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חק לישראל – פרשת שופטים יום ד'
תורה -

דברים פרק יז'

)יא( ַעל ּ ִפי הַ ּתוֹ ָרה אֲ ׁ ֶשר יוֹ ּ ָ
סור
רו ְל ָך ּ ַתעֲ ֶ ׂ
רוך וְ ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט אֲ ׁ ֶשר י ְ
שה לֹא ָת ּ
ֹאמ ּ
ָמין ּושְׂ מֹאל) :יא( ַעל ּ ִפי הַ ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר יוֹ ּ ָ
רוך וְ ַעל הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט
ידו ְל ָך י ִ
ִמן הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
ֲשר יַגִּ ּ

ימר
ידו ְל ָך יָ ִמין ּושְׂ מֹאל) :יא( ַעל ֵמ ַ
רו ְל ָך ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ֲשר י ְ
א ֶׁ
סור ִמן הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶשר יַגִּ ּ
שה לֹא ָת ּ
ֹאמ ּ
ְ
ְ
ֵימרוּן לָ ך ּ ַת ְע ּ ֵבד לָ א ִת ְסטֵ י ִמן ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי יְ חַ ּווּן לָ ך י ּ ִַמינָא וּשְׂ ָמאלָ א:
אוֹ ַריְ ָתא ִ ּדי י ְ ַּלפֻ ּנ ְָך וְ ַעל ִ ּדינָא ִ ּדי י ְ

ֲשר ַיעֲ ֶ ׂשה ְבזָדוֹ ן ְל ִב ְל ִּתי ְׁשמ ַֹע אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן הָ ע ֵֹמד ְל ׁ ָש ֶרת ׁ ָשם אֶ ת
יש א ׁ ֶ
)יב( וְ הָ ִא ׁ
ָ
מיִ ּשְׂ ָראֵ ל) :יב(
הוא ּובִ ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִ
ומת הָ ִא ׁ
יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ יך אוֹ אֶ ל הַ ּ ׁשֹפֵ ט ּ ֵ
יש הַ ּ

שה ְבזָ דוֹ ן ְל ִב ְל ִּתי ְׁשמ ַֹע אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן הָ עֹמֵ ד ְל ׁ ָש ֶרת ׁ ָשם אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך אוֹ
יש אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶ ׂ
וְ הָ ִא ׁ
הוא ּ ִ
ומת הָ ִא ׁ
אֶ ל הַ ּ ׁשֹפֵ ט ּ ֵ
וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל) :יב( וּגְ בַ ר ִ ּדי י ְַע ּ ֵבד ִּב ְר ׁ ַשע ְּב ִדיל ְ ּדלָ א ְלקַ ָּבלָ א
יש הַ ּ

יש ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל:
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך אוֹ ִמן ַ ּד ָ ּינָא וְ יִ ְת ְקטֵ ל ּגַ ְב ָרא הַ הוּא ו ְּתפַ ּ ֵלי ָעבֵ ד ְ ּד ִב ׁ
ִמן ַּכהֲ נָא ְ ּדקָ אֵ ם ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ַת ּ ָמן ָ

ידון
או וְ לֹא יְ זִ ּ
עו וְ יִ ָר ּ
ידון עוֹ ד) :יג( וְ כָ ל הָ ָעם יִ ְׁש ְמ ּ
או וְ לֹא יְ זִ ּ
עו וְ יִ ָר ּ
)יג( וְ כָ ל הָ ָעם יִ ְׁש ְמ ּ
עוֹ ד) :יג( וְ כָ ל ַע ּ ָמא יִ ְׁש ְמעוּן וְ יִ ְדחֲלוּן וְ לָ א י ְַר ִׁשיעוּן עוֹ ד:

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ָש ְב ּ ָתה ָּב ּה
יר ְׁש ּ ָת ּה וְ י ׁ ַ
ֹתן לָ ְך וִ ִ
יך נ ֵ
ֶׁ
)יד( ִּכי ָתבֹא אֶ ל הָ אָ ֶרץ
ֹתי) :יד( ִּכי ָתבֹא אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר
ימה ָעלַ י ֶמלֶ ְך ְּככָ ל הַ ּגוֹ יִ ם אֲ ׁ ֶשר ְס ִביב ָ
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אָ שִׂ ָ

יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ימה ָעלַ י ֶמלֶ ְך ְּככָ ל הַ ּגוֹ יִ ם אֲ ׁ ֶשר
יך נֹתֵ ן לָ ְך וִ ִיר ְׁש ּ ָת ּה וְ יָ ׁ ַש ְב ּ ָתה ָּב ּה וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אָ שִׂ ָ
ְ
ְ
ימר א ֱַמנִּ י עֲ לַ י ַמ ְל ָּכא ְּככָ ל
יתב ַּב ּה וְ ֵת ַ
אֲרי ֵתעוֹ ל ְלאַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ך יָהֵ ב לָ ך וְ ֵת ְיר ַת ּה וְ ֵת ֵ
ב ָתי) :יד( ֵ
ְס ִבי ֹ
ַע ְמ ַמ ָ ּיא ִדי ְבסַ ח ֲָרנָי:

יך בּ וֹ ִמ ּקֶ ֶרב אַ חֶ ָ
אֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)טו( שׂ וֹ ם ּ ָתשִׂ ים ָעלֶ ָ
יך ּ ָתשִׂ ים
יך ֶמלֶ ְך ׁ ֶ
אֲשר לֹא אָ ִח ָ
תוכַ ל לָ ֵתת ָעלֶ ָ
ָעלֶ ָ
הוא) :טו( שׂ וֹ ם ּ ָתשִׂ ים
יש נ ְָכ ִרי ׁ ֶ
יך ִא ׁ
יך ּ
יך ֶמלֶ ְך לֹא ּ

ָעלֶ ָ
יך
ָעלֶ ָ
יך

יך ּ ָתשִׂ ים ָעלֶ ָ
יך בּ וֹ ִמ ּקֶ ֶרב אַ חֶ ָ
מֶ לֶ ְך אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
תוכַ ל לָ ֵתת
יך מֶ לֶ ְך לֹא ּ
יש נ ְָכ ִרי אֲ ׁ ֶשר לֹא אָ ִח ָ
הוא) :טו( ַמ ּנָאָ ה ְת ַמ ּנֵי עֲ לָ ְך ַמ ְל ָּכא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ּ ֵב ּה ִמ ּגוֹ אַ חָ ְ
יך
ִא ׁ
יך ּ

ְּת ַמ ּנֵי עֲ לָ ְך ַמ ְל ָּכא לֵ ית לָ ְך ְר ׁש ּו ְל ַמ ּנָאָ ה עֲ לָ ְך גְּ בַ ר נו ְּכ ַרי ִ ּדי לָ א אֲ חו ְּך הוּא:

סוס
)טז( ַרק לֹא י ְַר ּ ֶבה לּ וֹ ּ ִ
סוסים וְ לֹא י ִָׁשיב אֶ ת הָ ָעם ִמצְ ַריְ ָמה ְל ַמ ַען הַ ְרבּ וֹ ת ּ
ְ
סוסים
פון לָ ׁש ּוב ַּב ֶ ּד ֶרך הַ ז ֶּה עוֹ ד) :טז( ַרק לֹא יַ ְר ּ ֶבה ּלוֹ ּ ִ
וַ יהֹוָ ה אָ ַמר לָ כֶ ם לֹא תֹ ִס ּ

פון לָ ׁש ּוב ַּב ֶ ּד ֶר ְך
סוס וַ י ֹ
הוָ ה אָ ַמר לָ כֶ ם לֹא תֹ ִס ּ
וְ לֹא יָ ִׁשיב אֶ ת הָ ָעם ִמצְ ַריְ ָמה ְל ַמ ַען הַ ְרבּ וֹ ת ּ
ָתב יָת ַע ּ ָמא ְל ִמצְ ַריִ ם ְּב ִדיל ְלאַ ְס ּגָ אָ ה לֵ ּה סוּסָ וָ ן וַ י ָי אֲ ַמר ְלכוֹ ן
הַ זֶּה עוֹ ד) :טז( ְלחוֹ ד לָ א י ְַס ּגֵי לֵ ּה סוּסָ וָ ן וְ לָ א י ֵ
לָ א תוֹ ְספוּן ְל ִמ ּתוּב ְּבאֹ ַרח הָ ָדא עוֹ ד:

רש"י
)יא( ימין ושמאל  -אפילו אומר לך על ימין
שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין וכ"ש
שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל:
)יג( וכל העם ישמעו  -מכאן שממתינין לו
עד הרגל וממיתין אותו ברגל:

)טז( לא ירבה לו סוסים  -אלא כדי מרכבתו
שלא ישיב את העם מצרימה שהסוסים באים
משם כמו שנאמר בשלמה ותעל ותצא מרכבה
ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים
ומאה:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ד'
נביא

– ישעיה פרק נב' ד'-ט'

גור ׁ ָשם וְ אַ ּ ׁש ּור ְּבאֶ פֶ ס
)ד( ִּכי ֹכה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ִמצְ ַריִ ם י ַָרד ַע ּ ִמי בָ ִר ׁ
אשֹנָה לָ ּ
שקוֹ ) :ד( ארי כדנן אמר יי אלהים למצרים נחת עמי בקדמיתא לאתותבא תמן ואתוראה בלמא
עֲ ׁ ָ
אנסיה:

)ה( וְ ַע ּ ָתה ַמי } ַמה{ ִ ּלי פֹ ה נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ִּכי לֻ ּקַ ח ַע ּ ִמי ִח ּנָם
נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וְ ָת ִמיד ָּכל הַ ּיוֹ ם ְׁש ִמי ִ
מ ּנֹאָ ץ) :ה( יי אלהים שלחני

משלָ ו
ְׁ

ילו
משלָ יו{ יְ הֵ ִ
} ְׁ
יל ּ

לאתנבאה ואנא לא סריבית

לאחורא לא אסתחרית:

הוא הַ ְמ ַד ּ ֵבר ִה ּנֵנִ י:
הוא ִּכי אֲנִ י ּ
לָ כֵ ן ֵי ַדע ַע ּ ִמי ְׁש ִמי לָ כֵ ן ַּב ּיוֹ ם הַ ּ

)ו(
בעממיא שמי בכן בעידנא ההיא תידעון ארי אנא הוא דמללית ומימרי קים:

)ו( בכן יתרבא

יע
שר טוֹ ב ַמ ְׁש ִמ ַ
יע ׁ ָשלוֹ ם ְמבַ ּ ֵׂ
ָאוו ַעל הֶ הָ ִרים ַרגְ לֵ י ְמבַ ּ ֵׂשר ַמ ְׁש ִמ ַ
)ז( ַמה ּנ ּ
ְ
ְ
אלֹהָ יִ ך) :ז( מה יאון על טורי ארעא דישראל רגלי מבסר משמע שלם
ועה אֹ ֵמר ְלצִ ּיוֹ ן ָמלַ ך ֱ
יְ ׁש ּ ָ
מבסר טב משמע פורקן אמר לכנשתא דציון איתגליאת מלכותא דאלהיך:

או ְּב ׁש ּוב יְ הֹוָ ה צִ ּיוֹ ן:
ֵנו ִּכי ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן יִ ְר ּ
או קוֹ ל י ְַח ָ ּדו יְ ַר ּנ ּ
קוֹ ל צֹפַ יִ ְך נָשְׂ ּ

)ח(
פרנסיך דמרימין קלהון כחדא משבחין ארי בעיניהון יחזון גבורן די עבד יי כד יתיב שכנתה לציון:

רוש ִ ָלם:
רוש ִ ָלם ִּכי נִ חַ ם יְ הֹוָ ה ַע ּמוֹ ּגָ אַ ל יְ ּ ׁ ָ
נו י ְַח ָ ּדו חָ ְרבוֹ ת יְ ּ ׁ ָ
חו ַרנְּ ּ
ּ ִפצְ ּ

)ט (
ושבחו כחדא חרבת ירושלם ארי עתיד יי לנחמא עמה פריק ירושלם:

)ח( קל

)ט( בועו

רש"י
)ד( מצרים ירד עמו וגומר  -הם המצריים
היו להם קצת חוב עליהם שנעשו להם
אכסניא וכלכלו' אבל אשור באפס ובחנ'
עשקו:
)ה( מה לי פה  -למה אני שוהא ומשהא בני
כאן .יהילילו  -מתפארים לאמר ידינו רמה.

כתובים

מנואץ  -מתנאץ והרי זה דוגמת וישמע את
הקול מדבר אליו )במדבר ח(:
)ו( ידע עמי  -כשאגאלם יכירו כי שמי אדון
שליט ומושל כמשמעו .לכן ביום  -גאולתם
יבינו כי אני הוא המדבר והנני קיימתי:
)ח( צופיך  -צופים שמעמידין על החומות
והמגדלים לבשר ולראות מי בא לעיר:

 -תהילים פרק צד' יט'-כג' פרק צה' א'

חומֶ ָ
עו נ ְַפ ִׁשי:
ְּברֹב ַ ׂ
יך יְ ׁ ַש ַע ְׁש ּ
ש ְר ַע ּ ַפי ְּב ִק ְר ִּבי ּ ַתנְ ּ

)יט(
יפרנקון נפשי:

)יט( בסגעי מחשבתא בגוי ניחומתך

הַ יְ חָ ְב ְר ָך ִּכ ּ ֵסא הַ ּווֹ ת יֹצֵ ר ָע ָמל עֲ לֵ י חֹק:

)כ( האפשר דיתחבר עמך כורסי שקרא ברית

יעו:
דו ַעל נֶפֶ ׁש צַ ִ ּדיק וְ ָדם נ ִָקי י ְַר ִׁש ּ
יָגוֹ ּ ּ

)כא( יכנסון בישן על נפשא דצדיקא ואדמא זכי

)כ(
לעותא היתעתד עלי קים:
)כא(
יחיבון דין דקטול:

צור ַמ ְח ִסי:
וַ יְ ִהי יְ הֹוָ ה ִלי ְל ִמשְׂ ּגָ ב וֵאלֹהַ י ְל ּ

)כב(
רוחצני:

)כב( ויהי יי לי לסעיד ואלהי לתקוף

ינו:
יתם יַצְ ִמ ֵ
ָשב עֲ לֵ יהֶ ם אֶ ת אוֹ נָם ּובְ ָר ָע ָתם יַצְ ִמ ֵ
וַ יּ ׁ ֶ
יתם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ

)כג(
עליהון ית שקריהון ובבישתהון יגמרינון יגמרינון יי אלהנא:

נו:
צור יִ ְׁש ֵע ּ
יעה ְל ּ
כו נְ ַרנְּ נָה לַ יהֹוָ ה נ ִָר ָ
)א( ְל ּ

)כג( ואתיב

)א( אתון נשבח קדם יי ניבב קדם תקיף פורקנא:
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חק לישראל – פרשת שופטים יום ד'
רש"י
)כ( היחברך כסא הוות  -היוכל להדמות לך
האומות היוצרים צלמים ומסכות של עמל.
עלי חק  -בשביל חק להיותו חק להם
עבודתם:

משנה

)כא( יגודו  -יאספו גדודים על נפש צדיק
להרוג .ירשיעו  -יחייבו בדין להורגו:
)כג( אונם  -אונסם כמו )איוב כא( יצפון
לבניו אונו:

– שבועות פרק ד'

דות נוֹ הֶ גֶת ָּבאֲ נ ִָׁשים וְ לֹא בַ ּנ ִָׁשיםָּ ,ב ְרחוֹ ִקין וְ לֹא בַ ְ ּקרוֹ ִבין,
)א( ְׁש ּ ַ
בועת הָ ֵע ּ
אויִ ין ְלהָ ִעידִּ ,ב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדין
ַּב ְּכ ׁ ֵש ִרים וְ לֹא בַ ּ ְפ ּ ִ
סולין .וְ אֵ ינ ָּה נוֹ הֶ גֶת אֶ ָּלא בָ ְר ּ
רו בָ הֶ ן
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדיןִ ,מ ּ ִפי ַעצְ מוֹ ִ ּ .
ומ ּ ִפי אֲחֵ ִרים ,אֵ ין חַ יּ ִָבין ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְכ ּ ְפ ּ
ְּבבֵ ית ִ ּדיןִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵּ ,בין ִמ ּ ִפי ַעצְ מוֹ ּובֵ ין ִמ ּ ִפי
רו בָ הֶ ן ְּבבֵ ית ִ ּדין:
אֲ חֵ ִרים ,אֵ ינָן חַ יּ ִָבין ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְכ ּ ְפ ּ
רע"ב ) -א( שבועת העדות נוהגת באנשים
ולא בנשים  -דכתיב )ויקרא ה( והוא עד
בראוי להעיד הכתוב מדבר ואשה אינה ראויה
להעיד דכתיב )דברים יט( ועמדו שני אנשים
אנשים ולא נשים .וההוא קרא בעדים הוא
דכתיב נאמר כאן שנים .ונאמר להלן שנים.
ע"פ שנים עדים )שם יז( :ולא בקרובים -
דפסולי עדות נינהו דכתיב )שם כד( לא יומתו
אבות על בנים .בעדות בנים .וה"ה לשאר
קרובים :ולא בפסולים  -כגון חייבי מיתות
וחייבי מלקיות וגזלן .דאקרו רשעים והתורה
אמרה אל תשת רשע עד :ואינה נוהגת אלא

בראוין להעיד  -לאפוקי מלך שאינו מעיד.
והפסולים לעדות מדרבנן כגון משחקים
בקוביא ומפריחי יונים :בפני ב"ד ושלא בפני
ב"ד מפי עצמו  -אם מפי עצמו נשבע
שבועה שאיני יודע לך עדות חייב .בין נשבע
בפני בית דין בין שלא בפני בית דין :ומפי
אחרים  -כגון משביע אני עליכם שתבואו
ותעידוני .ואמרו לו אין אנו יודעים לך עדות:
אינם חייבין עד שיכפרו בב"ד  -דכתיב
)ויקרא ה( אם לא יגיד ונשא עונו במקום
שאילו היה מגיד היה מועיל .וקרא במושבע
מפי אחרים כתיב ואין הלכה כר"מ:

דות ,וְ אֵ ינָן חַ יּ ִָבין ַעל
)ב( וְ חַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ ן הַ ּ ְׁש ּ ָ
בועה ,וְ ַעל ִׁשגְ גָ ָת ּה ִעם זְ דוֹ ן הָ עֵ ּ
בועה ,קָ ְר ָּבן עוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד:
ומה הֵ ן חַ יּ ִָבין ַעל זְ דוֹ ן הַ ּ ְׁש ּ ָ
ִׁשגְ גָ ָת ּהָ ּ .
רע"ב ) -ב( חייבין  -קרבן עולה ויורד על
זדון השבועה שהרי לא נאמר בה ונעלם :ועל
שגגתה עם זדון העדות  -שיודעים ששבועה
זו אסורה אבל אין יודעים שחייבים עליה

קרבן :ואין חייבין על שגגתה  -אם שוגגים
הם לגמרי כסבורים שאין יודעין לו עדות
ואח"כ נזכרו .שהרי הן אנוסים ולא קרינן בהו
ונשבע על שקר:

נו
בועה ׁ ֶשאֵ ין אָ ּ
ידונִ יְׁ .ש ּ ָ
או וְ הַ ִע ּ
דות ּ ֵכיצַ ד .אָ ַמר ִל ְׁשנַיִ ם בּ וֹ ּ
בועת הָ ֵע ּ
)ג( ְׁש ּ ַ
ָ
ָ
יע אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ ם
דותַ ,מ ְׁש ִּב ַ
נו יוֹ ְד ִעין ְלך ֵע ּ
רו לוֹ אֵ ין אָ ּ
דות ,אוֹ ׁ ֶשאָ ְמ ּ
יוֹ ְד ִעין ְלך ֵע ּ
חוץ ְלבֵ ית ִ ּדין
רו אָ ֵמן ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו חַ יּ ִָביןִ .ה ְׁש ִּב ַ
יע עֲ לֵ יהֶ ן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמים ּ
וְ אָ ְמ ּ
יע
רו ,חַ ּי ִָבים ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תִ .ה ְׁש ִּב ַ
דוְ ּ ,פ ּ ִ
טוריםָּ .כ ְפ ּ
או ְלבֵ ית ִ ּדין וְ הוֹ ּ
ּובָ ּ
רו ,אֵ ינָן חַ ּי ִָבין אֶ ָּלא אֶ חָ ת .אָ ַמר ַר ִּבי
עֲ לֵ יהֶ ן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְפ ָע ִמים ִּב ְפנֵי בֵ ית ִ ּדין וְ כָ פְ ּ
ולהוֹ דוֹ ת:
ִׁש ְמעוֹ ןַ ,מה ּטַ ַעם ,הוֹ ִאיל וְ אֵ ינָם יְ כוֹ ִלין לַ חֲזוֹ ר ּ ְ

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת שופטים יום ד'
רע"ב ) -ג( ובאו לבית דין והודו פטורים -
ואפילו כפרו חוץ לבית דין על כל שבועה
שאין כפירה חוץ לבית דין חשובה כפירה:
כפרו בבית דין חייבין על כל אחת ואחת -
דאמר קרא )ויקרא ה( והיה כי יאשם לאחת
מאלה לחייב על כל אחת ואחת :מה טעם -
אין חייבים אלא אחת אפילו שתקו וכפרו
לבסוף .ולא אמרינן כפירה קיימא אכולהו
לחייבם על כל אחת ואחת :הואיל  -ואילו
כפרו בבית דין בפעם ראשונה שוב לא היו
יכולין לחזור ולהודות .שכבר הגידו שאינם
יודעים לו שום עדות .ושוב אין חוזרים

ומגידים .הלכך אף על גב דלא כפרו אלא
לבסוף כל השבועות היו לבטלה .חוץ מן
הראשונה .דאם מה ששתק בראשונה כפירה
היא .שוב אינם ראויים להשביען ואם אינה
כפירה הרי מושבעין ועומדין .ומה זו שבועה
על שבועה .על כרחך כי כתיב לאחת לחייב
על כל אחת ואחת .אשבועה חוץ לב"ד וכפרו
בב"ד כתיב דשבועות דחוץ לבית דין שהיה
משביען שיבאו לב"ד ויעידו ולא יצאו לבטלה.
וראויות לחלק שאם כפרו שם בראשונה היה
ראוי לחזור ולהשביען:

טור.
רו ְׁשנֵיהֶ ן ְּכאַ חַ תְׁ ,שנֵיהֶ ן חַ יּ ִָביןְּ .בזֶה אַ חַ ר זֶה ,הָ ִר ׁ
אשוֹ ן חַ יָּב וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י פָ ּ
)ד( ָּכפְ ּ
אשוֹ נָה
יו ְׁש ּ ֵתי ִכ ּ ֵתי עֵ ִדיםָּ ,כ ְפ ָרה הָ ִר ׁ
ָּכפַ ר אֶ חָ ד וְ הוֹ ָדה אֶ חָ ד ,הַ כּ וֹ פֵ ר חַ יָּב .הָ ּ
דות יְ כוֹ לָ ה ְל ִה ְתקַ יֵּם
וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ָּכ ְפ ָרה הַ ּ ְׁשנִ יָּהְׁ ,ש ּ ֵתיהֶ ם חַ יָּבוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהָ ֵע ּ
ִּב ְׁש ּ ֵתיהֶ ן:
רע"ב ) -ד( כפרו שניהם כאחת  -בתוך כדי
דבור :בזה אחר זה  -שהיה בין זה לזה יותר
מכדי דבור :הראשון חייב  -אבל השני פטור.
מכין שכפר הראשון שוב אין השני ראוי
להעיד .שהוא יחידי :שתיהן חייבות  -בגמרא
פריך ראשונה אמאי חייבת הא קיימא כת
שנייה .ומה הפסידו הראשונים בכפירתם.
ומשני דמתני' איירי כגון שהיו העדים של כת

שנייה קרובים בנשותיהן שלא היו כשרים
להעיד כשכפרה כת ראשונה ונשותיהן
גוססות .מהו דתימא כיון דקיי"ל רוב גוססים
למיתה .הוו להו כאילו מתו ותפטר כת
ראשונה דהא קיימא שנייה .קמ"ל השתא
מיהא לא שכיב .ונמצא שלא היה שם בשעת
כפירה אלא כת ראשונה בלבד ולפיכך חייבין:

ידונִ י ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ְביַד ּ ְפלוֹ נִ י ּ ִפ ּקָ דוֹ ן
או ּ ְ
)ה( ַמ ְׁש ִּב ַ
ות ִע ּ
יע אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ִאם לֹא ָתבוֹ ּ
דות ,אֵ ין חַ יּ ִָבין אֶ ָּלא
ומת יָד וְ גָ זֵל וַ אֲבֵ ָדהְׁ .ש ּ ָ
ותשׂ ּ ֶ
ְּ
נו יוֹ ְד ִעין ְל ָך ֵע ּ
בועה ׁ ֶשאֵ ין אָ ּ
ָ
ומת יָד וְ גָ זֵל
ותשׂ ּ ֶ
נו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶשיּ ֶׁש ְלך ְּביַד ּ ְפלוֹ נִ י ּ ִפ ּקָ דוֹ ן ּ ְ
אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
בועה ׁ ֶשאֵ ין אָ ּ
או
וַ אֲבֵ ָדה ,חַ ּי ִָבין ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ תַ .מ ְׁש ִּב ַ
יע אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ ם ִאם לֹא ָתבוֹ ּ
נו
ידונִ י ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ְביַד ּ ְפלוֹ נִ י ּ ִפ ְקדוֹ ן חִ ִּטין ּושְׂ עוֹ ִרין וְ כֻ ְּס ִמיןְׁ .ש ּ ָ
ְּ
בועה ׁ ֶשאֵ ין אָ ּ
ות ִע ּ
ָ
ָ
דות
דות ,אֵ ין חַ יּ ִָבין אֶ ָּלא אֶ חָ תְׁ .ש ּ ָ
נו יוֹ ְד ִעין ְלך עֵ ּ
בועה ׁ ֶשאֵ ין אָ ּ
יוֹ ְד ִעין ְלך ֵע ּ
ׁ ֶשיּ ֶׁש ְל ָך ְּביַד ּ ְפלוֹ נִ י ִח ִּטין ּושְׂ עוֹ ִרין וְ כֻ ְּס ִמין ,חַ יּ ִָבין ַעל ָּכל אַ חַ ת וְ אֶ חָ ת:
רע"ב ) -ה( תשומת יד  -הלואה ששם בידו
ממון :ואבדה  -שמצא אבדתי :חטין ושעורין
וכוסמין  -רישא אשמועינן מין אחד ותביעות

חלוקות .וסיפא אשמועינן תביעה אחת כולם
פקדון .ומינים חלוקים:

ידונִ י ׁ ֶשיּ ֶׁש ִלי ְביַד ּ ְפלוֹ נִ י ֶנזֶק וַ חֲצִ י
או ּ ְ
)ו( ַמ ְׁש ִּב ַ
ות ִע ּ
יע אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ ם ִאם לֹא ָתבוֹ ּ
יש ּ ְפלוֹ נִ י אֶ ת ִּב ִּתי,
לומי אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ,וְ ׁ ֶשאָ נַס ִא ׁ
לומי כֶ פֶ לַ ּ ,ת ְׁש ּ ֵ
ֶנזֶקַ ,ת ְׁש ּ ֵ
ישי ְביוֹ ם
ופ ּ ָתה אֶ ת ִּב ִּתי ,וְ ׁ ֶש ִה ַּכנִ י ְבנִ י ,וְ ׁ ֶשחָ בַ ל ִּבי חֲבֵ ִרי ,וְ ׁ ֶש ִה ְד ִליק אֶ ת גְּ ִד ִׁ
ִּ
וריםֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו חַ יּ ִָבין:
הַ ִּכ ּפ ּ ִ
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רע"ב ) -ו( נזק וחצי נזק  -בחצי נזק
צרורות דממונא הוא ולא קנסא .דאמרינן
בעדות של קנס אין חייבין :תשלומי כפל
תשלומי ד' וה'  -משום קרנא :שאנם איש
פלוני ופיתה את בתי  -משום בשת ופגם

דממונא הוא :ושהכני בני  -הכאה שאין בה
חבורה שאינו חייב עליה מיתה .וכיון דליכא
מיתה איכא ממון :ושחבל בי חברי ביה"כ -
ונקט לה דאף על גב דענוש כרת חייב ממון:

ידונִ י ׁ ֶשאֲנִ י ֹכהֵ ןֶ ׁ ,שאֲנִ י לֵ וִ יֶ ׁ ,שאֵ ינִי
או ּ ְ
)ז( ַמ ְׁש ִּב ַ
ות ִע ּ
יע אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ִאם לֹא ָתבוֹ ּ
יש ּ ְפלוֹ נִ י לֵ וִ יֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ בֶ ן
יש ּ ְפלוֹ נִ י כֹהֵ ןֶ ׁ ,ש ִא ׁ
ֲלוצָ הֶ ׁ ,ש ִא ׁ
בֶ ן גְּ ּ ׁ ָ
רושהֶ ׁ ,שאֵ ינִ י בֶ ן ח ּ
ופ ּ ָתה אֶ ת ִּב ּתוֹ ,
יש ּ ְפלוֹ נִ י אֶ ת ִּב ּתוֹ ִ ּ ,
ֲלוצָ הֶ ׁ ,שאָ נַס ִא ׁ
רו ׁ ָשהֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ בֶ ן ח ּ
גְ ּ
טורין:
ישי בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ְפ ּ ִ
וְ ׁ ֶשחָ בַ ל ִּבי ְבנִ י ,וְ ׁ ֶשחָ בַ ל ִּבי חֲבֵ ִרי ,וְ ׁ ֶש ִה ְד ִליק גְּ ִד ִׁ
רע"ב ) -ז( שאני כהן  -פטורין שאין
העדים חייבין אלא כשכפרו בדבר שיש בו
תביעות ממון :שאנס איש פלוני או פיתה בתו
של פלוני  -ובתו דקתני אאיש פלוני כהן
דלעיל קאי )דתנא לעיל מיניה שאיש פלוני
כהן או לוי .ואינו בן גרושה ועליה קאי( .או
שהשביען שאנס איש פלוני את בתו של אותו
פלוני דאיירי ביה עד השתא :פטורים -
דבעינן שישמעו מפי התובע .ובגמרא מוקי

לה בבא בהרשאה .ואי תביעת ממון אחר הוי
היו חייבים ואשמועינן דאין נחשב המורשה
בעל דין בזה כשאר ממון דכיון דממון שהוא
שואל לא מטיא לידיה מעולם לא מצי למכתב
הרשאה עליה :ושחבל בי בני  -חבלה .היא
חבורה :פטורין  -שאם העידוהו היה מתחייב
מיתה .ולא ממון :ושחבל בי חברי ושהדליק
את גדישי בשבת  -דתרוייהו חיוב מיתה
נינהו ופטורים מן הממון:

יש ּ ְפלוֹ נִ י ִל ּ ֶתן ִלי
ידונִ י ׁ ֶשאָ ַמר ִא ׁ
או ּ ְ
)ח( ַמ ְׁש ִּב ַ
ות ִע ּ
יע אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ םִ ,אם לֹא ָתבוֹ ּ
יעת ָממוֹ ן
טוריםֶ ׁ ,שאֵ ין חַ יּ ִָבין אֶ ָּלא ַעל ְּת ִב ַ
זוז וְ לֹא נ ַָתן ִלי ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו פְ ּ ִ
ָמ ַ
אתיִ ם ּ
ַּכ ּ ִפ ּקָ דוֹ ן:
רע"ב ) -ח( שאמר איש פלוני ליתן לי וכו'
פטורים  -דכתיב בשבועת העדות תחטא
וכתיב בשבועת הפקדון תחטא .מה שבועת
הפקדון על תביעת ממון שיש לו על חברו.
אף שבועת העדות צריך שתהיה על תביעת

