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חק לישראל – פרשת וילך יום ד'
תורה -

דברים פרק לא'

ֹת ָ
יך וְ קָ ם הָ ָעם הַ זֶּה וְ ָזנָה אַ ח ֲֵרי
משה ִהנְּ ָך ׁשֹכֵ ב ִעם אֲ ב ֶ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)טז( וַ יּ ֶ
אֲשר
יתי ׁ ֶ
הוא בָ א ׁ ָש ּ ָמה ְּב ִק ְרבּ וֹ וַ עֲ זָבַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְּב ִר ִ
אֱ לֹהֵ י נֵכַ ר הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ֲשר ּ
ָ
ָ
משה ִהנְּ ך ׁשֹכֵ ב ִעם אֲ ֹב ֶתיך וְ קָ ם הָ ָעם הַ זֶּה וְ זָ נָה אַ חֲ ֵרי
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ּ ָכ ַר ִּתי ִא ּתוֹ ) :טז( וַ ּי ֶ
ֲשר ָּכ ַר ִּתי ִא ּתוֹ :
יתי א ׁ ֶ
הוא בָ א ׁ ָש ּ ָמה ְּב ִק ְרבּ וֹ וַ עֲ זָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְ ּב ִר ִ
ֱאלֹהֵ י נֵכַ ר הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ּ

)טז(

ֹשה הָ א אַ ְּת ׁ ָשכֵ ב ִעם אֲ בָ הָ ָת ְך וִ יקוּם ַע ּ ָמא הָ ֵדין וְ יִ ְט ֵעי ָּב ַתר ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ֵמי אַ ְר ָעא ִ ּדי הוּא ַעל ּ ַת ּ ָמן
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
וַ ַ
ּ ֵבינֵיהוֹ ן וְ יִ ְׁש ְּבקוּן ַ ּדחַ ְל ִּתי וְ י ְַׁשנוּן יָת ְקי ִָמי ִ ּדי גְ ז ִָרית ִע ּ ְמהוֹ ן:

הוא וַ עֲ ז ְַב ִּתים וְ ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי פָ נַי ֵמהֶ ם וְ הָ ָיה לֶ ֱאכֹל
)יז( וְ חָ ָרה אַ ּ ִפי בוֹ בַ ּיוֹ ם הַ ּ
הוא הֲ לֹא ַעל ִּכי אֵ ין ֱאלֹהַ י ְּב ִק ְר ִּבי
ְּ
הו ָרעוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ צָ רוֹ ת וְ אָ ַמר ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ומצָ אֻ ּ
הוא וַ עֲ זַ ְב ִּתים וְ ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי פָ נַי ֵמהֶ ם
אונִ י הָ ָרעוֹ ת הָ אֵ ּ ֶלה) :יז( וְ חָ ָרה אַ ּ ִפי בוֹ בַ ּיוֹ ם הַ ּ
ְמצָ ּ
הוא הֲ לֹא ַעל ִּכי אֵ ין ֱאלֹהַ י ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
וְ הָ ָיה לֶ ֱאכֹל ּ ְ
הו ָרעוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ צָ רוֹ ת וְ אָ ַמר ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ומצָ אֻ ּ
אונִ י הָ ָרעוֹ ת הָ אֵ ּלֶ ה) :יז( וְ יִ ְתקוֹ ף ָרגְ זִ י ְבהוֹ ן ְביוֹ ָמא הַ הוּא וְ אַ ְרחֵ ִק ּנוּן ֶואֱסַ ּ ֵלק ְׁש ִכנְ ִּתי ִמנְ הוֹ ן וִ יהוֹ ן ְל ִמ ַּבז
ְמצָ ּ
יש ּיָא הָ ִא ּ ֵלין:
ֵימר ְּביוֹ ָמא הַ הוּא הֲלָ א ִמ ְ ּדלֵ ית ְׁש ִכינַת אֱלָ הַ י ּ ֵבינִ י ָע ְרעוּנִ י ִּב ׁ ַ
ישן סַ גִּ יאָ ן וְ ָעקָ ן וְ י ַ
וְ יִ ָע ְר ַען י ְָתהוֹ ן ִּב ׁ ָ

שה ִּכי פָ נָה אֶ ל
אֲשר ָע ָ ׂ
הוא ַעל ָּכל הָ ָר ָעה ׁ ֶ
)יח( וְ אָ ֹנ ִכי הַ ְס ּ ֵתר אַ ְס ִּתיר ּ ָפנַי ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
שה ִּכי
הוא ַעל ָּכל הָ ָר ָעה אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים) :יח( וְ אָ נ ִֹכי הַ ְס ּ ֵתר אַ ְס ִּתיר ּפָ נַי ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
פָ נָה אֶ ל ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים:

אֲרי
ישא ִ ּדי עֲ בָ ד ּו ֵ
)יח( וַ אֲ נָא סַ ָּלקָ א אֶ סַ ּ ֵלק ְׁש ִכנְ ִּתי ִמנְּ הוֹ ן ְּביוֹ ָמא הַ הוּא ַעל ָּכל ִּב ׁ ָ

ִא ְת ּ ְפנִ ּי ּו ְל ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא:

ימ ּה ְּב ִפיהֶ ם
ירה הַ זֹּאת וְ לַ ּ ְמ ָד ּה אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל שִׂ ָ
בו לָ כֶ ם אֶ ת הַ ּ ִׁש ָ
)יט( וְ ַע ּ ָתה ִּכ ְת ּ
בו לָ כֶ ם אֶ ת
ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶה ִ ּלי הַ ּ ִׁש ָ
ירה הַ זֹּאת ְל ֵעד ִ ּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יט( וְ ַע ּ ָתה ִּכ ְת ּ
ירה הַ זֹּאת ְל ֵעד
ימ ּה ְ ּב ִפיהֶ ם ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶה ִ ּלי הַ ּ ִׁש ָ
ירה הַ זֹּאת וְ לַ ּ ְמ ָד ּה אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל שִׂ ָ
הַ ּ ִׁש ָ
ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יט( ו ְּכ ַען ְּכ ִתיב ּו ְלכוֹ ן יָת ּתֻ ְׁש ַּב ְח ּ ָתא הָ ָדא וְ אַ ְ ּלפַ ּה יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ַש ְּוי ַּה ְּבפֻ ְמהוֹ ן ְּב ִדיל ִ ּד ְתהֵ י
קֳד ַמי ּתֻ ְׁש ַּב ְח ּ ָתא הָ ָדא ְלסָ ִהיד ִּב ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ָ

ודבַ ׁש וְ אָ כַ ל
אֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לַ אֲ ב ָֹתיו זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְ
ֶׁ
נו אֶ ל הָ אֲ ָד ָמה
)כ( ִּכי א ֲִביאֶ ּ ּ
יתי) :כ( ִּכי
אֲצונִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְּב ִר ִ
דום וְ נִ
ּ
וְ ָ ׂשבַ ע וְ ָד ׁ ֵשן ּופָ נָה אֶ ל ֱאל ִֹהים אֲחֵ ִרים וַ עֲ בָ ּ
שבַ ע וְ ָד ׁ ֵשן ּופָ נָה אֶ ל
אֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לַ אֲ ב ָֹתיו זָ בַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁש וְ אָ כַ ל וְ ָ ׂ
נו אֶ ל הָ אֲ ָד ָמה ׁ ֶ
ֲא ִביאֶ ּ ּ
ּ
אֲרי אָ ֵע ִל ּנוּן ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי קַ י ִֵמית לַ אֲ בָ הָ ְתהוֹ ן
יתי) :כ( ֵ
ֲצונִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְ ּב ִר ִ
דום וְ נִ א ּ
ֱאל ִֹהים אֲ חֵ ִרים וַ עֲ בָ ּ
קֳד ַמי וְ י ְַׁשנוּן יָת
ֵיכלוּן וְ יִ שְׂ ְּבעוּן וְ יִ ְת ּ ַפנְּ קוּן וְ יִ ְת ּ ְפנוּן ָּב ַתר ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא וְ יִ ְפ ְלחֻ ּנוּן וְ יִ ְרגְּ זוּן ָ
ָע ְב ָדא חֲלַ ב ו ְּדבַ ׁש וְ י ְ
ְקי ִָמי:

ירה הַ זֹּאת ְלפָ נָיו
נְתה הַ ּ ִׁש ָ
)כא( וְ הָ יָה ִּכי ִת ְמצֶ אן אֹ תוֹ ָרעוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ צָ רוֹ ת וְ ָע ָ
ֹשה הַ ּיוֹ ם ְּבטֶ ֶרם
הוא ע ֶ ׂ
ְל ֵעד ִּכי לֹא ִת ּ ׁ ָשכַ ח ִמ ּ ִפי ז ְַרעוֹ ִּכי י ַָד ְע ִּתי אֶ ת יִ צְ רוֹ א ׁ ֶ
ֲשר ּ
אן◌ אֹ תוֹ ָרעוֹ ת ַרבּ וֹ ת וְ צָ רוֹ ת
שר נִ ְׁש ָּב ְע ִּתי) :כא( וְ הָ יָה ִּכי ִת ְמצֶ ָ
נו אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
אֲ ִביאֶ ּ ּ
הוא
וְ ָענְ ָתה הַ ּ ִׁש ָ
ירה הַ זֹּאת ְלפָ נָיו ְל ֵעד ִּכי לֹא ִת ּ ׁ ָשכַ ח ִמ ּ ִפי ז ְַרעוֹ ִּכי יָ ַד ְע ִּתי אֶ ת יִ צְ רוֹ אֲ ׁ ֶשר ּ
ישן סַ ּגִ יאָ ן וְ ָעקָ ן
ָת ּה ִּב ׁ ָ
אֲרי יְ ָע ְר ָען י ֵ
ֲשר נִ ְׁש ָּב ְע ִּתי) :כא( וִ יהֵ י ֵ
נו אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ע ֶׂ
ֹשה הַ ּיוֹ ם ְ ּבטֶ ֶרם א ֲִביאֶ ּ ּ
קֳד ַמי יָת יִ צְ ְרהוֹ ן ִ ּדי ִא ּנוּן ָע ְב ִדין
אֲרי גְ לֵ י ָ
אֲרי לָ א ִת ְתנְ ׁ ֵשי ִמ ּפוּם ְּבנֵיהוֹ ן ֵ
וְ ָת ֵתב ּתֻ ְׁש ַּב ְח ּ ָתא הָ ָדא קֳ ָדמוֹ ִהי ְלסָ ִהיד ֵ
יוֹ ָמא ֵדין ַעד לָ א אָ ֵע ִל ּנוּן ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי קַ ּי ִֵמית:

רש"י
)טז( נכר הארץ  -גויי הארץ:
)יז( והסתרתי פני  -כמו שאיני רואה בצרתם:

)יט( את השירה הזאת  -האזינו השמים עד
וכפר אדמתו עמו:
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)כ( ונאצוני  -והכעיסוני וכן כל ניאוץ לשון
כעס:
)כא( וענתה השירה הזאת לפניו לעד -
שהתריתי בו בתוכה על כל המוצאות אותו :כי

נביא

לא תשכח מפי זרעו  -הרי זו הבטחה
לישראל שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי:

– ישעיה פרק נה' יא'-יג' פרק נו' א' – ג'

ֲשר
שה אֶ ת א ׁ ֶ
)יא( ּ ֵכן יִ ְהיֶה ְדבָ ִרי אֲ ׁ ֶשר יֵצֵ א ִמ ּ ִפי לֹא י ָׁש ּוב אֵ לַ י ֵריקָ ם ִּכי ִאם ָע ָ ׂ
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
לון הֶ הָ ִרים וְ הַ גְּ בָ עוֹ ת יִ ְפצְ ּ
וב ׁ ָשלוֹ ם ּת ּובָ ּ
או ּ ְ
)יב( ִּכי ְבשִׂ ְמחָ ה ֵתצֵ ּ
וְ כָ ל עֲ צֵ י הַ ּ ָ ׂ
ֲאו כָ ף) :יב( ארי בחדוא תפקון מביני עממיא ובשלמא תתובלון לארעכון
ש ֶדה יִ ְמח ּ
טוריא ורמתא יבועון קדמיכון תושבחא וכל אילני חקלא ישענון בענפיהון:

צוץ יַעֲ לֶ ה ְברוֹ ׁש
)יג( ּ ַתחַ ת הַ ּנַעֲ ּ
כ ֵרת) :יג( חלף
ְ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
רשיעיא וחלף חיביא יתקימון דחלי חטאה ויהי קדם יי

לשום לאת עלם דלא יפסוק:

רו ִמ ְׁש ּ ָפט וַ עֲ שׂ ּו צְ ָדקָ ה ִּכי ְקרוֹ בָ ה יְ ׁש ּו ָע ִתי לָ בוֹ א וְ צִ ְדקָ ִתי
)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:
שה זֹּאת ּובֶ ן אָ ָדם ַיחֲזִ יק ָּב ּה ׁש ֵֹמר ׁ ַש ָּבת ֵמחַ ְ ּללוֹ וְ ׁש ֵֹמר יָדוֹ
)ב( אַ ְׁש ֵרי אֱנוֹ ׁש יַעֲ ֶׂ
כל ָרע) :ב( טובי אנש דיעבד דא ובר אנשא דיתקף בה יטר שבתא מאחלותה ויטר ידוהי
ֵמעֲ שׂ וֹ ת ָּ
מלמעבד כל דביש:

ֹאמר ּ ֶבן הַ ּנֵכָ ר הַ נִּ ְלוָ ה אֶ ל יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר הַ ְב ֵ ּדל י ְַב ִ ּדילַ נִ י יְ הֹוָ ה ֵמ ַעל
)ג( וְ אַ ל י ַ
ש) :ג( ולא יימר בר עממין דמתוסף על עמא דיי
ֹאמר הַ ּ ָס ִריס הֵ ן אֲנִ י עֵ ץ יָבֵ ׁ
ַע ּמוֹ וְ אַ ל י ַ
למימר אפרשא יפרשנני יי מעל עמה ולא יימר סריסא הא אנא חשיב כאע יביש:

רש"י
)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 -

הרשעים

מיני קוצים הם כלו'
והצדיקים יטלו ממשלתם:
)ב( יעשה זאת  -שומר שבת וגו':
)ג( הבדל יבדילני ה' מעל עמו -
אתגייר הלא הקב"ה יבדילני מעל
כשישלם שכרם .ואל יאמר הסריס -
איטיב דרכי ומעללי הן אני כעץ יבש
זכרון:
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כתובים

 -תהילים פרק צו' ט'-יג' פרק צו' א'

ילו ִמ ּ ָפנָיו ָּכל הָ אָ ֶרץ:
ֲוו לַ יהֹוָ ה ְּבהַ ְד ַרת ק ֶֹד ׁש ִח ּ
ִה ְׁש ּ ַתח ּ

)ט (
קודשא רתיתו מן קדמוי כל יתבי ארעא:

)ט( סגודו קדם יי בשבהורת

יש ִרים:
רו בַ ּגוֹ יִ ם יְ הֹוָ ה ָמלָ ְך אַ ף ִּתכּ וֹ ן ּ ֵתבֵ ל ַּבל ִּת ּמוֹ ט י ִָדין ַע ּ ִמים ְּב ֵמ ׁ ָ
ִא ְמ ּ

) י(
אמרו בעמיא יי מלך לחוד תקין תבל דלא תתמוטט ידין עמיא בתריצוא:

ומלֹאוֹ :
חו הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל הָ אָ ֶרץ יִ ְר ַעם הַ יָּם ּ ְ
)יא( יִ שְׂ ְמ ּ

)י(

)יא( יחדון חילי דשמיא וידוצון צדיקי

ארעא יכלי ימא ומליה:

נו ָּכל עֲ צֵ י י ַָער:
ש ַדי וְ כָ ל אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ אָ ז יְ ַרנְּ ּ
יַעֲ לֹז ָ ׂ

)יב(
הבכן ישבחון כל אילני חורשא:

)יב( יבוע תושבחא חקל וכל די ביה

)יג( ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִּכי בָ א ִּכי בָ א ִל ְׁש ּפֹט הָ אָ ֶרץ יִ ְׁש ּפֹט ּ ֵתבֵ ל ְּבצֶ ֶדק וְ ַע ּ ִמים
אֱמונָתוֹ ) :יג( קדם יי ארום אתא למדן ארעא ידון תבל בצדקתא ועמיא בהימנותא:
ּ ֶב ּ
ְ
חו ִאיִ ּים ַר ִּ
בים) :א( יי מלך תדוץ ארעא יחדון נגון סגיעין:
)א( יְ הֹוָ ה ָמלָ ך ּ ָתגֵל הָ אָ ֶרץ יִ שְׂ ְמ ּ
רש"י
)י( ה' מלך  -לעתיד לבא יהא שיר זה .ידין
עמים במישרים  -אותם שיהפוך להם שפה
ברורה .במישרים  -זכיות:
)יא( ירעם הים  -להרים קול בתחלה:

משנה

)יב( כל עצי יער  -כל שלטוני האומות:
)א( ה' מלך  -בנטלו המלוכה מעמלק .תגל
הארץ  -זהו שאמר )יחזקאל לה( כשמוח כל
הארץ שממה אעשה לך ,על עמלק נתנבא כן:

– שבועות פרק ח'

שוֹ כֵ רׁ .שוֹ ֵמר חִ ּנָם
שכָ ר ,וְ הַ ּ ׂ
שא ָ ׂ
)א( אַ ְר ָּב ָעה ׁשוֹ ְמ ִרין הֵ ןׁ ,שוֹ ֵמר ִח ּנָם ,וְ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ,נוֹ ֵ ׂ
נִ ְׁש ָּבע ַעל הַ כּ ֹל .וְ הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ כּ ֹל .נוֹ ֵׂשא ָ ׂשכָ ר וְ הַ ּשוֹ כֵ ר נִ ְׁש ָּב ִעין ַעל
ומ ׁ ַש ְ ּל ִמים אֶ ת הָ אֲבֵ ָדה וְ אֶ ת הַ גְּ נֵבָ ה:
בויָה וְ ַעל הַ ּ ֵמ ָתהְ ּ ,
הַ ּ ְׁש ּ ָ
בורה וְ ַעל הַ ּ ְׁש ּ
רע"ב ) -א( ארבעה שומרים הם  -ודיניהן
שלשה :נושא שכר  -שומר בשכר :נשבע על
הכל  -שלא פשע :משלם את הכל  -כל הנך
דתנינן במתניתין שבויה .ושבורה .ומתה.

וגנבה ואבדה .אבל מתה מחמת מלאכה .אינו
משלם .דלאו לאוקמה בכילתא שאלה.
והמשנה הזאת מפורשת בהשוכר את
הפועלים:

הוא ׁ ֶשנִּ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ
)ב( אָ ַמר ְל ׁשוֹ ֵמר ִח ּנָם הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ,אָ ַמר לוֹ ֵמת ,וְ ּ
הוא
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ נִ גְ נַב אוֹ אָ בַ ד .נִ ְׁש ָּבה ,וְ ּ
נִגְ נַב אוֹ אָ בַ ד .נִ ְׁש ַּבר ,וְ ּ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ
ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ נִגְ נַב אוֹ אָ בַ ד .נִ גְ נַב ,וְ ּ
ָ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ נִ גְ נַבַ .מ ְׁש ִּביעֲ ך אֲנִ י וְ אָ ַמר
אָ בַ ד .אָ בַ ד ,וְ ּ
טור:
אָ ֵמןָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ב( ואמר אמן פטור  -שאילו
הודה לא היה משלם כלום .נמצא שאין כאן
כפירת ממון .ואף על פי שנשבע לשקר .לא

חייביה תורה קרבן שבועה .אלא היכא שכפרו
ממון .וכן הדיין אינו יכול להשביע אלא על
דבר שאם הודה היה חייב לשלם ממון:
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הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ
)ג( הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ,אָ ַמר לוֹ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ָמה אַ ּ ָתה סָ ח ,וְ ּ
טור .הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ,אָ ַמר לוֹ
נִ ְׁש ָּבה אוֹ נִגְ נַב אוֹ אָ בַ דַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמןָ ּ ,פ ּ
אָ בַ דַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲנִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,וְ הָ עֵ ִדים ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ ׁ ֶשאֲכָ לוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת
ֹמ ׁש וְ אָ ׁ ָשם .הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ,אָ ַמר לוֹ נִגְ נַב.
הַ ּקֶ ֶרן .הוֹ ָדה ֵמ ַעצְ מוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וְ ח ֶ
לומי כֶ פֶ ל.
ַמ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲ נִי וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,וְ הָ עֵ ִדים ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ ׁ ֶשגְּ נָבוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁש ּ ֵ
ֹמ ׁש וְ אָ ׁ ָשם:
הוֹ ָדה ֵמ ַעצְ מוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וְ ח ֶ
רע"ב ) -ג( היכן שורי א"ל אבד  -אמר
לשומר חנם היכן שורי אמר לו אבד  -אמר
לשומר חנם היכן שורי אמר לו אבד :משביעך
אני ואמר אמן  -והעדים מעידים אותו
שאכלו משלם את הקרן ולא כפל .ואם הודה
לו מעצמו עד שלא באו עדים .משלם קרן
וחומש ואשם כדין שבועת הפקדון .דאינה
באה עד שמודה ושב מרשעתו ובא להתכפר:

אמר לו נגנב משביעך אני וכו'  -דשומר
חנם הפוטר עצמו בטענת גנב ונשבע ובאו
עדים .משלם כפל .דכתיב )שמות כב( אם לא
ימצא הגנב .אם לא ימצא כמו שאמר .אלא
שהוא עצמו גנבו .ישלם שנים אבל אם בא
לפטור עצמו בטענת אבד אינו משלם כפל:
הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם -
אבל כפל לא דמודה בקנס פטור:

הוא אוֹ מֵ ר לֹא גָ נ ְַב ִּתי ,וְ הָ ֵע ִדים
)ד( אָ ַמר ְלאֶ חָ ד ַּב ּ ׁש ּוק הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ׁ ֶש ּגָ נ ְַב ּ ָת ,וְ ּ
לומי
ומכַ רְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁש ּ ֵ
לומי כֶ פֶ לָ .טבַ ח ּ ָ
ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶשגְּ נָבוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁש ּ ֵ
אַ ְר ָּב ָעה וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשהָ .ראָ ה ֵע ִדים ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ְׁש ְמ ִׁשין ּובָ ִאין ,אָ ַמר ּגָ נ ְַב ִּתי אֲ בָ ל לֹא ָטבַ ְח ִּתי
וְ לֹא ָמכַ ְר ִּתי ,אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ָּלא קֶ ֶרן:
רע"ב ) -ד( אמר לאחד מן השוק וכו' -
הכא לא גרסינן משביעך אני .דהא בלא
שבועה מחייב כפל .שזה גנב ממש הוא .ובגנב
כתיב ישלם שנים ואין צריך שבועה :עדים
שממשמשין ובאין  -רבותא אשמועינן דאף
על גב דמחמת ביעתותא דעדים מודה .אפ"ה

