיה לו ממון כדי לקנות ממנה שפחה  )ז( הכניסה לו שפחה אחת, או נכסים שראוי לקנות מהן

 אחת, אינה מטחנת ולא אופה ולא מכבסת ולא נותנת תבן לפני בהמתו:

)ח( הכניסה לו שתי שפחות, או נכסים הראוים לקנות מהם שתי שפחות, או שהיו לו שתי שפחות, או שהיה ראוי 

הכניסה לו שלש שפחות, או ממון, או שיש לו ממון  - לקנות שתי שפחות, אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה: הגה

שיכול לקנות או לשכור, אינה מצעת המטות, רק מטתו )הר"ן בשם י"מ( ; י"א דאף מטתו אינה מצעת, רק בפריסת 

 סדינין, ומסדרת לו מטתו שהוא דרך חיבה, וכל אשה תעשה זה אפילו יש לה כמה שפחות )טור(:

 ות, או לשכור שפחה, והוא אומר שאינו ראוי, עליה להביא ראיה:)ט( היא אומרת: ראוי הוא לקנ

 )י( כל אלו המלאכות אין מחייבים אותה, אא"כ יהיה דרך משפחתו ומשפחתה לעשותן:

 



























 תשובות והנהגות כרך ג סימן תיז

 שאלה: מעשה ידי אשה לבעלה ורוצה לעבוד כדי לתת המשכורת לבני משפחתה 

נשאלתי מאשה שעובדת ונותנת חלק ניכר ממשכורתה לקרוביה, והבעל טוען שמעשי ידיה שלו ואינו מסכים, והיא 

טוענת שהרי בעצם אינה מחוייבת לעבוד כפקידה במשרד, ורק שהיא דוחקת עצמה ועובדת כדי שבני משפחתה 

 יהנו. 

דינה, מקום שדרכן לארוג אורגת לרקום הנה בש"ע אהע"ז )ר"ס פ( כ' שמעשה ידיה לבעלה כיצד הכל כמנהג המ

רוקמת לטוות צמר או פשתים טווה ואם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלו אינו כופה אלא לטוות 

הצמר לבד, והרמב"ם ר"פ כ"א דאישות מסיים והטוייה היא מלאכה המיוחדת לנשים, וע"ש ב"בית מאיר" שאינו 

ל לשנותה למלאכה אחרת, וכן הביא בב"י )צ"ה( תשובות הרשב"א שאינה אצלו יכול לכופה במשא ומתן ואינו יכו

כעבד או כפועל אלא רק לעשות בצמר. מיהו עיין בשו"ת מהרש"ם ח"ד סימן צ"ב שהביא מהמל"מ פכ"א מאישות 

ה"א דדעת הראב"ד והרשב"א שבאלמנה שמעשי ידיה ליתומים אם עשתה מלאכות שאינה חייבת לעשותן מעשי 

שלה, וה"נ באשה שיש לה בעל, ומפרש המל"מ שם שיש לחלק דאלמנה שאני שמציאתה לעצמה וה"ה ידיה 

מעש"י ממלאכות שאינה חייבת בהם, לעצמה, משא"כ בנשואה שמציאתה לבעלה ה"ה גם המלאכות שאינה חייבת 

מדינות אלו בהם, ועי"ש מש"כ לדחות זה. והמהרש"ם תמה דלא עדיף מהעדפה ע"י הדחק דכתב הב"ח דהמנהג ב

דאין מוציאין מיד האשה שיש לזה יסוד מהרא"ש והר"ח ע"ש, ]דלא כהשו"ע ר"ס פ' דהוי לבעל, ועיין בחזו"א סימן 

ע' סק"ה במה שתמה ע"ד הב"ח, יעוש"ה[. ואינו דומה למציאה ששייך לבעל משום איבה וכדומה דהתם דרכה בכך 

שאין דרכה בכך. ועיין שם עוד דדן דמשא ומתן דסרסרות ותקנת חכמים ע"ז, לא כן העדפה ע"י הדחק או מלאכות 

מיקרי דרכן בכך, והראיה ממש"כ הראשונים והרמ"א דשייך לבעל, ודן דברשב"א מפורש דלא מיקרי דרכן בכך, 

וע"כ מוכיח דגרע מהעדפה ע"י הדחק ודמי למציאה ודברי הב"ח צ"ע. אכן החילוק מבואר דהרמ"א הא ס"ל כהשו"ע 

נים דהעדפה ע"י הדחק הוי לבעל, אך להב"ח דהמנהג בהעדפה ע"י הדחק דאין מוציאין מידה י"ל שיסודו מהראשו

 דה"ה לענין מלאכות שאינה רגילה בהם. 