ממון שיש לו עליו .וזה שטוען שאמר איש
פלוני ליתן .לי מאתים זוז אינה תביעת ממון
שיש לו על חברו שאפילו הוא כדבריו שאמר
לו חברו שיתן לו מאתים זוז אין חברו חייב לו
כלום בשביל אמירה זו::

ידונִ י ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו
או ּ ְ
)ט( ַמ ְׁש ִּב ַ
ות ִע ּ
דות ׁ ֶש ּ ָתבוֹ ּ
עון ִלי ֵע ּ
יע אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ םְּ ,כ ׁ ֶש ּ ֵת ְד ּ
דות:
טוריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּקָ ְד ָמה ְׁש ּ ָ
ְפ ּ ִ
בועה לָ עֵ ּ
רע"ב ) -ט( מפני שקדמה שבועה לעדות
 -ורחמנא אמר )ויקרא ה( ושמעה קול אלה

והוא עד או ראה או ידע שקדמה העדות
לשבועה .ולא שקדמה שבועה לעדות:

דות
)י( ָע ַמד ְּבבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ ת וְ אָ ַמרַ ,מ ְׁש ִּב ַ
יע אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ׁ ֶש ִאם אַ ּ ֶתם יוֹ ְד ִעים ִלי עֵ ּ
טורין ) ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְהיֶה ִמ ְת ַּכ ּוֵן לָ הֶ ם(:
ידונִ י ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ְפ ּ ִ
או ּ ְ
ות ִע ּ
ׁ ֶש ּ ָתבוֹ ּ
רע"ב ) -י( אם יודעים אתם לי עדות וכו'
פטורין  -דכתיב והוא עד עד שייחד את

עדיו:

ופלוֹ נִ י ׁ ֶש ִאם אַ ּ ֶתם יוֹ ְד ִעין ִלי
יש ּ ְפלוֹ נִ י ּ ְ
יע אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ִא ׁ
)יא( אָ ַמר ִל ְׁשנַיִ םַ ,מ ְׁש ִּב ַ
ָ
דות( ,וְ הֵ ם יוֹ ְד ִעין לוֹ
ידונִ יְׁ ) ,ש ּ ָ
או ּ ְ
נו יוֹ ְד ִעין ְלך ֵע ּ
בועה ׁ ֶשאֵ ין אָ ּ
ות ִע ּ
דות ׁ ֶש ּ ָתבוֹ ּ
ֵע ּ
טורין:
סולֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ְפ ּ ִ
דות ֵעד ִמ ּ ִפי ֵעד אוֹ ׁ ֶשהָ יָה אֶ חָ ד ֵמהֶ ן קָ רוֹ ב אוֹ פָ ּ
ֵע ּ
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רע"ב ) -יא( והם יודעים לו עדות עד מפי
עד וכו' פטורים  -שאם העידוהו לא היתה

עדותן מועלת לו כלום:

יע אֲ נִ י עֲ לֵ יכֶ ם ׁ ֶש ִאם אַ ּ ֶתם
)יב( ִׁש ַּלח ְּביַד ַע ְב ּדוֹ אוֹ ׁ ֶשאָ ַמר לָ הֶ ן הַ נִּ ְת ָּבע ַמ ְׁש ִּב ַ
עו ִמ ּ ִפי
ידוהו ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ְפ ּ ִ
או ּ ְ
טורין ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְׁש ְמ ּ
ות ִע ּ ּ
דות ׁ ֶש ּ ָתבוֹ ּ
יוֹ ְד ִעין לוֹ ֵע ּ
הַ ּתוֹ בֵ ַע:
רע"ב ) -יב( עד שישמעו מפי התובע -
דכתיב )שם( אם לוא יגיד מלא בוי"ו ואל"ף

למדרש הכי .אם לו לא יגיד כלומר לתובע
ונשא עונו הם אם לאחר לא יגיד .פטור:

יע אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ םְ ,מצַ ּוֶה אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ ם ,אוֹ סֶ ְרכֶ ם אָ נִ י ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו חַ יּ ִָבין.
)יג( ַמ ְׁש ִּב ַ
טורין .באל"ף דל"ת ,ביו"ד ה"אְּ ,ב ׁ ַש ַ ּדיִּ ,בצְ בָ אוֹ ת,
ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ּובָ אָ ֶרץ ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ְפ ּ ִ
נויִ ין ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו חַ יָּבִ ין .הַ ְמקַ ֵּלל
חוםְּ ,באֶ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם וְ ַרב חֶ סֶ דְ ּ ,
ובכָ ל הַ ִּכ ּ ּ
נון וְ ַר ּ
ְּבחַ ּ ּ
ְּבכֻ ָּלן ,חַ יָּבִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין .הַ ְמקַ ֵּלל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ ְּבכֻ ָּלן ,חַ יָּב,
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין .הַ ְמקַ ֵּלל ַעצְ מוֹ וַ חֲבֵ רוֹ ְּבכֻ ָּלן ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא
תובָ ה בַ ּתוֹ ָרה .אַ ל
ַתעֲ ֶ ׂשה .י ְַּככָ ה ֱאל ִֹהים ,וְ כֵ ן י ְַּככָ ה אֱ ל ִֹהים ,זוֹ ִהיא אָ לָ ה הַ ְּכ ּ
ֵיטיב לָ ְךַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ְמחַ ּיֵב וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין:
י ְַּכ ָך ,וִ יבָ ֶר ְכ ָך ,וְ י ִ
רע"ב ) -יג( מצוה אני עליכם וכו'  -והוא
שיאמר מצוה אני עליכם בשבועה :אוסרכם
אני  -בשבועה :המקלל בכלם  -מברך את
השם באחד מהם :ר"מ מחייב  -סקילה:
וחכמים פוטרין  -דעל שם המיוחד דוקא
בסקילה .דכתיב )ויקרא כד( בנקבו שם יומת
ועל הכנויים באזהרה דאלהים לא תקלל
)שמות כב( ובשבועות העדות מודים חכמים
לר"מ דחייב על הכנויים כמו שחייב על השם
המיוחד .דבשבועות ]עדות[ כתיב )ויקרא ה(
ושמעה קול אלה :המקלל עצמו  -דכתיב
)דברים ד( השמר לך ושמור נפשך מאד .וכל
השמר .פן .ואל .אינו אלא ל"ת :והמקלל
חברו  -דכתיב )ויקרא יט( לא תקלל חרש

