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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ד'
תורה -
)טז( הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְמצַ וְ ּ ָך
ית אוֹ ָתם ְּבכָ ל ְלבָ ְב ָך
וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת וְ ָעשִׂ ָ

דברים פרק כו'

לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ֶּלה וְ אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים
ש ָך) :טז( הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְמצַ וְ ּ ָך
ּובְ כָ ל נַפְ ׁ ֶ

ובכָ ל נ ְַפ ׁ ֶש ָך:
ית אוֹ ָתם ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ּ ְ
לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ חֻ ִ ּקים ָהאֵ ּלֶ ה וְ אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ִטים וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת וְ ָעשִׂ ָ
)טז( יוֹ ָמא הָ ֵדין יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְמפַ ְ ּק ָד ְך ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ְקי ַָמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וְ יָת ִ ּדי ַנ ּיָא וְ ִת ּ ַטר וְ ַת ְע ּ ֵבד י ְָתהוֹ ן ְּבכָ ל ִל ָּב ְך ו ְּבכָ ל
נ ְַפ ׁ ָש ְך:

)יז( אֶ ת יְ הֹוָ ה הֶ א ֱַמ ְר ּ ָת הַ ּיוֹ ם ִל ְהיוֹ ת ְל ָך לֵ אל ִֹהים וְ לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו וְ ִל ְׁשמֹר חֻ ּקָ יו
ֱמ ְר ּ ָת הַ ּיוֹ ם ִל ְהיוֹ ת ְל ָך לֵ אל ִֹהים
ומ ְׁש ּ ָפ ָטיו וְ ִל ְׁשמ ַֹע ְ ּבקֹלוֹ ) :יז( אֶ ת יְ הֹוָ ה הֶ א ַ
ומצְ וֹ ָתיו ּ ִ
ִּ

ומצְ וֹ ָתיו ּ ִ
וְ לָ לֶ כֶ ת ִ ּב ְד ָרכָ יו וְ ִל ְׁשמֹר חֻ ּקָ יו ּ ִ
הוֵי
ומ ְׁש ּפָ ָטיו וְ ִל ְׁשמ ַֹע ְ ּבקֹלוֹ ) :יז( יָת יְ ָי ח ֲַט ְב ּ ָת יוֹ ָמא ֵדין ְל ֵמ ֱ
ימ ֵר ּה:
לָ ְך לֶ אֱלָ ּה וְ ִל ְמהַ ְך ְּבאָ ְרחָ ן ְ ּד ָת ְקנָן קֳ ָדמוֹ ִהי ו ְּל ִמ ּ ַטר ְקיָמוֹ ִהי ו ִּפ ּקוֹ דוֹ ִהי וְ ִדינוֹ ִהי ו ְּלקַ ָּבלָ א ְב ֵמ ְ

ֲשר ִ ּד ּ ֶבר לָ ְך וְ ִל ְׁשמֹר ָּכל
)יח( וַ יהֹוָ ה הֶ א ֱִמי ְר ָך הַ ּיוֹ ם ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ַעם ְסג ָֻּלה ַּכא ׁ ֶ
ֲשר ִ ּד ּ ֶבר לָ ְך וְ ִל ְׁשמֹר ָּכל
ִמצְ וֹ ָתיו) :יח( וַ יהֹוָ ה הֶ א ֱִמ ְיר ָך הַ ּיוֹ ם ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ַעם ְסגֻלָּ ה ַּכא ׁ ֶ
ִמצְ וֹ ָתיו:

)יח( וַ י ָי חָ ְטבָ ְך יוֹ ָמא ֵדין ְל ֶמ ֱהוֵי לֵ ּה ְל ַעם חַ ִּביב ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל לָ ְך ו ְּל ִמ ּ ַטר ָּכל ּ ִפ ּקוּדוֹ ִהי:

ול ִת ְפאָ ֶרת וְ ִל ְהי ְֹת ָך
ול ׁ ֵשם ּ ְ
ֲשר ָע ָ ׂשה ִל ְת ִה ָּלה ּ ְ
ול ִת ְּת ָך ֶע ְליוֹ ן ַעל ָּכל הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
)יט( ּ ְ
ָ
ָ
דש לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ַּכ ׁ ֶ
ַעם קָ ׁ
שה
ֲשר ָע ָ ׂ
ול ִת ְּתך עֶ ְליוֹ ן ַעל ָּכל הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
אֲשר ִ ּד ּ ֵבר) :יט( ּ ְ

דש לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
שר ִ ּד ּ ֵבר) :יט( ו ְּל ִמ ְּתנ ְָך ִע ָּלאָ ה ַעל
יך ַּכ ֲא ׁ ֶ
ול ִת ְפאָ ֶרת וְ ִל ְהי ְֹת ָך ַעם קָ ׁ
ול ׁ ֵשם ּ ְ
ִל ְת ִהלָּ ה ּ ְ
ְ
ְ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ך ְּכ ָמא ִדי ַמ ִּליל:
יש ָ
ָּכל ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי עֲ בַ ד ְלתֻ ְׁש ָּבחָ א ו ְּל ׁשוּם וְ ִל ְרב ּו ו ְּל ֶמהֱוָ ך ַעם קַ ִ ּד ׁ

אֲשר
משה וְ זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הָ ָעם לֵ אמֹר ׁ ָשמֹר אֶ ת ָּכל הַ ּ ִמצְ וָ ה ׁ ֶ
ֶׁ
כז )א( וַ יְ צַ ו
משה וְ זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הָ ָעם לֵ אמֹר ׁ ָשמֹר אֶ ת ָּכל
ֶׁ
אָ ֹנ ִכי ְמצַ וֶ ּ ה אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם) :א( וַ יְ צַ ו
הַ ּ ִמצְ וָ ה ֲא ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ֶ ּוה אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם:

ימר ַטר יָת ָּכל
ֹשה וְ סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ַע ּ ָמא ְל ֵמ ָ
)א( וּפַ ִּקיד מ ׁ ֶ

ּ ַת ְפקֶ ְד ּ ָתא ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ּקֵ ד י ְָתכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין:

