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 בס"ד 

7911  מספר , ו תשע" , נחס י פ פרשת     
 

 ְְּּעריכתְּצוואהְּכפתרוןְּלירושתְּהבתְְְּּּ–ָנהְָּלנּוְֲּאֻחָזה"ְּת ְּ"
ייובלְּבדיח

פתרוןְּ אגבְּ התורהְּ מבארתְּ דיןְּ ע"פְּ הירושהְּ סדרְּ אתְּ
צלפחד בנותְּ שלְּ ִמתֹוְךְּ" :שאלתןְּ ָאִבינּוְּ םְּ שֵׁ ִיָגַרעְּ ָלָמהְּ

ַפח ְּ נְָּ תֹוְִּכיִמש  ןְּת  יןְּלֹוְּבֵׁ יְָּאִבינּוהְָּלנּוְֲּאֻחָזהְּב ְּאֵׁ " תֹוְךְֲּאחֵׁ
להבנותְְְְּּּּכז:ד(. 'במ) מתְְּּאומרותְּ אביהןְּ כיְּ מבליְְּּמשהְּ

אלאְּבנותְּבלבד.ְּביודעןְּאתְּהדיןְְְְּּּּ,שהותירְּאחריוְּבנים
לפיוְּבמקוםְּשישנםְּבנים,ְּבנותְּאינןְּיורשות,ְּהןְְְְּּּּ,הנוהג

שלהן הפרטיְּ במקרהְּ כיְּ דעתןְּ אתְּ ְְּּכאשרְְּּ,ְּמביעותְּ
העב לנפטר,ְּ בנותְּ רקְּ ולאְּקיימותְּ לאחיוְּ נחלתוְּ רתְּ

דין.ְּבמענהְּלדרישתןְּלקבלְּאתְְּּלצאצאי עיוותְּ יוצרתְּ וְּ
אביהן התורהְּנחלתְּ הנחלותְְּּ,ְּ סדרְּ אתְּ לפניְְְּּּ.מבארתְּ

ְְּּ:הכלליהתייחסותְּלמקרהְּשלְּבנותְּצלפחדְּמובאְּהדיןְּה
ֶאל ִכיְְּּ"ו  ִאישְּ לֵׁאֹמרְּ רְּ ַדבֵׁ ת  לְּ ָראֵׁ ִיׂש  יְּ נֵׁ יןְּלֹוְְְְּּּּב  אֵׁ ןְּ ּובֵׁ ָימּותְּ

ֶאתו ְּ ֶתםְּ ִבתֹוְְַּּהֲעַבר  ל  יורשותְְְְּּּּ-(ְְּּמ'ְּכז:ד)בְְּּ"ְַּנֲחָלתֹוְּ בנותְּ
אתְְְְּּּּרקְּבהיעדרְּבנים.ְּשלילתְּזכאותהְּשלְּאישהְּלרשת

במסגרתְּ הנחלהְּ שימורְּ בעיקרוןְּ טמונהְּ קרוביהְּ
לגרום1ְְּּ,השבטית עשויהְּ לאישהְּ נחלהְּ העברתְּ ,ְְּּשכןְּ

הגם2ְְְּּּלהעברתְּמקרקעיןְּלשבטְּאחר.ְְּּבעקבותְּנישואיה,
שעקרוןְּשימורְּהנחלהְּהשבטיתְּהתבטלְּלחלוטיןְּבסוףְּ

בעתְּגלותְּעםְּישראלְּמארצו,ְּלא3ְְְְּּּּ,ְּתקופתְּביתְּראשון
ההורשה סדרְּ ְּ,ְּהתבטלְּ למעגלְְּּ מחוץְּ נותרוְּ ובנותְּ

