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   ?בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב

 

 ?בא לו לכתוב את המגילה מאיזה מקום הוא כותב

מואם לא שכב איש וגו' ואת כי שטית תחת אישך ואינו כותב והשביע הכהן את האשה וכותב יתן ה' אותך לאלה ולשבועה ובאו 

 . רה האשה אמן אמןך ואינו כותב ואמהמים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפיל יר

   . רבי יוסי אומר לא היה מפסיק

ינו כותב  ר' יהודה אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן ה' אותך לאלה ולשבועה וגו' ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו' וא

 . ואמרה האשה אמן אמן 

 

 ת"ק:

ֵני ה'-ֶהֱעִמיד ַהכֵֹּהן ֶאתו   ֹּאׁש ָהִאָשה-ֶאת  ּוָפַרע  ָהִאָשה ִלפ  ָנַתן ַעל  ר ַחת הַ -ו  יּוַכֶפיָה ֵאת ִמנ  ַיד ַהכֵֹּהן ִיה  ָנאֹּת ִהוא ּוב  ַחת ק  ֵמי ַהָמִרים   ִזָכרֹון ִמנ 

ִרים. ָאר  ִביַע אָֹּתּה ַהכֵֹּהן  ַהמ  ִהׁש  ָאַמר ֶאל  ו  ַכב ִאיש-ִאםה  ָהִאשָ -ו  ִאם  אָֹּתְך  לֹא שָׁ ָאה-ו  ֹּא ָשִטית ֻטמ  ִרים ִממֵ   ַתַחת ִאיֵׁשְך ִהָנִקי  ל ָאר  י ַהָמִרים ַהמ 

ְך  ָהֵאֶלה. ִטית ַתַחת ִאישֵׁ ֵמאת   ְוַאְת ִכי שָׁ ִכי ִנט  תֹו-ן ִאיׁש ָבְך ֶאתַוִיתֵ   ו  ָכב  ֲעֵדי ִאיֵׁשְך  ׁש  ִהׁש  .  ִמַבל  ָאַמר  -ִביַע ַהכֵֹּהן ֶאתו  ֻבַעת ָהָאָלה ו  ָהִאָשה ִבׁש 

לָׁ יִ   ַהכֵֹּהן ָלִאָשה ְך ְלאָׁ ן ה' אֹותָׁ ה  ה תֵׁ ֵתת ה' ֶאת   ְוִלְשֻבעָׁ תֹוְך ַעֵמְך ב  ֵרֵכְך נֶֹּפֶלת-ב  ֶאת  י  ֵנְך ָצָבה.  -ו  אּו ִבט  ַעִיְך ַלְצבֹות    ּובָׁ ה ְבמֵׁ לֶּ אֵׁ ְרִרים הָׁ ַהַמִים ַהְמאָׁ

ְך ן ְוַלְנִפל יָׁרֵׁ טֶּ ָרה ָהִאָשה  בֶּ ָאמ  ָכַתב ֶאת  .ָאֵמן ָאֵמן  ו  ָקה ֶאת  ֵמי ַהָמִרים.-ֶאל  ָמָחהָהָאֹלת ָהֵאֶלה ַהכֵֹּהן ַבֵסֶפר ּו-ו  ִהׁש  ֵמי ַהָמִרים  -ָהִאָשה ֶאת-ו 

ִרים ָאר  ִריםּובָ  ַהמ  ָאר  ָמִרים. אּו ָבּה ַהַמִים ַהמ   ל 

 
 רבי יוסי: 

ֶהֱעִמיד ַהכֵֹּהן ֶאת ֵני ה' ּוָפַרע ֶאת-ו  ָנַתן ַעל-ָהִאָשה ִלפ  ֹּאׁש ָהִאָשה ו  ַחת ַהִזָכרֹון-ר יּו ֵמי ַהָמִרים   ַכֶפיָה ֵאת ִמנ  ַיד ַהכֵֹּהן ִיה  ָנאֹּת ִהוא ּוב  ַחת ק  ִמנ 

ָאַמר ֶאל ִביַע אָֹּתּה ַהכֵֹּהן ו  ִהׁש  ִרים. ו  ָאר  ִאם-ִאםָהִאָשה  -ַהמ  ֹּא ָׁשַכב ִאיׁש אָֹּתְך ו  ִרים  -ל ָאר  ָאה ַתַחת ִאיֵׁשְך ִהָנִקי ִמֵמי ַהָמִרים ַהמ  ֹּא ָשִטית ֻטמ  ל

ַאת  כִ  ֵמאת ַוִיֵתן ִאיׁש ָבְך ֶאתָהֵאֶלה. ו  ִכי ִנט  ֲעֵדי ִאיֵׁשְך.-י ָשִטית ַתַחת ִאיֵׁשְך ו  תֹו ִמַבל  ָכב  ִביַע ַהכֵֹּהן ֶאת    ׁש  ִהׁש  ָאַמר  -ו  ֻבַעת ָהָאָלה ו  ָהִאָשה ִבׁש 