ועוד לגבי עיקר דין מלאכות דנחשב שאינה רגילה בהם, הנה הר"ן בכתובות )סא: ד"ה הלכה( כתב שאם עשתה 

עובדת כדי שלא תבוא לידי זימה, והיינו מחמתה ולא מחמתו, מלאכה שאינה חייבת כגון שיש לה שפחות, ומ"מ 

דיש אומרים ששייך לה, ובשם הרשב"א ז"ל כתב דלא עדיף מהעדפה שע"י הדחק דהוי דבעל. ולדעת הר"ן קרוב 

הדבר שמלאכתה לעצמה שאם תצטרך לתת לבעל מלאכתה תתבטל ותבוא לידי זימה, והריטב"א כתב שמלאכתה 

זלינן בתר העיקר אבל כשעיקר המלאכה שלה שאינה חייבת בה אין לבעל זכות בהם לעצמה, דרק בהעדפה א

 ע"ש, ויש משמעות ג"כ בי"א שבר"ן כן, ומעתה בעניננו שאינה מחוייבת כלל במלאכה זו הרי י"א דהוי שלה. 

שאין  ומעתה כיון דבהעדפה ע"י הדחק דעת הב"ח דהמנהג במדינות אלו שאין מוציאין מידה, וביותר במלאכות

חייבת בהם יש מהראשונים דס"ל דהוי שלה, ועכ"פ לא גרע מהעדפה שע"י הדחק, י"ל דע"י המנהג הוי שלה 

מדינא, דאדעתא דמנהג נשאת, ולכן אף למה שערער החזו"א בסימן ע' סק"ה דהאיך נכריע כר"ע דהוי שלה, הרי 



לא הכריע דהוי שלה והאיך נוקמיה  דעת השו"ע והרמ"א וגדולי הראשונים כחכמים דהוי של בעל, וגם הרא"ש

בידה, מ"מ נראה שהמנהג במדינות אלו כפי שהעיד הב"ח, וי"ל שעכ"פ נעשה מרוב הרגילות לעסוק כהעדפה ע"י 

הדחק, ואילו יהא של בעל לא יעסקו במלאכה בהעדפה ע"י הדחק, וניחא לבעלייהו בהכי דסו"ס רווחא ביתה, ואין 

בזמן דאין מזנחת שום דבר מחיוביה, וע"כ נקבע המנהג שאין מוציאין מידה, לבעל שום הפסד ממלאכתה דעוסקת 

 וי"ל דשוב הוי כאדעתא דהכי נשאת וכמ"ש. 

אכן למעשה נראה לחלק בזה, שאם הוא בן תורה וידעה האשה שאי אפשר להם להתקיים אלא בעזרת עבודתה, 

יות )והיינו במקום עבודה שיש שם אוירה נמצא שהיא כמחוייבת גם במלאכה שבמשרד, וכן נהגו כמה נשים חרד

של תורה ויראת שמים, שבלאו הכי אסורה לעבוד שעלולה להתקלקל כששומעת דברי ליצנות וכדומה(, אבל בנ"ד 

 שבעלה עובד ומרויח כדי פרנסתם ולא התנה עמה שתעבוד, נראה שיכולה לטעון שעובדת בתנאי שהשכר לעצמה. 

ואם כן המלאכה לא דבר זר אצלה, נראה שאין זו טענה שמלאכת משרד אינה מיהו אם עבדה כבר בתור בחורה, 

מלאכה לנשים, שהרי גם קודם נישואיה נהגה כן, ואינה יורדת עמו כשעובדת במשרד. אבל אם הולכת לעבוד 

ת וטוענת שפטורה מכך, כיון שיש לו פרנסה מבלעדי עבודתה ואינה מחויבת לעבוד כדי להעשיר, כיון שלצורכי הבי

יש מעבודת בעלה, ודוחקת עצמה רק בשביל שתהא השכר שלה, ובמלאכתה אינה מזנחת בביתה המלאכות 

 שעליה לעשות, נראה שאם רוצה שיהא הכסף לעצמה, אין בידו למחות בידה, וכמו שביארנו. 

וע"כ מן וכ"ז אני כותב מצד שורת הדין, אבל יש לדעת שכל מחלוקת עלולה לקלקל חיי שלום ואישות ביניהם, 

הראוי היה להתפשר שיסכים עכ"פ לחלק מהכסף שתתן למשפחתה, ומה עוד שקרוביה כקרוביו ומדין צדקה ראוי 

 לו להחזיקם, ובדרך פשרה ושלום טוב הדבר לכל הצדדים אף אם מן הדין נראה כמו שביארנו. 

