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חק לישראל – פרשת נצבים יום ד'
תורה -

דברים פרק כט'

בו אֶ ת ְּב ִרית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ ב ָֹתם אֲ ׁ ֶשר ָּכ ַרת ִע ּ ָמם
ֶׁ
רו ַעל
אֲשר ָעזְ ּ
)כד( וְ אָ ְמ ּ
בו אֶ ת ְ ּב ִרית יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י אֲ ב ָֹתם
רו ַעל אֲ ׁ ֶשר ָעזְ ּ
ְ ּבהוֹ צִ יאוֹ אֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :כד( וְ אָ ְמ ּ
ֲשר ָּכ ַרת ִע ּ ָמם ְּבהוֹ צִ יאוֹ אֹ ָתם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
א ֶׁ

ֵימרוּן ַעל ִ ּד ְׁשבָ ק ּו יָת ְקי ָָמא ַדיְ ָי אֱלָ הָ א
)כד( י ְ

ַדאֲ בָ הָ ְתהוֹ ן ִ ּדי גְּ זַר ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבאַ ּ ָפקו ֵּת ּה י ְָתהוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם:

עום וְ לֹא
ֲוו לָ הֶ ם ֱאל ִֹהים א ׁ ֶ
ֲשר לֹא יְ ָד ּ
דו ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים וַ יִ ּ ְׁש ּ ַתח ּ
כו וַ יּ ַַע ְב ּ
)כה( וַ ּי ְֵל ּ
עום וְ לֹא
ֲוו לָ הֶ ם ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר לֹא יְ ָד ּ
דו ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים וַ יִ ּ ְׁש ּ ַתח ּ
כו וַ יַ ּ ַע ְב ּ
חָ לַ ק לָ הֶ ם) :כה( וַ ּי ְֵל ּ
חָ לַ ק לָ הֶ ם:

)כה( וַ אֲ זָל ּו ו ְּפלָ ח ּו ְל ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא ו ְּסגִ יד ּו ְלהוֹ ן ַ ּדחֲלָ ן ִ ּדי לָ א יְ ָדעֻ ּנוּן וְ לָ א אוֹ ִטיבָ א ְלהוֹ ן:

תובָ ה ַּב ּ ֵספֶ ר
)כו( וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ָּבאָ ֶרץ הַ ִהוא ְלהָ ִביא ָעלֶ יהָ אֶ ת ָּכל הַ ְּקלָ לָ ה הַ ְּכ ּ
תובָ ה ַּב ּסֵ פֶ ר הַ זֶּה:
הַ זֶּה) :כו( וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ָּבאָ ֶרץ הַ ִהוא ְלהָ ִביא ָעלֶ יהָ אֶ ת ָּכל הַ ְ ּקלָ לָ ה הַ ְּכ ּ
יבין ְב ִס ְפ ָרא הָ ֵדין:
)כו( ו ְּתקֵ ף ָרגְ זָא ַדיְ ָי ְּבאַ ְר ָעא הַ ִהיא ְלאַ יְ ָתאָ ה עֲ לַ ּה יָת ָּכל ְלוָ ַט ּיָא ִ ּד ְכ ִת ִ

ובקֶ צֶ ף ּגָ דוֹ ל וַ יּ ְַׁש ִלכֵ ם אֶ ל אֶ ֶרץ
ובחֵ ָמה ּ ְ
)כז( וַ יִ ּ ְּת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֵמ ַעל אַ ְד ָמ ָתם ְּבאַ ף ּ ְ
ובקֶ צֶ ף ּגָ דוֹ ל וַ יּ ְַׁש ִלכֵ ם אֶ ל
ובחֵ ָמה ּ ְ
אֲ חֶ ֶרת ּ ַכ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :כז( וַ יִ ּ ְּת ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה מֵ ַעל אַ ְד ָמ ָתם ְ ּבאַ ף ּ ְ
אֶ ֶרץ אֲ חֶ ֶרת ַּכ ּיוֹ ם הַ זֶּה:

)כז( וְ ַט ְל ְט ִּל ּנוּן יְ ָי ֵמ ַעל אַ ְרעֲ הוֹ ן ִּב ְרגַ ז ו ְּבחֵ ְמ ָתא ו ִּב ְתקוֹ ף ְרגַ ז וְ אַ גְ ִל ּנוּן ְלאַ ְר ָעא אָ ח ֳִרי

ְּכיוֹ ָמא הָ ֵדין:

ֵינו ַעד עוֹ לָ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ָּכל
נו ּ ְ
)כח( הַ נִּ ְס ּ ָתרֹת לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ולבָ נ ּ
ינו וְ הַ נִּ גְ לֹת לָ ּ
ֵינו ַעד עוֹ לָ ם
נו ּ ְ
ולבָ נ ּ
ינו וְ הַ נִּ גְ לֹת לָ ּ
ִ ּדבְ ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת) :כח( הַ נִּ ְס ּ ָתרֹת לַ יהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ּ
לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת:

)כח( ְ ּד ִמ ּ ַט ּ ְמ ָרן קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הָ נָא ו ְּד ִמ ּגָ ְליָן לָ נָא וְ ִל ְב ָננָא ַעד עֳ לָ ם

ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא:

ֹאו ָעלֶ ָ
ֲשר נ ַָת ִּתי
יך ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה הַ ְּב ָרכָ ה וְ הַ ְ ּקלָ לָ ה א ׁ ֶ
ל )א( וְ הָ יָה ִכי ָיב ּ
ָ
ָ
ָ
ְלפָ נ ָ
ש ּ ָמה) :א( וְ הָ יָה
הֲשב ָֹת אֶ ל ְלבָ בֶ ך ְּבכָ ל הַ ּגוֹ יִ ם אֲ ׁ ֶשר ִה ִ ּדיחֲך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ׁ ָ
ֶיך וַ ׁ ֵ

יך ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּלֶ ה הַ ְ ּב ָרכָ ה וְ הַ ְ ּקלָ לָ ה אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
ֹאו ָעלֶ ָ
ֶיך וַ הֲ ׁ ֵש ֹב ָת אֶ ל ְלבָ בֶ ָך
ִכי ָיב ּ
ָ
ָ
ְ
ֲשר ִה ִ ּדיחֲך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ׁ ָ
ְּבכָ ל הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
אֲרי יֵיתוּן עֲ לָ ך ָּכל ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִּב ְרכַ ן
ש ּ ָמה) :א( וִ יהֵ י ֵ
קֳד ָמ ְך ו ְּתתוּב ְל ִל ָּב ְך ְּבכָ ל ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי אַ גְ לָ ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְל ַת ּ ָמן:
ו ְּלוָ ִטין ִ ּדי יְ הָ ִבית ָ