ְּהיורשים.
ְּ ְּההפתרוןְּ דורותְּ מדוריְּ ירושהְְּּמקובלְּ להענקתְּ

קובלְּהמהואְּעריכתְּצוואהְּעלְּידיְּהאב.ְּבשונהְּמלבנותְְּּ

 
תזהְְְְְּּּּּ*ְּ במסלולְּ שניְּ תוארְּ תלמידְּ בדיחי,ְּ יובלְּ עו"דְּ

 ברְּאילן,ְּוראשְּמכוןְְְּּּרסיטתלמשפטיםְּאוניב בפקולטהְּ
 ".צוואהְּכהלכהְּ"

ירושתְְּּבירושתְּהאב,ְּאךְְּּבאשרְּלעקרוןְּמקראיְּזהְּנכוןְְּּ   1
כיְּיחלקוְּהבןְּוהבתְּבחלקיםְּשווים.ְְּּ האםְּמןְּהדיןְּהיהְּ

הירושהְּ מנגנוןְּ שלְּ המשפטייםְּ העקרונותְּ לאורְּ  ואכן,ְּ
הקצב זכריהְּ רביְּ לעיל,ְּ והבתְְּּ"ְְּּפוסק: כמבוארְּ הבןְּ

האםְּ בנכסיְּ בתראְְְְּּּּ"שוויןְּ ע)בבאְּ עמדתוְּ ,ְּ(אְּ"קיאְּ ְְּּאךְּ
המשנהְּחולקיםְּעליוְּוקובעיםְּכיְְּּ חכמיְְּּ.ְּאינהְּמוסכמת

 אימותיהם.אתְּרקְּזכריםְּיורשיםְּ
תלמודית ורא  2 ְּ אנציקלופדיהְּ  וכןְּ" ירושהְּ"ערךְּ

צלפחדְְּּ ".ירושהְּ" ערך מקראית אנציקלופדיהְּ בנותְּ
יינתןְְּּשדרשו,ְְּּ מצריםְּ ליוצאיְּ הארץְּ חלוקתְּ במסגרתְּ

-לו:אְְּּ'ְּ)במְּםזכריְּבנים להןְּחלקוְּשלְּאביהןְּשמתְּחשוך
ט(.ְּטענתןְּכלפיְּמשהְּהייתה,ְּכיְּבמקבילְּלעקרוןְּשימורְְּּ

ישְּלשמורְּ עלְּעיקרוןְּשימורְּהנחלהְְּּ הנחלהְּהשבטית,ְּ
  משפחתית.הְּ

בתקופתְּביתְּשני,ְְְְּּּּ,עםְּישראלְּיוצאְּלגלותְּוגםְּבחזרתו   3
רובְְּּ בגולהְּנשארְּ על ,העםְּ ממנוְּ מעטיםְּ בימיְְְְּּּּושכןְּ

יבתְְּּיהמח)ְְּּמצוותְּהיובלְּנהגהְְּּעזרא.ְּבסיטואציהְּזוְּלאְְּּ
המקורי לבעליהןְּ נחלותְּ מפתח"עְְּּיםְּהחזרתְּ ,ְְּּ(שבטי פְּ

קבעהְּ והתורהְּ ָכלְּ" הואילְּ ל  ָבָאֶרץְּ רֹורְּ ּד  ָראֶתםְּ ְְּּּוק 
ֶביהְָּ בזמןְּשכלְּיושביהְּעליהְּולאְּבזמןְְְְּּּּ-כה:י(ְְּּ 'ויקְּ) "ֹיש 
ְּב(.ְּערכין לב ע")ְּמקצתםְּ שגלו

יתְּאינהְּמנוסחתְּכהוראהְּבמשפטְּהעמים,ְּצוואהְּהלכת
שלְּהמורישְּמהְּייעשהְּברכושוְּלאחרְּמותו.ְּאדםְּאינוְּ
לפלוניְְּּ נכסייְּ אתְּ מורישְּ "אניְּ בצוואתוְּ לכתובְּ יכולְּ

הואילְּוהואְּמתנהְּעלְּדיןְּתורה,ְּוהכללְּהידועְְְְּּּּ,ופלוני"
הואְּכיְּ"כלְּהמתנהְּעלְּדבריְּתורהְּתנאוְּבטל".ְּהדבריםְּ

