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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ה'
תורה -

דברים פרק כב'

ית ָך ִּכי יִ ּפֹל
ית ַמעֲ קֶ ה ְלגַ ּגֶ ָך וְ לֹא ָתשִׂ ים ָ ּד ִמים ְּבבֵ ֶ
)ח( ִּכי ִת ְבנֶה ַּביִ ת חָ ָד ׁש וְ ָעשִׂ ָ
ָ
ָ
יתך ִּכי
ית ַמעֲ קֶ ה ְלגַ ּ ֶגך וְ לֹא ָתשִׂ ים ָ ּד ִמים ְ ּבבֵ ֶ
נו) :ח( ִּכי ִת ְבנֶה ַּביִ ת חָ ָד ׁש וְ ָעשִׂ ָ
הַ ּנֹפֵ ל ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נו:
יִ ּפֹל הַ ּ ֹנפֵ ל ִמ ּ ֶמ ּ ּ

ית ְך
יתא חַ ְד ּ ָתא וְ ַת ְע ּ ֵבד ְּתיָקָ א ְל ִאגְּ ָר ְך וְ לָ א ְת ׁ ַש ִּוי חוֹ בַ ת ִ ּדין ִ ּד ְקטוֹ ל ְּבבֵ ָ
אֲרי ִת ְבנֵי ּ ֵב ָ
)ח( ֵ

אֲרי יִ ּ ֵפל ְ ּדנָפֵ ל ִמ ּנ ֵּה:
ֵ

בואַ ת
)ט( לֹא ִתזְ ַרע ַּכ ְר ְמ ָך ִּכ ְלאָ יִ ם ּ ֶפן ִּת ְק ַ ּד ׁש הַ ְמלֵ אָ ה הַ זּ ֶַרע אֲ ׁ ֶשר ִּתזְ ָרע ּ ְ
ות ּ
בואַ ת הַ ָּכ ֶרם:
הַ ּ ָכ ֶרם) :ט( לֹא ִתזְ ַרע ַּכ ְר ְמ ָך ִּכ ְלאָ יִ ם ּפֶ ן ִּת ְק ַ ּד ׁש הַ ְמלֵ אָ ה הַ זּ ֶַרע ֲא ׁ ֶשר ִּתזְ ָרע ּ ְ
ות ּ
יל ָמא ִת ְס ּ ָתאַ ב ִ ּד ְמ ַעת ְזַר ָעא ִ ּדי ִתזְ ַרע וַ עֲ לָ לַ ת ַּכ ְר ָמא:
)ט( לָ א ִתזְ ַרע ַּכ ְר ָמ ְך ֵערו ִּבין ִ ּד ְ

ֲרש ְ ּב ׁשוֹ ר ּובַ ֲחמֹר יַ ְח ָ ּדו:
חמֹר י ְַח ָ ּדו) :י( לֹא ַתח ׁ
ֲרש ְּב ׁשוֹ ר ּובַ ֲ
)י( לֹא ַתח ׁ

)י( לָ א ִת ְר ֵ ּדי ְבתוֹ ָרא

וּבַ ח ֲָמ ָרא ַּכח ֲָדא:

ופ ְׁש ִּתים
ופ ְׁש ִּתים י ְַח ָ ּדו) :יא( לֹא ִת ְל ַּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז צֶ מֶ ר ּ ִ
)יא( לֹא ִת ְל ַּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז צֶ ֶמר ּ ִ
יַ ְח ָ ּדו) :יא( לָ א ִת ְל ַּב ׁש ׁ ַשעֲ ְט ֵנזָא עֲ ַמר וְ ִכ ּ ָתן ְמחֻ ָּבר ַּכח ֲָדא:
ָ
שר ְּתכַ ּ ֶסה ָּב ּה) :יב( גְּ ִד ִלים
סותך אֲ ׁ ֶ
שה ָּל ְך ַעל אַ ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת ְּכ ּ ְ
)יב( גְּ ִד ִלים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ָ
ְ
שר ְּתכַ ּסֶ ה ָּב ּה) :יב( ְּכ ֻר ְס ּ ְפ ִדין ּ ַת ְע ּ ֶבד לָ ך ַעל אַ ְר ַּבע ַּכנְ פֵ י
סותך אֲ ׁ ֶ
שה לָּ ְך ַעל אַ ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת ְּכ ּ ְ
ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ְכסו ָּת ְך ִ ּדי ְתכַ ּ ֵסי בַ ּה:

רש"י
)ח( כי תבנה בית חדש  -אם קיימת מצות
שלוח הקן סופך לבנות בית חדש ותקיים
מצות מעקה שמצוה גוררת מצוה ותגיע לכרם
ושדה ולבגדים נאים לכך נסמכו פרשיות
הללו :מעקה  -גדר סביב לגג ואונקלוס
תרגם תיקא כגון תיק שמשמר מה שבתוכו :כי
יפול הנופל  -ראוי זה ליפול ואעפ"כ לא
תתגלגל מיתתו על ידך שמגלגלין זכות ע"י
זכאי וחובה ע"י חייב:
)ט( כלאים  -חטה ושעורה וחרצן במפולת
יד :פן תקדש  -כתרגומו תסתאב כל דבר

נביא

הנתעב על האדם בין לשבח כגון הקדש בין
לגנאי כגון איסור נופל בו לשון קדש כמו אל
תגע בי כי קדשתיך :המלאה  -זה מילוי
ותוספת שהזרע מוסיף:
)י( לא תחרוש בשור ובחמור  -הוא הדין לכל
שני מינים שבעולם וה"ה להנהיגם יחד
קשורים זוגים בהולכת שום משא:
)יא( שעטנז  -לשון עירוב ורבותינו פירשו
שוע טווי ונוז:
)יב( גדילים תעשה לך  -אף מן הכלאים לכך
סמכן הכתוב:

– שמואל א' פרק יז' כב'-כו'

)כב( וַ יִ ּ ּט ֹׁש ָ ּדוִ ד אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים מֵ ָעלָ יו ַעל יַד ׁשוֹ ֵמר הַ ּ ֵכ ִלים וַ יּ ָָרץ הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה וַ ָיּבֹא
שלוֹ ם) :כב( ושבק דוד ית מניא די עלוהי על יד נטיר מניא ורהט
וַ יִ ּ ְׁשאַ ל ְלאֶ חָ יו ְל ׁ ָ
לסדרא ואתא ושאל לאחוהי בשלם:

יש הַ ּ ֵבנַיִ ם עוֹ לֶ ה ּגָ ְליָת הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי ְׁשמוֹ ִמ ּגַ ת
הוא ְמ ַד ּ ֵבר ִע ּ ָמם וְ ִה ּנֵה ִא ׁ
)כג( וְ ּ
ִמ ּ ַמ ַע ְרוֹ ת } ִמ ּ ַמ ַע ְרכוֹ ת{ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וַ יְ ַד ּ ֵבר ּ ַכ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה וַ יִ ּ ְׁש ַמע ָ ּדוִ ד) :כג( והוא ממליל
עמהון והא גברא מביניהון סליק גלית פלשתאה שמיה מגת מסדרי פלשתאי ומליל
כפתגמיא האלין ושמע דוד:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ה'
או ְמאֹ ד) :כד( וכל
ֻסו ִמ ּ ָפנָיו וַ יִ ּ ְ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ְראוֹ ָתם אֶ ת הָ ִא ׁ
)כד( וְ כָ ל ִא ׁ
יר ּ
יש וַ ָ ּינ ּ
אנש ישראל במחזיהון ית גברא ואפיכו מן קדמוהי ודחילו לחדא:

יש הָ עֹלֶ ה הַ זֶּה ִּכי ְלחָ ֵרף אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל
יתם הָ ִא ׁ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ְ ֹר ִא ֶ
ֹאמר ִא ׁ
)כה( וַ יּ ֶ
נו הַ ּ ֶמלֶ ְך ֹע ׁ ֶשר ּגָ דוֹ ל וְ אֶ ת ִּב ּתוֹ יִ ּ ֶתן לוֹ וְ אֵ ת
יש א ׁ ֶ
עֹלֶ ה וְ הָ יָה הָ ִא ׁ
נו י ְַע ְׁש ֶר ּ ּ
ֲשר י ּ ֶַכ ּ ּ
שה חָ פְ ִׁשי ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל) :כה( ואמר אנש ישראל החזיתון גברא דסליק הדין
ּ ֵבית אָ ִביו יַעֲ ֶ ׂ
ארי לחסדא ית ישראל סליק ויהי גברא דיקטליניה יעתריניה מלכא עותר סגי וית
ברתיה יתן ליה וית בית אבוהי יעביד חורין רברבין בישראל:

אֲשר י ּ ֶַכה
יש ׁ ֶ
שה לָ ִא ׁ
מ ר ַמה יּ ֵָע ֶ ׂ
ֹאמר ָ ּדוִ ד אֶ ל הָ ֲאנ ִָׁשים הָ ע ְֹמ ִדים ִע ּמוֹ לֵ א ֹ
)כו( וַ יּ ֶ
אֶ ת הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי הַ ָּלז וְ הֵ ִסיר חֶ ְר ּ ָפה ֵמ ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל ִּכי ִמי הַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתי הֶ ָע ֵרל הַ זֶּה ִּכי
אל ִֹהים חַ יִ ּים) :כו( ואמר דוד לגבריא דקימין עמיה למימר מה יתעביד
חֵ ֵרף ַמ ַע ְרכוֹ ת ֱ
לגברא דיקטול ית פלישתאה דיכי ויעדי חסודא מעל ישראל ארי מן פלשתאה ערלא
הדין ארי חסד סדרי עבדי קרבא דעמיה דיי קימא:

רש"י
)כב( שומר הכלים  -של בני הצבא:
)כג( ממערות פלשתים  -כתיב ,רבותינו
דרשו )סוטה מב ב( :מאה בני אדם הערו

כתובים

בערפה אמו ,כשפירשה מאחרי רות ונעמי
חמותה:
)כה( יעשה חפשי  -מדברים האמורים
במשפטי המלוכה:

 -תהילים פרק קט ט'-יג'

יו בָ נָיו יְ תוֹ ִמים וְ ִא ְׁש ּתוֹ אַ ְל ָמנָה:
)ט( יִ ְה ּ
לו וְ ָד ְר ׁש ּו ֵמחָ ְרבוֹ ֵתיהֶ ם:
ָנועו בָ נָיו וְ ִׁשאֵ ּ
)י( וְ נוֹ ַע י ּ ּ

)ט( יהון בנוי יתמי ואתתיה ארמלתא:
)י( ואטלטלא יטלטלון בנוי ושאלון ותבעון

מדהות צרתהון:

זו ז ִָרים יְ גִ יעוֹ :
יְ נ ַּקֵ ׁש נוֹ ׁ ֶשה ְלכָ ל אֲ ׁ ֶשר לוֹ וְ ָי ֹב ּ ּ

)יא( יגבב מזופא לכל דיליה ויבזון

ֹש ְך חָ סֶ ד וְ אַ ל יְ ִהי חוֹ נֵן ִליתוֹ ָמיו:
אַ ל יְ ִהי לוֹ מ ׁ ֵ

)יב( לא יהי ליה נגיד חסדא ולא יהי

יְ ִהי אַ ח ֲִריתוֹ ְלהַ כְ ִרית ְּבדוֹ ר אַ חֵ ר יִ ּ ַמח ְׁש ָמם:

)יג( יהי סופיה לאשתציא בדר אוחרן

)יא(
נכראין ליעותיה:

)יב(
ליה חיס על יתמוי:
)יג(
יתמחי שמהון:

רש"י
)ח( פקודתו  -גדולתו פרבושטיא"ה בלעז
כמו ויפקד המלך פקידים )אסתר ב ד(:
)י( ושאלו ודרשו מחרבותיהם  -הכל ישאלו
עליה' מה נהיתה בפלוני ופלוני מתוך קול
חורבה שיצא עליהם .ודרשו  -משמע מאת
אחרים שהרי נקוד חטף קמץ וכן ושאלו מפי
אחרים הוא משמע שישאלו אחרים עליהם,