גמרא

אפילו חרש שאינו שומע ולא קפיד אקללתו
לא תקלל .וכ"ש שאר כל אדם דשמע וקפיד:
יככה אלהים .וכן יככה אלהים  -אם אמר
לעדים יככה אלהים אם לא תעידוני .או
ששמע אחד שקורא בקללות שבתורה יככה
אלהים .ואמר הוא לעדים וכן יככה אלהים
אם לא תעידוני .או שאמר אל יככה אלהים
אם תעידוני או יברכך ה' אם תעידוני .וייטב
לך אלהים אם תעידוני .בכל אלו ר"מ מחייב
דמכלל לאו אתה שומע הן אל יככה אלהים
אם תעידוני הא אם לא תעידוני יככה .וכן
יברכך אלהים אם תעידוני הא אם לא
תעידוני .יקללך ובכל אלו אין הלכה כר"מ:

– שבועות דף ל' ע"א

תנו רבנן ועמדו שני האנשים מצוה לבעלי דינין שיעמדו אמר ר' יהודה
שמעתי שאם רצו להושיב את שניהם מושיבין איזהו אסור שלא יהא אחד
עומד ואחד יושב אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך.
אמר רבה בר רב הונא האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי
הדדי מותבינן ליה לצורבא מרבנן ולעם הארץ נמי אמרינן ליה תיב ואי
קאי לית לן בה רב בר שרביא הוה ליה דינא קמיה דרב פפא אותביה
ואותיב נמי לבעל דיניה אתא שליחא דבי דינא בטש ביה ואוקמיה לעם
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הארץ ולא אמר ליה רב פפא תיב היכי עביד הכי והא מסתתמן טענתיה
אמר רב פפא מימר אמר איהו הא אותבן שליחא הוא דלא מפייס מינאי
ואמר רבה בר רב הונא האי צורבא מרבנן ועם הארץ דאית להו דינא בהדי
הדדי לא ליקדום צורבא מרבנן וליתיב משום דמיחזי כמאן דסדר ליה
לדיניה ולא אמרן אלא דלא קביע ליה עידניה אבל קביע ליה עידניה לית
לן בה מימר אמר בעידניה טריד ואמר רבה בר רב הונא האי צורבא
מרבנן דידע בסהדותא וזילא ביה מילתא למיזל לבי דיינא דזוטר מיניה
לאסהודי קמיה לא ליזיל אמר רב שישא בריה דרב אידי אף אנן נמי תנינא
מצא שק או קופה ואין דרכו ליטול הרי זה לא יטול הני מילי בממונא
אבל באיסורא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' כל מקום שיש בו
חלול ה' אין חולקין כבוד לרב :רב יימר הוה ידע ליה סהדותא למר זוטרא
אתא לקמיה דאמימר אותבינהו לכולהו אמר ליה רב אשי לאמימר והאמר
עולא מחלוקת בבעלי דינין אבל בעדים דברי הכל בעמידה א"ל האי עשה
והאי עשה עשה דכבוד תורה עדיף:
רש"י על הגמרא
מצוה בבעלי דינים שיעמדו ) -בעמידה(
דהא קרא נמי בבעלי דינין איירי דכתיב אשר
להם הריב )דברים יט( :שלא יהא אחד עומד
ואחד יושב  -שלא יראה חבירו שמכבדין
אותו יותר ממנו ויסתתמו דבריו :בטש -
בעט :דלא מיפייס מינאי  -לא עשיתי לו
טובה ואינו אוהבי :לא ליקדום וליתיב -
לפני הדיין קודם שיבא בעל דינו ואפי' יושב
ושותק :דמיחזי כמאן דמסדר ליה  -טענתיה
וגורם שיחשדוהו במטעים דבריו לדיין ועובר

זוהר

בלא תשא שמע שוא כדלקמן :קבע עידניה -
שהדיין רבו ויש לו קביעות ללמוד :שאין דרכו
ליטול  -אם היה שלו :הרי זה לא יטול -
אינו מוזהר עליו בלא תוכל להתעלם שנאמר
והתעלמת פעמים שאתה מתעלם )ב"מ דף
ל( :אבל באיסורא  -כגון אשה הבאה לפני
חכם להתירה לינשא ותלמיד זה יודע שבעלה
חי אין חכמה חשוב לנגד ה' :האי עשה -
ועמדו :והאי עשה  -את ה' אלהיך תירא
לרבות תלמידי חכמים )ב"ק דף מא(:

– ויחי דף רמג' ע"ב

וט ִק ּיָא ,אָ ַמר ִר ִּבי
ֱמי ְל ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְּבקַ ּפ ּ ְ
וו אָ זְ לֵ י ְל ֶמח ֵ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י וְ ִר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה הֲ ּ
ולבָ ַתר יְ צַ ֵּלי
יהְ ּ ,
ִחזְ ִקיָּה ,הַ אי ְדאַ ְמ ִרינָן ְלעוֹ לָ ם יְ סַ ֵ ּדר ַּבר נ ָׁש ְׁשבָ חָ א ְד ָמ ֵר ּ
קו ,וְ לָ א
יהו ְּב ָע ּ
יה ,וְ ִא ּ
יה טָ ִרידּ ,ובָ ֵעי ְלצַ ָּלאָ ה צְ לוֹ ֵת ּ
יה ,הַ אי ַמאן ְ ּד ִל ּ ֵב ּ
צְ לוֹ ֵת ּ
הוא:
י ִָכיל ְלסַ ְ ּד ָרא ְׁשבָ חָ א ְד ָמ ֵר ּ
אותַ ,מאי ּ
יה ְּכ ְדקָ א יְ ּ
דורא וְ ִׁש ְבחָ א ְד ָמ ֵריהּ
עותאִ ,ס ּ ּ ָ
ור ּ ָ
יה ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְדלָ א י ִָכיל ְלכַ וְ ּונָא ִל ָּבא ּ ְ
אָ ַמר לֵ ּ
יה ,אַ ף ַעל ּגַ ב )דף רמד ע"א( ְּדלָ א י ִָכיל
אר ּ
יה ְ ּד ָמ ֵ
אַ ּ ַמאי גָ ַרע ,אֶ ָּלא יְ סַ ֵ ּדר ִׁש ְבחֵ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים יז( ְּת ִפ ָּלה ְל ָדוִ ד ִׁש ְמ ָעה ה'
ְלכַ וְ ּ ונָא ,וִ יצַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
יהֲ .ה ָדא ּ
דורא ְ ּד ִׁש ְבחָ א
יהו ִס ּ ּ ָ
יתאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
צֶ ֶדק הַ ְק ִׁשיבָ ה ִר ּנ ִָתיִׁ ,ש ְמ ָעה ה' צֶ ֶדק ְּבקַ ְד ִמ ָ
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ולבָ ַתר הַ ְק ִׁשיבָ ה ִר ּנ ִָתי הַ אֲ זִ ינָה ְּתפִ ָּל ִתיַ .מאן ְ ּדי ִָכיל ְלסַ ְ ּד ָרא ְׁשבָ חָ א
יהְ ּ .
ְד ָמ ֵר ּ
יה ,וְ לָ א ָע ִביד ,עֲ לֵ יהּ ְּכ ִתיב) ,ישעיה ס( ּגַ ם ִּכי ַת ְרבּ ּו ְּת ִפ ָּלה אֵ ינֶנִּ י ׁשוֹ ֵמ ַע
ְד ָמ ִר ּ
יְ ֵדיכֶ ם וְ גו':
שה ַּבבּ ֹקֶ ר וְ אֵ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ּ ֵבין
ְּכ ִתיב) ,שמות כט( אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ּ ַתעֲ ֶ ׂ
רותא ִד ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְת ַער
נוםָ ּ .תא ֲחזֵיְּ ,ב ִא ְתעֲ ּ ָ
הָ ַע ְר ָּביִ םְּ .ת ִפלּ וֹ ת ְּכ ֶנגֶד ְּת ִמ ִ
ידין ִּת ְ ּק ּ
ֵיהַ ,עד ְ ּד ָמטֵ י
רותא ִד ְל ֵעילָ א ,הָ ִכי נ ֵָמי ְל ֵעילָ א ִמ ּנ ּ
וב ִא ְתעֲ ּ ָ
הָ ִכי נ ֵָמי ְל ֵעילָ אְ ּ .
רותא ִד ְת ָננָא
וב ִא ְתעֲ ּ ָ
אֲתר ְ ּדבָ ְעיָא בּ ּוצִ ינָא ְלאַ ְדלָ קָ א וְ אַ ְד ִליקְ ּ .
רותא ְל ַ
ִא ְתעֲ ּ ָ
הו בּ ּוצִ ינִ ין
ִד ְל ַת ּ ָתא ,אַ ְד ִליק בּ ּוצִ ינָא ְל ֵעילָ א ,וְ כַ ד הַ אי אַ ְד ִליק )בוצינין(ֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
רותא ְדקָ ְר ָּבנָא
הו ָע ְל ִמיןִ .א ְׁש ּ ַת ַּכחּ ְ ,ד ִא ְתעֲ ּ ָ
ומ ְת ָּב ְרכָ אן ִמ ּנ ּ
אָ ח ֳָרנִ ין ָ ּד ְל ִקיןִ ּ ,
ֵיה ּ ֻכ ְ ּל ּ
הו:
קונָא ְד ַע ְל ָמאִ ּ ,
וב ְרכָ אן ְ ּד ַע ְל ִמין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ִּת ּ ּ
ישין ִ ּד ְמ ַמ ּנָן ַעל ַע ְל ָמא
יוקנִ ין קַ ִ ּד ִׁ
ינון ִ ּד ּ ְ
הָ א כֵ יצַ דָ ׁ ,ש ֵ
ארי ְּת ָננָא ְלסָ ְלקָ אִ ,א ּ
ומ ְת ָע ִרין ְל ַד ְרגִּ ין ְּב ִכ ּס ּופָ א ִד ְל ֵעילָ אְּ ,כ ָמא ְדאַ ְּת
נון )ס"א אתתקנן( ְלאַ ְת ָע ָראִ ּ ,
ִא ְתהַ ּ ּ
ירים ׁשוֹ אֲגִ ים לַ ּ ָט ֶרף וְ גו'ִ .א ֵּלין ִא ְת ָע ִרין ְל ַד ְרגִּ ין ִע ָּל ִאין
אָ ֵמר) ,תהלים קד( הַ ְּכ ִפ ִ
יתא:
רותאַ ,עד ְ ּדבָ ֵעי ַמ ְל ָּכא ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ְּב ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יהוַ ,עד ְ ּד ָמטֵ י ִא ְתעֲ ּ ָ
ְ ּדעֲ לַ יְ ּ
וב ִכ ּס ּופָ א ִד ְל ַת ּ ָתא ,נָבְ ִעין ַמיִ ין ּ ַת ּ ָת ִאיןְ ,ל ִק ְבלָ א ַמיִ ין ִע ָּל ִאיןְּ ,דהָ א לָ א נ ְָב ִעין
ְּ
יאוב ּ ָתא ִא ְת ָ ּד ַּבק,
וכ ֵדין ִּת ּ ְ
סופָ א ִד ְל ַת ּ ָתאְ ּ ,
ַמיִ ין ִע ָּל ִאין ,אֶ ָּלא ְּב ִא ְתעֲ ּ ָ
רותא ְד ִכ ּ
הו
ובוצִ ינִ ין ּ ֻכ ְ ּל ּ
וְ נ ְָב ִעין ַמיִ ין ּ ַת ּ ָת ִאין לָ קֳבֵ ל ַמיִ ין ִע ָּל ִאין ,וְ ָע ְל ִמין ִמ ְת ָּב ְרכָ אןּ ּ ,
ְד ִליקָ ן ,וְ ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ְּבבִ ְרכָ אן:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ג'
)ד( קמח של אחד מחמשת המינין שבשלו בקדרה בין לבדו בין שעירבו עם דברים
אחרים כגון לביבות וכיוצא בהן וכן הדגן שחלקו או כתשו ובשלו בקדרה כגון הריפות
וגרש הכרמל וכיוצא בהן וכל זה הוא הנקרא מעשה קדרה וכן כל תבשיל שערב בו
מחמשת המינין בין קמח בין פת בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות:
)ה( במה דברים אמורים כשהיה המין הזה חשוב אצלו ולא היה טפלה אבל אם היה
אחד מחמשת המינין שעירב טפלה אינו מברך אלא על העיקר ופוטר את הטפלה וזה
כלל בברכות כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה בין
שהיתה הטפלה מעורבת עם העיקר בין שלא היתה מעורבת:

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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