במקו"ְְּּ:ְּבמשנהְְּּיםמפורש יירשני,ְּ פלוניְּ אישְּ םְְּּהאומרְּ
שישְּבת,ְּבתיְּתירשני,ְּבמקוםְּשישְּבןְּלאְּאמרְּכלום,ְְּּ

בתורה". שכתובְּ מהְּ עלְּ היהְְּּאפשרְְּּלכאורה4ְְְְּּּּשהתנהְּ
שהריְּהםְְְּּּ,"דיניְּממונות"מירושהְּהםְּחלקְְְְּּּּלומרְּכיְּדיני

קייםְְּּ ובדיניְּממונותְּ וזכויות,ְּ כספיםְּ בהעברתְּ עוסקיםְּ
קבעוְְּּאףְּעלְּפיְּכן5ְְְְּּּּ.הכללְּ"כלְּדברְּשבממוןְּתנאוְּקיים"

הירו דיניְּ כיְּ הםְְּּחז"לְּ אוְְּּשהְּ להתנאהְּ ניתניםְּ בלתיְּ
בישראל6ְְְְּּּּלשינוי,ְּ נשיאְּ איןְְּּהואפילוְּ לשנותְּ מבקשְּ

לו 7ְּ.ְּשומעיםְּ דיניְְּּ עלְּ להתנותְּ האיסורְּ טעםְּ אתְּ
שהיוְְְְּּּּ,הירושה לצדוקים,ְּ הידמותְּ כאיסורְּ חז"לְּ קבעוְּ

 מעניקיםְּזכותְּירושהְּלבנות.ְּ
במסגרתְְּּ רכושְּ להעניקְּ היחידהְּ האפשרותְּ לכן,ְּ

אוהצוואהְְּּ לנסחְּ היאְּ הלכתית,ְּ כ"מתנהְְּּתקפהְּ תהְּ
שקובעתְְּּ כפיְּ ביןְְְּּּ:המשנהמחיים".ְּ בתחילהְּ ביןְּ "כתבְּ

קיימין" דבריוְּ מתנהְּ משוםְּ בסוףְּ ביןְּ שנהְְּּ)מְְּּבאמצעְּ
ה ח,ְּ בתראְּ באדםְְְְּּּּ:פירש8ְְּּהרשב"םְְּּ(.בבאְּ כחְּ "שישְּ

ואיןְּכאןְּמתנהְּעלְְְְּּּּ,ליתןְּממונוְּבמתנהְּלכלְּמיְּשירצה
מהְּשכתובְּבתורהְּשהריְּלאְּנשארְּלוְּאחרְּמיתתוְּכלוםְְּּ

ְּירושה".ְּלהורישְּלבניוְּבתורת
מתנהְּזוְּחייבתְּלהינתןְּעודְּבחייוְּשלְּאדםְּוחייבתְְְּּּ

משיכה כגוןְּ קנייןְּ פעולותְּ לכלולְּ ְּהיאְּ ְּאוְּ ְְּּ,ְּהגבההְּ

 
הבניםְּ   4 ביןְּ העדפהְּ לגביְּ ה.ְּ ח,ְּ בתראְּ הזכריםְְּּ בבאְּ

אםְּאמרְְּּ" רוקהְּהאומר:בןְּבןְְּּקיימתְּדעתוְּשלְּרביְּיוחנ
ועלְּמיְּשאיןְְְְּּּּ,לירושהְּדבריוְּקיימין עלְּמיְּשהואְּראוי

קיימין דבריוְּ איןְּ לירושהְּ פסקְְְּּּ,ְּשם()ְְּּ"ראויְּ  וכדבריוְּ
 ב."סקְּ עְּ"סמְּ אְּועייןְּשם,"ס קפא מ"חו ע"שוְּ

ְְְּּּ"ה.ְּס אבןְּהעזרְּסימןְּלחְּ עְּ"ְּשוְּ וכןְְּּ;אְּ"ע כתובותְּנו  5
 לְּ".ְּחזא,ְּירושלמיְּבבאְּבתראְּח,ְּא"בבאְּבתראְּקטוְּע   6

דבריְְּּ אתְּ לעקורְּ מנתְּ עלְּ חריפהְּ בלשוןְּ השתמשוְּ
יורשת הבתְּ כיְּ שסברוְּ  כלְּ" :קבעולכןְְּּוְְּּ,הצדוקיםְּ

שבישראלְְּּ נשיאְּ אפילוְּ הבןְּ בתְּ עםְּ בתְּ תירשְּ האומרְּ
מעשהְּ אלאְּ שאינןְּ לוְּ שומעיןְּ ְְּּנוְּעיי". צדוקין איןְּ

שם, נשיא" הְּ"ד תוספות,ְּ האיסורְְּּ" אפילוְּ כיְּ הקובעְּ
 הואְּגםְּלהוראתְּשעה.

יטְּ   7 יבְְּּ הלכות םְּ"רמבְּ כן,ְּוְּב.ְְּּע" קידושיןְּ פרקְּ אישותְּ
פְּשהואְּממוןְְּּ"וכלְּתנאיְּשבירושהְּבטלְּאע" :ְּהלכהְּט

ָפט' שנאמרְּבהְּ ֻחַּקתְִּמש  ובשארְּהדבריםְּתנאוְּקיים,ְְּּ, 'ל 
וכסות,ְּעלְּמנתְּשלאְְּּ כגוןְּשהתנהְּעמהְּשאיןְּלהְּשאר

  .ְּ"וכלְּכיוצאְּבזהְּתנאוְּקייםְּיאכלְּפירותְּנכסיה,
 וכןְּ" יימיםקְּ בריוד" הְּ",ְּדבבאְּבתראְּקכוְּע"בְְּּ,ם"רשבְּ  8

 שם.ְּ,רבנוְּגרשום



 

2 

עודְְּּפעולותְּשיעבירוְּאתְּהבעלותְּבנכסיםְּלידיְּהזוכיםְְּּ
המוריש.ְּ בידינוְְְְּּּּבחייְּ כללְּ כן,ְּ לאְּ שטרְְּּ"ְְּּ-שאםְּ איןְּ
מיתה אפשרות9ְְְּּּ.ְּ"לאחרְּ עלְְּּלתתְְְְּּּּאיןְּ המורהְּ הוראהְּ

ְּ,ְּקנייןְּמחייםתהְּאוְּאףְּלבצעְְּּיהעברתְּבעלותְּלאחרְּהמ
לנהנהְְּּ נכסיםְּ המוות.ולהקנותְּ יוםְּ הְְּּלאחרְּ סבירְּוכךְּ

אלאְּ"ְְּּ:הרשב"ם להקנותְּ נתכויןְּ שלאְּ תופס,ְּ קניןְּ איןְּ
לאחרְּמיתה,ְּדמידְּכשמתְּנפלוְּנכסיםְּקמיְּיורשיםְּותוְְּּ

חיילאְְּּ ל10ְְּּ.ְּ"מתנתוְְּּ)חלה(לאְּ היאְּ מעשהְְּּ"הדרישהְּ
11ְּ.ְּהמוריש-עודְּבחייְּהמעבירְּולהעברתְּנכסיםְְּּ"קניין

שיחולְְּּמט בקנייןְּ בריאְּ צוואתְּ מנוסחתְּ זהְּ עםְּ
מיתה" ולאחרְּ גיסא,ְְּּכדי12ְְְְּּּּ,ְּ"מהיוםְּ מחדְּ כיְּ להדגישְּ

השטרְּ כתיבתְּ מיוםְּ כברְּ המקבלְּ לידיְּ עוברְּ ְּ-ְְּּהקנייןְּ
מאידךְּגיסא,ְּיוכלְּהנותןְּלהמשיךְּולהשתמשְְּּוְְּּ;קנייןְּגוף