ויש לפתור ושאלו ממשקל חזק יהיו משאלים
על הפתחים:
)יא( ינקש נושה לכל אשר לו  -אדם הטורח
מחזיר ולהוט לעשות דבר נופל בו לשון
מתנקש כלומר מוטרף ומתלבט כמו )דניאל
ה( וארכובתיה דא לדא נקשן וכן פן תנקש
אחריהם אף כאן יהיה הנושה בעשו את
עבודתו שנאמר ורב יעבד צעיר ,ל"א יהיה
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הנושה נוגע ונקרב לכל אשר לו ינקש
שייטאצופי"ץ בלעז יהי משפט הנושה נוקש
ונשען על כל ממונו וזהו יעקב הנושה בעשו
את עבודתו שנאמר ורב יעבד צעיר מצאתי

משנה

בדור אחר שיבא אחר כורתו ימח שמו וטבעו
שאפילו זכרון לא יפול עליו בפי הדור הנולד
בעול' לאחר שנשחת שמו שארטרמיר"א
בלעז:

– ערכין פרק א'

ולוִ יִ ּם וְ יִ שְׂ ְראֵ ִלים ,נ ִָׁשים
)א( הַ כּ ֹל ַמעֲ ִריכִ ין ,וְ נֶעֱ ָר ִכין ,נוֹ ְד ִרים ,וְ נִ ָ ּד ִרים ,כּ ֹהֲנִ ים ּ ְ
יכין ,אֲבָ ל לֹא נֶעֱ ָר ִכין,
ומעֲ ִר ִ
טום וְ אַ נְ ְ ּדרוֹ גִ ינוֹ ס ,נוֹ ְד ִרים וְ נִ ָ ּד ִרים ּ ַ
וַ עֲ בָ ִדים .טֻ ְמ ּ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ נֶעֱ ָר ְך אֶ ָּלא זָכָ ר וַ ַ ּדאי ונְ קֵ בָ ה וַ ָ ּד ִאית .חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ,נִ ָ ּד ִרין וְ נֶעֱ ָר ִכין,
חות ִמ ּ ֶבן ח ֶֹד ׁש ,נִ ָ ּדר
אֲ בָ ל לֹא נוֹ ְד ִרין וְ לֹא ַמעֲ ִר ִ
יכיןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם ָ ּד ַעתָ ּ .פ ּ
אֲ בָ ל לֹא נֶעֱ ָר ְך:
רע"ב ) -א( הכל מעריכין  -הכל ,לאתויי
בן שלש עשרה שנה ויום אחד ולא הביא שתי
שערות ,שהוא מעריך .והוא מופלא הסמוך
לאיש .ומופלא אקרי ליה ,לפי שבודקים אותו
אם יודע להפלות ולפרש לשם מי נדר ולשם
מי הקדיש .אע"ג דאיש כי יפליא כתיב
)ויקרא כז( ,כשהוא סמוך לפרקו קרוי איש
לענין זה .והכל דקאי נמי על נערכים,
לאתויי מנוול ומוכה שחין שאין שוין דמים.
דסלקא דעתך אמינא נדר בערכך כתיב )שם(,
כל שישנו בדמים ישנו בערכין ,כל שאינו
בדמים אינו בערכין ,קמשמע לן .ווהכל דקאי
על נודרים ,משום נידרים נקט ליה .ונידרים
גופיה אצטריך ,לאתויי פחות מבן חודש שהוא
נידר אע"פ שאינו נערך :מעריכין  -אם אמר
על אחד ,ערך פלוני עלי ,נותן ערך אותו
פלוני כפי שניו כמו שקצוב בפרשת ערכין,
שהערך נותן לפי שנים של נערכין :ונערכין -
אם אמר אחר עליו ,ערך פלוני זה עלי .או
אמר הוא עצמו ,ערכי עלי :נודרים  -אמר,
דמי פלוני עלי ,צריך שיתן כמו שהוא יפה
למכור בשוק :ונידרין  -אמר אחר עליו ,דמי