אין מוציאין מידה, וכיון ולע"ד נראה שהמנהג כמ"ש בהעדפה שעל ידי הדחק דביש להם פרנסה גם בלי עבודתה 

שנהגו כן, יש לקיים המנהג שאם היא עשתה מלאכה שייך לה, ונימא דאדעתא דהכי ניסת היום, ואין לנו אלא כפי 

המנהג והיינו שאין מוציאין מידה מה שהרויחה. )ואף אי לא נימא כן, הנה כאן לכתחילה עובדת רק לצורך זו 

שאין לו להוציא מידה כמ"ש(, ויש לקיים הדברים בלי מחלוקת ובהסכמת הצדקה, וכיון שאין חייבת במלאכה נראה 

 שני הצדדין, ואם הוא בן תורה בלאו הכי נראה דשלו, רק יתן לה המגיע לה וכמ"ש. 

ועיין מ"ל פרק כ"א דאישות דאשה שמביאה הטרף לביתה ומכלכלת בעלה במלאכה שאין דרכה בכך, דהרבה 

השכר שלה, ]וע"ע בחזו"א שם סק"ו מש"כ בזה[, ולע"ד בזמננו אם ניסת לו  מהראשונים דס"ל דבזה גם לחכמים

שהוא לומד, והיא שותפת לו ומחלקת עמו שכרו במצות ת"ת והיא מפרנסת הבית, מעיקרא נכנסה אדעתא דהכי, 

והוא נשאה לשם כך, ואינה יכולה להשתמט מחובת לפרנסו כראוי, וחוששני שכל מעשי ידיה שלו שהתנו שזהו 

לקו שלומד תורה ומקיים את חובתו בת"ת, וחובתה להשתדל בכל מעשי ידיה לפרנסת הבית וכו', כיששכר ח

 וזבולון כמו שהסכימו בנישואין, וצ"ב בכל זה.



 ספרא קדושים פרשה א עד פרק א אות ג

 אם כן למה נאמר איש אלא שהאיש ספיקו בידו והאשה אין ספיקה בידה, מפני שיש רשות אחרים עליה.

 36נעימות נצח חלק א עמוד 

 

 ב-תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סג עמוד א

יה רב: והא קא רבי חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו, כי הוה משכח מידי, צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה. אמר ל

 מן החטא. מצערא ליה למר! א"ל: דיינו שמגדלות בנינו, ומצילות אותנו

 מסכת כתובות דף סא עמוד ב משנה

 .לא ברשות שלשים יוםהתלמידים יוצאין לתלמוד תורה ש

 סג עמוד אדף  – תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סא עמוד ב

אורחא דמילתא כמה? אמר רב: חדש כאן וחדש בבית,  התלמידים יוצאין לתלמוד וכו'. ברשות כמה? כמה דבעי.

שנאמר: לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה; ור' יוחנן אמר: חדש כאן ושנים בביתו, 



שנאמר: חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו. ורב נמי מ"ט לא אמר מההיא? שאני בנין בית המקדש, דאפשר ע"י 

יוחנן מ"ט לא אמר מההיא? שאני התם, דאית ליה הרווחה. אמר רב: אנחה שוברת חצי גופו של אדם, אחרים. ור' 

שנאמר: ואתה בן אדם האנח בשברון מתנים ובמרירות תאנח; ורבי יוחנן אמר: אף כל גופו של אדם, שנאמר: והיה 

ידים וכהתה כל רוח וכל ברכים כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה כי באה ונמס כל לב ורפו כל 

תלכנה מים. ורבי יוחנן נמי הכתיב: בשברון מתנים! ההיא, דכי מתחלא ממתנים מתחלא. ורב נמי הכתי': ונמס כל 

לב ורפו כל ידים וכהתה כל רוח! שאני שמועה דבית המקדש, דתקיפא טובא. ההוא ישראל ועובד כוכבים דהוו 

עובד כוכבים לסגויי בהדי ישראל, אדכריה חורבן בית המקדש נגיד ואיתנח, קאזלי באורחא בהדי הדדי, לא אימצי 

ואפ"ה לא אימצי עובד כוכבים לסגויי בהדיה. א"ל: לאו אמריתו אנחה שוברת חצי גופו של אדם? א"ל: ה"מ מילתא 

 חדתי, אבל הא דשנן בה לא, דאמרי אינשי: דמלפי תכלי לא בהתה.

 רא"ש מסכת כתובות פרק ה סימן כט

התלמידים יוצאין ללמוד תורה וכו' איבעיא להו ברשות כמה כמה דיהבי ליה רשותא ]דף סב ע"א[ אלא אורחא 

דמילתא בכמה שלא ישאל ממנה דבר של צער דשמא אף על פי שנותנת לו רשות ע"י פיוסו או ע"י שמתביישה 

י רבנן דנפקי טובא כתב הראב"ד ז"ל לפי שהיתה תורתן אומנתן ולא חשו לאורחא ממנו לבה מצטערת והנ

דמילתא. אמר רב חדש אחד כאן וחדש אחד בביתו שנאמר לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל 

חדשי השנה ורבי יוחנן אמר חדש אחד כאן ושנים חדשים בביתו שנאמר חדש אחד בלבנון ושנים חדשים בביתו 

דמסתברא כרבי יוחנן דגמר מבנין בית המקדש ולי נראה כיון דלית כאן אלא אורחא  כתב ה"ר מאיר הלוי ז"לו

 דמילתא והיא קא יהבי רשות עבדינן להקל כרב.