רש"י
)כה( לא ידעום  -לא ידעו בהם גבורת
אלהות :ולא חלק להם  -לא נתנם לחלקם.
ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא להון לא הטיבו
להם שום טובה.ולשון לא חלק אותו אלוה
שבחרו להם לא חלק להם שום נחלה ושום
חלק :ויתשם ה'  -כתרגומו וטלטלינון וכן
הנני נותשם מעל אדמתם:
)כח( הנסתרות לה' אלהינו .ואם תאמרו מה
בידינו לעשות אתה מעניש את הרבים על
הרהורי היחיד שנאמר פן יש בכם איש וגו'

ואח"כ וראו את מכות הארץ ההיא והלא אין
אדם יודע במטמוניו של חבירו .אין אני
מעניש אתכם על הנסתרות שהן לה' אלהינו
והוא יפרע מאותו יחיד אבל הנגלות לנו
ולבנינו לבער הרע מקרבנו ואם לא נעשה דין
בהם יענשו את הרבים .נקוד על לנו ולבנינו
לדרוש שאף על הנגלות לא ענש את הרבים
עד שעברו את הירדן משקבלו עליהם את
השבועה בהר גרזים ובהר עיבל ונעשו
ערבים זה לזה:
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ד'
נביא

– ישעיה פרק סג' ב'-ז'

ובגָ ֶד ָ
יך ְּכ ֹד ֵר ְך ְּבגַ ת:
בוש ָך ּ ְ
דוע אָ ֹדם ִל ְל ּ ׁ ֶ
ַמ ּ ּ ַ

)ב(
יפקון כחמר במעצרא:

)ב( מא דין יסמקון טורין מדם קטילין ומישרין

יש ִא ִּתי וְ אֶ ְד ְרכֵ ם ְּבאַ ּ ִפי וְ אֶ ְר ְמסֵ ם ַּבח ֲָמ ִתי
ומ ַע ּ ִמים אֵ ין ִא ׁ
ורה ָ ּד ַר ְכ ִּתי ְלבַ ִ ּדי ּ ֵ
)ג( ּפ ּ ָ
תי) :ג( הא כביעוט דמתבעיט במעצרא כן יסגי
ושי אֶ גְ אָ ְל ִּ
וְ יֵז נִצְ חָ ם ַעל ְּבגָ ַדי וְ כָ ל ַמ ְלבּ ּ ׁ ַ
קטול במשרית עממיא ולא יהי להון תקוף קדמי ואקטלינון ברוגזי ואדושינון בחמתי ואתבר תקיפיהון
קדמי וכן חכימיהון אסלעים:

אולַ י ָּבאָ ה:
ושנַת גְּ ּ
)ד( ִּכי יוֹ ם נָקָ ם ְּב ִל ִּבי ּ ְׁ
ְ
)ה( וְ אַ ִּביט וְ אֵ ין ֹעזֵר וְ אֶ ְׁש ּתוֹ ֵמם וְ אֵ ין סוֹ ֵמך וַ ּתוֹ ׁ ַשע ִלי זְ ר ִֹעי וַ ח ֲָמ ִתי ִהיא
ְס ָמכָ ְ
תנִ י) :ה( וגלי קדמי ולית גבר דליה עובדין טבין וידיע קדמי ולית אנש דיקום ויבעי עליהון
)ד( ארי יום פורענותא קדמי ושנת פורקן עמי מטת:

ופרקתינון בדרע תוקפי ובמימר רעותי סעדתינון:

בוס ַע ּ ִמים ְּבאַ ּ ִפי וַ אֲ ׁ ַש ְּכ ֵרם ַּבח ֲָמ ִתי וְ אוֹ ִריד לָ אָ ֶרץ נִצְ חָ ם:
וְ אָ ּ

)ו(
ברוגזי ואדוששינון בחימתי וארמי לארע ארעיתא קטילי גבריהון:

)ו( ואקטל עממיא

טוב ְלבֵ ית
נו יְ הֹוָ ה וְ ַרב ּ
)ז( חַ ְס ֵ ּדי יְ הֹוָ ה אַ זְ ִּכיר ְּת ִהלּ ֹת יְ הֹוָ ה ְּכ ַעל כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר גְּ ָמלָ ּ
וכרֹב חֲסָ ָדיו) :ז( אמר נביא טיבותא דיי אנא מדכר תושבחתא
אֲשר גְּ ָמלָ ם ְּכ ַרח ֲָמיו ּ ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶ
דיי כעל כל דגמלנא יי וסגי טובה לבית ישראל דגמלינון כרחמוהי וכסגיות טובה:

רש"י
)ג( ומעמים אין איש אתי  -מתייצב לפני
להלחם .ויז נצחם  -דמם שהוא תוקפו
ונצחונו של אדם .אגאלתי  -כמו נגאלו בדם
)איכה ד(:
)ה( ואביט ואין עוזר  -לישראל .ואשתומם -
לשון שתיקה וכבר פירשתי למעלה וישתומם
כי אין מפגיע .וחמתי היא סמכתני  -חמתי
שיש לי על האומות אשר אני קצפתי מעט על
עמי והמה עזרו לרעה היא סמכתני חיזקה

כתובים

ידי ועוררה את לבי ליפרע מהם ואע"פ שאין
ישראל ראוין והגונים לגאולה:
)ו( ואבוס  -לשון מתגולל בדם ודורך ברגלים
כמו מתבוססת בדמיך )יחזקאל טז( וכמו
בוססו את חלקתי )ירמיה יב( .נצחם  -גבורת
נצחונם:
)ז( חסדי ה' אזכיר  -הנביא אמר אזכיר את
ישראל את חסדי ה' .ורב טוב  -אזכיר אשר
גמל לבית ישראל ברחמיו:

 -תהילים פרק צו' ג'-ח'

רו בַ ּגוֹ יִ ם ְּכבוֹ דוֹ ְּבכָ ל הָ ַע ּ ִמים נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו:
סַ ּ ְפ ּ

)ג (
פרישותיה:

)ג( אשתעיו בעממיא איקריה בכל עמיא

הוא ַעל ָּכל אֱ ל ִֹהים:
ִּכי גָ דוֹ ל יְ הֹוָ ה ּ ְ
ומהֻ ָּלל ְמאֹ ד נוֹ ָרא ּ

)ד(
לחדא דדחיל הוא על כל אלהיא:

ילים וַ יהֹוָ ה ׁ ָש ַמיִ ם ָע ָ ׂשה:
)ה( ִּכי ָּכל ֱאלֹהֵ י הָ ַע ּ ִמים א ֱִל ִ

)ד( ארום רב יי ומשבח

)ה( ארום כל דחלת עממיא טעותא

ויי שמיא עבד:

הוֹ ד וְ הָ ָדר ְלפָ נָיו עֹז וְ ִת ְפאֶ ֶרת ְּב ִמ ְק ָ ּד ׁשוֹ :

)ו(
בבית מקדשיה:

)ו( שבחא ושבהורא קדמוי עושנא ותושבחא
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ד'
בו לַ יהֹוָ ה ָּכבוֹ ד וָ עֹז:
בו לַ י ֹ
הוָ ה ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת ַע ּ ִמים הָ ּ
הָ ּ

) ז(
הבו קדם יי איקר ועושנא:

)ז( הבו זמר קדם יי יחוסי עמיא

ֹאו ְלחַ צְ רוֹ ָתיו:
או ִמנְ חָ ה ּוב ּ
בו לַ יהֹוָ ה ְּכבוֹ ד ְׁשמוֹ שְׂ ּ
הָ ּ

)ח(
שמיה אובילו וסוברו תקרובתא ועולו לקדמוי לדרתוי:

)ח( הבו קדם יי איקר ורוממו

רש"י
)ז( הבו לה' משפחות עמים  -ומה תתנו לו
הבו לה' כבוד ועוז:

משנה

– שבועות פרק ז'

)א( ָּכל הַ נִּ ְׁש ָּב ִעין ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ,נִ ְׁש ָּב ִעין וְ לֹא ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין .וְ אֵ לּ ּו נִ ְׁש ָּב ִעים וְ נוֹ ְט ִלין,
בועה ,וְ הַ חֶ נְ וָ נִ י ַעל ּ ִפנְקָ סוֹ .
ש ִכיר ,וְ הַ ּנִגְ זָל ,וְ הַ ּנ ְֶח ָּבל ,וְ ׁ ֶש ְּכנֶגְ ּדוֹ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ְׁש ּ ָ
הַ ּ ָ ׂ
ָ
הוא אוֹ מֵ ר נ ַָת ִּתי וְ הַ ָּלה
הַ ּ ָ ׂ
ש ִכיר ּ ֵכיצַ ד ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי שְׂ כָ ִרי ׁ ֶש ֶיּ ׁש ִלי ְבי ֶָדךּ ,
הודה אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶש ְּתהֵ א ׁ ָשם ִמ ְקצָ ת
הוא נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ לַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אוֹ ֵמר לֹא נ ַָט ְל ִּתיּ ,
ָ
הוא אוֹ ֵמר
הוֹ ָדאָ הֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי שְׂ כָ ִרי ח ֲִמ ּ ִׁשים ִ ּדינָר ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ְבי ֶָדך ,וְ ּ
ִה ְתקַ ַּב ְל ּ ָת ִ ּדינַר זָהָ ב:
רע"ב ) -א( כל הנשבעין .נשבעין ולא
משלמין  -לא תקנה תורה לתובע לישבע
וליטול .אלא לנתבע שישבע ולא ישלם דכתיב
)שמות כב( ולקח בעליו ולא ישלם .מי שעליו
לשלם הוא נשבע :ואלו נשבעין ונוטלין -
שתקנו להם חכמים לישבע וליטול .וכלהו
מפרש להו לקמן במתני' :השכיר  -תקנו לו
חכמים לישבע וליטול מפני שבעל הבית
טרוד בפועליו ואינו נזכר .והני מילי כשתובעו

בזמנו .שכיר יום זמנו כל הלילה שלאחריו.
ושכיר לילה זמנו כל היום שלאחריו אבל
תבעו לאחר זמנו בעה"ב נשבע היסת שפרעו
ונפטר ואם שכרו שלא בעדים לך שכרך :הוא
אומר נתתי  -אבל אמר לו שנים קצצת לי.
והוא אומר לא קצצתי לך אלא אחד נשבע
בעה"ב שבועת התורה שהוא כדבריו .ואינו
נותן לו אלא א' :ר"י אומר  -ואין הלכה
כר"י לא בשכיר .ולא בנגזל .ולא בנחבל:

הוא
יו ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ ׁ ֶשנִּ כְ נַס ְלבֵ יתוֹ ְל ַמ ְׁש ְּכנוֹ ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְר ׁש ּותּ ,
)ב( הַ נִּ גְ זָל ּ ֵכיצַ ד ,הָ ּ
הודה
הוא אוֹ מֵ ר לֹא נ ַָט ְל ִּתי ,הֲ ֵרי זֶה נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ לַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אוֹ ֵמר ּ ֵכלַ י נ ַָט ְל ּ ָת .וְ ּ
הוא
אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶש ְּתהֵ א ׁ ָשם ִמ ְקצָ ת הוֹ ָדאָ הֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר לוֹ ְׁשנֵי כֵ ִלים נ ַָט ְל ּ ָת ,וְ ּ
אוֹ ֵמר לֹא נ ַָט ְל ִּתי אֶ ָּלא אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ב( למשכנו שלא ברשות  -וכגון
שראוהו עדים שנכנס לבית חברו .ואין בידו
כלום .ויצא משם וכלים תחובים לו תחת
כנפיו :הרי זה נשבע ונוטל  -שהרי הדברים
מוכיחים שהעדים מעידים שמשכנו שלא

ברשות .והוא דטעין ליה האיך במידי דאמיד
ביה .אבל אם טען ליה בכסא דכספא וכי
האי גונא במידי דלא אמיד ביה .לאו כל
כמיניה לישבע וליטול .אלא ישבע הנתבע.
ויפטר:

בול וְ אָ ַמר
)ג( הַ ּנ ְֶח ָּבל ּ ֵכיצַ ד ,הָ יָה ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶשנִּ ְכנַס ּ ַתחַ ת יָדוֹ ׁ ָשלֵ ם וְ יָצָ א חָ ּ
הודה אוֹ ֵמר,
הוא אוֹ ֵמר לֹא חָ בַ ְל ִּתיֲ ,ה ֵרי זֶה נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ לַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
לוֹ חָ בַ ְל ּ ָת ִבי וְ ּ
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ַעד ׁ ֶש ְּתהֵ א ׁ ָשם ִמ ְקצָ ת הוֹ ָדאָ הֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמר לוֹ חָ בַ ְל ּ ָת ִבי ְׁש ּ ַתיִ ם ,וְ הַ ָּלה אוֹ ֵמר
לֹא חָ בַ ְל ִּתי ְב ָך אֶ ָּלא אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ג( הרי זה נשבע ונוטל ודוקא
שהחבלה במקום שאפשר שחבל בעצמו.
משום הכי צריך שבועה .אבל במקום שאינו
יכול לחבול בעצמו .וניכר שאחרים עשו לו

כגון שעלתה לו נשיכה בגבו .ואין שם אחר
שיוכל לומר שמא אחר עשה .נוטל בלא
שבועה:

בועת
דות וְ אַ חַ ת ְׁש ּ ַ
בועה ּ ֵכיצַ ד ,אַ חַ ת ְׁש ּ ַ
)ד( וְ ׁ ֶש ְּכ ֶנג ֶּדוֹ חָ ׁש ּוד ַעל הַ ּ ְׁש ּ ָ
בועת הָ עֵ ּ
ומ ְלוֶ ה בָ ְר ִּבית,
בועת ׁ ָשוְ א .הָ יָה )אֶ חָ ד ֵמהֶ ן( ְמ ַ ׂשחֵ ק ַּב ּקֻ ְביָאַ ּ ,
הַ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן וַ אֲ ִפלּ ּו ְׁש ּ ַ
יו ְׁשנֵיהֶ ן ח ֲׁש ּ ִודין,
ומ ְפ ִריחֵ י יוֹ נִ ים ,וְ סוֹ ח ֲֵרי ְׁש ִב ִ
ּ ַ
יעיתֶ ׁ ,ש ְּכנֶגְ ּדוֹ נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ ל .הָ ּ
קו:
חָ זְ ָרה הַ ּ ְׁש ּ ָ
בועה ִל ְמקוֹ ָמ ּהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ יַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ַיחֲלוֹ ּ
רע"ב ) -ד( ואפילו שבועת שוא  -לא
מבעיא שבועת עדות ושבועת הפקדון .דאית
בהו כפירת ממון דהוי רע לשמים ולבריות.
אלא אפילו שבועת שוא .דאינו אלא רע
לשמים שכנגדו נשבע ונוטל .ושבועת בטוי לא
קתני .דשבועת בטוי דלהבא כגון אוכל ולא
אוכל .איכא למימר .כי אישתבע .בקושטא
אישתבע .שבדעתו היה לקיימו .ואף על פי
שכפאו יצרו ועבר עליה אינו חשוד בכך על
השבועה .אבל ביטוי דלשעבר אכלתי ולא
אכלתי דמי לשבועת שוא .שהרי הוציא שבועת
שקר מפיו :היה אחד מהן משחק בקוביא -
תנא פסולא דאורייתא וקתני פסולא דרבנן:
מפריחי יונים  -אית דמפרשי אם תקדים

יונתן ליונתי אתן לך כך וכך והיינו שחוק ואית
דמפרשי שמגדל יונה מלומדת להביא יונים
לבית בעליה .ויש בהן גזל מפני דרכי שלום:
וסוחרי שביעית  -עושים סחורה מפירות
שביעית .והתורה אמרה לאכלה .ולא
לסחורה :חזרה שבועה למקומה  -אית
דמפרשי בגמרא חזרה לסיני .לשבועת הר
סיני שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל
לא תגזול .והוא יפרע מן הכופר ממון לחברו.
אבל בית דין אין נזקקין לא לשבועה ולא
לפרעון .ואית דמפרשי חזרה שבועה למחוייב
לה על זה שהודה במקצת וכיון שאינו יכול
לשבע שהרי חשוד הוא ישלם:

תוב ַעל ּ ִפנְקָ ִסי ׁ ֶשאַ ּ ָתה חַ יָּב ִלי
)ה( וְ הַ חֶ נְ וָ נִ י ַעל ּ ִפנְ קָ סוֹ ּ ֵכיצַ ד ,לֹא ׁ ֶשיּ ַ
ֹאמר לוֹ ָּכ ּ
אתיִ ם ִח ִּטיןֵ ּ ,תן ְלפוֹ עֲ ִלי ְּבסֶ לַ ע ָמעוֹ ת,
זוז ,אֶ ָּלא אָ ַמר לוֹ ּ ֵתן ִל ְבנִ י סָ ַ
ָמ ַ
אתיִ ם ּ
הוא נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ ל
נוְ ) ,שנֵיהֶ ן נִ ְׁש ָּב ִעים(ּ ,
הוא אוֹ ֵמר נ ַָת ִּתי וְ הֵ ן אוֹ ְמ ִרים לֹא נ ַָט ְל ּ
ּ
בועת ׁ ָשוְ א( וָ אֵ לּ ּו
ידי ְׁש ּ ַ
וְ הֵ ן נִ ְׁש ָּב ִעין וְ נוֹ ְט ִלין .אָ ַמר ּ ֶבן ַנ ּנָסֵ ּ ,כיצַ ד אֵ לּ ּו )בָ ִאין ִל ֵ
בועה וְ הֵ ן נוֹ ְט ִלין ׁ ֶשלּ ֹא
הוא נוֹ טֵ ל ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְׁש ּ ָ
ידי ְׁש ּ ַ
בָ ִאין ִל ֵ
בועת ׁ ָשוְ א ,אֶ ָּלא ּ
בועה:
ִב ְׁש ּ ָ
רע"ב ) -ה( ]שניהן נשבעין ונוטלין  -מבעל
הבית .דא"ל חנוני .פועלים לא מהימנו לי
בשבועה[ את האמנתינהו .דלא אמרת לי
בסהדי הב להו .וכן פועלים אמרי ליה חנוני
לא מהימן לן בשבועה .וכששניהם נשבעין
ונוטלים מבעל הבית נשבעים זה בפני זה כי