ֵתת ה' אֶ  תֹוְך ַעֵמְך ב  ֻבָעה ב  ִלׁש  ָאָלה ו  ֶאת-תַהכֵֹּהן ָלִאָשה ִיֵתן ה' אֹוָתְך ל  ֵרֵכְך נֶֹּפֶלת ו  ֵנְך ָצָבה.-י  בֹות     ִבט  ֵמַעִיְך ַלצ  ִרים ָהֵאֶלה ב  ָאר  ּוָבאּו ַהַמִים ַהמ 

ָרה ָהִאָשה ָאֵמן ָאֵמן ָאמ  ִפל ָיֵרְך ו  ַלנ  ָכַתב ֶאתֶבֶטן ו  ָקה-ָהָאֹלת ָהֵאֶלה ַהכֵֹּהן ַבֵסֶפר ּוָמָחה ֶאל-. ו  ִהׁש  ֵמי ַהָמִרים  -ָהִאָשה ֶאת-ֶאת  ֵמי ַהָמִרים. ו 

ָמִרים. ִרים ל  ָאר  ִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהמ  ָאר   ַהמ 

 
 רבי יהודה

ֶהֱעִמיד ַהכֵֹּהן ֶאת ֵני ה' ּוָפַרע ֶאת-ו  ָנַתן ַעל-ָהִאָשה ִלפ  ֹּאׁש ָהִאָשה ו  ַיד ַהכֹּ -ר ָנאֹּת ִהוא ּוב  ַחת ק  ַחת ַהִזָכרֹון ִמנ  יּו ֵמי ַהָמִרים ַכֶפיָה ֵאת ִמנ  ֵהן ִיה 

ָאַמר ֶאל ִביַע אָֹּתּה ַהכֵֹּהן ו  ִהׁש  ִרים. ו  ָאר  ִאם-ִאםָהִאָשה  -ַהמ  ֹּא ָׁשַכב ִאיׁש אָֹּתְך ו  ִרים  -ל ָאר  ָאה ַתַחת ִאיֵׁשְך ִהָנִקי ִמֵמי ַהָמִרים ַהמ  ֹּא ָשִטית ֻטמ  ל

ִכי נִ  ַאת  ִכי ָשִטית ַתַחת ִאיֵׁשְך ו  ֵמאת ַוִיֵתן ִאיׁש ָבְך ֶאתָהֵאֶלה. ו  ֲעֵדי ִאיֵׁשְך.-ט  תֹו ִמַבל  ָכב  ִביַע ַהכֵֹּהן ֶאת    ׁש  ִהׁש  ָאַמר  -ו  ֻבַעת ָהָאָלה ו  ָהִאָשה ִבׁש 

ה  ַהכֵֹּהן ָלִאָשה ה ְוִלְשֻבעָׁ לָׁ ְך ְלאָׁ ן ה' אֹותָׁ ֵתת ה' ֶאת  ִיתֵׁ תֹוְך ַעֵמְך ב  ֶאת- ב  ֵרֵכְך נֶֹּפֶלת ו  ֵנְך  -י  ַעִיְך  ָצָבה.  ִבט  ה ְבמֵׁ לֶּ אֵׁ ְרִרים הָׁ אּו ַהַמִים ַהְמאָׁ בֹות ּובָׁ ַלצ 

ִפל ָיֵרְך   ַלנ  ָרה ָהִאָשה ָאֵמן ָאֵמןֶבֶטן ו  ָאמ  ָכַתב ֶאתו  ָקה ֶאת-ָהָאֹלת ָהֵאֶלה ַהכֵֹּהן ַבֵסֶפר ּוָמָחה ֶאל-. ו  ִהׁש  ֵמי ַהָמִרים  -ָהִאָשה ֶאת-ֵמי ַהָמִרים. ו 

ִרים ָאר  ָמִרים. ַהמ  ִרים ל  ָאר   ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהמ 

 
 

ָכַתב ֶאת  ָהָאֹלת ָהֵאֶלה -ו 

 
וכתב את האלות האלה הכהן בספר ר''מ סבר אלות אלות ממש האלות לרבות קללות    גי בהאי קרא קמיפלגי במאי קא מיפל

ורבי יוסי כולהו כדקאמרת את  הבאות מחמת ברכות אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות אמן  

לרבות צוואות וקבלות ור''מ אתים לא דריש ור' יהודה כולהו במיעוטי דריש להו אלות אלות ממש האלות למעוטי קללות הבאות  

 מחמת ברכות אלה למעוטי קללות שבמשנה תורה האלה למעוטי צוואות וקבלות

 

 את האלה אלה האלות אלות 

 לרבות קללות  אלות ממש  ת"ק
 באות מחמת ברכות ה 

 )לא דריש(  למעוטי צוואות וקבלות אמן  למעוטי קללות שבמשנה תורה 

 לרבות קללות  אלות ממש  רבי יוסי 
 הבאות מחמת ברכות 

)למעוטי צוואות וקבלות   למעוטי קללות שבמשנה תורה 
 אמן( 

לרבות צוואות   
 וקבלות אמן 

 קללות   למעוטי אלות ממש  רבי יהודה 
 הבאות מחמת ברכות 

 )לא דריש(  למעוטי צוואות וקבלות אמן  י קללות שבמשנה תורה למעוט

 
 אלות ממש. יתן ה' אותך ובאו המים המאררים האלה במעיך וגו':  

 קללות הבאות וכו'. הנקי ממי המרים: 

 :צוואות. והשביע הכהן את האשה 
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