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חק לישראל – פרשת ראה יום ד'
תורה -

דברים פרק יב'

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן
יך נ ֵ
נוחָ ה וְ אֶ ל הַ ּ ַנחֲלָ ה ׁ ֶ
)ט( ִּכי לֹא בָ ֶ
אתם ַעד ָע ּ ָתה אֶ ל הַ ּ ְמ ּ
ְ
ָ
אֲרי
ֹתן לָ ך) :ט( ֵ
אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך נ ֵ
נוחָ ה וְ אֶ ל הַ ּ ַנחֲלָ ה ׁ ֶ
לָ ְך) :ט( ִּכי לֹא בָ ֶ
אתם ַעד ָע ּ ָתה אֶ ל הַ ּ ְמ ּ
אֲתיתוּן ַעד ְּכ ָען ְלבֵ ית נְ יָחָ א ו ְּלאַ חֲסָ נָא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך:
לָ א ֵ

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ַמנְ ִחיל אֶ ְתכֶ ם
יש ְב ּ ֶתם ָּבאָ ֶרץ א ׁ ֶ
)י( וַ עֲ בַ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן וִ ׁ ַ
וְ הֵ נִ יחַ לָ כֶ ם ִמ ָּכל אֹ יְ בֵ יכֶ ם ִמ ּ ָס ִביב וִ ׁ ַ
יש ְב ּתֶ ם
יש ְב ּתֶ ם ּ ֶב ַטח) :י( וַ עֲ בַ ְר ּ ֶתם אֶ ת הַ ַיּ ְר ֵ ּדן וִ ׁ ַ
יש ְב ּ ֶתם ּ ֶב ַטח:
ָּבאָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ַמנְ ִחיל אֶ ְתכֶ ם וְ הֵ נִ יחַ לָ כֶ ם ִמ ָּכל אֹ יְ בֵ יכֶ ם ִמ ּסָ ִביב וִ ׁ ַ
יתבוּן ְּבאַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הֲכוֹ ן ַמחֲסֵ ן י ְָתכוֹ ן וִ ינִ יחַ ְלכוֹ ן ִמ ָּכל ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בֵ יכוֹ ן ִמ ְּסחוֹ ר
)י( וְ ַת ְע ְּברוּן יָת י ְַר ְ ּדנָא וְ ֵת ְ
יתבוּן ְל ָר ְחצָ ן:
ְסחוֹ ר וְ ֵת ְ

יאו
)יא( וְ הָ יָה הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
ֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם בּ וֹ ְל ׁ ַש ּ ֵכן ְׁשמוֹ ׁ ָשם ׁ ָש ּ ָמה ָת ִב ּ
ות ֻר ַמת
אֲשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וֶ ּ ה אֶ ְתכֶ ם עוֹ ל ֵֹתיכֶ ם וְ זִ ְבחֵ יכֶ ם ַמ ְעשְׂ ר ֵֹתיכֶ ם ּ ְ
ֶׁ
אֵ ת ָּכל
ֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה
רו לַ יהֹוָ ה) :יא( וְ הָ ָיה הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
י ְֶדכֶ ם וְ כֹל ִמ ְבחַ ר נִ ְד ֵריכֶ ם ׁ ֶ
אֲשר ִּת ְ ּד ּ
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם עוֹ לֹתֵ יכֶ ם
יאו אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
ֱאלֹהֵ יכֶ ם בּ וֹ ְל ׁ ַש ּ ֵכן ְׁשמוֹ ׁ ָשם ׁ ָש ּ ָמה ָת ִב ּ
רו לַ יהֹוָ ה) :יא( וִ יהֵ י אַ ְת ָרא ִ ּדי
ות ֻר ַמת י ְֶדכֶ ם וְ כֹל ִמ ְבחַ ר נִ ְד ֵריכֶ ם א ׁ ֶ
וְ זִ ְבחֵ יכֶ ם ַמ ְעשְׂ רֹתֵ יכֶ ם ּ ְ
ֲשר ִּת ְ ּד ּ
ּ
יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ּ ֵב ּה ְלאַ ְׁש ָראָ ה ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה ּ ַת ּ ָמן ְל ַת ּ ָמן ּ ַתיְ תוּן יָת ָּכל ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ קֵ ד י ְָתכוֹ ן עֲ לָ וָ ֵתיכוֹ ן וְ נִ ְכסַ ת
קֳדם יְ ָי:
קו ְּד ׁ ֵשיכוֹ ן ַמ ְעשְׂ ָר ֵתיכוֹ ן וְ אַ ְפ ָר ׁשוּת י ְֶדכוֹ ן וְ ֹכל ְׁשפַ ר נִ ְד ֵריכוֹ ן ִ ּדי ִת ְ ּדרוּן ָ

ֹתיכֶ ם וְ ַע ְב ֵדיכֶ ם וְ אַ ְמה ֵֹתיכֶ ם
ובנ ֵ
ובנֵיכֶ ם ּ ְ
)יב( ּושְׂ ַמ ְח ּ ֶתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם אַ ּ ֶתם ּ ְ
שעֲ ֵריכֶ ם ִּכי אֵ ין לוֹ חֵ לֶ ק וְ ַנחֲלָ ה ִא ְּתכֶ ם) :יב( ּושְׂ ַמ ְח ּ ֶתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
וְ הַ ֵּלוִ י אֲ ׁ ֶשר ְּב ׁ ַ
וב ֹנ ֵתיכֶ ם וְ ַע ְב ֵדיכֶ ם וְ אַ ְמה ֵֹתיכֶ ם וְ הַ ּלֵ וִ י ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁ ַשעֲ ֵריכֶ ם ִּכי אֵ ין לוֹ
ובנֵיכֶ ם ּ ְ
ֱאלֹהֵ יכֶ ם אַ ּ ֶתם ּ ְ
חֵ לֶ ק וְ ַנחֲלָ ה ִא ְּתכֶ ם) :יב( וְ ֶתחֱדוּן קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן אַ ּתוּן ו ְּבנֵיכוֹ ן ו ְּבנ ֵָתיכוֹ ן וְ ַע ְב ֵדיכוֹ ן וְ אַ ְמהָ ֵתיכוֹ ן וְ לֵ וָ אָ ה ִ ּדי
אֲרי לֵ ית לֵ ּה חֳלָ ק וְ אַ חֲסָ נָא ִע ּ ְמכוֹ ן:
ְב ִק ְרוֵיכוֹ ן ֵ