היכי דניכסוף חנוני מפועלים .או פועלים
מחנוני :אלו ואלו באין לידי שבועת שוא -
שהרי על כרחך אחד מהן נשבע לשוא ונמצא
שם שמים מתחלל .אלא אלו ואלו נוטלין בלא
שבועה .ואין הלכה כבן ננס:

)ו( אָ ַמר לַ חֶ נְ וָ נִ י ּ ֶתן ִלי ְב ִדינָר ּ ֵפרוֹ ת וְ נ ַָתן לוֹ  ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי הַ ִ ּדינָר ,אָ ַמר לוֹ
נְ ַת ִּתיו ְל ָך ּונְ ַת ּתוֹ ְבאָ נְ ּ ָפ ִלי ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע ַּב ַעל הַ ָּביִ ת .נ ַָתן לוֹ אֶ ת הַ ִ ּדינָר ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן
ית ָך ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע חֶ נְ וָ נִ יַ .ר ִּבי
ִלי אֶ ת הַ ּ ֵפרוֹ ת ,אָ ַמר לוֹ נְ ַת ִּתים ְל ָך וְ הוֹ לַ ְכ ּ ָתן ְלתוֹ ְך ּ ֵב ֶ
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הודה אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשהַ ּ ֵפרוֹ ת ְּביָדוֹ  ,יָדוֹ ַעל הָ ֶע ְליוֹ נָה .אָ ַמר לַ ּ ׁ ֻש ְלחָ נִ י ּ ֶתן ִלי
יְ ּ ָ
ְב ִדינָר ָמעוֹ ת וְ נ ַָתן לוֹ  ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי בְ ִדנָר ָמעוֹ ת וְ נ ַָתן לוֹ  ,אָ ַמר לוֹ ּ ֶתן ִלי
אֶ ת הַ ִ ּדינָר ,אָ ַמר לוֹ נְ ַת ִּתיו ְל ָך ּונְ ַת ּתוֹ ְבאָ נְ ּ ָפ ִלי ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע ַּב ַעל הַ ָּביִ ית .נ ַָתן לוֹ
אֶ ת הַ ִ ּדינָר ,אָ ַמר לוֹ ּתֶ ן ִלי אֶ ת הַ ּ ָמעוֹ ת ,אָ ַמר לוֹ נְ ַת ִּתים ְל ָך וְ ִה ְׁשלַ ְכ ּ ָתם ְלתוֹ ְך
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ין ֶ ּד ֶר ְך ׁ ֻש ְלחָ נִ י ִל ּ ֵתן ִא ּ ָסר ַעד ׁ ֶשיִ ּ ּטוֹ ל
ִּכיסֶ ָך ,יִ ּ ׁ ָשבַ ע ׁ ֻש ְלחָ נִ יַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ִּדינָרוֹ :
רע"ב ) -ו( ונתן לו  -והפירות צבורין
ומונחים ברשות הרבים ואין מוחזק בהן לא
חנוני ולא בעה"ב :ונתתו באונפלי  -תיק
העשוי למעות :ישבע בע"ה  -שבועה כעין
של תורה ויטול .דכיון דחנוני מודה שמכר.
והפירות הם חוץ לחנותו .בעל הבית נשבע
ונוטל :א"ל נתתים לך והולכתן לתוך ביתך -
ואלו הפירות הצבורין ומונחים שלי הם.
שנתתי כאן למוכרן .והלה טוען אלו הם
הפירות שמכרת לי בדינר .הואיל והלוקח
מודה במקח והחנוני כופר שלא מכר את אלו.
ישבע החנוני שבועה כעין של תורה ויטול :ר'
יהודה אומר וכו'  -ר"י אסיפא פליג .ואמר
דבין בזו בין בזו בע"ה נשבע ונוטל .דכיון
שהפירות הם חוץ לחנות הוי כאלו הפירות
הם ביד בעל הבית .וכל שהפירות בידו .ידו

על העליונה .והוא נשבע ונוטל :אמר
לשולחני וכו'  -אשמועינן תנא פלוגתא דר'
יהודה ורבנן בין במעות של שולחני .ביןב
פירות של חנוני דאי אשמועינן פלוגתייהו
בחנוני ה"א בפירות אמרו רבנן דכי א"ל
נתתים לך והולכתן לתוך ביתך ישבע החנוני
ויטול .לפי שהחנוני עשוי ליתן פירות קודם
שיקח הדינר .אבל בשולחני שאינו עשוי ליטול
האיסרין קודם שיקח הדינר .אימא מודו ליה
לר"י .דלעולם בעה"ב נשבע ונוטל .ואי
איתמר בהא בהא קאמר ר' יהודה דלעולם
בעה"ב נשבע ונוטל .מפני שאין השולחני
עשוי ליתן האיסרים עד שיקח הדינר .אבל
במנוני שהוא עשוי ליתן הפריות קודם שיקח
המעות .אימא מודה להו לרבנן .צריכא .ואין
הלכה כר' יהודה:

יד ּה
בועה .וְ עֵ ד אֶ חָ ד ְמ ִע ָ
ֶמת ְּכתֻ ָּב ָת ּה לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
רו ,הַ ּפוֹ ג ֶ
)ז( ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ומ ּנִכְ סֵ י יְ תוֹ ִמים,
בועהִ .מנְּ כָ ִסים ְמ ׁ ֻש ְע ָּב ִדים ּ ִ
רועה ,לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
ׁ ֶש ִהיא ְפ ּ ָ
בועה.
בועה .וְ הַ ּנִפְ ַר ַעת ׁ ֶשלּ ֹא בְ פָ נָיו ,לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
לֹא ִת ּ ָפ ַרע אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
נו אַ ָּבא ,וְ לֹא אָ ַמר
בועהְׁ ,ש ּ ָ
עו אֶ ָּלא ִב ְׁש ּ ָ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא ִפ ְ ּק ָד ּ
וְ כֵ ן הַ יְ תוֹ ִמים לֹא יִ ּ ָפ ְר ּ
רועַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן
ינו ּ ֵבין ְׁשטָ רוֹ ָתיו ׁ ֶשל אַ ָּבא ׁ ֶש ּ ְׁשטָ ר זֶה ּ ָפ ּ ַ
נו אַ ָּבא ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ָמצִ ּ
לָ ּ
יתת הָ אָ בֲ ,ה ֵרי זֶה נִ ְׁש ָּבע וְ נוֹ טֵ ל .אָ ַמר
ְּברוֹ קָ ה אוֹ ֵמרֲ ,א ִפלּ ּו נוֹ לַ ד הַ ּ ֵבן ְלאַ חַ ר ִמ ַ
יתתוֹ ְׁשטָ ר זֶה
ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ לִ ,אם י ֵׁש עֵ ִדים ׁ ֶשאָ ַמר הָ אָ ב ִּב ְׁש ַעת ִמ ָ
בועה:
הוא נוֹ טֵ ל ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְׁש ּ ָ
אֵ ינוֹ פָ ּ ַ
רועּ ,
רע"ב ) -ז( הפוגמת כתובתה  -שמוציאה
שטר כתובתה ומודה שנתקבלה מקצתה :לא
תפרע אלא בשבועה  -אם טוען הבעל
נתקבלה כולה :עד אחד אומר וכו' .ומנכסים
משועבדים ומנכסי יתומים .ונפרעת שלא
בפניו  -כולהו אכשם קיימי .כשם שאין אחד
מאלו נפרע אלא בשבועה כך היתומים אינם
נפרעים אלא בשבועה :יתומים  -הנפרעים
מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה .ומיירי

