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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ד'
תורה -

דברים פרק כב'

יך אֵ לֶ ָ
)ב( וְ ִאם לֹא קָ רוֹ ב אָ חִ ָ
ית ָך וְ הָ יָה ִע ּ ְמ ָך
יך וְ לֹא יְ ַד ְע ּתוֹ וַ אֲ סַ ְפ ּתוֹ אֶ ל ּתוֹ ְך ֵּב ֶ
רש אָ ִח ָ
יך אֵ לֶ ָ
שבֹתוֹ לוֹ ) :ב( וְ ִאם לֹא קָ רוֹ ב אָ ִח ָ
יך וְ לֹא יְ ַד ְע ּתוֹ וַ ֲאסַ ְפ ּתוֹ
יך אֹ תוֹ וַ הֲ ׁ ֵ
ַעד ְ ּד ׁ

רש אָ ִח ָ
ב תוֹ לוֹ ) :ב( ִאם לָ א קָ ֵרב אֲ חו ְּך ְלוָ ָת ְך וְ לָ א
יך אֹ תוֹ וַ הֲ ׁ ֵש ֹ
ית ָך וְ הָ יָ ה ִע ּ ְמ ָך ַעד ְ ּד ׁ
אֶ ל ּתוֹ ְך ּ ֵב ֶ
ְ
ְ
ְ
יב ּנ ֵּה לֵ ּה:
ָת ּה וְ ָת ֵת ִ
יתך וִ יהֵ י ִע ּ ָמך ַעד ְ ּדיִ ְת ַּבע אֲ חוּך י ֵ
יְ ַד ַע ְּת לֵ ּה וְ ַת ְכנְ ִׁש ּנ ֵּה ְלגוֹ בֵ ָ

)ג( וְ כֵ ן ּ ַתעֲ ֶ ׂשה לַ ֲחמֹרוֹ וְ כֵ ן ּ ַתעֲ ֶׂשה ְלשִׂ ְמלָ תוֹ וְ כֵ ן ּ ַתעֲ ֶׂשה ְלכָ ל אֲבֵ ַדת אָ ִח ָ
אֲשר
יך ׁ ֶ
שה
שה לַ ֲחמֹרוֹ וְ כֵ ן ּ ַתעֲ ֶ ׂ
תוכַ ל ְל ִה ְת ַע ּ ֵלם) :ג( וְ כֵ ן ּ ַתעֲ ֶ ׂ
את ּה לֹא
ומצָ ָ
נו ּ ְ
ּ
ּתֹאבַ ד ִמ ּ ֶמ ּ ּ
שה ְלכָ ל ֲאבֵ ַדת אָ ִח ָ
תוכַ ל ְל ִה ְת ַע ּלֵ ם:
ומצָ ָ
נו ּ ְ
ְלשִׂ ְמלָ תוֹ וְ כֵ ן ּ ַתעֲ ֶ ׂ
את ּה לֹא ּ
יך אֲ ׁ ֶשר ּתֹאבַ ד ִמ ּ ֶמ ּ ּ

) ג(

וְ כֵ ן ּ ַת ְע ּ ֵבד לַ ח ֲָמ ֵר ּה וְ כֵ ן ּ ַת ְע ּ ֵבד ִל ְכסו ֵּת ּה וְ כֵ ן ּ ַת ְע ּ ֵבד ְלכָ ל אֲ בֵ ַדת אֲ חו ְּך ִ ּדי ֵתיבַ ד ִמ ּנֵה וְ ַת ְׁש ְּכ ִח ּנ ַּה לֵ ית לָ ְך ְר ׁש ּו
ְל ִא ְת ַּכ ּ ָסאָ ה:

)ד( לֹא ִת ְראֶ ה אֶ ת חֲמוֹ ר אָ ִח ָ
יך אוֹ ׁשוֹ רוֹ ֹנ ְפ ִלים ַּב ֶ ּד ֶר ְך וְ ִה ְת ַע ַּל ְמ ּ ָת ֵמהֶ ם הָ קֵ ם
ּ ָת ִקים ִע ּמוֹ ) :ד( לֹא ִת ְראֶ ה אֶ ת חֲמוֹ ר אָ ִח ָ
יך אוֹ ׁשוֹ רוֹ נ ְֹפ ִלים ַּב ֶ ּד ֶר ְך וְ ִה ְת ַעלַּ ְמ ּ ָת ֵמהֶ ם הָ קֵ ם
ּ ָת ִקים ִע ּמוֹ :

)ד( לָ א ֶת ֱחזֵי יָת ח ֲָמ ָרא ְדאָ חו ְּך אוֹ תוֹ ֵר ּה ָר ָמן ְּבאָ ְרחָ א וְ ִת ְת ְּכבֵ ׁש ִמנְּ הוֹ ן אֲ קָ ָמא ְת ִקים ִע ּ ֵמ ּה:

)ה( לֹא יִ ְהיֶה כְ ִלי גֶבֶ ר ַעל ִא ּ ׁ ָשה וְ לֹא יִ ְל ַּב ׁש ּגֶבֶ ר שִׂ ְמלַ ת ִא ּ ׁ ָשה ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה
אֱ לֹהֶ ָ
יך ָּכל ע ֵ ׂ
ֹשה אֵ ּ ֶלה) :ה( לֹא יִ ְהיֶה ְכ ִלי גֶבֶ ר ַעל ִא ּ ׁ ָשה וְ לֹא יִ ְל ַּב ׁש ּגֶבֶ ר שִׂ ְמלַ ת ִא ּ ׁ ָשה

ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹשה אֵ ּלֶ ה:
יך ָּכל ע ֵ ׂ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ָּכל ָעבֵ ד ִא ּ ֵלין
אֲרי ְמ ָרחָ ק ָ
ִא ְּת ָתא ֵ

)ה( לָ א יְ הֵ י ִת ּקוּן זֵין ִ ּדגְ בַ ר ַעל ִא ְּת ָתא וְ לָ א יְ ַת ּקֵ ן גְּ בַ ר ְּב ִת ּק ּונֵי

)ו( ִּכי יִ ּקָ ֵרא קַ ן צִ ּפוֹ ר ְלפָ נ ָ
ֶיך ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְּבכָ ל עֵ ץ אוֹ ַעל הָ אָ ֶרץ אֶ ְפר ִֹחים אוֹ בֵ יצִ ים
וְ הָ אֵ ם רֹבֶ צֶ ת ַעל הָ אֶ ְפר ִֹחים אוֹ ַעל הַ ּ ֵביצִ ים לֹא ִת ּקַ ח הָ אֵ ם ַעל הַ ָּבנִ ים) :ו( ִּכי

יִ ּקָ ֵרא קַ ן ִצ ּפוֹ ר ְלפָ נ ָ
ֶיך ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְ ּבכָ ל ֵעץ אוֹ ַעל הָ אָ ֶרץ אֶ ְפר ִֹחים אוֹ בֵ יצִ ים וְ הָ אֵ ם רֹבֶ צֶ ת ַעל
אֲרי יְ ָע ַרע ִק ּנָא ְדצִ ּ ְפ ָרא קֳ ָד ָמ ְך ְּבאָ ְרחָ א ְּבכָ ל
הָ אֶ ְפר ִֹחים אוֹ ַעל הַ ּ ֵביצִ ים לֹא ִת ּקַ ח הָ אֵ ם ַעל ַה ָּבנִ ים) :ו( ֵ
יעין לָ א ִת ּ ַסב ִא ּ ָמא ַעל ְּב ַנ ּיָא:
יעין וְ ִא ָמא ְרבֵ ָעא ַעל אֶ ְפר ִֹחין אוֹ ַעל ּ ֵב ִ
ִאילָ ן אוֹ ַעל אַ ְר ָעא אֶ ְפרוֹ ִחין אוֹ בֵ ִ

) ז(

יטב לָ ְך וְ הַ א ֲַר ְכ ּ ָת י ִָמים:
ׁ ַש ֵּלחַ ְּת ׁ ַש ַּלח אֶ ת הָ אֵ ם וְ אֶ ת הַ ָּבנִים ִּת ּקַ ח לָ ְך ְל ַמ ַען יִ ַ

יטב לָ ְך וְ הַ אֲ ַר ְכ ּ ָת יָ ִמים:
)ז( ׁ ַש ּלֵ חַ ְּת ׁ ַשלַּ ח אֶ ת הָ אֵ ם וְ אֶ ת הַ ָּבנִ ים ִּת ּקַ ח לָ ְך ְל ַמ ַען יִ ַ
ֵיטב לָ ְך וְ תוֹ ִר ְ
יך יוֹ ִמין:
ְת ׁ ַש ַּלח יָת ִא ּ ָמא וְ יָת ְּב ַנ ּיָא ִּת ּ ַסב לָ ְך ְּב ִדיל ְ ּדי ַ

)ז( ׁ ַש ָּלחָ א

רש"י
)ב( עד דרוש אחיך  -וכי תעלה בלבבך
שיתנהו לו קודם שידרשהו אלא דרשהו שלא
יהא רמאי :והשבותו לו  -שתהא בו השבה
שלא יאכל בביתך כדי דמיו ותתבעם ממנו
מכאן אמרו כל דבר שעושה ואוכל יעשה
ויאכל ושאינו עושה ואוכל ימכר:
)ג( לא תוכל להתעלם  -לכבוש עינך כאילו
אינך רואה אותו:
)ד( הקם תקים  -זו טעינה להטעין משאו
שנפל מעליו :עמו  -עם בעליו אבל אם הלך
וישב לו ואמר לו הואיל ועליך מצוה אם רצית
להטעין טעון פטור:

)ה( לא יהיה כלי גבר על אשה  -שתהא
דומה לאיש כדי שתלך בין האנשים שאין זו
אלא לשם ניאוף :ולא ילבש גבר שמלת אשה
 לילך לישב בין הנשים ד"א שלא יסיר שערהערוה ושער של בית השחי :כי תועבת  -לא
אסרה תורה אלא לבוש המביא לידי תועבה:
)ו( כי יקרא  -פרט למזומן :לא תקח האם -
בעודה על בנים:
)ז( למען ייטב לך וגו'  -אם מצוה קלה שאין
בה חסרון כיס אמרה תורה למען ייטב לך
והארכת ימים ק"ו למתן שכרן של מצות
חמורות:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת כי תצא יום ד'
נביא

– שמואל א' פרק יז' טז'-כא'

וַ יִ ּ ּגַ ׁש הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי הַ ְׁש ּ ֵכם וְ הַ עֲ ֵרב וַ יִ ּ ְת ַי ֵ ּצב אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם:

)טז(
ומחשיך ואתעתד ארבעין יומין:

)טז( וקריב פלשתאה ומקדים

ֹאמר יִ ׁ ַשי ְל ָדוִ ד ְּבנוֹ קַ ח נָא ְלאַ חֶ ָ
ש ָרה לֶ חֶ ם הַ זֶּה
יך אֵ יפַ ת הַ ּקָ ִליא הַ זֶּה וַ עֲ ָ ׂ
)יז( וַ יּ ֶ
ָ
חנֶה ְלאַ חֶ יך) :יז( ואמר ישי לדוד בריה סב כען לאחיך מכילתא דקליא הדין ועסרא
וְ הָ ֵרץ הַ ּ ַמ ֲ
טולמין דלחמא הדין ואוביל למשריתא לאחיך:

שר הָ אָ לֶ ף וְ אֶ ת אַ חֶ ָ
יך ִּתפְ קֹד
ש ֶרת ח ֲִרצֵ י הֶ חָ לָ ב הָ אֵ ֶּלה ּ ָת ִביא ְל ַ ׂ
)יח( וְ אֵ ת עֲ ֶ ׂ
ת ּקָ ח) :יח( וית עסר גובנין דחלבא האלין תוביל לרב אלפא וית אחיך
ְל ׁ ָשלוֹ ם וְ אֶ ת עֲ ֻר ָּב ָתם ִּ
תסער לשלם וית טיביהון תיתי:

נִלחָ ִמים ִעם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים:
יש יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ֵע ֶמק הָ אֵ לָ ה ְ
אול וְ הֵ ּ ָמה וְ כָ ל ִא ׁ
וְ ׁ ָש ּ

)יט(
ושאול ואינון וכל אנש ישראל במישר בוטמא מגיחין קרבא עם פלשתאי:

)יט(

הו יִ ׁ ָשי
שא וַ יֵּלֶ ְך ַּכא ׁ ֶ
)כ( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם ָ ּדוִ ד ַּבבּ ֹקֶ ר וַ יִ ּ ּט ֹׁש אֶ ת הַ ּצֹאן ַעל ׁש ֵֹמר וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
ֲשר צִ וָ ּ ּ
מה) :כ( ואקדם דוד בצפרא
עו ַּב ּ ִמ ְלחָ ָ
וַ ָיּבֹא הַ ּ ַמ ְע ּגָלָ ה וְ הַ חַ יִ ל היֹּצֵ א אֶ ל הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה וְ הֵ ֵר ּ
ושבק ית ענא על נטרא ונסיב ואזל כמה דפקדיה ישי ואתא לכרכומא ומשרית עבדי קרבא נפקו לסידרא
ויביבו בקרבא:

וַ ּ ַתעֲ ר ְֹך יִ שְׂ ָראֵ ל ּופְ ִל ְׁש ִּתים ַמעֲ ָרכָ ה ִל ְק ַראת ַמעֲ ָרכָ ה:

)כא(
סדרא לקדמות סדרא:

)כא( וסדרו ישראל ופלשתאי

רש"י
)טז( השכם והערב  -אמרו רבותינו )סוטה
מב ב( :כדי לבטלם מקריאת שמע:
)יח( חריצי החלב  -תי' יונתן גובנין דחלבא.
לשר האלף  -אני אומר :לשר של אותו אלף
שאחיו )ס"א שאני( ממנו ,שלכל השבטים היו
שרי אלפים לפי אלפיהם ,ואני שמעתי :לשר
האלף זה יהונתן ,שאמר עליו )לעיל יג ב(:
ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין .ואת
ערובתם תקח  -ואת ערובת הצלתם
ושלומם ,תקח באזניך ובלבבך ,ותגד לי .וכן

כתובים

תרגם יונתן :וית טיביהון תייתי .ערובתם -
לשון הצלה ,כמו )תהלים קיט קכב( ערוב
עבדך לטוב ,גרנטי"ש בלע"ז .ורבותינו אמרו
)שבת נו א( :גט כריתות יקח מאתם ויביא
לנשותיהם ,להפריד עירוב שבינו לבינה:
)כ( המעגלה  -סביבות המחנה עושים
מעגל ,והיוצא חוץ ,לפנים או לאחור,
מתחייב .לפנים ,שמא ירוצו עליו בני מערכות
האויבים ,לאחור ,מבקש הוא לנוס:
)כא( ותערוך ישראל  -מערכת ישראל:

 -תהילים פרק צה' ב'-ז'

יע לוֹ :
)ב( נְקַ ְ ּד ָמה פָ נָיו ְּבתוֹ ָדה ִּבזְ ִמרוֹ ת נ ִָר ַ
ומלֶ ְך ּגָ דוֹ ל ַעל ָּכל ֱאל ִֹהים:
)ג( ִּכי אֵ ל ּגָ דוֹ ל יְ הֹוָ ה ּ ֶ

)ב( נקדם אפוי בתודתא בתושבחיא ניבב קדמוי:
)ג( ארום אלהא רבא יי ומלכא רבא על

כל אלהא:

אֲ ׁ ֶשר ְּביָדוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי אָ ֶרץ וְ תוֹ עֲ פֹ ת הָ ִרים לוֹ :

)ד(
רום טוריא די ליה:

)ד( די בידיה תלין פשפושין דארעא ותוקפי

רו:
הו וְ י ּ ֶ
הוא ָע ָ ׂ
ֶׁ
ַב ׁ ֶשת י ָָדיו יָצָ ּ
ש ּ
אֲשר לוֹ הַ יָּם וְ ּ

)ה (
אידו בריאו:

)ה( די ליה ימא והוא עבד יתיה ויבשתא
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ד'
נו:
ֹאו נִ ְׁש ּ ַת ֲחוֶה וְ נִ ְכ ָר ָעה נִ ְב ְרכָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ע ֵ ׂ
ֹש ּ
בּ ּ

)ו(
דעביד יתנא:

)ו( אתון נסגוד ונגחן נחמוט קדם יי

עו:
נו ַעם ַמ ְר ִעיתוֹ וְ צֹאן יָדוֹ הַ ּיוֹ ם ִאם ְּבקֹלוֹ ִת ְׁש ָמ ּ
ינו וַ ֲאנ ְַח ּ
הוא אֱ לֹהֵ ּ
ִּכי ּ

)ז(
ארום הוא אלהנא ואנחנא עמיה ועאן רעית אידיה יומא דין אם במימריה תקבלון:

)ז(

רש"י
)ד( ותועפות  -לשון גובה כעוף המעופף:
)ו( נברכה  -לשון ויברך את הגמלים
)בראשית כד(:

משנה

)ז( היום  -בעולם הזה אם בקולו תשמעו:

– שבועות פרק ה'

בועת הַ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן נוֹ הֶ גֶ ת ָּבאֲ נ ִָׁשים ּובַ ּנ ִָׁשיםָּ ,ב ְרחוֹ ִקים ּובַ ְ ּקרוֹ ִביםַּ ,ב ְּכ ׁ ֵש ִרים
)א( ְׁש ּ ַ
ומ ּ ִפי אֲחֵ ִרים .אֵ ינוֹ
סוליםִּ ,ב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדין וְ ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְפנֵי בֵ ית ִ ּדיןִ ,מ ּ ִפי ַעצְ מוֹ ִ ּ ,
ּובַ ּ ְפ ּ ִ
חַ יָּב ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְכ ּפוֹ ר בּ וֹ ְּבבֵ ית ִ ּדיןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ ּ ,בין ִמ ּ ִפי
בועה וְ ַעל
ַעצְ מוֹ ֵּבין ִמ ּ ִפי אֲחֵ ִריםֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָּכפַ ר בּ וֹ  ,חַ יָּב .וְ חַ יָּב ַעל זְ דוֹ ן הַ ּ ְׁש ּ ָ
ומה חַ יָּב ַעל זְ דוֹ נ ָּה ,אָ ׁ ָשם
ִׁשגְ גָ ָת ּה ִעם זְ דוֹ ן הַ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן ,וְ אֵ ינוֹ חַ יָּב ַעל ִׁשגְ גָ ָת ּהֶ ּ .
ְּבכֶ סֶ ף ְׁשקָ ִלים:
רע"ב ) -א( שבועת הפקדון .באנשים
ובנשים  -איידי דתנא בשבועת העדות
באנשים ולא בנשים .תנא נמי הכא לכולהו:
בקרובים  -שבעל הפקדון קרוב לזה
שהפקדון אצלו :בפני בית דין ושלא בפני בית
דין  -אם מפי עצמו נשבע שהוציא שבועה
מפיו .או שענה אמן אחר השבועה .ואחר כך
הודה .חייב קרבן .דכתיב )ויקרא ה( וכחש
בעמיתו .כל דהו :ומפי אחרים  -ולא ענה
אמן כגון משביע אני עליך שתחזיר לי פקדון.

ואמר אין לך בידי כלום .אינו חייב עד
שיכפור בבית דין :וחכ"א וכו'  -והלכה
כחכמים :וחייב על זדון השבועה .דלא כתיב
בה ונעלם :זדון השבועה  -שזכור על הפקדון
ויודע שנתחייב על כפירתו קרבן :ועל שגגתה
עם זדון הפקדון  -שאינו יודע שחייב
בשבועה זו קרבן אבל זכור הוא שהפקדון
אצלו :בכסף שקלי'  -הקנוי בשני סלעים
דהכי כתיב גבי איל אשם )ויקרא ה( בערכך
כסף שקלים:

רע"ב ) -ב( מפני שיכול לחזור ולהודות -
אחר כפירה נמצא שבכל שבועה הוא כופר

ממון:

בועה ׁ ֶשאֵ ין
בועת הַ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן ּ ֵכיצַ ד .אָ ַמר לוֹ ֶ ּ ,תן ִלי ִפ ְקדוֹ נִ י ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ְּבי ֶָד ָךְׁ ,ש ּ ָ
)ב( ְׁש ּ ַ
ָ
ָ
ְל ָך ְבי ִָדי ,אוֹ ׁ ֶשאָ ַמר לוֹ אֵ ין ְלך ְבי ִָדיַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ך אָ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,הֲ ֵרי זֶה חַ יָּב.
יע ָעלָ יו ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמים ּ ֵבין ִּב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדין ּובֵ ין ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדין וְ כָ פַ ר,
ִה ְׁש ִּב ַ
חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ ,מה ּטַ ַעםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשיָּכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר
ּו ְלהוֹ דוֹ ת:
בועה
נו ְבי ֶָד ָךְׁ ,ש ּ ָ
נו ִפ ּקָ דוֹ ן ׁ ֶשיּ ֶׁש לָ ּ
רו לוֹ ּ ֶתן לָ ּ
יו ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ּתוֹ ְב ִעין אוֹ תוֹ  ,אָ ְמ ּ
)ג( הָ ּ
ָ
ָ
בועה ׁ ֶשאֵ ין ְלך ְבי ִָדי וְ לֹא ְלך וְ לֹא
ׁ ֶשאֵ ין לָ כֶ ם ְּבי ִָדי ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
בועה
ֹאמר ְׁש ּ ָ
יעזֶר אוֹ מֵ רַ ,עד ׁ ֶשיּ ַ
אֱל ֶ
ִ
ְל ָך ,חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תַ .ר ִּבי
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ד'
בועה ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ דֶ ּ .תן ִלי
ֹאמר ְׁש ּ ָ
בָ אַ חֲרוֹ נָהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶש ּי ַ
בועה ׁ ֶשאֵ ין ְל ָך ְבי ִָדי ,אֵ ינוֹ
ומת יָד ּגָ זֵל וַ אֲבֵ ָדה ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ְבי ֶָד ָךְׁ ,ש ּ ָ
ותשׂ ּ ֶ
ִפ ּקָ דוֹ ן ּ ְ
ָ
ומת יָד וְ גָ זֵל וַ אֲבֵ ָדה ,חַ יָּב
ותשׂ ּ ֶ
בועה ׁ ֶשאֵ ין ְלך ְבי ִָדי ִפ ּקָ דוֹ ן ּ ְ
חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
ָ
בועה ׁ ֶשאֵ ין
ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תֶ ּ .תן ִלי ִח ִּטין ּושְׂ עוֹ ִרין וְ כֻ ְּס ִמין ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ְבי ֶָדךְׁ ,ש ּ ָ
בועה ׁ ֶשאֵ ין ְל ָך ְבי ִָדי ִח ִּטין ּושְׂ עוֹ ִרין וְ כֻ ְּס ִמין,
ְל ָך ְבי ִָדי ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו אָ ַמר ִח ּטָ ה ּושְׂ עוֹ ָרה וְ כֻ ּ ֶס ֶמת,
חַ יָּב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ג( שבועה באחרונה  -אין לך בידי
ולא לך ולא לך בשבועה .והשתא קיימא
שבועה אכולהו .ואין הלכה לא כר"א ולא
כר"ש :אפילו אמר חטה ושעורה וכוסמת -
דסבר ר"מ הטוען את חברו חטה מין חטה

קאמר וכן שעורה וכן כוסמת .דכתיב )שמות
ט( והחטה והכוסמת .והוי כאילו טענו חטין
ושעורין וכוסמין .ורבנן סברי גרגיר א' של
חטה ושל שעורה ושל כוסמת קאמ' ואין
הלכה כר"מ:

רע"ב ) -ד( שאינו משלם קנס ע"פ עצמו
 וכיון דכי אודי לא מחייב כי כפר נמי לאוממונא כפר ליה :אבל משלם בושת ופגם -
הלכך ממונא כפר .ופלוגתא דרבנן ורבי
שמעון .דר"ש סבר כי אמר לי האנסת או
פיתית את בתי .קנסא קתבע מיניה שדמיו
קצובין חמשים כסף .ולא קא תבע מיניה

בושת ופגם שאין דמיו קצובים דלא שביק
אינש מידי דקייץ ותבע מידי דלא קייץ .הלכך
קנסא כפר ליה ופטור .ורבנן סברי בושת
ופגם קא תבע ליה דלא שביק איניש מידי דכי
מודה ביה לא מפטר ותבע מידי דכי מודה
ביה מפטר הלכך כיכפר ליה ממונא כפר ליה
וחייב .ואין הלכה כר"ש:

רע"ב ) -ה( המית שורך את עבדי  -קנסא
הוא דמשלם ל' סלעים אפילו אינו שוה אלא

דינר :א"ל עבדו הפלת את שיני  -קנסא הוא
שיוציא עבדו לחירות בשביל אחד מאבריו:

יתיַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אָ נִי
הוא אוֹ ֵמר לֹא אָ נ ְַס ִּתי וְ לֹא ִפ ִּת ִ
ופ ִּת ָ
)ד( אָ נ ְַס ּ ָת ּ ִ
ית אֶ ת ִּב ִּתי ,וְ ּ
רו
וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,חַ יָּבַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ רֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ְקנָס ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ  .אָ ְמ ּ
ופגָ ם ַעל ּ ִפי
לוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ְקנָס ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם בּ ׁ ֶשת ּ ְ
ַעצְ מוֹ :

הוא אוֹ ֵמר לֹא גָ נ ְַב ִּתיַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ָך אָ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,חַ יָּב.
)ה( ּגָ נ ְַב ּ ָת אֶ ת ׁשוֹ ִרי ,וְ ּ
ָ
טור .הֵ ִמית
ּגָ נ ְַב ִּתי אֲ בָ ל לֹא ָטבַ ְח ִּתי וְ לֹא ָמכַ ְר ִּתיַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ך אָ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמןָ ּ ,פ ּ
הוא אוֹ ֵמר לֹא הֵ ִמיתַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ָך אָ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,חַ יָּב .הֵ ִמית
ׁשוֹ ְר ָך אֶ ת ׁשוֹ ִרי ,וְ ּ
טור .אָ ַמר
הוא אוֹ ֵמר לֹא הֵ ִמיתַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ָך אָ נִ י וְ אָ ַמר אֵ ֵמןָ ּ ,פ ּ
ׁשוֹ ְר ָך אֶ ת ַעבְ ִ ּדי ,וְ ּ
יתי ְב ָך
הוא אוֹ ֵמר לֹא חָ בַ ְל ִּתי וְ לֹא ָעשִׂ ִ
ית ִּבי חַ בּ ּ ָ
לוֹ  ,חָ בַ ְל ּ ָת ִּבי וְ ָעשִׂ ָ
ורה ,וְ ּ
ית
ורהַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ָך אָ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,חַ יָּב .אָ ַמר לוֹ ַעבְ ּדוֹ ִ ,ה ּ ַפ ְל ּ ָת אֶ ת ִׁשנִּ י וְ ִס ּ ִמ ָ
חַ בּ ּ ָ
ָ
יתיַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ך אָ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן,
הוא אוֹ ֵמר לֹא ִה ּ ַפ ְל ִּתי וְ לֹא ִס ּ ִמ ִ
אֶ ת ֵעינִ י ,וְ ּ
טור .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ  ,חַ יָּב .וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ַעל ּ ִפי
ּ ָפ ּ
טור:
ַעצְ מוֹ ָ ּ ,פ ּ
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גמרא

– שבועות דף לח' ע"ב

אנסת ופתית את בתי כו' :אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מאי
טעמא דרבי שמעון הואיל ועיקר קנס הוא תובע אמר רבא משל דרבי
שמעון למה הדבר דומה לאדם שאמר לחבירו תן לי חטין ושעורין וכוסמין
שיש לי בידך אמר לו שבועה שאין לך בידי חטין ואשתכח דחטין הוא
דלית ליה הא שעורין וכוסמין אית ליה דפטור דכי אשתבע אחטין
אקושטא משתבע אמר ליה אביי מי דמי התם בחטין קא כפר ליה בשעורין
וכוסמין לא קא כפר ליה הכא בכולה מילתא הוא דקא כפר ליה הא לא
דמיא אלא לאומר לחבירו תן לי חטין ושעורין וכוסמין שיש לי בידך
שבועה שאין לך בידי כלל ואשתכח חטין הוא דלית ליה הא שעורין
וכוסמין אית ליה דמיחייב אלא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן לדברי רבן
שמעון קנס הוא תובע ולא בושת ופגם לדברי חכמים אף בושת ופגם הוא
תובע במאי קא מיפלגי אמר רב פפא ר"ש סבר לא שביק איניש מידי דקיץ
ותבע מידי דלא קיץ ורבנן סברי לא שביק מידי דכי מודה ביה לא מיפטר
ותבע מידי דכי מודה ביה מיפטר:
רש"י על הגמרא
ועיקר קנס הוא תובע  -עיקר תביעתו על
הקנס היא ואע"ג דבושת ופגם נמי בכלל
כפירה נינהו לא מיחייב עלייהו כדמפרש
ואזיל :הכא בכולה מילתא כפר ליה  -דהא

זוהר

לא אנסתי קאמר והבושת ופגם בכלל כפירה:
הא לא דמיא  -קשיא דאביי הוא דקמסיק
למילתיה:

– קדושים דף פז' ע"ב

אֲתר
לו ַעל הַ ָ ּדם .הָ א ְּבכַ ּ ָמה ַ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח ְק ָרא וְ אָ ַמר) ,ויקרא יט( לֹא תֹ ְ
אכ ּ
יה .וְ כָ ל חַ ד וְ חַ ד ְּב ִא ְת ּגַ ְליָיא .אֲבָ ל הַ אי
מוהָ חַ בְ ַר ּיָיא ,וְ כָ ל הָ נֵי ְק ָראֵ י אֲבַ ְת ֵר ּ
ְּ
אוק ּ
שיבָ הׂ ֵ ,שיבָ ה
קום וְ גוֹ 'ִ .מ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
ְק ָרא ִאית ְל ִא ְת ָע ָרא ּ ֵב ּ
יהּ ִ ,ד ְכ ִתיב ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂשיבָ ה ּ ָת ּ
יומא )מכאן דבעי בר נש
קוםִ ,מ ָּכאן ְ ּדבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ֵמיקָ ם ְּב ִק ּ ּ ָ
ְּדאוֹ ַריְ ָ
יתא ְס ָתםָ ּ .ת ּ
נונָא )ס"א ייסא( סָ בָ אַּ ,כד ֲהוָ ה חָ ֵמי סֵ פֶ ר
למיקם( ִמ ּקָ ֵמי סֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה ,וְ הָ ִכי ַרב הַ ְמ ּ
קום) .כד הוה חמי חומש דאורייתא הוא
ּתוֹ ָרה ,הֲוָ א קָ ם ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
יה ,וְ אָ ַמר ִמ ּ ְפנֵי ֵ ׂשיבָ ה ּ ָת ּ
קם מקמיה( )ס"א עביד ליה הדורא( )והוי אמר והדרת פני זקן( ְּכגַ וְ ונָא ָ ּדאָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש
יומא )נ"א בדיוקנא(
יהו קָ ִאים ְּב ִק ּ ּ ָ
יה ְלקַ ּ ֵמ ּ
יומ ּ
ְל ֵמיקָ ם ְּב ִק ּ ּ ֵ
יה ְד ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ םְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
ישא ִע ָּלאָ הִּ ,ד ְכ ִתיב
ישא ִע ָּלאָ ה .וְ ָר ַמז ְלכַ ֲהנָא ִע ָּלאָ ה )ס"א והכא רמיז לעתיקא( קַ ִ ּד ׁ ָ
קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו ְּב ָע ְל ָמא .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,מ ָּכאן ֶר ֶמז ְלתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּבכְ ָתב
וְ הָ ַד ְר ּ ָת ּ ְפנֵי זָקֵ ןּ ְ ,ד ִא ּ
וְ ֶר ֶמז ְלתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ד'
רו
הוא ְ ּדאָ ָתאִ ,מ ּ ְפ ֵני ֵ ׂ
קוםְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְתעֲ ּ
שיבָ ה ּ ָת ּ
תו ּ ָתנֵינָן ,הַ אי ְק ָרא ִל ְד ָר ׁ ָשא ּ
וְ ּ
יה ְלבַ ר נ ָׁשַ ,עד לָ א יִ ְס ּ ָתלַ ק
קום ,אַ זְ הַ ר לֵ ּ
יה חַ ְב ַר ּיָיאִ ,מ ּ ְפנֵי ֵ ׂ
ּ ֵב ּ
שיבָ ה ּ ָת ּ
יה ,אֲבָ ל
דורא לֵ ּ
הוא ִה ּ ּ ָ
קום ְּב ִק ּ ּ ָ
ְּב ִס ּ ָ
יומא ָטבָ א ְּב ָע ְל ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּד ֵדין ּ
יבותאּ ִ ,דיְ ּ
ְ
יהו ִסיב וְ לָ א י ִָכיל ְל ֶמהֱוִ י
ְלסוֹ ף יוֹ מוֹ י לֵ ית ְׁשבָ חָ א לֵ ּ
יה ְל ַּבר נ ָׁש ָּכל ַּכךַּ ,כד ִא ּ
מה ַמ ְל ָּכא צָ וַ וח
ושלֹ ֹ
יהו ַטבְׁ ּ .
תוקפֵ ּ
יהו ְּב ּ ְ
יש .אֶ ָּלא ְׁשבָ חָ א ִ ּדילֵ ּ
ִּב ׁ
יה ,וְ ִא ּ
יהַּ ,כד ִא ּ
וְ אָ ַמר) ,משלי כ( ּגַ ם ְּב ַמעֲ לָ לָ יו יִ ְתנ ּ ֶַכר נ ַָער וְ גוֹ 'ְּ .כגַ וְ ונָא ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,קהלת יב( ּוזְ כוֹ ר
חורוֹ ֶת ָ
יך .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,וַ ַ ּדאי )הכי הוא( אוֹ ְרחָ א ָ ּדא