רו אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן לָ ְך
יך נ ֵ
)ב( וְ הָ יָה ַּב ּיוֹ ם א ׁ ֶ
ֲשר ּ ַת ַע ְב ּ
מ ָת ְל ָך אֲבָ נִ ים גְּ דֹלוֹ ת וְ ַ ׂ
וַ הֲ קֵ ֹ
רו אֶ ת
ש ְד ּ ָת אֹ ָתם ַּב ּ ִׂשיד) :ב( וְ הָ ָיה ַּב ּיוֹ ם אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ַע ְב ּ

הַ יּ ְַר ֵ ּדן אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ש ְד ּ ָת אֹ ָתם ַּב ּ ִׂשיד:
יך ֹנ ֵתן לָ ְך וַ הֲ קֵ מ ָֹת ְל ָך ֲאבָ נִ ים גְּ דֹלוֹ ת וְ ַ ׂ
)ב( וִ יהֵ י ְּביוֹ ָמא ִ ּדי ַת ְע ְּבר ּון יָת י ְַר ְ ּדנָא ְלאַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך ו ְּת ִקים לָ ְך אַ ְבנִ ין ַר ְב ְר ִבין ו ְּתסוֹ ד י ְָתהוֹ ן
ידא:
ְּב ִס ָ

רש"י
)טז( היום הזה ה' אלהיך מצוך  -בכל יום
יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטוית
עליהם :ושמרת ועשית אותם  -בת קול
מברכתו הבאת בכורים היום תשנה לשנה
הבאה:
)יז( האמרת והאמירך  -אין להם עד מוכיח
במקרא ולי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה
הבדלתי לך מאלהי עובדי כוכבים להיות לך
לאלהים והוא הפרישך אליו מעמי הארץ
להיות לו לעם סגולה ומצאתי להם עד והוא
לשון תפארת כמו יתאמרו כל פועלי און:

)יח( כאשר דבר לך  -והייתם לי סגולה:
)יט( ולהיותך עם קדוש וגו' כאשר דבר.
והייתם לי קדושים:
)א( שמור את כל המצוה  -לשון הווה
גרדנ"ט בלע"ז )אים צו היטען .צו
בעאבאכטען(:
)ב( והקמות לך  -בירדן ואחר כך תוציאו
משם אחרות ותבנו מהן מזבח בהר עיבל
נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היו שנים
עשר בירדן וכנגדן בגלגל וכנגדן בהר עיבל
כדאיתא במסכת סוטה:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ד'
נביא

– ישעיה פרק ס' טז'-כא'

יע ְך וְ ֹגאֲלֵ ְך
)טז( וְ ָינ ְַק ְּת חֲלֵ ב ּגוֹ יִ ם וְ ׁשֹד ְמלָ ִכים ִּתינ ִָקי וְ י ַָד ַע ְּת ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה מוֹ ִׁש ֵ
אֲ ִביר יַעֲ קֹב) :טז( ותסבעין נכסי עממיא ובבזת מלכין תתפנקין ותידעין ארי אנא יי פרקיך ומשיזביך
תקיפא דיעקב:

ֹשת
)יז( ּ ַתחַ ת הַ נְּ ֹח ׁ ֶשת אָ ִביא זָהָ ב וְ ַתחַ ת הַ ַּב ְרזֶל אָ ִביא כֶ סֶ ף וְ ַתחַ ת הָ ֵעצִ ים נְ ח ׁ ֶ
וְ ַתחַ ת הָ אֲבָ נִ ים ַּב ְרזֶל וְ ַ ׂש ְמ ִּתי ְפקֻ ָ ּד ֵת ְך ׁ ָשלוֹ ם וְ נֹגְ ַ ׂ ְ
שיִ ך צְ ָדקָ ה) :יז( חלף נחשא דבזו מניך
ירושלם איתי דהבא וחלף ברזלא איתי כספא וחלף אעיא נחשא וחלף אבניא ברזלא ואשוי פרנסך שלם
ושלטוניך בזכו:

ועה חוֹ מ ַֹתיִ ְך
בולָ יִ ְך וְ קָ ָראת יְ ׁש ּ ָ
)יח( לֹא יִ ּ ׁ ָש ַמע עוֹ ד חָ ָמס ְּבאַ ְרצֵ ְך ׁשֹד וָ ׁ ֶשבֶ ר ִּבגְ ּ
לה) :יח( לא ישתמע עוד חיטפא בארעיך בזא ותבירא בתחומיך ויערעון פורקן על שורך
וש ָע ַריִ ְך ְּת ִה ָּ
ּ ְׁ
ועל תרעך יהון משבחין:

ולנֹגַ ּה הַ יּ ֵָרחַ לֹא י ִָאיר לָ ְך וְ הָ יָה לָ ְך
)יט( לֹא יִ ְהיֶה ָּל ְך עוֹ ד הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְלאוֹ ר יוֹ ָמם ּ ְ
יְ הֹוָ ה ְלאוֹ ר עוֹ לָ ם וֵאלֹהַ יִ ְך ְל ִת ְפאַ ְר ּ ֵ ְ
תך) :יט( לא תצטרכין לניהור שמשא ביממא ואף לא
לזיהור סיהרא בליליא ויהי ליך יי לניהור עלם ואלהך לתושבחתיך:

ירחֵ ְך לֹא יֵאָ סֵ ף ִּכי יְ הֹוָ ה יִ ְהיֶה ָּל ְך ְלאוֹ ר עוֹ לָ ם
)כ( לֹא יָבוֹ א עוֹ ד ִׁש ְמ ׁ ֵש ְך וִ ֵ
ְ
מי אֶ ְבלֵ ך) :כ( לא תבטל עוד מלכותיך ויקריך לא יעדי ארי יי יהי ליך לניהור עלם
מו יְ ֵ
וְ ׁ ָש ְל ּ
וישלמון יומי אבליך:

יר ׁש ּו אָ ֶרץ נֵצֶ ר ַמ ּ ָט ַעו \} ַמ ּטָ ַעי\{ ַמעֲ ֵ ׂשה י ַָדי
יקים ְלעוֹ לָ ם יִ ְ
)כא( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ ִ ּד ִ
פאֵ ר) :כא( ועמיך כולהון זכאין לעלם יחסנון ארעא ניצבא דחדותי עובד גבורתי לאשתבחא:
ְל ִה ְת ּ ָ
רש"י
)טז( ושד מלכים  -לשון שדים ותינקי יורה
עליו:
)יז( תחת הנחשת  -שנטלו ממך .ושמתי
פקודתך שלום  -ואשוי פרנסך שלם ושלטוניך
בזכו .פקודתך  -פקידים שלך ,ורבותינו אמרו
הפקודות שבאו עליך בגלותך והנוגשים
שדחקוך יהיו לך לשלום ולצדקה:

כתובים

)יט( לא יהיה לך עוד  -לא תצטרכי לאור
השמש:
)כ( לא יאסף  -לשון אספו נגהם )יואל ב(
הכניסו אורם:
)כא( להתפאר  -שאהיה מתפאר בם
פורוונטי"ר בלע"ז:

 -תהילים פרק צה' ח'-יא' פרק צו' א'-ב'

אַ ל ּ ַת ְק ׁש ּו ְלבַ ְבכֶ ם ִּכ ְמ ִריבָ ה ְּכיוֹ ם ַמ ּ ָסה ַּב ּ ִמ ְד ָּבר:

)ח(
היך יומא דנסיתון אלהא במדברא:

או פָ עֳ ִלי:
)ט ( ׁ ֶ
נונִ י ּגַ ם ָר ּ
אֲשר נִ ּס ּונִ י אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם ְּבחָ ּ

)ח( לא תקשון לבכון היך במצותא

)ט( די נסיאו יתי אבהתכון בחנו יתי לחוד

חמון עובדי:

עו ְד ָרכָ י:
קוט ְּבדוֹ ר וָ אֹ ַמר ַעם ּת ֵֹעי לֵ בָ ב הֵ ם וְ הֵ ם לֹא י ְָד ּ
אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה אָ ּ

) י(
ארבעין שנין מאסית בדרא במדברא ואמרית עמא דטעותא בלבהון הנון ואנון לא ידעו ארחי:
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ד'
נוחָ ִתי:
)יא( א ׁ ֶ
ֹאון אֶ ל ְמ ּ
ֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְבאַ ּ ִפי ִאם יְ ב ּ

)יא( דקימית בתקוף רוגזי אם יעלון לניח

בית מקדשי:

ירו לַ יהֹוָ ה ָּכל הָ אָ ֶרץ:
ירו לַ יהֹוָ ה ִׁשיר חָ ָד ׁש ִׁש ּ
ִׁש ּ

)א (
שבחו אנגלי מרומא שבחו קדם יי כל צדיקי ארעא:

)א( שבחו קדם יי תושבחתא חדתא

ועתוֹ :
רו ִמ ּיוֹ ם ְליוֹ ם יְ ׁש ּ ָ
כו ְׁשמוֹ ַּב ּ ְשֹ ּ
ירו לַ יהֹוָ ה ָּב ְר ּ
ִׁש ּ

)ב(
בשרון מיומא ליומא פורקניה:

)ב( שבחו קדם יי בריכו שמיה

רש"י
)ט( בחנוני  -חנם .גם ראו פעלי  -במצרים:
)י( ארבעים שנה  -קטתי בהם ,רבתי עמהם
לשון נקטה נפשי בחיי )איוב י( נלחמתי בם
ארבעים שנה להמיתם במדבר כי אמרתי
תועי לבב הם:

משנה

)יא( אל מנוחתי  -לארץ ישראל ולירושלים
אשר קראתים מנוחה שנאמר )תהלים קלב(
זאת מנוחתי עדי עד:
)א( שיר חדש  -מזמור זה על העתיד וסופו
מוכיח כי בא לשפוט את הארץ ,בכל מקום
שיר חדש על העתיד:

– שבועות פרק ו'

רוטה .וְ ִאם אֵ ין
בועת הַ ַ ּדיָּנִ ין ,הַ ּ ַטעֲ נָה ְׁש ּ ֵתי כֶ סֶ ף וְ הַ הוֹ ָדאָ ה ְּב ׁ ָשוֶ ה ְפ ּ ָ
)א( ְׁש ּ ַ
ָ
ָ
טורֵ ּ .כיצַ דְׁ ,ש ּ ֵתי כֶ סֶ ף ִלי ְבי ֶָדך ,אֵ ין ְלך ְבי ִָדי אֶ ָּלא
הַ הוֹ ָדאָ ה ִמ ּ ִמין הַ ּ ַטעֲ נָהָ ּ ,פ ּ
ָ
ָ
רוטה ,חַ יָּב.
רוטה ִלי ְבי ֶָדך ,אֵ ין ְלך ְבי ִָדי אֶ ָּלא ְפ ּ ָ
ופ ּ ָ
טורְׁ .ש ּ ֵתי כֶ סֶ ף ְ
ְפ ּ ָ
רוטהָ ּ ,פ ּ
ָ
ָ
ָ
ָ
טורָ .מנֶה ִלי ְבי ֶָדך ,אֵ ין ְלך ְבי ִָדי אֶ ָּלא ח ֲִמ ּ ִׁשים
ָמנֶה ִלי ְבי ֶָדך ,אֵ ין ְלך ְבי ִָדיָ ּ ,פ ּ
ָ
טורִ ,מ ּ ְפנֵי
ִּדינָר ,חַ יָּבָ .מנֶה ְלאַ ָּבא ְבי ֶָד ָך ,אֵ ין ְלך ְבי ִָדי אֶ ָּלא ח ֲִמ ּ ִׁשים ִ ּדינָרָ ּ ,פ ּ
הוא ְכ ֵמ ִׁשיב אֲבֵ ָדה:
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -א( שבועות הדיינין  -השבועה
שהדיינים משביעים ע"י הודאה במצת
הטענה צריך שלא תהא הטענה פחות משתי
מעות כסף .שהוא שליש דינר שהדינר שש
מעות והוא משקל צ"ו שעורו' בינוניות נמצאו
שתי מעות משקל ל"ב שעורות :וההודאה -
שמחייבתו לישבע לא תהא פחות משוה
פרוטה .שאם היה מה שכפר לו פחות משתי
כסף ,או מה שהודה פחות משוה פרוטה .אינו
חייב שבועה דאורייתא נקיט חפצא בידי' כגון
ספר תורה .או תפילין כשנבע .והמחוייב
שבועת היסת לא נקט הנשבע חפצא בידיה.
אלא חזן הכנסת או המשביע נקיט חפצא
בידיה בשעה שחבירו נשבע לו .ושלשה מיני
שבועות הן דאורייתא ולא יותר .המודה
במקצת הטענה .ומי שעד אחד מעיד כנגדו
שהוא נשבע להכחיש העד ושבועת השומרים.