ברכושוְּובחפציוְּכלְּימיו,ְּהואילְּורצונוְּשלְּהמורישְּכיְְּּ
תעבורְְּּ במותולמקבלְְּּהבעלותְּ לאפשר13ְְְּּּ.רקְּ מנתְּ עלְּ

ולשנותְּאתְּ לנותןְּלחזורְּבוְּממתנתוְּבכלְּעתְּשיחפוץְּ
ְּ כיְְּּצוואתו,ְּ המתנהְּ בשטרְּ שייכתבְּ להלכהְּ נקבעְּ

היא לאחרְְְּּּ:ְּהקנייתהְּ עדְּ ביְּ אחזורְּ לאְּ אםְּ "מהיוםְּ
14ְְּּ."מיתה

מחיים,ְְּּ מתנהְּ היאְּ שצוואהְּ ההלכהְּ עמדתְּ לאורְּ
מטרידהְּהשאלהְּהאםְּצוואתְּיהודיְּדתיְּשנערכהְּעלְּפיְְּּ

תוכרְּע ההלכהְּ כיווןְְּּלְְּּכלליְּ זאתְּ האזרחי.ְּ ידיְּהמשפטְּ
שדיניְּהירושהְּהאזרחייםְּשוניםְּבתכליתְּמדיניְּהמתנה.ְּ

סעיףְְְְּּּּהלדוגמ אתְּ כי27ְְְְּּּּנצייןְּ הקובעְּ הירושה,ְּ לחוקְּ

 
 א.ְּ"ע בבאְּבתראְּקנב  9

 ".ידענאְּמהְּאידוןְּבהְּ לא" הְּ"שם,ְּדְּ,ם"רשבְּ  10
למתנת 11 בניגודְּ הואְּ זהְּ שכותבְְּּ דברְּ כפיְּ מרעְּ שכיבְּ

 מתנתְּ" :ְּחלכהְְּּחְּהְּפרקְְּּהלכותְּזכיהְּומתנהְְּּב םְּ"רמבְּהְּ
לאחרְּמיתהְּואיןְּאחרְּזוכהְְּּ שכיבְּמרעְּאינהְּקונהְּאלאְּ
מקרקע ביןְּ לוְּ שצווְּ ב בדברְּ לאחרְְּּמביןְּ אלאְּ טלטליְּ

 ".מיתהְּ
כיאפשרְְּּ 12 בצוואהְּ תחול לצייןְּ קודםְְּּ" המתנהְּ שעהְּ

אםְּ ,"פטירתיְּ ביטולה.ְּ בדרךְּ יהאְּ ההבדלְּ זהְּ  ובמקרהְּ
אְּרקְְּּיןְּכולוְּהְּיחלותְּהקנישמשמעְְּּהנוסחְּהזה,ְְּּנכתבְְּּ

קודםְּ אחתְּ המורישְְּּ שעהְּ בידְּ זה,ְּ במקרהְּ הפטירה.ְּ
 לחזורְּבוְּבאמירהְּגרידא,ְּואפילוְּכתבְּכיְּשינויְּהצוואהְּ

יהאל שניְְְְּּּּאְּ ובחתימתְּ אחרתְּ צוואהְּ בכתיבתְּ אלאְּ
תנאיְּהחזרהְְּּ עדים.ְּהסיבהְּלכךְּהיא,ְּשאנוְּאומריםְּכי

הואש המצווהְּ קבעְּ מלתא" אותוְּ משמעותְְּּ ."פיטומיְּ
ישנוְּכאןְּריבויְּמיליםְּללאְּדווקנות.ְּלאְְּּשאְְּּיהמושגְּהְּ

הקבועהְּ בדרךְּ לחזרהְּ אמתיתְּ כוונהְּ  הואילְְְּּּ,הייתהְּ
בנכסיםְְּּ קנייןְּ כלְּ לזוכהְּ איןְּ כיְּ שעוברורְּ לפניְְְְּּּּהְּעדְּ