 טור אבן העזר הלכות כתובות סימן עו

חר בענין שמתבטל מעונתו המוטלת עליו אלא ברשות אשתו ואפי' אין האיש רשאי לצאת לסחורה או לצורך דבר א

אלא חדש בחוץ וחדש בביתו כי אף על פי שנותנת לו רשות על ידי פיוס או תן לו רשות אין ראוי לו להתאחר אם ת

על ידי שמתביישת למונעו היא מצטערת בלבה והרמ"ה פסק חדש בחוץ וב' חדשים בביתו וא"א הרא"ש ז"ל פסק 

והרמ"ה פסק כול לילך בכל מה שתתן לו רשות אבל מי שתורתו אומנותו יבחוץ וחדש בביתו כתב הראב"ד חדש 

למידים יוצאים בלא רשות ל' דאפי' בלא רשות יכול לילך ללמוד דאמר רב אדא בר אהבה זו דברי ר"א דאמר הת

ועבדי בא סמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה אבל חכ"א יוצא אדם ללמוד תורה ג' או ד' שנים שלא ברשות אמר ר יום

עובדא בנפשייהו שהיו יוצאין בלא רשות והיו נענשים וכתב א"א הרא"ש ז"ל רב אלפס לא הביא דרב אדא בר 

אהבה משום דהלכה כר"א והרמ"ה פסק כרב אדא בר אהבה מדקאמר וסמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה אלמא כל 

ה ועבדי עובדא בנפשייהו ואף על גב דהלכ' כרב אדא לא מיבעי להו לעגוני הני רבנן סברי כרב אדא בר אהב

וכ"כ הרמב"ם ות"ח יוצא שלא ברשות אשתו ג' או מעתה מצויה אונאתה קרובה ע"כ. לנשותיהן כולי האי דמתוך שד

א ד' שנים אין האיש רשאי לשנות מלאכה שעונתה קרובה לאחרת שעונתה רחוקה יותר כגון מחמר לגמל בל



דכיון שהוא אצלה תמיד וגם בלא רשותה יכול לחזור ת"ח שיש בה ריוח יותר חוץ מאדם בטל שרשותה אף על פי 

 .חוזר ללמוד תורה אינה מקפדת

 שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן עו סעיף ה

 ב' וג' שנים שותיהםמוד תורה שלא ברשות נות"ח יוצאים לתל

 



Rabbi Dovid Rosman 

 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מט עמוד ב

ע ואמר רבי אלעזר: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד. אם אדם זור

ודאי אוכל. ואמר רבי אלעזר: אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה,  -ספק אוכל ספק אינו אוכל, אדם קוצר  -

 שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד. 

 רש"י מסכת סוכה דף מט עמוד ב

 קרא הכתוב לזריעה צדקה ואת החסד קרא קציר, וטובה קצירה מזריעה כדמפרש. -שנאמר זרעו לכם לצדקה, וגו' 

 ספק אינו אוכל, שמא לא יצמח או ילקה בשדפון וברד. -אדם זורע וכו' 

נתינה היא הצדקה, והטורח הוא החסד, כגון מוליכה לביתו או טורח שתעלה לו ה -אלא לפי גמילות חסדים שבה 

להרבה, כגון נותן לו פת אפויה או בגד ללבוש, או מעות בעת שהתבואה מצויה, שלא יוציא מעותיו לאיבוד, שנותן 

 לבו ודעתו לטובתו של עני.

שתקבלו שכר לפי החסד  -וקצרו לפי חסד הצדקה היא הזריעה שזורע, כדי לקצור לקבל שכר,  -זרעו לכם לצדקה 

 שבה.

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף א

אעשה למחר דבר פלוני לומר:  הלכך אסור דבורך של שבת כדבורך של חול; ודבר דבר )ישעיה נח, יג(: שלא יהא

יפור שמועות ודברי דברים בטלים אסור להרבות. הגה: וב"א שס ואפילו בשיחתאו סחורה פלונית אקנה למחר, 

כדי שיתענג בהם אבל מי שאינו מתענג, אסור לאומרם לספרם בשבת כמו בחול; מותר עונג להם,  ושים הואחד

 חבירו )ת"ה סי' ס"א(.

 ס"ק ו שםמשנה ברורה 

ואם הוא מתענג במה שהם מתענגים אפשר דיש  עבור על ודבר דבר בשביל חבירודאין לו ל -כדי שיתענג וכו' 

 להקל:


