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חק לישראל – פרשת כי תצא יום א'
תורה -

דברים פרק כא'

יך ּונְ ָתנוֹ יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)י( ִּכי ֵתצֵ א לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ַעל אֹ יְ בֶ ָ
ית ִׁש ְביוֹ ) :י( ִּכי
יך ְּבי ֶָד ָך וְ ׁ ָש ִב ָ
יך ּונְ ָתנוֹ יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ֵתצֵ א לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה ַעל אֹ יְ בֶ ָ
אֲרי ִת ּפוֹ ק לַ אֲ גָ חָ א ְק ָרבָ א
ית ִׁש ְביוֹ ) :י( ֵ
יך ְּבי ֶָד ָך וְ ׁ ָש ִב ָ
יד ְך וְ ִת ְׁש ּ ֵבי ִׁש ְביְ הוֹ ן:
ַעל ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ְך וְ יִ ְמ ְס ִר ּנוּן יְ ָי אֱלָ הָ ְך ִּב ָ

ית
שה) :יא( וְ ָר ִא ָ
ית ַּב ּ ִׁש ְביָה אֵ ׁ ֶשת יְ פַ ת ּתֹאַ ר וְ חָ ׁ ַש ְק ּ ָת בָ ּה וְ לָ קַ ְח ּ ָת ְל ָך ְל ִא ּ ׁ ָ
)יא( וְ ָר ִא ָ
ָ
ירת חֵ ז ּו
שה) :יא( וְ ֶת ֱחזֵי ְּב ִׁש ְביָה ִא ְּת ָתא ׁ ַש ּ ִפ ַ
ַּב ּ ִׁש ְב ָיה אֵ ׁ ֶשת יְ פַ ת ּתֹאַ ר וְ חָ ׁ ַש ְק ּ ָת בָ ּה וְ לָ קַ ְח ּ ָת ְלך ְל ִא ּ ׁ ָ
וְ ִת ִּת ְר ֵעי בַ ּה וְ ִת ְּסבַ ּה לָ ְך ְל ִאנְ ּת ּו:

)יב(

ֹאש ּה וְ ָעשְׂ ָתה אֶ ת צִ ּ ָפ ְרנֶיהָ :
ית ָך וְ גִ ְ ּלחָ ה אֶ ת ר ׁ ָ
אתהּ אֶ ל ּתוֹ ְך ּ ֵב ֶ
וַ הֲ בֵ ָ

ֹאש ּה וְ ָעשְׂ ָתה אֶ ת צִ ּפָ ְרנֶיהָ :
את ּה אֶ ל ּתוֹ ְך ּ ֵביתֶ ָך וְ גִ ְ ּלחָ ה אֶ ת ר ׁ ָ
וַ הֲ בֵ ָ

)יב(

ית ְך ו ְּתגַ ַּלח
)יב( וְ ָת ֵע ִל ּנ ַּה ְלגוֹ בֵ ָ

יש ּה ו ְּת ַר ִּבי יָת טו ְּפ ָרנָהָ א:
יָת ֵר ׁ ַ

ית ָך ּובָ ְכ ָתה אֶ ת אָ ִביהָ וְ אֶ ת
ירה אֶ ת שִׂ ְמלַ ת ִׁש ְבי ָּה ֵמ ָעלֶ יהָ וְ י ְָׁשבָ ה ְּבבֵ ֶ
)יג( וְ הֵ ִס ָ
ָ
ירה
שה) :יג( וְ הֵ ִס ָ
ִא ּ ָמ ּה י ֶַרח י ִָמים וְ אַ חַ ר ּ ֵכן ּ ָתבוֹ א אֵ לֶ יהָ ּובְ ַע ְל ּ ָת ּה וְ הָ יְ ָתה ְלך ְל ִא ּ ׁ ָ

ית ָך ּובָ ְכ ָתה אֶ ת אָ ִביהָ וְ אֶ ת ִא ּ ָמ ּה י ֶַרח יָ ִמים וְ אַ חַ ר ּ ֵכן
אֶ ת שִׂ ְמלַ ת ִׁש ְב ָי ּה ֵמ ָעלֶ יהָ וְ יָ ְׁשבָ ה ְ ּבבֵ ֶ
ְ
יתך וְ ִת ְב ּ ֵכי יָת
יתב ְּבבֵ ָ
שה) :יג( וְ ֶת ְע ֵ ּדי יָת ְּכסוּת ִׁש ְבי ַּה ִמ ּנ ַּה וְ ֵת ַ
וב ַע ְל ּ ָת ּה וְ הָ יְ ָתה ְל ָך ְל ִא ּ ׁ ָ
ּ ָתבוֹ א אֵ לֶ יהָ ּ ְ
אֲ בוּהָ א וְ יָת ִא ּ ַמ ּה יְ ַרח יוֹ ִמין וּבָ ַתר ּ ֵכן ּ ֵתעוּל ְלוָ ַת ּה וְ ִת ְבעֲ ִל ּנ ַּה ו ְּתהֵ י לָ ְך ְל ִאנְ ּת ּו:

ומ ֹכ ר לֹא ִת ְמ ְּכ ֶר ּנָה ַּב ָּכסֶ ף לֹא
)יד( וְ הָ יָה ִאם לֹא חָ פַ צְ ּ ָת ָּב ּה וְ ִׁש ַּל ְח ּ ָת ּה ְלנ ְַפ ׁ ָש ּה ּ ָ
ִת ְת ַע ּ ֵמר ָּב ּה ּ ַתחַ ת אֲ ׁ ֶשר ִענִּ ָ
ומ ֹכ ר
ית ּה) :יד( וְ הָ יָ ה ִאם לֹא חָ פַ ְצ ּ ָת ָּב ּה וְ ִׁשלַּ ְח ּ ָת ּה ְלנ ְַפ ׁ ָש ּה ּ ָ
ית ּה:
לֹא ִת ְמ ְּכ ֶר ּנָה ַּב ָּכסֶ ף לֹא ִת ְת ַע ּ ֵמר ָּב ּה ּ ַתחַ ת אֲ ׁ ֶשר ִענִּ ָ

)יד( וִ יהֵ י ִאם לָ א ִת ִּת ְר ֵעי בַ ּה וְ ִת ְפ ְט ִר ּנ ַּה

ית ּה:
ְלנ ְַפ ׁ ַש ּה וְ ז ַָּבנָא לָ א ְתז ְַּבנִ ּנ ַּה ְּבכַ ְס ּ ָפא לָ א ִת ּ ָתגַ ר ַּב ּה חֲלַ ף ִ ּדי ִענִּ ַ

דו לוֹ בָ נִ ים
)טו( ִּכי ִת ְהיֶיןָ ְל ִא ׁ
נואָ ה וְ י ְָל ּ
הובָ ה וְ הָ אַ חַ ת שְׂ ּ
יש ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים הָ אַ חַ ת אֲ ּ
יש ְׁש ּ ֵתי נ ִָׁשים
נואָ ה וְ הָ יָה הַ ּ ֵבן הַ ְּב ֹכר לַ ּ ְׂשנִ יאָ ה) :טו( ִּכי ִת ְהיֶיןָ ְל ִא ׁ
הובָ ה וְ הַ ּ ְׂש ּ
הָ אֲ ּ
נואָ ה וְ הָ יָה הַ ּ ֵבן
ֲהובָ ה וְ הַ ּ ְׂש ּ
דו לוֹ בָ נִ ים הָ א ּ
נואָ ה וְ י ְָל ּ
הובָ ה וְ הָ אַ חַ ת שְׂ ּ
הָ אַ חַ ת אֲ ּ
ידן לֵ ּה ְּבנִ ין
יל ָ
יאֲתא וִ ִ
אֲרי ְתהֶ וְ יָן ִלגְ בַ ר ּ ַת ְר ּ ֵתין נְ ִׁשין ח ֲָדא ְרחֶ ְמ ּ ָתא וַ ח ֲָדא שְׂ נִ ָ
שנִ יאָ ה) :טו( ֵ
הַ ְּב ֹכר לַ ּ ְׂ
יאֲתא:
ְרחֶ ְמ ּ ָתא וּשְׂ נִ יאֲ ָתא וִ יהֵ י ְּב ָרא בו ְּכ ָרא ִלשְׂ נִ ָ

רש"י
)י( כי תצא למלחמה  -במלחמת הרשות
הכתוב מדבר שבמלחמת ארץ ישראל אין
לומר ושבית שביו שהרי כבר נאמר בשבעה
אומות לא תחיה כל נשמה :ושבית שביו -
לרבות כנענים שבתוכה ואע"פ שהן מז'
אומות:
)יא( ולקחת לך לאשה  -לא דברה תורה אלא
כנגד יצר הרע שאם אין הקב"ה מתירה
ישאנה באיסור אבל אם נשאה סופו להיות
שונאה שנאמר אחריו כי תהיינן לאיש וגו'
וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה לכך
נסמכו פרשיות הללו :אשת  -אפילו אשת
איש:

)יב( ועשתה את צפרניה  -תגדלם כדי
שתתנוול:
)יג( והסירה את שמלת שביה  -לפי שהם
נאים שעובדי כוכבים בנותיהם מתקשטות
במלחמה בשביל להזנות אחרים עמהם:
וישבה בביתך  -בבית שמשתמש בו נכנס
ונתקל בה יוצא ונתקל בה רואה בבכייתה
רואה בנוונה כדי שתתגנה עליו :ובכתה את
אביה  -כל כך למה כדי שתהא בת ישראל
שמחה וזו עצבה בת ישראל מתקשטת וזו
מתנוולת:
)יד( והיה אם לא חפצת בה  -הכתוב מבשרך
שסופך לשנאותה :לא תתעמר בה  -לא
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום א'
תשתמש בה בלשון פרסי קורין לעבדות
ושימוש עימראה מיסודו של רבי משה הדרשן

נביא

למדתי כן:

– שמןאל א' פרק יז' א'-ו'

ֲנו
אֲשר ִל ּ ָ
פו שׂ ֹכה ׁ ֶ
יהודה וַ ַ ּיח ּ
פו ְפ ִל ְׁש ִּתים אֶ ת ַמ ֲחנֵיהֶ ם לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה וַ ּיֵאָ ְס ּ
)א( וַ יַּאַ ְס ּ
מים) :א( וננשו פלשתאי ית משריתיהון לאגחא קרבא ואתכנשו
ּ ֵבין שׂ וֹ כֹה ּובֵ ין עֲ זֵקָ ה ְּבאֶ פֶ ס ַ ּד ּ ִ
לשוכה די לשבט יהודה ושרו בין שוכה ובין עזקה באפס דמים:

כו ִמ ְלחָ ָמה ִל ְק ַראת
אול וְ ִא ׁ
ֲנו ְּב ֵע ֶמק הָ אֵ לָ ה וַ יּ ַַע ְר ּ
פו וַ ַיּח ּ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל נֶאֶ ְס ּ
)ב( וְ ׁ ָש ּ
תים) :ב( ושאול ואנש ישראל אתכנישו ושרו במישר בוטמא וסדרו קרבא לקדמות פלשתאי:
ּ ְפ ִל ְׁש ִּ
ופ ִל ְׁש ִּתים ע ְֹמ ִדים אֶ ל הָ הָ ר ִמזֶּה וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ע ְֹמ ִדים אֶ ל הָ הָ ר ִמזֶּה וְ הַ ּגַ יְ א
)ג ( ּ ְ
ֵּ
בינֵיהֶ ם) :ג( ופלשתאי קימין על טורא מכא וישראל קימין על טורא מכא וחילתא ביניהון:
יש הַ ֵּבנַיִ ם ִמ ּ ַמחֲנוֹ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ּגָ ְליָת ְׁשמוֹ ִמ ּגַ ת ּגָ ְבהוֹ ׁ ֵש ׁש אַ ּמוֹ ת
)ד( וַ יֵּצֵ א ִא ׁ
וָ ז ֶָרת) :ד( ונפק גברא מביניהון ממשרית פלשתאי גלית שמיה מגת רומיה שתא אמין וזירתא:
ומ ְׁשקַ ל הַ ּ ִׁש ְריוֹ ן
בוש ּ ִ
הוא לָ ּ ׁ
ֹאשוֹ וְ ִׁש ְריוֹ ן קַ שְׂ קַ ּ ִׂשים
חשת ַעל ר ׁ
)ה( וְ כוֹ בַ ע נְ ׁ ֶ
ּ
חשת) :ה( וקולס דנחש על רישיה ושרין גלבין הוא לביש ומתקן
ֲמ ׁ ֶשת אֲ לָ ִפים ְׁשקָ ִלים נְ ׁ ֶ
ח ֵ
שריונא חמשא אלפין תקלי נחשא:

חשת ּ ֵבין ְּכ ֵתפָ יו:
חשת ַעל ַרגְ לָ יו וְ ִכידוֹ ן נְ ׁ ֶ
ומצְ חַ ת נְ ׁ ֶ
ִּ

)ו(
ומסחפא דנחשא נפיק מן קולסא ומטל בין כתפוהי:

)ו( וטרקללין דנחש על רגלוהי

רש"י
)א( באפס דמים  -כך שם המקום:
)ד( איש הבנים  -גבור ליצא ממערכתו,
לעמוד בין שתי המערכות:
)ה( ושריון קשקשים  -כמין קשקשות דגים
עשוין מברזל ,נופלים על גב השריון ]ס"א
נקבי השריון[ ,קשקשת לכל נקב:

כתובים

)ו( ומצחת נחשת  -כמין יד ברזל היוצא מן
הכובע כנגד החוטים ,שקורין נש"ל בלע"ז,
והיתה מגעת לו עד רגליו .וכידון נחשת -
תרגם יונתן :ומסחפא דנחשא נפיק מן קולסא
ומטל בין כתפוהי .פירוש :כמין חנית נחשת
בולטת מן הכובע ,ונמשכת בין כתפיו ,להגן
על צוארו מן החרב:

 -תהילים פרק ח' א'-ו'

)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל הַ גִּ ִּתית ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד:
ָ
אֲשר ְּתנָה הוֹ ְדך ַעל הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם:
ֵינו ָמה אַ ִ ּדיר ִׁש ְמ ָך ְּבכָ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
)ב( יְ הֹוָ ה אֲ ֹדנ ּ

)א( לשבחא על כנורא דאיתי מגת תושבחתא לדוד:
)ב( יי

אלהא רבוננא כמא תליל שמך ומשבח בכולא ארעא דיהבתא זוך עיל מן שמיא:

)ג( ִמ ּ ִפי עוֹ ְל ִלים וְ יֹנְ ִקים יִ ּ ַס ְד ּ ָת עֹז ְל ַמ ַען צוֹ ְר ֶר ָ
ומ ְתנ ַּקֵ ם:
יך ְלהַ ְׁש ִּבית אוֹ יֵב ּ ִ

)ג( מפום

עולמיא ויונקיא אשתסתא עושנא מן בגלל מעיקיך לבטלא בעיל דבבא וגזומא:

ֹת ָ
ִּכי אֶ ְראֶ ה ׁ ָש ֶמ ָ
אֲשר כּ וֹ נָנְ ּ ָתה:
יך י ֵָרחַ וְ כוֹ כָ ִבים ׁ ֶ
שה אֶ צְ ְּבע ֶ
יך ַמעֲ ֵ ׂ

)ד(
שמיך עובדי אצבעתך סיהרא וככביא די אתקינתא:

)ד( מטול דאחמי
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום א'
נו:
נו ּובֶ ן אָ ָדם ִּכי ִת ְפ ְק ֶד ּ ּ
ָמה אֱנוֹ ׁש ִּכי ִתזְ ְּכ ֶר ּ ּ

)ה (
נשא מטול תסער עלוי:

)ה( מה בר נשא מטול תדכר עובדוי ובר

הו:
הו ּ ְמ ַעט ֵמ ֱאל ִֹהים וְ כָ בוֹ ד וְ הָ ָדר ְּת ַע ְּט ֵר ּ
וַ ְּתחַ ְּס ֵר ּ

)ו(
ואיקרא ושבהורא תכללניה:

)ו( וחסרתא יתיה קליל ממלאכיא

רש"י
)א( הגתית  -כלי זמר שבא מגת שם מצוים
אומנים לעשותם ורבותינו אמרו על אדום
שעתידה לידרך כגת כמו שנאמר פורה דרכתי
לבדי )ישעי' סג( אך ענין המזמור אינו מוכיח:
)ב( מה אדיר שמך  -יותר מכדי כח מדת
התחתונים לא היו התחתונים כדאי שתשרה
שכינתך ביניהם .אשר תנה הודך על השמים
 ראוי שתתנהו על השמים ואתה בענותךהגדולה יסדת עוז מפי עוללים ויונקים
השרית שכינתך במקדש ותקנת להודות לך עוז
מפי הלוים והכהנים שהם בני אדם גדלים
בליכלוך ,כעוללים ויונקי שדים ,עוללים לשון

משנה

ועוללתי בעפר קרני )איוב טז( וע"ש הלכלוך
נקראו כל תינוקות עוללים:
)ג( למען צורריך  -להודיעם כי עמך אנחנו
להשבית חרפת אויב ומתנקם האומר לא
טובים אתם מהאומו' ואני כשאני רואה שמיך
וגו' אני תמה בלבי מה אנוש כי תזכרנו:
)ו( ותחסרהו מעט מאלהים וגו'  -מאלהים
לשון מלאכים שנתת כח ביהושע להדמים
החמה וליבש את הירדן במשה לקרוע מי ים
סוף ולעלות למרום ובאליהו להחיות את
המת:

 -תרומות פרק ו'

ֹמ ׁש .אֶ חָ ד הָ אוֹ כֵ ל וְ אֶ חָ ד הַ ּ ׁשוֹ ֶתה וְ אֶ חָ ד
רומה ׁשוֹ גֵגְ ,מ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וָ ח ֶ
)א( הָ אוֹ כֵ ל ְּת ּ ָ
רומה ְט ֵמאָ הְ ,מ ׁ ַש ֵּלם חֻ ְמ ׁ ָש ּה וְ ח ֶֹמ ׁש חֻ ְמ ׁ ָשה.
רומה ְטהוֹ ָרה וְ אֶ חָ ד ְּת ּ ָ
הַ ּ ָס ְך אֶ חָ ד ְּת ּ ָ
לומין
רומה ,וְ הַ ּ ַת ְׁש ּ ִ
רומה ,אֶ ָּלא חֻ ִ ּלין ְמתֻ ּקָ נִ ים ,וְ הֵ ם נַעֲ שִׂ ין ְּת ּ ָ
אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ְּת ּ ָ
ְּת ּ ָ
רומהִ .אם ָרצָ ה הַ כּ ֹהֵ ן ִל ְמחוֹ ל ,אֵ ינוֹ מוֹ חֵ ל:
רע"ב ) -א( האוכל תרומה שוגג משלם
קרן וחומש  -כדכתיב )ויקרא כב( ]ואיש[ כי
יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו,
והחומש הוא רביעית מה שאכל כגון אם אכל
תרומה ששוה דינר משלם דינר ורביעית ,שהם
בין הכל חמש רביעיות דינר ,נמצא הקרן עם
חומשי חמשה ,וכל חומשים האמורים בתורה
כך הם :אחד השותה  -יין :ואחד הסך -
שמן .דשתיה בכלל אכילה דכתיב )דברים יד(
בבקר ובצאן וביין יבשכר וכתיב בתריה ואכלת
שם ,וסיכה כשתיה דכתיב )תהלים קט( ותבא
כמים בקרבו וכשמן בעצמיתיו :וחומש
חומשה  -שאם אכל תרומה ושלם קרן
וחומש ,וחזר ואכל תשלומי החומש ,מוסיף
חומש על אותו חומש :אינו משלם תרומה -

שהתרומה לכהן ,ותשלומי מה שאכל הם חוב
עליו ,ואינו יכול לפרוע חובו ממקום אחר:
אלא חולין מתוקנים  -שהפרישו מהן
תרומות ומעשרות ,דרחמנא אמר )ויקרא כב(
ונתן לכהן את הקודש ,דבר הראוי להיות
קודש .וחומש נמי צריך להיות מחולין
מתוקנים דכתיב )שם( ויסף חמישיתו עליו,
מלמד שחומשו כמותו  -והן נעשין תרומה -
אותן חולין מתוקנים :והתשלומין תרומה -
שאם חזר ואכל בשוגג אותן חולין שנשתלמו,
מה שחוזר ומשלם תחתיהן גם הם נעשין
תרומה :אינו מוחל  -דכיון דגזירת הכתוב
היא דחייב לשלם דבר הראוי להיות קודש
ואינו יכול לפטור עצמו בדמים ,אין הדבר
תלוי בבעלים:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום א'
רומה ׁ ֶשלּ ֹא זָכָ ה
שאת לַ כּ ֹהֵ ןִ ,אם ְּת ּ ָ
רומה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך נִ ּ ֵ ׂ
)ב( ַּבת יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶשאָ כְ לָ ה ְת ּ ָ
רומה ׁ ֶשזָּכָ ה בָ ּה כּ ֹהֵ ן
ֹמ ׁש ְל ַעצְ ָמ ּה .וְ ִאם ְּת ּ ָ
בָ ּה כּ ֹהֵ ן אָ ְכלָ הְ ,מ ׁ ַש ֶּל ֶמת קֶ ֶרן וְ ח ֶ
רומה
רו ,הָ אוֹ כֵ ל ְּת ּ ָ
אָ ְכלָ הְ ,מ ׁ ַש ֶּל ֶמת קֶ ֶרן לַ ְּב ָע ִלים ,וְ ח ֶ
ֹמ ׁש ְל ַעצְ ָמ ּהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ֹמ ׁש ְלכָ ל ִמי ׁ ֶשיִ ּ ְרצֶ ה:
ׁשוֹ גֵ גְ ,מ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן לַ ְּב ָע ִלים ,וְ ח ֶ
רע"ב ) -ב( בת ישראל  -שהפרישה תרומה
ולא נתנה לכהן ואכלתה שוגג :ואחר כך
נשאת לכהן  -והרי היא ראויה לאכול
בתרומה דאשת כהן אוכלת בתרומה :משלמת
קרן וחומש לעצמה  -שהרי אם היתה אותה

תרומה שאכלה עכשיו בעין לא היתה חייבת
ליתנה לכהן דהיא נעשית כהנת בנישואיה
הלכך עתה נמי התשלומין הן שלה :משלמת
קרן לבעלים  -כדין גוזל חבירו אבל החומש
תערב לעצמה:

הוא ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ּקֶ ֶרן ,וְ הֵ ם
)ג( הַ ּ ַמאֲכִ יל אֶ ת ּפוֹ עֲ לָ יו וְ אֶ ת אוֹ ְרחָ יו ְּת ּ ָ
רומהּ ,
ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁשִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הֵ ם ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין קֶ ֶרן
עוד ָתן:
הוא ְמ ׁ ַש ֵּלם לָ הֶ ם ְ ּד ֵמי ְס ּ ָ
וָ ח ֶ
ֹמ ׁש ,וְ ּ
רע"ב ) -ג( הוא משלם את הקרן  -דמי
תרומה כדין גוזל שהרי הוא נעשה גזלן עליה:
והן משלמין את החומש  -עון אכילתן בשוגג
שאין משלם חומש אלא אוכל ושותה וסך
עצמו ,אבל המזיק את התרומה אינו משלם
חומש דכתיב )שם( ואיש כי יאכל קודש פרט

למזיק :הן משלמין קרן וחומש  -חולין
מתוקנים ויעשו תרומה ,והוא משלם להם
דמי חולין שהיה צריך להאכילן ואיכא בינייהו
דלר' מאיר אין המאכיל משלם אלא דמי
תרומה ולרבנן משלם דמי חולין:

רומה .אֲ כָ לָ ּה,
לומי כֵ פֶ ל ְ ּד ֵמי ְת ּ ָ
רומה וְ לֹא אֲ כָ לָ ּהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ּ ַת ְׁש ּ ֵ
)ד( הַ ּגוֹ נֵב ְּת ּ ָ
רומהּ .גָ נַב
ֹמ ׁש ִמן הַ חֻ ִ ּלין ,וְ קֶ ֶרן ְ ּד ֵמי ְת ּ ָ
ְמ ׁ ַש ֵּלם ְׁשנֵי ְק ָרנִ ים וָ ח ֶֹמ ׁש ,קֶ ֶרן וְ ח ֶ
לומי
חֳמ ִׁשים וָ קֶ ֶרןֶ ׁ ,שאֵ ין ַּבהֶ ְק ֵ ּד ׁש ּ ַת ׁש ּ ֵ
ָ
רומת הֶ ְק ֵ ּד ׁש וַ ֲאכָ לָ ּהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ְׁשנֵי
ְּת ּ ַ
כֵ פֶ ל:
רע"ב ) -ד( דמי תרומה  -שאין דמיה
יקרים כחולין :קרן וחומש מן החולין  -והן
נעשין תרומה כדין כל אוכל תרומה בשגגה:
וקרן דמי תרומה  -משום כפל לגנב :תרומת
הקדש  -שהקדיש הכהן תרומה לבדק הבית:

שני חומשים  -חד משום אוכל תרומה וחד
משום נהנה מן ההקדש .אבל כפל בהקדש
ליכא דכתיב )שמות כב( ישלם שנים לרעהו
ולא להקדש:

שר
ומן הַ הֶ ְפקֵ ר ,וְ לֹא ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ומן הַ ּ ֵפאָ ה ּ ִ
ומן הַ ּ ִׁש ְכחָ ה ּ ִ
)ה( אֵ ין ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין ִמן הַ ֶּלקֶ ט ּ ִ
דוֶ ׁ ,שאֵ ין הֶ ְק ֵ ּד ׁש ּפוֹ ֶדה
רומתוֹ  ,וְ לֹא ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
אשוֹ ן ׁ ֶשנִּ ְטלָ ה ְת ּ ָ
ִר ׁ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ׁ ֶשנִּ ְפ ּ ּ
אֶ ת הֶ ְק ֵ ּד ׁשִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמיםַ ,מ ִּת ִירין ָּבאֵ לּ ּו:
רע"ב ) -ה( מן הלקט ומן השכחה ומן
הפאה  -משום דאין בהם זיקת תרומה
ומעשרות הלכך לא הוי בכלל דבר הראוי
להיות קודש .ולא דמי לחולין מתוקנים דהנהו
היו ראויין להיות קודש קודם שנתקנו ,אבל
לקט שכחה ופאה מעולם לא נראו להיות
קודש :ומן ההפקר  -לאחר שזכה בו :ולא
ממעשר ראשון שניטלה תרומתו  -ואף על
גב דהשתא הוי כחולין המתוקנים ,כיון דקודם

שניטלה תרומתו לא חזי השתא נמי לא חזי:
שאין הקדש פודה הקדש  -ואלו חשובים
כהקדש קודם שנפדו ואין אדם יכול לפטור
עצמו בממון גבוה וסבר ר' מאיר מעשר שני
ממון גבוה הוא וכיון דקודם שנפדו לא חזו,
תו לא חזו לאחר שנפדו :וחכמים מתירין
באלו  -במעשר שני והקדש שנפדו והלכה
כחכמים:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום א'
וב ְלבַ ד ׁ ֶשיְ ּ ׁ ַש ֵּלם ִמן
יעזֶר אוֹ ֵמרְ ,מ ׁ ַש ְ ּל ִמין ִמ ּ ִמין ַעל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמינוֹ ִ ּ ,
אֱל ֶ
)ו( ַר ִּבי ִ
הַ יָּפֶ ה ַעל הָ ָרע .וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין אֶ ָּלא ִמ ּ ִמין ַעל ִמינוֹ ְ .ל ִפיכָ ְך,
יעית,
ואין ׁ ֶשל מוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
יעית ,י ְַמ ִּתין ְל ִק ּ ׁש ּ ִ
ואין ׁ ֶשל ֶע ֶרב ְׁש ִב ִ
ִאם אָ כַ ל ִק ּ ׁש ּ ִ
ֶאֱמר,
יעזֶר ֵמקֵ לִ ,מ ּ ׁ ָשם ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ַמ ְח ִמירֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יש ֵּלם ֵמהֶ םִ .מ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַר ִּבי א ֱִל ֶ
וִ ׁ ַ
אוי ִל ְהיוֹ ת ק ֶֹד ׁשִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
הוא ָר ּ
)ויקרא כב( וְ נ ַָתן לַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁשָּ ,כל ׁ ֶש ּ
יעזֶר .וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,וְ נ ַָתן לַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁשֹ .ק ֶד ׁש ׁ ֶשאָ כַ ל:
אֱל ֶ
ִ
רע"ב ) -ו( שישלם מן היפה על הרע -
כגון שאכל גרוגרות ולפי מדה שאכל גרוגרות
ישלם תמרים ולא לפי דמים דכיון דבזוזא
אכל ובזוזא משלם מאי נפקא מינה שישלם מן
היפה על הרע .ואיכא למאן דאמר דאפילו
לפי דמים מצינן למימר דאי אכל מידי דלא
קפץ עליה זבינא משלם מידי קדפץ עליה

גמרא

זבינא :לפיכך  -שאין יכול לשלם ממין אחר
אם אכל קשואים של תרומה של ערב שביעית
ואין קשואים של אותה שנה מצויים עוד
שכבר נתקשו ולא חזו לאכילה ומין אחר אינו
יכול לשלם צריך להמתין למוצאי שביעית
וישלם מקשואים של מוצאי שביעית דמשל
שביעית אסור לפרוע חובו דדמי לסחורה:

 -ברכות דף נח' ע"א

רבי שילא נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית אזל אכל ביה קורצי בי מלכא
אמר איכא חד גברא ביהודאי דקא דיין דינא בלא הרמנא דמלכא שדר
עליה פריסתקא כי אתא אמרי ליה מה טעמא נגדתיה להאי אמר להו דבא
על חמרתא אמרי ליה אית לך סהדי אמר להו אין אתא אליהו אדמי ליה
כאיניש ואסהיד אמרי ליה אי הכי בר קטלא הוא אמר להו אנן מיומא
דגלינן מארעין לית לן רשותא למקטל אתון מאי דבעיתון עבידו ביה עד
דמעייני ביה בדינא פתח רבי שילא ואמר לך ה' הגדולה והגבורה וגו'
אמרי ליה מאי קאמרת אמר להו הכי קאמינא בריך רחמנא דיהיב מלכותא
בארעא כעין מלכותא דרקיעא ויהב לכו שולטנא ורחמי דינא אמרו חביבא
עליה יקרא דמלכותא כולי האי יהבי ליה קולפא אמרו ליה דון דינא כי
הוה נפיק אמר ליה ההוא גברא עביד רחמנא ניסא לשקרי הכי אמר ליה
רשע לאו חמרי איקרו דכתיב אשר בשר חמורים בשרם חזייה דקאזיל
למימרא להו דקרינהו חמרי אמר האי רודף הוא והתורה אמרה אם בא
להרגך השכם להרגו מחייה בקולפא וקטליה:
רש"י על הגמרא
קולפא  -מקל לרדות :התורה אמרה אם בא
להרגך השכם להרגו  -אם במחתרת ]ימצא[
וגו' )שמות כ"ב( לפי שבא על עסקי נפשות,
שיודע הוא שאם )ימצא( תמצאנו חותר לא

תעמיד עצמך מלהציל ממונך ,והוא בא לדעת
כן שיקום עליך ויהרגך ,אמרה תורה השכם
אתה והרגהו:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום א'
זוהר

– ויקרא דף טו' ע"ב

ות ׁש ּובָ ה ּ ַת ְליָא
קופין ְ ּד ׁ ַש ּ ָתא ,קָ לָ א ִא ְת ּ ְפסָ ק ,וְ ִדינִ ין ִמ ְת ָע ִריןְ ּ ,
ּ ַתנְ יָאְּ ,באַ ְר ַּבע ְּת ּ ִ
ַעד ְ ּד ִא ְת ְּתקַ ן .וְ כַ ד ִ ּדינִ ין ִמ ְת ָע ִרין ,קָ לָ א נ ִָפיק ,וְ ד' זַוויָין )ס"א זימנין( ְּד ָע ְל ָמא,
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ז ּ ִַמין,
סַ ְ ּל ִקין וְ נ ְַח ִּתיןָּ .כרוֹ זָא קָ ֵרי ,וְ לֵ ית ַמאן ְ ּדיִ ְׁש ּגַ ח וְ יִ ְּת ַער .וְ ּ ְ
יך ּ
וכ ֵדין
ידו ּ ְ
תוב ,וְ ִאי לָ או) ,כלא ס"א קלא( ִא ְת ּ ְפסָ ק ,וְ ִדי ַניָא ִא ְת ָע ִב ּ
תובון יְ ּ
ִאם יְ ּ ּ
ִא ְת ְק ֵרי וַ יִ ּ ְת ַע ֵ ּצב ,ויִ ּ ְת ַע ֵ ּצב ְּבבָ ּ ֵתי ָּב ָראי:
הודהָ ּ ,תנֵינָןִ ,מן יוֹ ָמא ְ ּד ִא ְתחָ ַרב ִּבי ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ,לֵ ית יוֹ ָמא ְ ּדלָ א
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
יוד ִאי אָ ַמר
ישאַ .מאי ַט ְע ָמאִ .מ ּ ׁש ּום ְ ּד ָתנֵינָן ,אָ ַמר ִר ִּבי ּ ָ
יה ִר ְתחָ א ִּב ׁ ָ
ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵב ּ
ְ
ילאַ ,עד
רושלַ ם ִ ּד ְל ֵע ָּ
הוא ׁ ֶשלא יִ ָּכנֵס ִּביְ ּ ׁ ָ
רוך
ּ
ִר ִּבי יֵיסָ א ,נִ ְׁש ַּבע הַ ּקָ דוֹ ׁש ָּב ּ
ְ
ובגִ ין ַּכךִ ,ר ְתחָ א ִא ְׁש ְּתכַ חַ ת ְּב ָע ְל ָמא:
רושלַ ם ִ ּד ְל ַת ּ ָתאְ ּ .
סו יִ שְׂ ָראֵ ל ִּביְ ּ ׁ ָ
ׁ ֶשיִ ּ ָּכנְ ּ
ָ
ָ
וכ ִתיב,
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י) ,ויקרא יח( ְּכ ִתיב ֶע ְרוַ ת אָ ִביך וְ עֶ ְרוַ ת ִא ּ ְמך לֹא ְּתגַ ֵּלהְ ּ .
ָית ּה,
ִא ּ ְמ ָך ִהיא לא ְתגַ ֶּלה ֶע ְרוָ ָת ּה .וְ ָתנֵינָן ִא ּ ְמ ָך ִהיא וַ ַ ּדאי .הָ א ִאם גִּ ָּלה עֶ ְרי ָ
ודאי ְל ַת ְּקנָאַ .מאי ְ ּדגַ ֵּלי:
ְל ַמאן ָּב ֵעי ְלאָ ָתבָ א לָ הּ ּ ַ ,
הו
ינון ֶע ְריָין ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ישא ְּב ַּבר נ ָׁש ,לָ א סַ גִּ י אֶ ָּלא ְּב ִא ּ ּ
ְּד ַתנְ יָא ַּכד סַ גְ יָא יִ צְ ָרא ִּב ׁ ָ
וכ ִתיב לֹא ְתגַ ֶּלהַּ .כד ִא ְת ּ ָת ּקַ ןִ ,א ְת ּ ָת ּקַ ן לָ קֳ בֵ ל
הוא עֶ ְריָאְ ּ .
חוֹ בֵ י אֲ ִח ָ
ידן ְּבהַ ּ
ודא ִא ְק ֵרי ְּת ׁש ּובָ ה:
הוא ְ ּדגַ ֵּליָ ,
הַ ּ
ימא ִא ְת ּגַ ְליָא
ידן )ס"א דא( ְּב ָדאַ ,עד ְ ּד ִא ּ ָ
אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קָּ ,כל חוֹ בֵ י ָע ְל ָמא א ֲִח ָ
וכ ִתיב )דברים
ינון ְּבנִ ין ִא ְת ּגַ ְ ּליָין )בגינה(ְ ּ .
ְּבגִ ינֵיהוֹ ן .וְ כַ ד ִא ִ
יהי ִא ְת ּגַ ְליָאָּ ,כל ִא ּ ּ
כב( לֹא ִת ּקַ ח הָ אֵ ם ַעל הַ ָּבנִ ים .וְ כַ ד ִא ְת ּ ָת ּקַ ן ָע ְל ָמא ְל ַת ּ ָתאִ ,א ְת ּ ָת ּקַ ן כּ ֹ ָּלאַ ,עד
ובגִ ין
ומ ְת ּ ַת ְקנָא ,וְ ִא ְת ַּכ ְּסיָא ִמ ּ ָמה ְ ּד ִא ְת ּגַ ְליָאְ ּ .
ישאִ ּ ,
ימא קַ ִ ּד ׁ ָ
קונָא ְל ִא ּ ָ
ְ ּדסַ ְ ּלקָ א ִּת ּ ּ
סוי חַ ָטאָ הּ ,וכְ ֵדין ִא ְק ֵרי ְּת ׁש ּובָ ה,
ַּכ ְך ְּכ ִתיב) ,תהלים לב( אַ ְׁש ֵרי נְ שׂ ּוי ּ ֶפ ׁ ַשע ְּכ ּ
ורים ִא ְת ְק ֵריְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ויקרא טז( ִמכּ ֹל
ְּת ׁש ּובָ ה וַ ַ ּדאיּ .וכְ ֵדין יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
רו:
חַ ּט ֵ
ֹאתיכֶ ם ִלפְ נֵי יְ ָי' ִּת ְטהָ ּ
ימא ִמ ְת ַּכ ְסיָא
ימ ַתי ִא ְת ְק ֵרי ְּת ׁש ּובָ הַּ .כד ִא ּ ָ
הודה אֵ ָ
אָ ַמר ִר ִּבי )דף ט"ז ע"א( יְ ּ ָ
ימא ְּבחֶ ְדוָ ה ַעל ְּבנִ יןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קיג( אֵ ם הַ ָּבנִ ים שְׂ ֵמחָ ה .וְ ָתבָ את
וְ קַ יְ ּ ָ
ומ ְת ָּב ְרכָ אן
הו ּ ָת ִבין חַ ד ְלחַ דִ ּ ,
ומאן ְ ּדהֲוָ ה סָ גִ ירָ ּ ,תב ְלאַ ְת ֵר ּ
יומא ּ ַ
ְּב ִק ּ ּ ָ
יה .וְ כֻ ְ ּל ּ
ָּכל חַ ד וְ חַ דּ ,וכְ ֵדין ִא ְת ְק ֵרי ְּת ׁש ּובָ ה )שלימתא(ְּ ,ת ׁש ּובָ ה ְס ָתם ְלאַ ְכ ְללָ א כּ ָֹּלא:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ג'
)ח( הפת שפתת אותה פתים ובשלה בקדרה או לשה במרק אם יש בפתיתין כזית או
שניכר שהן פת ולא נשתנה צורתה מברך עליה בתחלה המוציא ואם אין בהן כזית או
שעברה צורת הפת בבישול מברך עליה בתחלה בורא מיני מזונות:
)ט( עיסה שנאפת בקרקע כמו שהערביים שוכני המדברות אופים הואיל ואין עליה צורת
פת מברך עליה בתחלה בורא מיני מזונות ואם קבע מזונו עליה מברך המוציא וכן
עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב או שעירב בה מיני תבלין ואפאה והיא הנקראת
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום א'
פת הבאה בכסנין אע"פ שהוא פת מברך עליה בורא מיני מזונות ואם קבע סעודתו
עליה מברך המוציא:

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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