בלבוְְְּּּ.הפטירהְּ רצוןְּ רקְּ קייםְּ אזְּ רצוןְְּּ עדְּ הנותן,ְּ שלְּ
שטרםְּקיבלְּממשותְּקנייניתְּאוְּלבושְּשלְּהתחייבויותְְּּ

הדרישהְְּּשמחייבְּאתְּהנותן.ְּמכאןְְּּ והואְּאינוְּכובלְּאו
יהְּש השינויְּ כיְּ עְְּּיהְּקבעְּ רקְּ מחמירְּ ְְּּ–עדיםְְּּ י"באופןְּ

 אְּבגדרְּריבויְּמיליםְּבלבד.ְּיוהְְּּת,מיותר
שתחולְּמהיוםְּאםְְּּ" וואהְּצְְּּ/מתנהְּעלְּהְּכתבְְּּ אם     

בי אחזורְּ ואתְְּּ כוונתו –"לאְּ מהיוםְּ הגוףְּ אתְּ להקנותְּ
יכולהְְּּ זוְּלאְּ לכןְּחזרהְּמהתנאהְּ הפירותְּלאחרְּמיתה.ְּ

ע להתבצעְּ בצוואהְּ"אלאְּ המצויניםְּ התנאיםְּ ואםְְְְּּּּ.פְּ
וחתימת אחרתְּ צוואהְּ בכתיבתְּ רקְּ חזרהְּ שניְְּּ התנהְּ

הואילְּוכברְּחלְְְְּּּּ,ְּגרידאְְּּהְּאינוְּיכולְּלחזורְּבאמירְְְּּּ,עדים
 .107ְּעמ'ְְּּ חלקְּז' ר"פדְּ וןְּזהְּראילעניְְְּּּהקניין.

מתנתְּבריאְּשכתבְּבהְּמהיוםְְּּ" :ו"ס מְּרנז"חו ע"שוְּ ורא 13
שמשמעְּדבריםְְּּ ולאחרְּמיתהְּהריְּכמתנתְּשכיבְּמרעְּ...

פְּשקנהְּגוףְּמהיוםְּואינוְּיכולְּלחזורְּבוְּאינוְְּּ"אלוְּשאע
 ".ואוכלְּפרותְּאלאְּלאחרְּמיתהְּ זוכהְּבו

 ז.ְּ"מְּרנזְּס"חו ע"שוְּ  14

ניתנתְּלביטולְּבכלְּעתְּעלְְּּ צוואהְּעלְּפיְּחוקיְּהמדינהְּ
בעודְְּּ המצווה,ְּ לנותןְּשְּידיְּ מאפשרְּ אינוְּ מתנהְּ הסכםְּ

נה.ְְּּמתהמתנהְּלחזורְּבוְּאלאְּבמקריםְּהמנוייםְּבחוקְּה
העל המשפטְּ ביתְּ השיבְּ כךְּ השופטְְּּעלְּ כב'ְּ מפיְּ יוןְּ

ְְּּ:אנגלרד
לפיְּהשקפתי,ְּהןְּמתנתְּבריאְּ)"מעתהְּושעהְּלפניְְּּ
מרעְְּּ שכיבְּ מתנתְּ הןְּ מותי"(ְּ לאחרְּ אוְּ מותיְּ
הנערכותְּעלְּפיְּההלכהְּהיהודית,ְּהןְּצוואותְּלפיְְּּ
המתנה.ְְּּ חוקְּ לפיְּ מתנותְּ ולאְּ הירושהְּ חוקְּ
צוואותְְּּ בענייןְּ הירושהְּ חוקְּ הוראותְּ כלומר,ְּ

ְּבמישריןְּעלְּ"מתנות"ְּאלהְּ...ְְּּותחל
שומרְּ... מיהודיְּ שנדרשְּ מהְּ זו,ְּ גישהְּ לפיְּ