)יג( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ֶפן ּ ַתעֲ לֶ ה ֹעל ֶֹת ָ
אֲשר ִּת ְראֶ ה) :יג( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּפֶ ן ּ ַתעֲ לֶ ה
יך ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶ
על ֶֹת ָ
יל ָמא ַת ּ ֵסק עֲ לָ וָ ָת ְך ְּבכָ ל אַ ְת ָרא ִ ּדי ֶת ֱחזֵי:
שר ִּת ְראֶ ה) :יג( ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ְך ִ ּד ְ
יך ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶ
ֹ

יך ׁ ָשם ּ ַתעֲ לֶ ה ֹעל ֶֹת ָ
אֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ְּבאַ חַ ד ְׁשבָ טֶ ָ
יך וְ ׁ ָשם
)יד( ִּכי ִאם ַּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
ָ
שר אָ ֹנ ִכי ְמצַ וֶ ּ ָּך) :יד( ִּכי ִאם ַּב ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ְ ּבאַ חַ ד ְׁשבָ טֶ יך ׁ ָשם
ּ ַתעֲ ֶ ׂשה כּ ֹל אֲ ׁ ֶ
על ֶֹת ָ
שה כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ ּו ֶָּך:
יך וְ ׁ ָשם ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ּ ַתעֲ לֶ ה ֹ
ּ ַת ּ ָמן ּ ַת ּ ֵסק עֲ לָ וָ ָת ְך וְ ַת ּ ָמן ּ ַת ְע ּ ֵבד כּ ֹל ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ְּק ָד ְך:

)יד( אֶ ָּלהֵ ן ְּבאַ ְת ָרא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי ְּבחַ ד ִמן ִׁש ְב ָט ְ
יך

רש"י
)ט( כי לא באתם  -כל אותן י"ד שנה :עד
עתה  -כמו עדיין :אל המנוחה  -זו שילה:
הנחלה  -זו ירושלים:
)י( ועברתם את הירדן וישבתם בארץ -
שתחלקוה ויהא כל אחד מכיר את חלקו ואת
שבטו :והניח לכם  -לאחר כיבוש וחילוק
ומנוחה מן הכנענים אשר הניח ה' לנסות בם
את ישראל ואין זו אלא בימי דוד .אז:
)יא( והיה המקום וגו'  -בנו לכם בית
הבחירה בירושלים וכן הוא אומר בדוד ויהי

כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מכל אויביו
מסביב ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא
אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים יושב
בתוך היריעה .שמה תביאו וגו'  -למעלה
אמור לענין שילה וכאן אמור לענין ירושלים
ולכך חלקם הכתוב ליתן היתר בין זו לזו
משחרבה שילה ובאו לנוב חרבה נוב ובאו
לגבעון היו הבמות מותרות עד שבאו
לירושלים :מבחר נדריכם  -מלמד שיביאו מן
המובחר:
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חק לישראל – פרשת ראה יום ד'
)יג( השמר לך ) -ספרי( ליתן לא תעשה על
הדבר :בכל מקום אשר תראה  -אשר יעלה
בלבך אבל אתה מקריב ע"פ נביא כגון אליהו
בהר הכרמל:

נביא

)יד( באחד שבטיך  -בחלקו של בנימין
למעלה הוא אומר מכל שבטיכם הא כיצד
כשקנה דוד את הגורן מארונה היבוסי גבה
הזהב מכל השבטים ומכל מקום הגורן בחלקו
של בנימין היה:

– ישעיה פרק נה' ט'-יג' פרק נו' א'

ֹתיכֶ ם:
ומ ְח ְׁשב ַֹתי ִמ ּ ַמ ְח ְׁשב ֵ
הו ְד ָרכַ י ִמ ַ ּד ְרכֵ יכֶ ם ּ ַ
הו ׁ ָש ַמיִ ם ֵמאָ ֶרץ ּ ֵכן ּגָ ְב ּ
ִּכי גָ ְב ּ

)ט (
)ט( ארי כמא דרמין שמיא מן ארעא כן תקנן אורחתי מאורחתכון ומחשבתי תקנן ממחשבתכון:

)י( ִּכי ַּכאֲ ׁ ֶשר י ֵֵרד הַ ּגֶ ׁ ֶשם וְ הַ ּ ׁ ֶשלֶ ג ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ׁ ָש ּ ָמה לֹא י ָׁש ּוב ִּכי ִאם ִה ְרוָ ה אֶ ת
ָתן ז ֶַרע לַ ז ּ ֵֹר ַע וְ לֶ חֶ ם לָ אֹ כֵ ל) :י( ארי כמא דנחית מטרא
יד ּה וְ ִהצְ ִמיחָ ּה וְ נ ַ
הָ אָ ֶרץ וְ הוֹ ִל ָ
ותלגא מן שמיא ולתמן לא אפשר ליה דיתוב אלהין מרוי ית ארעא ומרבי לה ומועילה ויהב בר זרעא
כמסת לזרע ולחמא כמסת למיכל:

ֲשר
שה אֶ ת א ׁ ֶ
אֲשר יֵצֵ א ִמ ּ ִפי לֹא י ָׁש ּוב אֵ לַ י ֵריקָ ם ִּכי ִאם ָע ָ ׂ
)יא( ּ ֵכן יִ ְהיֶה ְדבָ ִרי ׁ ֶ
תיו) :יא( כן הוי פתגם טובי דנפק מן קדמי לא אפשר דיתוב לקדמי
ֲשר ְׁשלַ ְח ִּ
חָ פַ צְ ִּתי וְ ִהצְ ִליחַ א ׁ ֶ
ריקן אלהן עבד ית דרעינא ומצלח לדשלחנא ליה:

חו ִל ְפנֵיכֶ ם ִר ּנָה
או ּ ְ
לון הֶ הָ ִרים וְ הַ גְּ בָ עוֹ ת יִ ְפצְ ּ
תובָ ּ
וב ׁ ָשלוֹ ם ּ ּ
)יב( ִּכי ְבשִׂ ְמחָ ה ֵתצֵ ּ
ֲאו כָ ף) :יב( ארי בחדוא תפקון מביני עממיא ובשלמא תתובלון לארעכון
וְ כָ ל עֲ צֵ י הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה יִ ְמח ּ
טוריא ורמתא יבועון קדמיכון תושבחא וכל אילני חקלא ישענון בענפיהון:

צוץ יַעֲ לֶ ה בְ רוֹ ׁש
)יג( ּ ַתחַ ת הַ ּנַעֲ ּ
כ ֵרת) :יג(
ְל ׁ ֵשם ְלאוֹ ת עוֹ לָ ם לֹא יִ ָּ

ַתחַ ת

}וְ ַתחַ ת{ הַ ִּס ְר ּ ָפד יַעֲ לֶ ה ה ֲַדס וְ הָ יָה לַ יהֹוָ ה

חלף רשיעיא וחלף חיביא יתקימון דחלי חטאה ויהי קדם יי

לשום לאת עלם דלא יפסוק:

וע ִתי לָ בוֹ א וְ צִ ְדקָ ִתי
רו ִמ ְׁש ּ ָפט וַ עֲ שׂ ּו צְ ָדקָ ה ִּכי ְקרוֹ בָ ה יְ ׁש ּ ָ
)א( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ִׁש ְמ ּ
ְל ִה ּגָ לוֹ ת) :א( כדנן אמר יי טרו דינא עבידו צדקתא ארי קריב פורקני למיתי וזכותי לאתגלאה:
רש"י
)ט( כי גבהו שמים וגו'  -כלומר כי יש הבדל
וחילוק מעלות ושבח בדרכי יותר מדרכיכ'
ובמחשבותי יותר ממחשבותיכם כגבוה שמים
על הארץ אתם נותנים לב למרוד בי ואני
נותן לב להשיב אתכם:
)י( כי כאשר ירד הגשם והשלג  -ולא ישוב
ריקם אך ייטיב לעול':
)יא( כן יהיה דברי אשר יצא מפי -
להודיעכם ע"י הנביאים לא ישוב ריקם אך

ייטיב לכם אם תשמעו להם:
)יב( כי בשמחה תצאו  -מן הגלות .ההרים
והגבעות יפצחו לפניכם רנה  -שיתנו לכם
פריים וצמחם ויהנו )ירוננו( יושביה':
)יג( תחת הנעצוץ וגומר  -רבותינו דרשו
תחת הרשעים יעלו צדיקים .נעצוץ וסרפד -
מיני קוצים הם כלו' הרשעים יאבדו
והצדיקים יטלו ממשלתם:
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כתובים

 -תהילים פרק צד' יג'-יח'

ימי ָרע ַעד יִ ָּכ ֶרה לָ ָר ׁ ָשע ׁ ָשחַ ת:
ְלהַ ְׁש ִקיט לוֹ ִמ ֵ

)יג(
דיתכרי לרשיעיא שוחה:

ִּכי לֹא יִ ּט ֹׁש יְ הֹוָ ה ַע ּמוֹ וְ ַנחֲלָ תוֹ לֹא יַעֲ זֹב:

)יד(
ישבוק:

)יג( לשדכא ליה מן יומי בישא עד

)יד( ארום לא ינטוש יי עמיה ואחסנתיה לא

ִּכי ַעד צֶ ֶדק י ָׁש ּוב ִמ ְׁש ּ ָפט וְ אַ ח ֲָריו ָּכל יִ ְׁש ֵרי לֵ ב:

)ט ו (
ובתרוי יתפרקון כל תריצי לבא:

)טו( ארום עד צדקתא יתוב דינא

ָקום ִלי ִעם ְמ ֵר ִעים ִמי יִ ְת ַי ֵ ּצב ִלי ִעם ּפֹעֲ לֵ י אָ וֶן:
)טז( ִמי י ּ

)טז( מן יקום לי לאגחא קרבא

עם מבאשין מן יתעתד לי למנצי עם עבדי שקר:

דומה ַנ ְפ ִׁשי:
לולֵ י יְ הֹוָ ה ֶעזְ ָר ָתה ִ ּלי ִּכ ְמ ַעט ׁ ָש ְכנָה ּ ָ
ּ

)יז(
בשתיקותא נפשי:

ִאם אָ ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה ַרגְ ִלי חַ ְס ְ ּד ָך יְ הֹוָ ה יִ ְס ָע ֵדנִ י:

)יח(
יסעיד יתי:

)יז( אלולי יי סעיד לי כזער שרת

)יח( אין אמרית אתמוטטא רגלי טובך יי

רש"י
)יג( להשקיט לו מימי רע  -כי היסורין
גורמין לו להשקיט להם מימי דין גיהנם עד
שיראה שיכרה לרשע שחת:
)טו( כי עד צדק ישוב משפט  -היסורין
שלהם עד שיצדקו בשבילם ואחר המשפט כל
ישרי לב יתקבצו כי יטלו שכרם:

משנה

)טז( מי יקום לי  -זכות מי יעמד לנו בין
המריעים הללו:
)יז( דומה  -דומיה:

– שבועות פרק ג'

בועה ׁ ֶשאֹ כַ ל וְ ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ לֶ ׁ ,שאָ כַ ְל ִּתי וְ ׁ ֶשלּ ֹא
בועוֹ ת ְׁש ּ ַתיִ ם ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבעְׁ ,ש ּ ָ
)א( ְׁש ּ
רו
הוא ,חַ יָּבִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .אָ ְמ ּ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל וְ אָ כַ ל ָּכל ׁ ֶש ּ
אָ כַ ְל ִּתיְׁ .ש ּ ָ
הוא חַ יָּבֶ ׁ ,שזֶּה חַ ָיּב .אָ ַמר
הוא ׁ ֶש ּ
ינו ְּבאוֹ כֵ ל ָּכל ׁ ֶש ּ
לוֹ ְל ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,הֵ יכָ ן ָמצִ ּ
ומ ִביא
ומ ִביא קָ ְר ָּבןֶ ׁ ,שזֶּה ְמ ַד ּ ֵבר ּ ֵ
ינו ִּב ְמ ַד ּ ֵבר ּ ֵ
לָ הֶ ן ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,וְ ִכי הֵ יכָ ן ָמצִ ּ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל וְ אָ כַ ל וְ ׁ ָש ָתה ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
קָ ְר ָּבןְׁ .ש ּ ָ
אֹ כַ ל וְ ׁ ֶשלּ ֹא אֶ ְׁש ּ ֶתה וְ אָ כַ ל וְ ׁ ָש ָתה ,חַ יָּב ְׁש ּ ָתיִ ם:
רע"ב ) -א( שבועות שתים .שאוכל ושלא
אוכל  -הם השתים המפורשות .דכתיב )שם(
להרע או להטיב .דמשמע להבא לא אוכל
להרע .אוכל להטיב :שאכלתי ושלא אכלתי -
הם השתי' הנוספות ממדרש חכמים :מדבר
ומביא קרבן  -בשביל בטול דבורו .וכיון
דמשום בטול דבורו הוא .אף זה בטול דבורו
הוא שהאומר לא אוכל דעתו לאסור עצמו
בכל שהו :שבועה שלא אוכל ואכל ושתה -

אף על גב דשתייה בכלל אכילה .אינו חייב
אלא אחת דהוה ליה כאוכל וחוזר ואוכל
בהעלם אחד :שלא אוכל ושלא אשתה  -הוו
להו שתי שבועות .ואף על גב דמכי אמר לא
אוכל אתסר ליה בשתיה דשתיה בכלל אכילה
וכי הדר ואמר תו לא אשתה הל"ל דאין
שבועה חלה על שבועה שאני הכא כיון דאמר
ברישא לא אוכל .והדר אמר לא אשתה .גלי
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חק לישראל – פרשת ראה יום ד'
דעתיה דהך אכילה דאמר ברישא אכילה

גרידתא היא:

בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל ,וְ אָ כַ ל ּ ַפת ִח ִּטין ּופַ ת שְׂ עוֹ ִרין ּופַ ת ּ ֻכ ְּס ִמין ,אֵ ינוֹ חַ יָּב
)ב( ְׁש ּ ָ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל ּ ַפת ִח ִּטין ּופַ ת שְׂ עוֹ ִרין ּופַ ת ּ ֻכ ְּס ִמין וְ אָ כַ ל ,חַ יָּב
אֶ ָּלא אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ב( חייב על כל אחת ואחת -
מדקאמר פת ופת על כל מין ומין ש"מ לחלק.
דאי לאסור עליו מינים הללו ותו לא .ה"ל

למימר פת חטים .וכן של שעורים וכן של
כוסמין:

בועה
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֶ ְׁש ּ ֶתה וְ ׁ ָש ָתה ַמ ְׁש ִקין הַ ְר ּ ֵבה ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
)ג( ְׁש ּ ָ
ודבַ ׁש וְ ׁ ָש ָתה ,חַ ּיָב ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת:
ׁ ֶשלּ ֹא אֶ ְׁש ּ ֶתה יַיִ ן וְ ׁ ֶש ֶמן ְ
רע"ב ) -ג( שבועה שלא אשתה יין ושמן
ודבש  -בגמרא מוקי לה כגון שהיה חברו
מסרב בו ואומר לו בא ושתה עמי יין ושמן

ודבש .היה לו לומר שבועה שלא אשתה עמך
ותו לא .דכי אשתבע אמאי דמסרב בו
אשתבע יין שמן ודבש למה לי ש"מ לחלק:

אויִ ין לַ ֲא ִכילָ ה וְ ׁ ָש ָתה ַמ ְׁש ִקין
)ד( ְׁש ּ ָ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל ,וְ אָ כַ ל אֹ כָ ִלים ׁ ֶשאֵ ינָן ְר ּ
וט ֵרפוֹ ת
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל ,וְ אָ כַ ל נְ בֵ לוֹ ת ּ ְ
טורְׁ .ש ּ ָ
אויִ ין ִל ְׁש ִתיָּהָ ּ ,פ ּ
ׁ ֶשאֵ ינָן ְר ּ
הנֵית ִלי ִאם
ור ָמשִׂ ים ,חַ יָּבַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר .אָ ַמר ,קוֹ נָם ִא ְׁש ִּתי ֶנ ֱ
ְׁשקָ צִ ים ּ ְ
ֲסורה:
ור ָמשִׂ ים ,הֲ ֵרי ִא ְׁש ּתוֹ א ּ ָ
הוא אָ כַ ל נְ בֵ לוֹ ת ּו ְט ֵרפוֹ ת ְׁשקָ צִ ים ְ
אָ כַ ְל ִּתי הַ יוֹ ם ,וְ ּ
רע"ב ) -ד( ואכל נבלות חייב  -דראויין
לאכילה הן אי לאו דרחמנא אסרינהו :ר"ש
פוטר  -דמושבע ועומד הוא עליהם.
ופלוגתא דר"ש ות"ק בכולל דברים המותרים
עם דברים האסורים .כגון באומר שבועה
שלא אוכל שחוטות וטרפות .ת"ק סבר מגו
דחיילא שבועה אשחוטות .חיילא נמי

אטרפות .דאיסור חל על איסור באיסור כולל
ור"ש סבר אין איסור חל על איסור באיסור
כולל .ואין הלכה כר"ש :אשתו אסורה -
שהרי אכל אוכלי' ואפילו לכ"ש .דטעמא
דפטור בקמייתא לאו משום דלאו בני אכילה
נינהו .אלא שאין שבועה חלה על דבר אסור:

)ה( אֶ חָ ד ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶשל ַעצְ מוֹ  ,וְ אֶ חָ ד ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶשל אֲ חֵ ִרים ,וְ אֶ חָ ד ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶשיּ ֵׁש ָּבהֶ ן
יש
בועה ׁ ֶשאֶ ּ ֵתן ְל ִא ׁ
ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ אֶ חָ ד ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם ַמ ּ ָמ ׁשֵ ּ .כיצַ ד ,אָ ַמרְׁ ,ש ּ ָ
נְתי וְ ׁ ֶשלּ ֹא
ָש ִּ
ישןֶ ׁ ,שיּ ׁ ַ
ישן וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִא ׁ ַ
ּ ְפלוֹ נִ י וְ ׁ ֶשלּ ֹא אֶ ּ ֵתןֶ ׁ ,ש ּנ ַָת ִּתי וְ ׁ ֶשלּ ֹא נ ַָת ִּתיֶ ׁ ,ש ִא ׁ ַ
זָר ְק ִּתיַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל
נְתיֶ ׁ ,שאֶ זְ רוֹ ק צְ רוֹ ר לַ ּיָם וְ ׁ ֶשלּ ֹא אֶ זְ רוֹ קֶ ׁ ,שזּ ַָר ְק ִּתי וְ ׁ ֶשלּ ֹא ַ
ָש ִּ
י ַׁ
אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ חַ יָּב אֶ ָּלא ַעל הֶ ָע ִתיד לָ בוֹ אֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא ה( ְלהָ ַרע אוֹ
הֲר ָעה
יטיב .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,אם ּ ֵכן אֵ ין ִלי אֶ ָּלא ְדבָ ִרים ׁ ֶשיּ ֵׁש ָּבהֶ ן ָ
ְלהֵ ִ
תוב .אָ ַמר
וַ הֲ ָטבָ הּ ְ ,דבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ן ָ
הֲר ָעה וַ ה ֲָטבָ ה ִמ ּנַיִ ן .אָ ַמר לוֹ ֵ ,מ ִרבּ ּוי הַ ָּכ ּ
תוב ְלכָ ךְ:
תוב ְלכָ ְךִ ,ר ָּבה הַ ָּכ ּ
לוֹ ִ ,אם ִר ָּבה הַ ָּכ ּ
רע"ב ) -ה( ואחד דברים של אחרים -
כדמפרש שאתן לפלוני :שאין בהן ממש  -תרי
גווני משמע .כגון שינה ומשמע שאין בהן
הנאה .כגון שאזרוק צרור לים :מרבוי הכתוב
 לכל אשר יבטא האדם .ופלוגתא דר"ע ור'ישמעאל דר"ע דריש בכל התורה רבויי
ומעוטי ור' ישמעאל דריש כללי ופרטי ר"ע

דריש או נפש כי תשבע ריבה להרע או
להטיב מיעט .לכל אשר יבטא .חזר וריבה
ריבה ומיעט וריבה .ריבה הכל .מאי ריבה.
ריבה כל מילי לשעבר כלהבא ומאי מיעט
מיעט דבר מצוה .ור' ישמעאל דריש או נפש
כי תשבע כלל להרע או להטיב פרט לכל
אשר יבטא חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי
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חק לישראל – פרשת ראה יום ד'
אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש

להבא אף כל להבא .והלכה כר"ע:

טורֶ ׁ .שהָ יָה
טורְ .לקַ יֵּם וְ לֹא ִקיֵּםָ ּ ,פ ּ
)ו( נִ ְׁש ַּבע ְלבַ ּטֵ ל אֶ ת הַ ּ ִמצְ וָ ה וְ לֹא בִ ּטֵ לָ ּ ,פ ּ
ירא,
הודה ּ ֶבן ְּב ֵת ָ
ירא .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה ּ ֶבן ְּב ֵת ָ
בַ ִ ּדין ׁ ֶשיְ ּהֵ א חַ יָּב ְּכ ִדבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
הוא חַ יָּב ָעלֶ יהָ ִ .מצְ וָ ה
ָמה ִאם הָ ְר ׁש ּות ׁ ֶשאֵ ינוֹ מֻ ְׁש ָּבע ָעלֶ יהָ ֵמהַ ר ִסינַי ,ה ֲֵרי ּ
רו לוֹ  ,לֹאִ ,אם
הוא מֻ ְׁש ָּבע ָעלֶ יהָ ֵמהַ ר ִסינַי ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשיְ ּהֵ א חַ יָּב ָעלֶ יהָ  .אָ ְמ ּ
ׁ ֶש ּ
בועת ִמצְ וָ ה
ֹאמר ִּב ְׁש ּ ַ
שה בָ ּה לָ או ְּכהֵ ןּ ,ת ַ
בועת הָ ְר ׁשּותֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ָע ָ ׂ
אָ ַמ ְר ּ ָת ִּב ְׁש ּ ַ
טור:
ׁ ֶשלּ ֹא ָע ָ ׂשה בָ ּה לָ או ְּכהֵ ןֶ ׁ ,ש ִאם נִ ְׁש ַּבע ְלבַ ּטֵ ל וְ לֹא ִב ּטֵ לָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ו( נשבע לבטל את המצוה פטור
 משום שבועת בטוי אבל לוקה הוא משוםשבועת שוא :שהיה בדין שיהיה חיב .כדברי
ר' יהודה בן בתירא  -כלומר שאילו לדברי ר'
יהודה בן בתירא הוא חייב משום שבועת

בטוי שהיה
הרשות וכו':
כתיב להרע
הן ולאו ואין

ר"י בן בתירא אומר מה אם
שלא עשה בה לאו כהן  -וקרא
או להטיב דמשמע דבר שיש בו
הלכה כר"י ב"ב:

בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כְ לֶ ּנָה,
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ ְכלֶ ּנָהְׁ ,ש ּ ָ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ כַ ל ִּכ ָּכר זוֹ ְׁ ,ש ּ ָ
)ז( ְׁש ּ ָ
טוי ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ נ ָּה ַמכּ וֹ ת
וַ אֲ כָ לָ ּה ,אֵ ינוֹ חַ ּיָב אֶ ָּלא אֶ חָ ת .זוֹ ִהיא ְׁש ּ ַ
בועת ִּב ּ ּ
בועת ׁ ָשוְ א ,חַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ נָהּ ַמכּ וֹ ת וְ ַעל
וְ ַעל ִׁשגְ גָ ָת ּה קָ ְר ָּבן עוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרדְׁ .ש ּ ַ
טור:
ִׁשגְ גָ ָת ּה ּ ָפ ּ
רע"ב ) -ז( שבועה שלא אוכל ככר זו.
שבועה שלא אוכלנה  -טעמא דאמר שלא
אוכל והדר אמר שלא אוכלנה הוא דאינו חייב
אלא אחת שאין שבועה חלה על שבועה אבל
אמר תחלה שלא אוכלנה והדר אמר שלא
אוכל ואכלה כלה חייב שתים דכי אמר שלא
אוכלנה אינו חייב עד שיאכל כלה וכי הדר
אמר שלא אוכל כיון שאכל ממנה כזית חייב
הלכך השבועה האחרונה חיילא ומחייב כי
אכיל מינה כזית .וכי הדר אכל כלה מחייב
משום שבועה ראשונה :שבועה שלא אוכלנה
שבועה שלא אוכלנה  -אף על גב דמשבועה