מהניא הודאה ונפטר מן הכפל .וכיון דאין
כפל .פטור אף מן הטביחה שכפר בה :ובאו
עדים שגנב וטבח ומכר  -דכל היכא דליכא
כפל .ליכא חיוב טביחה .דתשלומי ארבעה
וחמשה אמר רחמנא .ולא תשלומי שלשה
וארבעה וכיון דכפל ליכא .בציר ליה חד:

הוא ׁ ֶשנִּ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ נִגְ נַב אוֹ
)ה( אָ ַמר לַ ּ ׁשוֹ אֵ ל הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ,אָ ַמר לוֹ ֵמת ,וְ ּ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ נִ גְ נַב אוֹ אָ בַ ד .נִ ְׁש ָּבה ,וְ ּ
אָ בַ ד .נִ ְׁש ַּבר ,וְ ּ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ אָ בַ ד אָ בַ ד,
נִ ְׁש ַּבר אוֹ נִ גְ נַב אוֹ אָ בַ ד .נִגְ נַב ,וְ ּ
ָ
טור:
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה אוֹ נִ גְ נַבַ .מ ְׁש ִּביעֲ ך אֲנִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמןָ ּ ,פ ּ
וְ ּ
רע"ב ) -ה( אמר לשואל וכו' פטור  -שהרי
אף כשנשבע לשקר חייב את עצמו בתשלומין.
ואין בשבועה זו כפירת ממון:

הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ
)ו( הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ,אָ ַמר לוֹ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ָמה אַ ּ ָתה סָ ח ,וְ ּ
שכָ ר
נִ ְׁש ָּבה אוֹ נִגְ נַב אוֹ אָ בַ דַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲ נִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,חַ יָּב .אָ ַמר ְלנוֹ ֵ ׂשא ָ ׂ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת
הוא ׁ ֶשנִּ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה .נִ ְׁש ַּבר ,וְ ּ
וְ הַ ּשוֹ כֵ ר הֵ יכָ ן ׁשוֹ ִרי ,אָ ַמר לוֹ ֵמת ,וְ ּ
הוא
הוא ׁ ֶשאָ בַ ד .אָ בַ ד ,וְ ּ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר .נִגְ נַב ,וְ ּ
אוֹ נִ ְׁש ָּבה .נִ ְׁש ָּבה ,וְ ּ
הוא ׁ ֶשנִּ גְ נַב
טורֵ .מת אוֹ נִ ְׁש ַּבר אוֹ נִ ְׁש ָּבה ,וְ ּ
ׁ ֶשנִּ גְ נַבַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲני וְ אָ ַמר אָ ֵמןָ ּ ,פ ּ
הוא ׁ ֶש ּ ֵמת אוֹ נִ ְׁש ַּבר
אוֹ אָ בַ דַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲנִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמן ,חַ יָּב .אָ בַ ד אוֹ נִ גְ נַב ,וְ ּ
טור .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ ְמ ׁ ַש ּנֶה ֵמחוֹ בָ ה
אוֹ נִ ְׁש ָּבהַ .מ ְׁש ִּביעֲ ָך אֲנִ י וְ אָ ַמר אָ ֵמןָ ּ ,פ ּ
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טור ,חַ יָּב) .זֶה
טור ּ ִ
ְלחוֹ בָ ה ּ ִ
טורֵ .מחוֹ בָ ה ִלפְ ּ
טור ְלחוֹ בָ הָ ּ ,פ ּ
ומ ּ ְפ ּ
טור ִלפְ ּ
ומ ּ ְפ ּ
טור(:
הַ ְּכלָ לָּ ,כל הַ נִּ ְׁש ָּבע ְלהָ קֵ ל ַעל ַעצְ מוֹ  ,חַ יָּבְ .להַ ְח ִמיר ַעל ַעצְ מוֹ ָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ו( חייב  -שהרי כפר ממון שאילו
הודה היה מתחייב :מת והוא נשבר וכו'
פטור  -שאם הודה לא היה משלם .וכן נגנב.
והוא שאבד .או אבד .והוא שנגנב .פטור.

גמרא

שהרי שינה מחובה לחובה .ולא כפר ממון
בשבועה זו :אמר לו אבד  -או נגנב והוא
שמת או נשבה .פטור שהרי שינה מפטור
לחובה .והפסיד בשבועתו:

– שבועות דף מו' ע"א

נגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו כו' :ודלמא לא משכנו
מי לא אמר רב נחמן האי מאן דנקיט נרגא בידיה ואמר איזיל ואקטליה
לדקלא דפלניא ואשתכח דקטיל ושדי לא אמרינן דהוא קטליה אלמא עביד
איניש דגזים ולא עביד הכא נמי דגזים ולא עביד אימא ומשכנו וליחזי מאי
משכנו אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בטוענו כלים הניטלין תחת
כנפיו אמר רב יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין
הן בידי אינו נאמן ולא אמרן אלא בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו
אבל בעל הבית העשוי למכור את כליו נאמן ושאין עשוי למכור את כליו
נמי לא אמרן אלא דברים שאין דרכן להטמין אבל דברים שדרכן להטמין
נאמן ושאין דרכן להטמין נמי לא אמרן אלא איניש דלא צניע אבל איניש
דצניע היינו אורחיה ולא אמרן אלא זה אומר שאולין וזה אומר לקוחין
אבל בגנובין לאו כל כמיני' לאחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן ולא אמרן
אלא בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר אבל דברים שאין עשוין להשאיל
ולהשכיר נאמן דשלח רב הונא בר אבין דברים העשוין להשאיל ולהשכיר
ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן כי הא דרבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא
דאגדתא מיתמי בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר אמר רבא אפילו שומר
נשבע אפי' אשתו של שומר נשבעת בעי רב פפא שכירו ולקיטו מאי תיקו
אמר ליה רב יימר לרב אשי טענו בכסא דכספא מאי חזינא אי איניש
דאמיד הוא או איניש דמהימן הוא דמפקדי אינשי גביה משתבע ושקיל ואי
לא לא:
רש"י על הגמרא
דקטיל ושדי  -שקצוץ הדקל ומושלך לארץ:
דגזים  -אומר לעשות דבר גוזמא ושגעון
ואינו עושה :וליחזי מאי משכנו  -אותם
שיעידו שמשכנו יעידו מה משכנו ומה שבועה
יש :בטוענו כלים ]הניטלין[ תחת כנפיו -

בעה"ב טוען שנטל כלים קטנים שאדם יכול
להסתיר תחת כנפי בגדיו ולא הכירו בהם
עדים :אמר רב יהודה  -גרסינן ול"ג דאמר:
ואמר לקוחין הן בידי  -ובעל הבית אומר
השאלתים לו כדמפרש לקמן :אינו נאמן -
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אפילו בשבועה :אלא דברים שאין דרכן
להטמין  -שאין אדם בוש ליטלן בידו בשוק
בפרהסיא הלכך אינו נאמן חדא דאין זה עשוי
למכור את כליו ועוד מדאטמנינהו איכא
למימר בוש הוא להודיעו שהוא צריך לשאול
כלים משכיניו דאי לקוחין הוו לא הוה
מטמינן :נאמן  -ואע"פ שאין עשוי למכור
כלים זימנין דמיצטרכי ליה זוזי ומזבין :היינו
אורחיה  -להטמין אפילו ששאר בני אדם
מוציאין בפרהסיא :ולא אמרן  -באדם בינוני
דאינו נאמן אלא שזה אמר לקוחין וזה אמר
שאולין אבל אם אמר לו גנבת אותם לאו כל

זוהר

כמיניה וישבע זה שלקוחין הן :ה"ג ולא אמרן
אלא בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר -
בהנהו הוא דאמרי' דכי אמר לקוחין אינו
נאמן אבל דברים שאין עשוין להשאיל
שהבעלים חסים עליהם לפי שמתקלקלין
נאמן לשבע שלקחם ואין נראין דברי האומר
השאלתים לו :דשלח רב הונא בר אבין כו' -
אלמא בעשוין להשאיל ולהשכיר הוא דאינו
נאמן :זוגא דסרבלא  -מספריים של סורקי
בגדים :מיתמי  -שהביא התובע עדים שהן
שלו ואמר שהשאילם לאבי היתומים:

– אמור דף קב' ע"א

הוא
ש ִעיר ְמ ׁ ַש ְ ּד ֵרי ְלהַ ּ
שוְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדהַ אי ָ ׂ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,וַ וי לוֹ ן ְל ַע ּ ָמא ְ ּד ֵע ָ ׂ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ֵיה אָ ֵתי ְל ׁ ַש ְּבחָ א לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ּ ְ
יהוִּ ,ד ְבגִ ינ ּ
ִ ּד ְלטוֹ ָרא ְמ ָמנָא ְ ּד ָעלַ יְ ּ
יהְּ ,בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קא( ּדוֹ בֵ ר
ישא ְ ּד ַע ּ ֵמ ּ
ינון חוֹ ִבין ְל ֵר ׁ ָ
הוא אַ ְה ָ ּדר ָּכל ִא ּ ּ
ּ
אומוֹ ת הָ עוֹ לָ ם
ְׁשקָ ִרים לֹא יִ כּ וֹ ן ְל ֶנ ֶגד ֵעינָי .אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
הודהִ ,א ְל ָמלֵ י הֲ ווֹ י ְַד ֵעי ּ
ש ִעיר ,לָ א ׁ ַשבְ ִקין לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,יוֹ ָמא חַ ד ְּב ָע ְל ָמא:
ֵמהַ אי ָ ׂ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְ
ובגִ ין ָּכך ּ ְ
ש ִעירְ ּ ,
הוא ָ ׂ
יהו ְּבהַ ּ
הוא יוֹ ָמא ִמ ְׁש ְּת ַ ּדל ִא ּ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל הַ ּ
יה.
הו ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ָדכֵ י לוֹ ן ִמכּ ָֹּלא ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח קַ טֵ גוֹ ְריָא קַ ּ ֵמ ּ
הוא ְמכַ ּ ֵפר ְל ּ
ּ
יהְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר,
וכ ֵדין ׁ ָש ִאיל לֵ ּ
הו ְליִ שְׂ ָראֵ לְ ּ .
הוא אָ ֵתי ּ ְ
ומ ׁ ַש ַּבח ְל ּ
ְלבָ ַתרּ ,
יהו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ קַ טֵ יגוֹ ָרא
ֹאמר יְ ָי' אֶ ל הַ ּ ָ ׂש ָטן ֵמאַ יִ ן ּ ָתבֹא ,אָ ִתיב ְּב ּ ְׁ
וַ ּי ֶ
תוש ַּב ְח ּ ַתיְ ּ
יה:
ִא ְת ָע ִביד סַ נֵיגוֹ ָרא וְ אָ זִ יל לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתון הַ אי
ש ִרין ְ ּדסָ ח ֲִרין כּ ּ ְ
הוא אָ ַמר ְל ִׁשבְ ִעין ָ ׂ
ְּכ ֵדין ּ ְ
ור ְסיָיא ,ח ֲִמ ּ ּ
יך ּ
ְ
ירא ח ֲָדא ְ ּד ִא ְׁש ְּתכַ ח
ִּד ְלטוֹ ָרא ,הֵ יאַ ך קָ ִאים ַעל ָּבנַי ּ ָת ִדיר) ,אסתכמו( הָ א שְׂ ִע ָ
בו
)ס"א אשתדר( ּגַ ּ ֵב ּ
טו וְ חָ ּ
יהו ,וְ כָ ל ַמה ְ ּדחָ ּ
יהו וְ כָ ל ָטעֲ וָ ּ ַתיְ ּ
יהְּ ,ב ִפ ְתקָ א ְ ּדכָ ל חוֹ בַ יְ ּ
יה:
ינון חוֹ ִבין ַעל ַע ּ ֵמ ּ
רון ִא ּ ּ
הוּ ְ ,דיָהַ ְד ּ
מו ּכ ְ ֻּל ּ
הוא קַ ִּביל לוֹ ןְּ .כ ֵדין ִא ְס ְת ָּכ ּ
קַ ּ ַמאי ,וְ ּ
תיב) ,מיכה ז(
יהְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּ
ינון חוֹ ִבין וְ חַ ּ ָט ִאין ִמ ְת ַ ּד ְּב ִקין ֵּב ּ
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרָּ ,כל ִא ּ ּ
וְ ַת ְׁש ִל ְ
צולוֹ ת יָם ָּכל ֲח ּט ָ
יה,
ישיהוֹ ן ְ ּד ַע ּ ֵמ ּ
הו ִמ ְתהַ ְ ּד ָרן ְּב ֵר ׁ ֵ
ֹאתםְ ּ .
ולבָ ַתרֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
יך ִּב ְמ ּ
ש ִעיר ָעלָ יו אֶ ת ָּכל עֲ וֹ נוֹ ָתם אֶ ל אֶ ֶרץ גְּ ז ֵָרה:
ָשא הַ ּ ָ ׂ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ויקרא טז( וְ נ ָ ׂ
הֲ ָדא ּ
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הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו'
)י( יש לנוטל ליתן על ידיו מעט מעט עד שיתן כשיעור ואם נתן הרביעית כולה
בשטיפה אחת כשר נוטלין ארבעה או חמשה זה בצד זה או יד זה על גבי זה בשטיפה
אחת ובלבד שירפו ידיהן כדי שיבא ביניהן המים ויהיה באותה השטיפה כדי רביעית
לכל אחד ואחד:
)יא( אין נוטלין מים לידים לא בדפנות הכלים ולא בשולי המחץ ולא בחרסים ולא
במגופת החבית ואם תיקן המגופה לנטילה נוטלין ממנה לידים וכן החמת שתיקנה
נוטלין ממנה לידים אבל שק וקופה שנתקנו אין נוטלין מהן לידים ולא יתן לחבירו
בחפניו שאין חפניו כלי וכלים שנשברו שבירה המטהרת אותן מידי טומאה אין נותנין
בהם לידים מפני שהן שברי כלים:

ð"òì
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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