ירושתוְְּּ ענייניְּ אתְּ להסדירְּ החפץְּ ומצוותְּ תורהְּ
עלְּפיְּכלְּדקדוקיְּההלכה,ְּהואְּלהקפידְּעלְּכלליְּ
הדיןְּהאזרחיְּהנוגעיםְּלצוואות.ְּכלליםְּאלהְּהםְְּּ
ליברליים,ְּואיןְּלמצואְּבהםְּשוםְּפגיעהְּבחירותוְְּּ

פ עלְּ לנהוגְּ יהודיְּ הפרקטיקהְְּּיְְּּשלְּ תורה.ְּ דיןְּ
ידיְְּּ היוצאותְּ מוכנות,ְּ נוסחאותְּ ומציעהְּ מצאהְּ

15ְּחובתְּשתיְּהמערכותְּהנורמטיביות.
ש שלְּ היום,ְּ הקיימתְּ איןְְְְּּּּ,המיניםביןְְּּויוןְְּּובמציאותְּ

צדקנו,ְּ בואְּמשיחְּ עדְּ לבנות.ְּ בניםְּ ביןְּ להפלותְּ מקוםְּ
חלוקתְְּּ עלְּ שמירהְּ לצורךְּ הבנותְּ הדרתְּ שלְּ הרציונלְּ

זאת,ְּסדרְּהחלוקהְְְּּּעםהארץְּלשבטיםְּאינוְּקיים.ְּיחדְְּּ
וקייםְּ שרירְּ בתורהְּ לשנותְְּּ,האמורְּ יכוליםְּ אנוְּ ְְּּואיןְּ

חייביםְְּּאותו הבנות,ְּ מזכויותְּ להתעלםְּ שלאְּ מנתְּ עלְּ ְּ.
ואפליה מחלוקתְּ כלְּ למנועְּ צריכיםְְּּהםְְּּולכןְְְְּּּּ,ההוריםְּ

הלכתית,ְְּּ צוואהְּ לאחרְְּּשלערוךְּ רכושםְּ אתְּ יעניקוְּ בהְּ
הילדיםְְּּ לכלְּ ושניםְּ ימיםְּ בחלקיםְְְְּּּּ–אורךְּ ובנותְּ בניםְּ

שתהאְּתקפהְּגםְּהלכתיתְְְְּּּּ,אילְּועריכתְּצוואהְּהושווים.ְְּּ
אצלְְְּּּאותה,ְּמומלץְּלערוךְְּּ,ְּהיאְּדיְּמורכבתוגםְּאזרחית

ובכךְּלמצואְּחןְּבעיניְּאלוקיםְְְְּּּּ,ְּהבקיאיםְּבדקדוקיְּהדין
ְּ:ואדם,ְּכפיְּשצייןְּכב'ְּהשופטְּאנגלרד

להיותְְּּהְְּּשומ צוואותְּ לנסחְּ המעונייןְּ אדםְּ עלְּ
עלְְּּ החלותְּ הנורמטיביותְּ המערכותְּ בכלְּ בקיְּ

מנתְּשרצונוְּשלְּהמצווהְּיקויםְּכדתְְּּעלפעולהְּזוְּ
הראשוניםְְּּ והפוסקיםְּ הזהירו,ְּ חז"לְּ וכדין.ְּ
כלְְּּ כיְּ רבות,ְּ פעמיםְּ זוְּ אזהרהְּ שנוְּ והאחרוניםְּ
שאינוְּיודעְּבטיבְּגיטיןְּוקידושיןְּלאְּיהאְּלוְּעסקְְּּ

ו )קידושיןְּ ג;ְּע"ְְּּעמהםְּ העזר,ְּמט,ְּ א;ְּשו"עְּאבןְּ
באזניְְּּ אעירְּ זוְּ ברוחְּ קא(.ְּ הגט,ְּ סדרְּ העזר,ְּ אבןְּ

תְּחלקְּבענייניְּצוואות,ְּכיְּכלְְּּקחאלהְּהחפציםְּל
יהאְּלוְּעסקְְּּ שאינוְּבקיְּבטיבְּדיניְּהצוואותְּלאְּ
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