וכל שאר שבועות הנזכרים במשנה .הם
בתקנת חכמים .והם כעין של תורה בנקיטת
חפץ .ואין הפרש בין שבועה דאורייתא
לשבועות הנזכרות במשנה אלא שהמחוייב
שבוע' דאורייתא ולא רוצה לישבע בין דין
יורדין לנכסיו ונפרעים ממנו משלם.
והמחוייב שבועה מדבריהם בתקנת חכמים
ולא רוצה לישבע .משמתין אותו עד שיפרע
או עד שישבע .ואם עמד בנדויו ל' יום ולא
רצה לישבע .ולא לשלם .מכין אותו מכת
מרדות ומתירין לו נדויו והולך לו .ואין יורדין
לנכסיו :אין לך בידי אלא פרוטה פטור -
שאין ההודאה ממין הטענה שזה טענו כסף.
וזה הודה לו נחושת ודוקא שלא טענו אל
אמשקל שתי מעות כסף או יותר .אבל אם
טענו מטבע כסף .וזה הודה לו נחושת ודוקא
שלא טענו אלא משקל שתי מעות כסף או
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יותר .אבל אם טענו מטבע כסף .הרי הודה
לו במטבע :שתי כסף ופרוטה  -קא סבר
טענו חטים ושעורים והודה לו על אחת מהן
חייב :מפני שהוא כמשיב אבידה  -שהוא
פטור משבועה .כדתנן גיטין )דף מח( המוצא

מציאה לא ישבע מפני תקון העולם .ודוקא
כשאין הבן טוען ודאי מנה לאבי בידך אלא
שמא אבל טענו ודאי ואמר הוא לא היה לו
אצלי אלא חמשים חייב שבועה דאורייתא
דאין זה משיב אבידה:

רע"ב ) -ב( מנה לי בידך .ואמר לו הן
ובפני עדים  -וכגון שאמ' אתם עידי דשוב
אינו יכול לטעון משטה הייתי בך :פטור -
משבועה דאורייתא אבל משביעין אותו היסת:

אין לך בידי  -לא היו דברים מעולם :חייב
 לשלם .ואינו נאמן בשבועה שהרי הוחזקכפרן .והוא שכפר בבית דין אבל שלא בבית
דין לא הוחזק כפרן:

רע"ב ) -ג( אלא לטרא כסף פטור  -שאין
כאן הודאה ממין הטענה :לתך  -חצי כור
ט"ו סאין :כדי שמן  -כדים מלאים שמן:
והודה לו בקנקנים  -כדים רקים בלא שמן:
הואיל והודה במקצת הטענה  -דהוה ליה
כמו טענו חטין ושעורין והודה לו באחד מהן
והלכה כאדמון .אבל אין הלכה כרבן גמליאל
דמחייב בטענו חטין והודה לו בשעורים:

פטור  -משבועה דאורייתא .לא על
הקרקעות ולא על הכלים .שאין הודאת
קרקעות מביאתו לידי שבועה .שאין דין
שבועה בקרקעות :הודה במקצת כלים -
דאיכא הודאה וכפירה בלאו קרקעות .חייב
לישבע אף על הקרקעות על ידי גלגול
שבועה :זוקקין  -גוררין:

ֵהו ִלי .נְ ַת ִּתיו
)ב( ָמנֶה ִלי ְבי ֶָד ָך ,אָ ַמר לוֹ )בִ ְפנֵי ֵע ִדים( הֵ ןְ .ל ָמחָ ר אָ ַמר לוֹ ְּתנ ּ
ֵהו ִלי אֶ ָּלא
טור .אֵ ין ְל ָך ְבי ִָדי ,חַ יָּבָ .מנֶה ִלי ְבי ֶָד ָך ,אָ ַמר לוֹ הֵ ן ,אַ ל ְּת ְּתנ ּ
לָ ְךָ ּ ,פ ּ
נְת ִּתיו לָ ָך ,חַ יָּבִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ִל ְּתנוֹ )לוֹ (
ֵהו ִליַ .
ְב ֵע ִדיםְ .ל ָמחָ ר אָ ַמר לוֹ ְּתנ ּ
ְב ֵע ִדים:

טורִּ .דינַר זָהָ ב
)ג( ִל ְט ָרא זָהָ ב י ֶׁש ִלי ְבי ֶָד ָך ,אֵ ין ְל ָך ְבי ִָדי אֶ ָּלא ִל ְט ָרא כֶ סֶ ףָ ּ ,פ ּ
רוטה ,חַ יָּב,
יסית ּופֻ נְ ְ ּדיוֹ ן ּופְ ּ ָ
וט ִר ִ
י ֶׁש ִלי ְבי ֶָד ָך ,אֵ ין ְל ָך ְבי ִָדי אֶ ָּלא ִ ּדינַר ּ ֶכסֶ ף ּ ְ
בואָ ה י ֶׁש ִלי ְבי ֶָד ָך ,אֵ ין ְל ָך ְבי ִָדי אֶ ָּלא לֶ ֶת ְך
ׁ ֶשהַ כּ ֹל ִמין ַמ ְט ּ ֵב ַע אֶ חָ ת .כּ וֹ ר ְּת ּ
ְ
ָ
ָ
טור .כּ וֹ ר ּ ֵפרוֹ ת י ֶׁש ִלי ְבי ֶָדך ,אֵ ין ְלך ְבי ִָדי אֶ ָּלא לֶ ֶתך ִק ְטנִ ית ,חַ יָּב,
ִק ְטנִ יתָ ּ ,פ ּ
טור .וְ ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
ׁ ֶשהַ ִּק ְטנִ ית ִּב ְכלָ ל ּ ֵפרוֹ תְ .ט ָענוֹ חִ ִּטין ,וְ הוֹ ָדה לוֹ ִבשְׂ עוֹ ִריםָ ּ ,פ ּ
ְמחַ יֵּב .הַ ּטוֹ עֵ ן לַ חֲבֵ רוֹ ְּבכַ ֵ ּדי ׁ ֶש ֶמן וְ הוֹ ָדה לוֹ ְבקַ נְ קַ נִּ ים ,אַ ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר ,הוֹ ִאיל
וְ הוֹ ָדה לוֹ ִמ ְקצָ ת ִמ ּ ִמין הַ ּ ַטעֲ נָה ,יִ ּ ׁ ָשבֵ ַע .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין הַ הוֹ ָדאָ ה ִמ ּ ִמין
הַ ּ ַטעֲ נָה .אָ ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,רוֹ אֶ ה אֲנִ י אֶ ת ִ ּדבְ ֵרי אַ ְדמוֹ ןְ .ט ָענוֹ כֵ ִלים
טור.
וְ קַ ְרקָ עוֹ ת ,וְ הוֹ ָדה בַ ּ ֵכ ִלים וְ כָ פַ ר בַ ּקַ ְרקָ עוֹ תַּ ,ב ּקַ ְרקָ עוֹ ת וְ כָ פַ ר ַּב ּ ֵכ ִליםָ ּ ,פ ּ
טורְּ .ב ִמ ְקצָ ת הַ ּ ֵכ ִלים ,חַ יָּבֶ ׁ ,שהַ ּנְ כָ ִסים ׁ ֶשאֵ ין לָ הֶ ם
הוֹ ָדה ְב ִמ ְקצָ ת הַ ּקַ ְרקָ עוֹ תָ ּ ,פ ּ
יות ִל ּ ׁ ָשבַ ע עֲ לֵ יהֶ ן:
יות זוֹ ְק ִקין אֶ ת הַ נְּ כָ ִסים ׁ ֶשיּ ֵׁש לָ הֶ ן אַ ח ֲָר ּ
אַ ח ֲָר ּ

יעין אֶ ת הַ ּקָ טָ ן ,אֲ בָ ל
)ד( אֵ ין נִ ְׁש ָּב ִעין ַעל ַטעֲ נַת חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ,וְ אֵ ין ַמ ְׁש ִּב ִ
נִ ְׁש ָּב ִעים לַ ּקָ ָטן וְ לַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש:
רע"ב ) -ד( אין נשבעין על טענת חרש -
כגון שטענו חרש ברמיזה .דחרש שאמרו
חכמים בכל מקום אינו שומע ואינו מדבר:
וטענת קטן  -כגון שטוענו קטן .דאמר קרא
כי יתן איש אל רעהו ואין בנתינת קטן כלום.

]והחרש[ והשוטה כקטן הוא .ודוקא שבועה
דאורייתא .הוא שאין נשבעין על טענת קטן.
אבל שבועת היסת חייבין לישבע על טענתו:
אבל נשבעין לקטן ולהקדש  -הבא ליפרע
מנכסי קטן לא יפרע אלא בשבועה .וכן
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המקדיש נכסיו ויצא עליו שטר חוב .ובא ב"ח

ליפרע מן הנכסים של הקדש צריך שבועה:

)ה( וְ אֵ לּ ּו ְדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין נִ ְׁש ָּב ִעין עֲ לֵ יהֶ ם ,הָ עֲ בָ ִדים ,וְ הַ ּ ְׁשטָ רוֹ ת ,וְ הַ ּקַ ְרקָ עוֹ ת,
לומי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהׁ .שוֹ ֵמר חִ ּנָם
לומי כֶ פֶ ל וְ לֹא ַת ְׁש ּ ֵ
וְ הַ הֶ ְק ֵ ּד ׁשוֹ ת .אֵ ין ָּבהֶ ן ּ ַת ְׁש ּ ֵ
שכָ ר אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,קָ ָד ִׁשים ׁ ֶשחַ יָּב
שא ָ ׂ
אֵ ינוֹ נִ ְׁש ָּבע .נוֹ ֵׂ
יותן ,אֵ ין נִ ְׁש ָּב ִעים עֲ לֵ יהֶ ם:
יותן ,נִ ְׁש ָּב ִעין עֲ לֵ יהֶ ן .וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ חַ יָּב ְּבאַ ח ֲָר ּ ָ
ְּבאַ ח ֲָר ּ ָ
רע"ב ) -ה( העבדים והשטרות והקרקעות
וכו'  -דכתיב )שמות כב( על כל דבר פשע.
כלל על שור על חמור על שה על שלמה.
פרט .על כל אבדה .חזר וכלל .כלל ופרט
וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט .מה הפרט
מפורש .דבר המיטלטל וגופו ממון .אף כל
דבר המיטלטל וגופו ממון .יצאו קרקעות
שאינן מטלטלין .יצאו עבדים שהוקשו
לקרקעות .יצאו שטרות שאף על פי שהם
מטלטלין אין גופן ממון .שכל אלו אין נשבעין
עליהן .והקדש אין נשבעין עליו דכתיב )שם(
כי יתן איש אל רעהו .ולא של הקדש :אין
בהם תשלומי כפל  -דבהני דוקא דמרבינן
כעין הפרט דכתיב באותה הפרשה ישלם
שנים :ולא תשלומי ארבעה וחמשה  -דכל
היכא דליכא כפל אינו משלם ד' וה' .דכיון
דליכא כפל הוו להו תשלומי ג' וד' ותשלומי
ד' וה' אמר רחמנא .ולא תשלומי ג' וד':
שומר חנם אינו נשבע  -שומר חנם אין לו
עליו אלא שבועה .דכתיב )שם( ונקרב בעל
הבית אל האלהים אם לא שלח ידו .ואותה
הפרשה בשומר חנם נאמר' .ועל העבדים ועל