מתני' כגון שאלו היתומים שבאים להפרע
מהן אומרים אין אנו יודעים אם פרע אבינו
זה החוב .אם לא .אבל אם טענו אמר לנו
אבינו שלא לוה המעות הללו ולא נתחייב
בחוב זה מעולם .הרי היתומים שמוציאים
שט"ח על היתומים הללו נפרעין מהן שלא
בשבועה .שכל האומר לא לויתי .כאומר לא
פרעתי דמי .והם אינם יכולים להכחיש
העדים שמעידים שאביהם לוה המעות הללו
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ולא שנו דבשבועה מיהת שקלי יתומים מן
היתומים אלא שמת מלוה בחיי לוה אבל מת
לוה בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה שבועה
לבני לוה שלא נתקבל כלום שהנפרע מן
היתומים אפילו בשטר צריך שבועה .ואין
אדם מוריש ממון שהוא חייב עליו שבועה
לבניו לפי שאין הבנים יכולים לישבע שבועה
שנתחייב אביהם .ואף על פי שכן הדין אם

דיין א' דן שישבעו היתומים שבועה שלא
פקדנו אבא ויפרעו ממון היתומים האחרים
בשבועה זו מה שעשו עשוי :שלא פקדנו אבא
 בשעת מיתה ושלא אמר לנו קודם לכןששטר זה פרוע :הרי זה נשבע  -שלא מצא
בין שטרותיו של אביו ששטר זה פרוע וכן
הלכה :רבן שמעון בן גמליאל אומר -
והלכה כרשב"ג:

יסין ,וְ הָ אַ ּפוֹ ְטרוֹ ּ ִפין ,וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה
)ח( וְ אֵ לּ ּו נִ ְׁש ָּב ִעים ׁ ֶשלּ ֹא בְ ַטעֲ נָה ,הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין ,וְ הָ א ֲִר ִ
הַ ּנוֹ ֵ ׂשאת וְ הַ ּנוֹ ֶתנֶת ְּבתוֹ ְך הַ ַּביִ תּ ,ובֶ ן הַ ָּביִ ת .אָ ַמר לוֹ ָמה אַ ּ ָתה טוֹ עֲ נֵנִ יְ ,רצוֹ נִ י
נִת ּגַ ְלגְּ לָ ה לוֹ
יסין ,אֵ ין יָכוֹ ל ְלהַ ּ ְׁש ִּביעוֹ ְ .
קו הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין וְ הָ ֲא ִר ִ
ׁ ֶש ִּת ּ ׁ ָשבַ ע ִלי ,חַ יָּב .חָ ְל ּ
יעית ְמ ּ ׁ ַש ּ ֶמטֶ ת אֶ ת
בועה ִמ ּ ָמקוֹ ם אַ חֵ רְ ,מגַ ְלגְּ ִלין ָעלָ יו אֶ ת הַ כּ ֹל .וְ הַ ּ ְׁש ִב ִ
ְׁש ּ ָ
בועה:
הַ ּ ְׁש ּ ָ
רע"ב ) -ח( שלא בטענה  -שלא בטענת
ברי אלא בטענת שמא )שטוענו( שמא עכבת
משלי .ומשום דכל הני מורו היתר לעצמם
לפי שטרחו בנכסים משום הכי כמו רבנן
שבועה עלייהו :והאפוטרופסים  -שנתעסקו
בממון אדם להכניס ולהוציא ולישא וליתן
אבל באפוטרופוס של יתומים אם מנוהו בית
דין ישבע .ואם אבי יתומים מנהו לא ישבע:
והאשה הנושאת ונותנת בתוך הבית -
שהושיבה בעלה חנונית אואפטרופא על

גמרא

נכסיו :ובן הבית  -אחד מן האחין שנתעסק
בנכסים משמת אביהן :חלקו  -ולא
השביעוהו בשעת החלוקה :נתגלגלה לו
שבועה  -אצלם אחרי כן מגלגלין גם את זו
עליו וכדרך שמגלגלין בשבועת התורה
ובשבועה שהיא כעין של תורה כך מגלגלין
בשבועת היסת :והשביעית משמטת את
השבועה  -לאו אהנך שבועות דשותפין קאי
דהא אין שביעית משמטת שותפות ולא
שבועתה אלא מלוה ושבועתה היא משמטת:

– שבועות דף טו' ע"ב

כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין מנלן דאמר קרא ולקח בעליו
ולא ישלם מי שעליו לשלם לו שבועה :ואלו נשבעין ונוטלין כו' :מאי שנא
שכיר דתקינו ליה רבנן דמשתבע ושקיל אמר רב יהודה אמר שמואל
הלכות גדולות שנו כאן הלכות הני הלכתא נינהו אלא אימא תקנות
גדולות שנו כאן גדולות מכלל דאיכא קטנות אלא אמר רב נחמן אמר
שמואל תקנות קבועות שנו כאן עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית ושדיוה
אשכיר משום כדי חייו משום כדי חייו דשכיר קנסינן ליה לבעל הבית בעל
הבית גופיה ניחא ליה דמשתבע שכיר ושקיל כי היכי דאיתגרון ליה
פועלין אדרבה שכיר ניחא ליה דלשתבע בעל הבית ונפקע כי היכי
דליגריה בעל הבית בעה"ב על כורחיה אגר שכיר נמי על כורחיה מיתגר
אלא בעה"ב טרוד בפועליו הוא וליתב ליה בלא שבועה כדי להפיס דעתו
של בעה"ב וליתב ליה בעדים טריחא ליה מילתא וליתב ליה מעיקרא
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שניהן רוצין בהקפה אי הכי אפילו קצץ נמי אלמה תניא אומן אומר שתים
קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת המוציא מחבירו עליו
הראיה קציצה ודאי מידכר דכיר ליה אי הכי אפי' עבר זמנו נמי אלמה
תניא עבר זמנו ולא נתן לו הרי זה אינו נשבע ונוטל חזקה אין בעל הבית
עובר בבל תלין והאמרת בעל הבית טרוד בפועליו הוא הני מילי מקמי
דלימטי זמן חיובא הוא כי מטי זמן חיובא רמי אנפשיה ומידכר:
רש"י על הגמרא
ולקח בעליו  -רישא דקרא שבועת ה' תהיה
בין שניהם ולקח בעליו את השבועה ולא
ישלם הנתבע שוב כלום :הני הלכתא נינהו -
בתמיה וכי הלכה למשה מסיני הם :ומשום
כדי חייו כו'  -בתמיה :כי היכי דליתגרו ליה
פועלים  -שאם ישבע הוא ויפסידו פועלים
לא ימצא עוד פועלים למלאכתו שיגורו ממנו
שהוא כופר בשכר פועליו :כי היכי דליגריה
בעל הבית  -שלא יחשדוהו בתובע שכרו
אחר שקבלו :בעה"ב על כרחיה אגר -
פועלים כשהוא צריך להם :שכיר נמי על
כרחיה מיתגר  -שהוא צריך למזונות :טרוד
בפועליו הוא  -שנותן שכר לכמה פועלים
וכסבור שנתן לזה :וליתיב ליה בעדים -
יתקנו חכמים שלא יתן אדם שכר לפועל אלא
בעדים ולא יבא לידי שבועה :וליתיב ליה

זוהר

מעיקרא  -ליתקון רבנן שיתן אדם לפועליו
שכרן שחרית עד שלא יתחילו במלאכה ואם
תבע לערב לא יטול כלום ולא תהא שם
שבועה :שניהם רוצים בהקפה בעה"ב פעמים
שאין מצויות לו מעות שחרית ופועל שלא
יוציא המעות עד הלילה לפרנסתו :אי הכי -
דמשום טרדא דבעל הבית שקלוה לשבועה
מיניה :אפילו קצץ נמי  -אפילו נחלקו על
הקציצה ליהמנוה לשכיר בשבועה :המוציא
מחבירו  -היינו אומן :עליו הראיה  -צריך
להביא עדים ולא יהא נאמן בשבועה :אי הכי
 דבעה"ב טרוד ושמא שכח אפי' תבעושכיר לאחר שעבר זמן גבייתו המפורש בב"מ
בפרק המקבל )דף קו( שכיר יום גובה כל
הלילה שכיר לילה גובה כל היום לישבע נמי
שכיר ולשקול:

– אמור דף צח' ע"ב

ילנָא
יאין ׁ ָש ִא ְ
יה ,הָ א זִ ְמנִ ין סַ גִּ ִ
יה ְ ּד ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,אָ ַמר לֵ ּ
ִר ִּבי אַ ָּבא הֲ וָ ה י ִָתיב קַ ּ ֵמ ּ
יה ,וַ ַ ּדאי
יה .אָ ַמר לֵ ּ
יש ְבנָא ֵּב ּ
ירי ,וְ ַעד ָּכאן לָ א ִא ְתיְ ּ ׁ ַ
ַעל הַ אי ׁשוֹ פָ רַ ,מאי קָ א ַמיְ ֵ
ירא ְ ּד ִמ ָּלהּ ְ ,דיִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ְעיָין ְּביוֹ ָמא ְ ּד ִדינָא )נ"א דא(ׁ ,שוֹ פָ ר ,וְ לָ א
הוא ְּב ִר ָ
הַ אי ּ
ול ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ִ ּדינָא לָ א ָּב ֵעינָא.
יהוְ ּ ,
אֲתר ִא ּ
ידע ְּבאָ ן ַ
קֶ ֶרןְּ .בגִ ין ְ ּדקֶ ֶרן הָ א ִא ְתיְ ַ
ולאַ ְתעֲ ָרא ִמ ִ ּלין ְס ִתימין:
אֲ בָ ל הָ א ּ ָתנֵינָןְּ ,ב ִמ ִ ּלין ּובְ עוֹ בָ ָדאָּ ,ב ֵעינָן ְלאַ ֲחזָאָ ה ּ ְ
יהִ ,א ְס ּ ַת ָּלק וְ לָ א נ ִָהיר
ירו ְ ּדכ ָֹּלא ּ ֵב ּ
הוא ׁשוֹ פָ ר ִע ָּלאָ הּ ִ ,ד ִ
נְה ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד הַ ּ
נו ְלבֵ י ִ ּדינָא ,וְ ָדא ׁשוֹ פָ ר ,אֵ ילוֹ
ִל ְבנִ יןְּ ,כ ֵדין ִ ּדינָא ִא ְּת ַער ,וְ כֻ ְר ְסוָ ון ִא ְת ְּתקָ ּ
הוא
תוש ַּב ְח ּ ֵת ּ
תוקפֵ יהּ )דף צ"ט ע"ב( ְּדיִ צְ חָ קְׁ ּ ּ ,
ְּדיִ צְ חָ ק ִא ְק ֵריְ ּ ּ ,
יה ַ ּדאֲ בָ הָ ןַּ ,כד ִא ְס ְּתלַ ק הַ ּ
ׁשוֹ פָ ר ּגָ דוֹ לְּ ,דלָ א יַנְ קָ א ִל ְבנִ יןְּ ,כ ֵדין יִ צְ חָ ק ִא ְת ּ ָת ּקַ ף ,וְ ִא ְת ּ ָת ּקַ ן ְל ִדינָא ְּב ָע ְל ָמא:
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יבין ֵמח ֲָטאֵ יהוֹ ןַּ ,ב ְעיָין ְלנַגְ ָ ּדא קוֹ ל
ָשא ּ ַתיְ ִ
וְ כַ ד ִא ְּת ַער הַ אי ׁשוֹ פָ ר וְ כַ ד ְּבנֵי נ ׁ ָ
ילאְּ ,כ ֵדין ִא ְּת ַער ׁשוֹ פָ ָרא אָ ח ֳָרא ִע ָּלאָ ה,
הוא קָ לָ א סָ ִליק ְל ֵע ָּ
ׁשוֹ פָ ר ִמ ּ ַת ּ ָתא ,וְ הַ ּ
ֲמי ,וְ ִא ְס ּ ַת ָּלק ִ ּדינָאּ .ובָ ֵעינָן ְלאַ ֲחזָאָ ה עוֹ בָ ָדא ְּב ׁשוֹ פָ רְ ,ל ִא ְּת ָע ָרא
וְ ִא ְּת ַער ַרח ֵ
ינון
ׁשוֹ פָ ָרא אָ ח ֳָראְ ּ ,
ינון קַ לֵ יְ ,לאַ חֲזָאָ ה ְ ּדכָ ל ִא ּ ּ
ולאַ ּ ָפקָ א ְּבהַ אי ׁשוֹ פָ ר ְל ַת ּ ָתאִ ,א ּ ּ
רון ְלנ ְָפקָ א:
קָ ִלין ִ ּד ְל ֵע ָּ
הוא ׁשוֹ פָ ר ִע ָּלאָ ה ,יִ ְּתעֲ ּ
הו ְּבהַ ּ
ילאּ ִ ,ד ְכ ִלילָ ן ּכ ְ ֻּל ּ
ילא,
ובהָ נֵי קָ ִלין ִ ּד ְל ַת ּ ָתא ,יָהֲ ִבין יִ שְׂ ָראֵ ל חֵ ילָ א )לרחמי מתתא ואתער שופר גדול( ְל ֵע ָּ
ְּ
יה ְּבגִ ין
ולסַ ְ ּד ָרא קָ ִליןְ ,לכַ וְ ּ ונָא ּ ֵב ּ
זַמנָא ׁשוֹ פָ ר ְּביוֹ ָמא ָ ּדאְ ּ ,
וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעינָן ְל ּ ְ
ילא) .ולסדרא קלין בשופר(:
יה ְּכ ִלילָ ן קַ לֵ י ְל ֵע ָּ
ְלאַ ְתעֲ ָרא ׁשוֹ פָ ר אָ ח ֳָראְּ ,דבֵ ּ
טורי
יעין ,וְ ִא ְת ָּבקַ ע ּ ֵבין ּ ֵ
ילא ,סָ ִליק ְר ִק ִ
ומ ְת ַע ּ ָטר ְל ֵע ָּ
ִס ְד ָרא קַ ְד ָמאָ ה ,קָ לָ א נ ִָפיקִ ּ ,
הוא ,וְ אַ ְת ִקן
יש ּ
יה ְ ּדאַ ְב ָרהָ ם ,וְ ׁ ַש ְריָא ְּב ֵר ׁ ֵ
ומטֵ י ְלגַ ּ ֵב ּ
ָר ָמאֵ יָ ּ ,
יה ,וְ ִא ְת ַע ּטָ ר ,וְ ִא ְּת ַער ּ
הוא קָ לָ א קַ ְד ָמאָ ה סָ ִליק,
כור ְסיָיאְ ּ .
ְל ּ ְ
וב ִס ְפ ָרא ְ ּדאַ ּגַ ְד ּ ָתא ּ ָתנֵינָןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדהַ ּ
בא) .ס"א אבא ואמא(
יה אַ ָּ
כור ְסיָיאַ ּ ,פ ְק ִדין ָעלֵ ּ
ִא ְּת ַער וְ ִא ְת ַע ּ ָטר אַ ְב ָרהָ ם ,וְ אַ ְת ִקן ְל ּ ְ
אַ ָּבא:
ישיהּ ְ ּדיַעֲ קֹב ,וְ נָגִ יד
יתאָ ה ,קָ לָ א נ ִָפיק ,וְ סָ ִליק ,וְ ִא ְת ַע ּטָ ר ְּב ֵר ׁ ֵ
אַ ְ ּדהָ ִכיִ ,ס ְד ָרא ְּת ִל ָ
יהו ,אַ ְב ָרהָ ם
ינון גְּ ּ ָ
ַ
הוא
לֵ ּ
בוראן ׁ ַש ְריָין ,וְ קָ ִאים לָ ּקֳ ְבלַ יְ ּ
אֲתר ְ ּד ִא ּ ּ
יה ְל ַת ּ ָתא ְלהַ ּ
הו,
ינון ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
יתאְּ .כ ֵדין ִא ְת ַּכ ְפיָין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ֵמהַ אי ִס ְט ָרא ,וְ יַעֲ קֹב ֵמהַ אי ִס ְט ָרא ,וְ ִא ּ ּ
הו ִס ְד ָרא אָ ח ֳָרא ִּתנְ יָינָא:
יהו .וְ הָ נֵי ּ ֻכ ְ ּל ּ
ומ ְׁש ּ ַת ְכחִ ין )ס"א ומשתככי( ְּבאַ ְת ַריְ ּ
ִּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ה'
)טו( שנים שאכלו כאחד כל אחד ואחד מברך לעצמו ואם היה אחד מהן יודע ואחד אינו
יודע זה שיודע מברך בקול רם והשני עונה אמן אחר כל ברכה וברכה ויוצא ידי חובתו
ובן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה ויוצאין ידי חובתן אבל אמרו
חכמים תבא מארה למי שאשתו ובניו מברכין לו:
)טז( במה דברים אמורים שיצאו ידי חובתן בזמן שאכלו ולא שבעו שהן חייבים לברך
מדברי סופרים ולפיכך מוציאין אותן קטן או עבד או אשה מידי חובתן אבל אם אכל
ושבע שהוא חייב בברכת המזון מן התורה בין אשה בין קטן או עבד אין מוציאין אותן
שכל החייב בדבר מן התורה אין מוציאין אותן מידי חובתן אלא החייב באותו דבר מן
התורה כמותו:
)יז( הנכנס אצל אחרים ומצאן מברכין בברכת הזימון אם מצא המברך אומר נברך הוא
עונה ברוך הוא ומבורך ואם מצא האוכלים עונין ברוך שאכלנו משלו הוא עונה אחריהן
אמן:
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