אֶ ת בּ וֹ ְראֶ ָך ִּב ֵ
ימי ְּב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא:
ְמתֻ ּקָ נָא קָ ָמן ,וְ הַ אי אוֹ ְרחָ א ְ ּד ּ ְ
יך ּ
ְ
ְ
יקים וְ ֶד ֶרך ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ דַ .מאי ִּכי
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים א( ִּכי יוֹ ֵד ַע יְ ָי' ֶ ּד ֶרך צַ ִ ּד ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא יוֹ ֵד ַע וְ אַ ְׁש ּגַ ח ְּבאָ ְרחָ א ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיאְ ,לאוֹ ָטבָ א
יוֹ ֵד ַע יְ ָי' .אֶ ָּלאְ ּ ,
יך ּ
ְ
ובגִ ין ָּכךַ ,מאן ְ ּדנ ִָפיק
הוְ ּ .
הוְ ּ ,
יהו ְלנ ְַט ָרא ְל ּ
הוא אָ זִ יל קַ ּ ַמיְ ּ
הו ,וְ ּ
ולאַ ּגָ נָא ְל ּ
ְל ּ
ְ
יהו.
הוא ,וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ ַתף לֵ ּ
ְלאָ ְרחָ א ָּב ֵעי ְ ּד ִלהֱוִ י הַ ִהיא אָ ְרחָ א ְ ּד ּ ְ
יה ַּב ֲה ַדיְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
יקים וְ ֶד ֶרך ְר ׁ ָש ִעים ּתֹאבֵ דִ .היא ִמ ּגַ ְר ָמ ּה,
ובגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִתיבִּ ,כי יוֹ ֵד ַע יְ ָי' ֶ ּד ֶר ְך צַ ִ ּד ִ
ְּ
ְ
הוא אָ ְרחָ א ִ ּד ְלהוֹ ן,
הוא לָ א )דף פ"ח ע"א( ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע לֵ ּ
ְּבגִ ין ְ ּד ּ ְ
יה ְלהַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
וכ ִתיב אֹ ַרחַ ,מה ּ ֵבין הַ אי ְלהַ אי .אֶ ָּלאּ ֶ ,ד ֶרךְ:
ְ
יהוְּ :כ ִתיב ֶ ּד ֶרךְ ּ ,
וְ לָ א אָ זִ יל ַּב ֲה ַדיְ ּ
ירא )דא
יהו ִא ְת ּ ְפ ַתח ִמן זִ ְמנָא זְ ֵע ָ
סולֵ י ְּבנֵי נ ׁ ָ
לו ָּבהּ  .אֹ ַרחּ ְ :ד ִא ּ
ָשא אָ זְ ּ
ִד ְׁשאָ ר קַ ְר ּ
תיב) ,משלי ד(
ארח כמה דאת אמר )איוב ל"ד( וארח לחברה עם פעלי און( וְ ַעל אָ ְרחָ א ָ ּדא ְּכ ִ
יקים ְּכאוֹ ר נֹגַ ּה הוֹ לֵ ְך וָ אוֹ ר ַעד נְכוֹ ן הַ ּיוֹ ם .אָ ֵמן ּ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹ ן:
וְ אֹ ַרח צַ ִ ּד ִ
ְ
ָּב ּ ְ
רוך יְ ָי' ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן .יִ ְמלוֹ ך יְ ָי' ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ד'
)ג( היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר או שהיה אוכל וקראהו חבירו
לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו וחזר הואיל ושינה מקומו צריך לברך למפרע על מה
שאכל וחוזר ומברך בתחלה המוציא ואחר כך יגמור סעודתו:
)ד( חברים שהיו יושבים לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת כלה אם הניחו שם זקן או
חולה חוזרין למקומן וגומרין סעודתן ואינן צריכין לברך שנייה ואם לא הניחו שם אדם
כשהן יוצאין צריכין ברכה למפרע וכשהן חוזרין צריכין ברכה לכתחלה:
)ה( וכן אם היו מסובין בשתיה או לאכול פירות שכל המשנה מקומו הרי פסק אכילתו
ולפיכך מברך למפרע על מה שאכל וחוזר ומברך שנייה לכתחלה על מה שהוא צריך
לאכול והמשנה מקומו מפינה לפינה בבית אחד אינו צריך לחזור ולברך אכל במזרחה
של תאנה ובא לאכול במערבה צריך לחזור ולברך:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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