הקרקעות ועל השטרות אינו נשבע .דילפינן
לה מדכתיב כי יתן איש אל רעהו .כלל .כסף
או כלים פרט .לשמור .חזר וכלל .כלל ופרט
וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט .מה הפרט
מפור' דבר המיטלטל וגופו ממון .אבל כל
וכו' יצאו קרקעות דלאו מיטלטלים וכו' .וכל
הני דאמרינן בהו אינו נשבע .דוקא שבועה
דאורייתא .אבל שבועת היסת לעולם חייבין
לישבע :נושא שכר אינו משלם  -גניבה
ואבדה הכתוב בו לחיוב .דכתיב )שם( אם גנוב
יגנב מעמו ישלם לבעליו ועבדים וקרקעות
ושטרות אינו משלם .דכתיב בשומר שכר )שם(
כי יתן איש אל רעהו .כלל) .חמור או שור או
שה וכל בהמה פרט .לשמו' חזר וכלל וכו'(
כדאמרינן לעיל .רעהו כתיב בשומר חנם
ובשומר שכר דמשמע רעהו ולא הקדש.
ושואל .ושוכר .לא הוזכרו כאן .למעוטי בהו
עבדים וקרקעות ושטרות והקדשות .דלא
שייך שאלה בקרקעות .ולא בשטרות על הרוב
וכל שכן שכירות שאינו שייך בשטרות וכן לא
שייך שאלה ושכירות בהקד' .שאסור להשאיל
ולהשכיר ההקדשות:

)ו( ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,י ֵׁש ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶשהֵ ן ַּכ ּקַ ְרקַ ע וְ אֵ ינָן ַּכ ּקַ ְרקַ ע ,וְ אֵ ין חֲכָ ִמים מוֹ ִדים
עונוֹ ת ָמסַ ְר ִּתי ְל ָך ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר אֵ ינָן אֶ ָּלא חָ ֵמ ׁשַ ,ר ִּבי
לוֹ ֵ ּ .כיצַ דֶ ,ע ֶ ׂ
שר גְּ פָ נִ ים ְט ּ
הוא ַּכ ּקַ ְרקַ ע.
בועה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל הַ ְמחֻ ָּבר לַ ּקַ ְרקַ ע הֲ ֵרי ּ
ֵמ ִאיר ְמחַ יֵּב ְׁש ּ ָ
אֵ ין נִ ְׁש ָּב ִעין אֶ ָּלא ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ַּב ּ ִמ ָ ּדה וְ ׁ ֶש ַּב ּ ִמ ְׁשקָ ל וְ ׁ ֶש ַּב ּ ִמנְ יָןֵ ּ .כיצַ דַּ ,ביִ ת ָמלֵ א
ָמסַ ְר ִּתי ְל ָך וְ ִכיס ָמלֵ א ָמסַ ְר ִּתי לָ ָך ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע אֶ ָּלא ַמה ּ ׁ ֶש ִה ּנ ְַח ּ ָת
טור .זֶה אוֹ ֵמר ַעד הַ זִ ּיז וְ זֶה אוֹ ֵמר ַעד הַ חַ לּ וֹ ן ,חַ יָּב:
אַ ּ ָתה נוֹ טֵ לָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ו( ר' מאיר אומר יש דברים שהם
בקרקע  -ענבים העומדים ליבצר הוא
דאיכא בין חכמים לרבי מאיר .דרבי מאיר
סבר ענבים העומדים ליבצר כבצורות דמיין.
וחכמים סברי לאו כבצורות דמיין .והלכה
כחכמים .ודוקא בדין שומרים .אבל גבי מקח
וממכר ואונאה ומוד' במקצת הטענה בכל הני

קיימא לן דדבר העומד לביצר כבצור דמו וכן
הלכה :עד הזיז  -קורה של עלייה הבולטת
מתוך הבית וכללא דמלתא לעולם אינו חייב
שבועה דאורייתא עד שיטעננו דבר שבמדה
או שבמשקל או שבמנין .ויודה לו במקצת
המדה .או במקצת המשקל .או במקצת המנין:
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ית ָ
יך ָעלָ יו
)ז( הַ ּ ַמ ְלוֶ ה אֶ ת חֲבֵ רוֹ ַעל הַ ּ ַמ ְׁשכּ וֹ ן וְ אָ בַ ד הַ ּ ַמ ְׁשכּ וֹ ן ,אָ ַמר לוֹ סֶ לַ ע ִה ְלוִ ִ
יתנִ י ָעלָ יו וְ סֶ לַ ע הָ יָה
וְ ׁ ֶשקֶ ל הָ יָה ׁ ָשוֶה ,וְ הַ ָּלה אוֹ מֵ ר לֹא ִכי אֶ ָּלא סֶ לַ ע ִה ְלוִ ַ
ית ָ
יך ָעלָ יו וְ ׁ ֶשקֶ ל הָ יָה ׁ ָשוֶה ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר לֹא ִכי אֶ ָּלא
טור .סֶ לַ ע ִה ְלוִ ִ
ׁ ָשוֶ הָ ּ ,פ ּ
יתנִ י ָעלָ יו
לשה ִדינ ִָרים הָ יָה ׁ ָשוֶה ,חַ יָּב .סֶ לַ ע ִה ְלוִ ַ
וש ׁ ָ
יתנִ י ָעלָ יו ּ ְׁ
סֶ לַ ע ִה ְלוִ ַ
ָ
יתיך ָעלָ יו וְ סֶ לַ ע הָ יָה
וש ּ ַתיִ ם הָ יָה ׁ ָשוֶ ה ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר לֹא ִכי אֶ ָּלא סֶ לַ ע ִה ְלוִ ִ
ּ ְׁ
וש ּ ַתיִ ם הָ יָה ׁ ָשוֶה ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר לֹא ִכי אֶ ָּלא
יתנִ י ָעלָ יו ּ ְׁ
טור .סֶ לַ ע ִה ְלוִ ַ
ׁ ָשוֶ הָ ּ ,פ ּ
ָ
ומי נִ ְׁש ָּבעִ ,מי ׁ ֶשהַ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן
יתיך ָעלָ יו וָ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִדינ ִָרים הָ יָה ׁ ָשוֶה ,חַ יָּבִ ּ .
סֶ לַ ע ִה ְלוִ ִ
אֶ צְ לוֹ ֶ ׁ ,ש ּ ָמא יִ ּ ׁ ָשבַ ע זֶה וְ יוֹ צִ יא הַ ָּלה אֶ ת הַ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן:
רע"ב ) -ז( המלוה את חברו על המשכון -
נעשה עליו שומר שכר לא שנא משכנו בשעת
הלואתו .לא שנא משכנו שלא בשעת הלואתו.
ואם אבד או נגנב והיה המשכון כנגד החוב
יצא משכונו בחובו .ואין להם זה על זה כלום.
ואם החוב יתר על המשכון משלם לוה למלוה
מה שהיה החוב יותר .ואם המשכון יותר על
החוב משלם מלוה ללוה .ואם נאבד באונס
ששומר שכר פטור .גם המלוה פטור .ונשבע
שבאונס נאבד .וגובה חובו כולו :שקל  -חצי
סלע :לא כי  -לא כן היה אלא סלע הלויתני
עליו ושלשה דינרים היה שוה :חייב  -שהרי
הוא הודה במקצת הטענה שהסלע שוה