שלא אוכלנה שניה שמעינן דאין שבועה חלה
על שבועה תנא לן שבועה שלישית
לאשמועינן דחיובא הוא דליכא אשבועות
בתרייתא הא שבועות הן ולא יצאו לבטלה
ואם ימצאו מקום יחולו שאם נשאל לחכם על
הראשונה .עלתה שניה תחתיה ונאסר בדבר
משום שבועה שניה וכן אם נשאל על השתים
חלה השלישית לפי שחכם עוקר הנדר
מעיקרו והוי כמי שלא נדר וחלה השניה
למפרע שהרי הראשונה כמי שאינה הואיל
ונשאל עליה וכן כשנשאל על השתים הרי
כאלו אינם .וחל השלישית למפרע:

מוד
בועת ׁ ָשוְ א ,נִ ְׁש ַּבע ְל ׁ ַש ּנוֹ ת אֶ ת הַ ּי ּ ַ
)ח( אֵ יזוֹ ִהיא ְׁש ּ ַ
ָדוע לָ אָ ָדם ,אָ ַמר ַעל הָ ַע ּ ּ
יש.
הוא ִא ּ ׁ ָשה ,וְ ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ִא ׁ
הוא ׁ ֶשל זָהָ ב ,וְ ַעל הָ ִא ׁ
יש ׁ ֶש ּ
ׁ ֶשל אֶ בֶ ן ׁ ֶש ּ
יתי גָ ָמל ׁ ֶש ּפוֹ ֵרחַ ָּבאֲ וִ יר ,וְ ִאם לֹא
נִ ְׁש ַּבע ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ִאי אֶ ְפ ׁ ָשרִ ,אם לֹא ָר ִא ִ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא
ידונִ יְׁ ,ש ּ ָ
ָר ִא ִ
או וְ הַ ִע ּ
יתי נָחָ ׁש ְּכקוֹ ַרת ּ ֵבית הַ ָּבד .אָ ַמר לָ ֵע ִדים בּ וֹ ּ
ְ
לולָ ב,
נְ ִע ָ
ידך .נִ ְׁש ַּבע ְלבַ ּטֵ ל אֶ ת הַ ּ ִמצְ וָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא לַ עֲ שׂ וֹ ת סֻ ָּכה ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ּטוֹ ל ּ
בועת ׁ ָשוְ אֶ ׁ ,שחַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ נ ָּה ַמכּ וֹ ת וְ ַעל
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלהָ נִ יחַ ְּת ִפ ִ ּלין ,זוֹ ִהיא ְׁש ּ ַ
טור:
ִׁשגְ גָ ָת ּה ּ ָפ ּ
רע"ב ) -ח( אם לא ראיתי גמל פורח
באויר  -כלומר יאסרו כל פירות שבעולם
עלי אם לא ראיתי וכו' :נחש בקורת בית הבד
 -כתבנית קורת בית הבד  -כתבנית קורת

בית הבד וצורתה .דאילו כעובי קורת בית
הבד .לא הוי שבועת שוא .דאיכא טובא:
שבועה שלא נעידך  -בטול מצוה היא .דהא
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חייב להעיד שנאמר )ויקרא ה( אם לא יגיד

ונשא עונו:

טוי
אשוֹ נָה ְׁש ּ ַ
בועה ׁ ֶשלּ ֹא אֹ ְכלֶ ּנָה ,הָ ִר ׁ
בועה ׁ ֶשאֹ כַ ל ִּכ ָּכר זוֹ ְׁ ,ש ּ ָ
)ט( ְׁש ּ ָ
בועת ִּב ּ ּ
בועת ׁ ָשוְ א .לֹא ֲאכָ לָ ּהָ ,עבַ ר ַעל
בועת ׁ ָשוְ א .אֲכָ לָ הּ ָ ,עבַ ר ַעל ְׁש ּ ַ
וְ הַ ּ ְׁשנִ יָּה ְׁש ּ ַ
טוי:
ְׁש ּ ַ
בועת ִּב ּ ּ
רע"ב ) -ט( אכלה עבר על שבועת שוא -
הכי קאמר אכלה עבר על שבועת שוא
לחודה .לא אכלה עבר אף אשבועת בטוי
דמכי נשבע שאוכל ככר זו חייב לאוכלה וכי
הדר נשבע שלא יאכלנה .הרי נשבע לבטל

את המצוה .ולוקה משום שבועת שוא בין
יאכל בין לא יאכל ואי לא אכיל לה חייב
שתים .משום שבועת שוא .ואף משום שבועת
בטוי:

טוי נוֹ הֶ גֶת ָּב ֲאנ ִָׁשים ּובַ ּנ ִָׁשיםָּ ,ב ְרחוֹ ִקים ּובַ ְ ּקרוֹ ִביםַּ ,ב ְּכ ׁ ֵש ִרים
)י( ְׁש ּ ַ
בועת ִּב ּ ּ
סוליןִּ ,ב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדין וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדיןִ ,מ ּ ִפי ַעצְ מוֹ  .וְ חַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ נ ָּה
ּובַ ּ ְפ ּ ִ
ַמכּ וֹ ת וְ ַעל ִׁשגְ גָ ָת ּה קָ ְר ָּבן עוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד:
רע"ב ) -י( באנשים ובנשים  -איידי דבעי
למתני שבועת העדות נוהגת באנשים ולא
בנשים כו' תנא בשבועת בטוי שנוהגת בכל
אלו :ברחוקים ובקרובים  -כגון שאתן לפלוני
בין רחוק בין קרוב :בכשרים ובפסולים -
בכשר לעדות ופסול :מפי עצמו  -שהוציא

הוא שבועה מפיו אבל אם השביעוהו אחרים
אכלת ולא אכלת .ואמר לא אכלתי .ואכל.
אולהפך .פטור אם לא ענה אמן ואם ענה
אמן אחר בהשביעו חברו הוי כנשבע מפי
עצמו וחייב:

בועת ׁ ָשוְ א נוֹ הֶ גֶת ָּבאֲ נ ִָׁשים ּובַ ּנ ִָׁשיםָּ ,ב ְרחוֹ ִקים ובַ ְ ּקרוֹ ִביםַּ ,ב ְּכ ׁ ֵש ִרים
)יא( ְׁש ּ ַ
ומ ּ ִפי ַעצְ מוֹ  .וְ חַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ נ ָּה
סוליםִּ ,ב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדין וְ ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְפנֵי בֵ ית ִ ּדיןִ ּ ,
ּובַ ּ ְפ ּ ִ
טורין .אַ חַ ת זוֹ  ,וְ אַ חַ ת זוֹ  ,הַ ּמֻ ְׁש ָּבע ִמ ּ ִפי אֲחֵ ִרים ,חַ יָּב.
ַמכּ וֹ ת וְ ַעל ִׁשגְ גָ ָת ּה ּ ְפ ּ ִ
ָ
ּ ֵכיצַ ד) ,אָ ַמר( לֹא אָ כַ ְל ִּתי הַ ּיוֹ ם וְ לֹא ִה ּנ ְַח ִּתי ְת ִפ ִ ּלין הַ ּיוֹ םַ ,מ ְׁש ִּביעֲ ך אֲנִ י וְ אָ ַמר
אָ ֵמן ,חַ יָּב:
רע"ב ) -יא( שבועת שוא ברחוקים
ובקרובים  -נשבע על איש שהוא אשה בין
רחוק בין קרוב :אחת זו ואחת זו  -אחת

גמרא

שבועת שוא ואחת שבועת ביטוי מושבע מפי
אחרים חייב בדעני אמן:

– שבועות דף כט' ע"ב

אמר שמואל כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיו דמי דכתיב
ואמרה האשה אמן אמן אמר רב פפא משמיה דרבא מתני' וברייתא נמי
דיקא דקתני שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים ברחוקים ולא
בקרובים בכשרין ולא בפסולין ואינה נוהגת אלא בראוין להעיד ובפני ב"ד
ושלא בפני ב"ד מפי עצמו ומפי אחרים אינן חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד
דברי רבי מאיר ותניא בברייתא שבועת העדות כיצד אמר לעדים בואו
והעידוני שבועה שאין אנו יודעין לך עדות או שאמרו אין אנו יודעין לך
עדות משביע אני עליכם ואמרו )לו( אמן בין בפני ב"ד בין שלא בפני בית
דין בין מפי עצמו בין מפי אחרים כיון שכפרו בהם חייבין דברי רבי מאיר
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קשיין אהדדי אלא לאו שמע מינה הא דענה אמן הא דלא ענה אמן שמע
מינה אמר רבינא משמיה דרבא מתניתין דהכא נמי דיקא דקא תני שבועת
ביטוי נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים בכשרין ובפסולין בפני
בית דין ושלא בפני בית דין מפי עצמו אין מפי אחרים לא וקתני סיפא זה
וזה מושבע מפי אחרים חייב קשיין אהדדי אלא לאו שמע מינה הא דענה
אמן הא דלא ענה אמן ואלא שמואל מאי קא משמע לן דוקיא דמתניתין
קא משמע לן:
רש"י על הגמרא
כמוציא שבועה מפיו  -לכל דבר בין
להתחייב משום ביטוי דבעינן שיוציא בשפתיו
בין לענין שבועת עדות דמחייב ר' מאיר מפי
עצמו אף שלא בבית דין :מתני' וברייתא נמי
דיקא  -מדמקשינן מתניתין וברייתא אהדדי
ולא מיתריץ אלא בהכי :אלא בראויין להעיד
 מפרש לקמן למעוטי מלך דתנן )סנהדריןד' יח( המלך לא מעיד :עד שיכפרו בו בב"ד
 דכתיב )ויקרא ה( אם לא יגיד במקוםהראוי להגדה הכתוב מדבר וקרא במושבע
מפי אחרים כתיב ושמעה קול אלה אבל מפי

זוהר

עצמו בין בב"ד בין שלא בב"ד חייבין דיליף
ליה ר"מ בפרק דלקמן )ד' לא( בג"ש:
משביעני עליכם  -ואמרו אמן בין בפני ב"ד
בין שלא בפני ב"ד חייבין :ה"ג קשיין אהדדי
 דהא הכא מפי אחרים הוא ומחייב ר"משלא בב"ד :דוקיא דמתני' קמ"ל  -אשמעינן
דדוקא תנן מפי עצמו בשבועת ביטוי אבל
מפי אחרים פטור ודקתני מתניתין סיפא אחת
זו ואחת זו מושבע מפי אחרים חייב דדוקא
בענו אמן תנן כדקתני ואמרו אמן דלא תימא
אורחא דמילתא קתני:

– ויקרא דף יג' ע"א

יטא ְלהַ אי
ָפוחַ הַ ּיוֹ םֵ ,ע ָ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,נֶפֶ ׁש ִּכי ֶת ָ
חטא אַ ה ֲַד ְרנָא ִל ְ ּק ָרא ַעד ׁ ֶשיּ ּ
ָפוחַ
ָפוחַ הַ ּיוֹ םַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא י ּ
יתוב ְל ִא ְת ַד ְּכאָ הַ ,עד ׁ ֶשיּ ּ
נֶפֶ ׁש ְל ִאזְ ַ ּד ֲה ָרא ֵמחוֹ בָ הָ א ,וְ ִת ּ
הוא יוֹ ָמא ּ ַת ִ ּקיפָ אּ ְ ,דיִ ְת ַּבע לָ הּ ַמ ְל ָּכא ִ ּדינָא,
יוֹ ָמא ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ י ֵ
ֵיתי הַ ּ
הוא ָרזָא ּ ֵבין חַ בְ ַר ּיָיא ְ ּדקָ א אַ ְמ ֵרי,
ָסו הַ ְּצלָ ִליםּ ָ ,דא ּ
ְלנָפְ קָ א ֵמהַ אי ָע ְל ָמא .וְ נ ּ
צול ָמא ְ ּדבַ ר נ ָׁש ִא ְת ַע ָּבר
ִ ּדבְ ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָמטֵ י זִ ְמנָא ְ ּד ַּבר נ ָׁש ְלנ ְָפקָ א ִמן ָע ְל ָמאְ ּ ,
ָפוחַ הַ ּיוֹ םַ ,עד ְ ּדלָ א יִ נְ ׁשוֹ ף יוֹ ָמא ְלנָפְ קָ א ֵמהַ אי
ִמ ּנ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב ַעד ׁ ֶשיּ ּ
ֵיהֲ ,ה ָדא ּ
אריהּ :
תוב קָ ֵמי ָמ ֵ
ָסו הַ ְּצלָ ִליםּ ְ ,ד ִא ְתעֲ בָ ר ּ ְ
צול ָמא ,יְ ּ
ָע ְל ָמא .וְ נ ּ
יה ,חַ ד
יומ ּ
יהו ְּב ִק ּ ּ ֵ
צול ִמין ִאית לֵ ּ
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמרְּ ,ת ֵרין ּ ְ
יה ְל ַּבר נ ָׁש ַּכד ִא ּ
הוא
ַרבְ ְרבָ א ,וְ חַ ד זְ ֵע ָ
יראּ ִ ,ד ְכ ִּתיב הַ ְּצלָ ִליםְּ ,ת ֵרי .וְ כַ ד ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ַּכח ֲָדאְּ ,כ ֵדין ּ
ָסו הַ ְּצלָ ִלים ְּכ ִתיבְּ .כ ֵדין ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א
יומ ּ
ַּבר נ ָׁש ְּב ִק ּ ּ ֵ
יה .וְ ַעל ָ ּדא ,וְ נ ּ
ְ
הוא
יהוְּ .בגִ ין ְ ּד ּ ְ
אר ּ
ול ַת ְּקנָא לוֹ ן קָ ֵמי ָמ ֵ
ְּבעוֹ בָ דוֹ יְ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יה ,וְ יוֹ ֵדי ָעלַ יְ ּ
יה:
ינון ְ ּד ָת ִבין קָ ֵמ ּ
נוןְ ּ ,
ומקַ ּ ֵבל ְל ִא ּ ּ
חום וְ חַ ּ ּ
ִא ְק ֵרי ַר ּ
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ֵיה,
ינון צְ לָ ִלים ִמ ְת ַע ְּב ָרן ִמ ּנ ּ
ָסו הַ ְּצלָ ִליםּ ְ ,דכֵ יוָ ן ְ ּד ִא ּ ּ
ָפוחַ הַ ּיוֹ ם וְ נ ּ
הוא ַעד ׁ ֶש ּי ּ
וְ ָדא ּ
יהו ּ ָת ִפיס ְּבקוֹ לָ ָראְּ ,ת ׁש ּובָ ה ִהיא אֲבָ ל לָ א ְמ ַע ְליָא ָּכל ַּכ ְך ְּכזִ ְמנָא ְ ּדקָ ִאים
וְ ִא ּ
ושלֹמֹה ַמ ְל ָּכא אַ ְכ ִריז וְ אָ ַמר) ,קהלת יב( ּוזְ כוֹ ר אֶ ת בּ וֹ ְראֶ ךָ
יהְׁ ּ .
יומ ּ
יהו ְּב ִק ּ ּ ֵ
ִא ּ
ָ
או יְ ֵמי הָ ָר ָעה וְ גוֹ ':
חורוֹ ֶתיך ַעד א ׁ ֶ
ִּב ֵ
ֲשר לֹא ָי ֹב ּ
ימי ְּב ּ
טון יוֹ מוֹ י
ַ
פוחַ הַ ּיוֹ םְּ ,דבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלאַ ְת ְקנָא עוֹ בָ דוֹ יּ ְ .דכַ ד ָמ ּ
ועל ָ ּדא ַעד ׁ ֶש ָיּ ּ
ְ
הוא ּתוֹ הֵ א ָעלֵ יהּ  ,וְ אוֹ ֵמר ,וְ נֶפֶ ׁש ִּכי
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ א ִמן ָע ְל ָמאְ ּ ,
ּ
חטא וְ ׁ ָש ְמ ָעה קוֹ ל אָ לָ ה ,וְ הָ א אוֹ ֵמינָא לָ ּה ְּבאוֹ ָמאָ ה ִ ּד ְׁש ִמי ְ ּדלָ א ְל ׁ ַש ְ ּק ָרא ִּבי,
ֶת ָ
הוא עֵ ד וַ ַ ּדאיִ ,מ ַּכ ּ ָמה זִ ְמנִ ין ְ ּדאַ ְסה ֲִדית ָּב ּה,
ואַ ְס ֲה ִדית ָּבהּ ַּכד נ ְַח ּ ַתת ְל ָע ְל ָמא ,וְ ּ
ֵתוב קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא,
קודיְּ .בגִ ין ַּכ ְך הוֹ ִאיל ּ ַּ
ְלנ ְַט ָרא ּ ִפ ּ ּ ָ
הוא ֵעדְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדי ּ
ובר נ ָׁש ּ
ירורא
הו .אוֹ י ָָדע ְּב ִב ּ ָ
ינון חוֹ ִבין ְ ּד ָעבַ ד וְ ִא ְס ְּת ַּכל ְּב ּ
אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע .אוֹ ָראָ הִ ,א ּ ּ
יהו קָ ֵמי
אר ּ
קודא ְ ּד ָמ ֵ
ְ ּד ִמ ָּלה ְ ּד ָעבַ ר ָעל ּ ִפ ּ ּ ָ
יהִ ,אם לא יַגִּ ידִ ,אם לָ א יוֹ ֵדי ָעלַ יְ ּ
ָשא עֲ וֹ נוֹ  .וְ כַ ד יִ ּ ָ ׂשא עֲ וֹ נוֹ  ,הֵ יאַ ךְ
אריהּ )מה כתיב( ַּכד יִ ּפ ּוק ֵמהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ נ ָ ׂ
ָמ ֵ
ְ
חטא ְּכ ִתיב:
אריהּ  ,וְ ַעל ָ ּדא נֶפֶ ׁש ִּכי ֶת ָ
קום קָ ֵמי ָמ ֵ
ּ ַפ ְת ִחין לֵ ּ
יה ּ ִפ ְתחָ א ,וְ הֵ יאַ ך יְ ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ב'
)א( סדר ברכת המזון כך היא ראשונה ברכת הזן שנייה ברכת הארץ שלישית בונה
ירושלים רביעית הטוב והמטיב ברכה ראשונה משה רבינו תקנה שנייה תיקן יהושע
שלישית תיקן דוד ושלמה בנו רביעית חכמי משנה תקנוה:
)ב( הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית ואכלו פתן אין מברכין לפניה
ומברכין לאחר סעודתן שתי ברכות בלבד כדי שלא יבטלו מלאכת בעל הבית ברכה
ראשונה כתיקונה שנייה פותח בברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלים וחותם בברכת
הארץ ואם היו עושין בסעודתן בלבד או שהיה בעל הבית מיסב עמהן מברכין ד'
ברכות כתיקונן כשאר כל אדם:

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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