גמרא

ארבעה דינרין .וכיון שהלוה חייב לישבע כמה
היה שוה המשכון שלו .והמלוה חייב לישבע
על המשכון שאינו ברשותו ואף על פי
שמשלם דמיו .משום דחיישינן שמא עיניו נתן
בו .בית דין משביעין את המלוה תחלה שאין
המשכון ברשותו .ואחר כך משביעין את הלוה
כמה היה שוה .שמא ישבע הלוה תחלה ולא
דקדק בשומא .ויוציא המלוה את המשכון
ויפסלנו לעדות ולשבועה .והא דתנינן בסיפא
מי נשבע .מי נשבע תחלה קאמר :מי
שהפקדון אצלו  -המלוה שהיה המשכון אצלו
נשבע שאין המשכון ברשותו:

– שבועות דף לח' ע"ב

תנו רבנן שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרה אומרים לו הוי יודע
שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני לא תשא
את שם ה' אלהיך לשוא וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן נאמר
לא ינקה וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו וממשפחתו שנאמר
אל תתן את פיך לחטיא את בשרך ואין בשרו אלא קרובו שנאמר ומבשרך
לא תתעלם וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו וכאן ממנו ומכל העולם
כולו שנאמר אלה וכחש ואימא עד דעביד להו לכולהו לא ס"ד דכתיב
מפני אלה אבלה הארץ וכתיב על כן תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה
וכל עבירות שבתורה אם יש לו זכות תולין לו שנים ושלשה דורות וכאן
נפרעין ממנו לאלתר שנאמר הוצאתיה נאם ה' צבאות ובאה אל בית הגנב
ואל בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו
הוצאתיה לאלתר ובאה אל בית הגנב זה הגונב דעת הבריות שאין לו
ממון אצל חבירו וטוענו ומשביעו ואל בית הנשבע בשמי לשקר כמשמעו
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ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו הא למדת דברים שאין אש
ומים מכלין אותן שבועת שקר מכלה אותן אם אמר איני נשבע פוטרין
אותו מיד ואם אמר הריני נשבע העומדין שם אומרים זה לזה סורו נא
מעל אהלי האנשים הרשעים האלה וגו' וכשמשביעין אותו אומרים לו הוי
יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעת המקום ועל דעת
ב"ד שכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל אמר להן דעו שלא על
דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי שנאמר ולא
אתכם לבדכם וגו' כי את אשר ישנו פה:
רש"י על הגמרא
בלשונה  -בכל לשון שהוא מבין בו :שכל
העולם נזדעזע  -לקמיה בעי ליה :את פיך
 שבועת שקר :לחטיא את בשרך  -אתקרובך :פוטרין אותו מיד  -ואין משהין אותו
כאן שלא יחזור בו וע"כ ישלם מיד שקיבל

זוהר

עליו בב"ד :הרשעים  -מפרש לקמיה :אלא
על דעתנו  -הא פרישנא טעמא משום קניא
דרבא בפרק ג' )לעיל דף כט( :לא אתכם -
כלומר לא כשאתכם במחשבות לבבכם:

– פנחס דף רלא' ע"ב

ידן ָּכל ָע ְל ָמא.
ור ְסיָיא ְל ַמ ְל ָּכאְ ,ל ֵמ ָ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהְ ,מ ַת ְ ּקנִ ין ּ ֵבי ִ ּדינָא כּ ּ ְ
ְּביוֹ ֵמי ְדר ׁ
ֲמי) .ס"א קמיה דליפוש רוגזא(
יפוש ַרח ֵ
יהּ ְ ,ד ִל ּ ׁ
יתא ְּב ִדינָא קַ ּ ֵמ ּ
אלין ְּבקַ ְד ִמ ָ
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ָע ִ
הוא .אֶ ָּלא הָ נֵי ְּת ֵרי
ְּתנָן ּ ִ
ומ ְׁש ּ ַפט ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדבַ ר יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ  ,יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ַמאי ּ
ינון ְּת ֵרי ּ ֵבי ִ ּדינָאְּ ,ד ִמ ְתחַ ְּב ָרן
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהַ .
יוֹ ִמין ְדר ׁ
אֲמאי ְּת ֵרי יוֹ ִמיןְּ .בגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
יהו
יהו ַר ְפיָא ,וְ ַת ְרוַ ויְ ּ
יהו קַ ְׁשיָאְּ ,ב ִדינָא ּ ַת ּ ָתאָ הּ ְ ,ד ִא ּ
ַּכח ֲָדאִּ .דינָא ִע ָּלאָ הּ ְ ,ד ִא ּ
ִמ ְׁש ּ ַת ְכחֵ י:
יהו
וְ ַעל ָ ּדא לָ א י ְַד ֵעי הָ נֵי ַּב ְבלָ אֵ יָ ,רזָא ִ ּדיבָ בָ א וִ ילָ ּ ָ
לותא ,וְ לָ א י ְַד ֵעי ְ ּד ַת ְרוַ ויְ ּ
יהו ִ ּדינָא ַר ְפיָא,
יהו ִ ּדינָא ּ ַת ִ ּקיפָ אְּ .תלַ ת ְּת ִב ִ
יכו ,יְ לָ ּ ָ
ירין ְ ּד ִא ּ
לותא ְ ּד ִא ּ
ִאצְ ְט ִר ּ
יהו .וַ אֲ נָן י ְַד ֵעינָן ,וְ ַעבְ ֵדינָן
ינון לָ א י ְַד ֵעי ,וְ ַעבְ ִדין ּ ַת ְרוַ ויְ ּ
נוחֵ י ּגָ נַח ַר ְפיָאִ .א ּ ּ
גְּ ּ
יהו) .ס"א ועל דא רזא דיבבא ויללה ותרווייהו אצטריכו ,הני בבלאי ,אינון לא ידעי ,ועבדין
ּ ַת ְרוַ ויְ ּ
תרווייהו (.וְ ֹכ ָּלא נ ְָפ ִקין ְלאֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט:
עו בַ ח ֶֹד ׁש
ֵנוִּ .ת ְק ּ
עו בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ ר ַּב ּ ֶכסֶ ה ְליוֹ ם חַ ג ּ
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים פא( ִּת ְק ּ
ׁשוֹ פָ רַ ,מאי בַ ח ֶֹד ׁשּ ָ .דא ּ ֵבי ִ ּדינָא ַר ְפ ָיאְּ ,ד ִא ְק ֵרי ח ֶֹד ׁשַּ .ב ּ ֶכסֶ ה:
)כס דעלמא עילאה ,כ"ס ה' דא פחד יצחק דאיהו כס למלכא עילאה ,תו בכסה( ָ ּדא ִ ּדינָא קַ ְׁשיָא,
יהו ִ ּדינָא ְּב ִא ְת ּגַ ְליָיאִּ .כי חֹקָּ ,דא
ּ ַפחַ ד יִ צְ חָ קּ ִ .דינָא ְ ּד ִא ְת ַּכ ְסיָיא ּ ָת ִדירּ ְ ,דלָ או ִא ּ
ינון ַּכח ֲָדא.
יהו ִא ּ ּ
ֲמי .וְ ַת ְרוַ ויְ ּ
ומ ְׁש ּ ָפט) ,דא דינא קשיא( ָ ּדא ִ ּדינָא ְּב ַרח ֵ
ִּדינָא ַר ְפיָאִ ּ .
יהו ְּב ָרזָא ח ֲָדא) .תהלים פט( אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם יוֹ ְד ֵעי
ְּבגִ ין ָּכ ְך ְּת ֵרין יוֹ ִמין ,וְ ַת ְרוַ ויְ ּ
רועהְּ .בגִ ין
רועה ,אֶ ָּלא יוֹ ְד ֵעי ְת ּ ָ
רועה וְ גוֹ ' ,לָ א ְּכ ִתיב ׁש ְֹמ ֵעי ,אוֹ ּתוֹ ְק ֵעי ְת ּ ָ
ְת ּ ָ
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ד'
רועהָ .רזָא
ינון י ְֹד ֵעי ְת ּ ָ
ירא ְ ּדאַ ְר ָעא קַ ִד ׁ ָ
ימין ְ ּד ַדיְ ִירין ַּבאֲ וִ ָ
)ס"א כגון( חַ ִּכ ִ
ישאִ ,א ּ ּ
רועהְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים ב( ְּתרוֹ ֵעם ְּב ׁ ֵשבֶ ט ַּב ְרזֶלַ .מאן ַע ּ ָמא ְּכיִ שְׂ ָראֵ ל,
ִ ּד ְת ּ ָ
ינון
ול ִא ְת ְ ּק ׁ ַש ָרא ּ ֵב ּ
יהְ ּ ,
יעל קַ ּ ֵמ ּ
אריהוֹ ןְ ,ל ֵמ ַ
ְ ּדי ְַד ִעין ָרזִ ין ִעלָ ִאין ְ ּד ָמ ֵ
יה .וְ כָ ל ִא ּ ּ
ְ
ְ
הוא .וְ ָדא
בון ְל ֵמיהַ ך ְּבאוֹ ר ּ ָפנָיו ְד ּ ְ
ְ ּדי ְַדעֵ י ָרזָא ִ ּד ְת ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רועה ,יִ ְתקָ ְר ּ
ְ
ְ
הוא ְלצַ ִ ּדיקַ ּיָיא .וְ ַעל ָ ּדא ִאצְ ְט ִריך ְל ִמנְ ַ ּדע
אוֹ ר קַ ְד ָמאָ ה ְ ּדגָ נִ יז ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
לָ ּה:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ה'
)ד( היו האוכלין מעשרה ולמעלה מזמנין בשם כיצד המברך אומר נברך לאלהינו
שאכלנו משלו והן עונין ברוך אלהינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו והוא חוזר ואומר
ברוך אלהינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו ומתחיל ברכת המזון:
)ה( הסועד בבית חתנים משיתחילו להתעסק בצרכי סעודת נישואין ולהכינה עד שלשים
יום אחר הנישואין מברך נברך שהשמחה במעונו שאכלנו משלו והם עונים ברוך
שהשמחה במעונו שאכלנו משלו וכו' ואם היו עשרה מברך נברך לאלהינו שהשמחה
במעונו שאכלנו משלו והם עונין ברוך אלהינו שהשמחה וכו' וכן סעודה שעושין אותה
אחר הנישואין מחמת הנישואין עד שנים עשר חדש מברך שהשמחה במעונו:

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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