פלוני עלי .או אמר הוא עצמו ,דמי עלי:
כהנים ולוים  -כהנים אצטריכא ליה
לאשמועינן דנערכין ,דסלקא דעתך אמינא
הואיל וכתיב )שם( והעמידו לפני הכהן
והעריך אותו הכהן ,ישראל לפני כהן ולא כהן
לפני כהן ,הלכך כהן ליתיה בערכין דאי עני
הוא לא קרינא ביה והעמידו לפני הכהן,
קמשמע לן דכהנים איתנהו בתורת ערכין.
ואיידי דתנן כהנים ,תנן לויים וישראלים:
נשים ועבדים  -והאשה משלמת כשתתאלמן
או תתגרש ,והעבד כשישתחרר :טומטום
ואנדרוגינוס נודרים ונידרים  -שהרי יש להם
דמים :ומעריכין  -את אחרים .אם אמרו
ערך פלוני עלי ,נותנים ערך אותו פלוני :אבל
לא נערכין  -אם אמר ערכי עלי ,או אמר
אחר עליהם ערך פלוני עלי ,לא אמר כלום.
דזכר ונקבה אמורים בפרשת ערכין ,עד
שיהיה זכר ודאי או נקבה ודאית :פחות מבן
חודש נידר  -אם אמר ,דמיו עלי .שהרי שוה
דמים כל שהן :אבל לא נערך  -שלא נאמר
ערך בפרשה אלא מבן חודש ומעלה:

הודה אוֹ ֵמרַ ,מעֲ ִר ְ
)ב( הַ ּנ ְָכ ִריַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר נֶעֱ ָר ְך אֲבָ ל לֹא ַמעֲ ִר ְ
יך
יךַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אֲ בָ ל לֹא נֶעֱ ָר ְך .זֶה וָ זֶה מוֹ ִדיםֶ ׁ ,ש ּנוֹ ְד ִרין וְ נִ ָ ּד ִרין:

רע"ב ) -ב( הנכרי ,ר' מאיר אומר נערך -
תרי קראי כתיבי בפרשת ערכין ,חד ריבוי
וחד מיעוט .בני ישראל ,מיעט את הנכרי.

איש כי יפליא ,ריבה כל איש ואפילו נכרי
במשמע .ר' מאיר סבר ,נכרי נערך ולא
מעריך ,שכן מצינו שריבה הכתוב בנערכים
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יותר מבמעריכים ,שהרי חרש שוטה וקטן
נערכין אבל לא מעריכין ,הלכך שדי מיעוטא
למעריך ,וריבויא לנערך :ר' יהודה אומר
נכרי מעריך ולא נערך  -שכן מצינו טומטום
ואנדרוגינוס מעריכים ולא נערכים .והלכה

כר' יהודה .הלכך נכרי שאמר ערך ישראל
פלוני עלי ,חייב ליתן כפי שניו הערך הקצוב
בפרשה .וישראל שאמר ערך נכרי פלוני עלי,
או נכרי שאמר ערכי עלי ,לא אמר כלום:

)ג( הַ ּגוֹ סֵ ס ,וְ הַ ּיוֹ צֵ א לֵ הָ ֵרג ,לֹא נִ ָ ּדר וְ לֹא נֶעֱ ָר ְךַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ּ ֶבן עֲ קַ ְביָא אוֹ ֵמר,
צובין(ַ .ר ִּבי
צובין )אֲ בָ ל אֵ ינוֹ נִ ָ ּדרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ָ ּד ָמיו ְק ּ ִ
נֶעֱ ָר ְךִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָ ּד ָמיו ְק ּ ִ
ומעֲ ִר ְ
לומין:
יש .וְ ִאם ִהזִ ּיק ,חַ יָּב ַּב ּ ַת ְׁש ּ ִ
ומ ְק ִ ּד ׁ
יך ּ ַ
יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,נוֹ ֵדר ּ ַ
רע"ב ) -ג( הגוסס לא נידר  -דלאו בר
דמים הוא ,דלמיתה הוא עומד :ולא נערך -
דכתיב והעמידו והעריכו ,והאי לאו בר
העמדה והערכה הוא :והיוצא ליהרג -
שנגמר דינו בבית דין של ישראל .אבל יוצא
ליהרג על פי המלכות ,לא שנא מלכי ישראל
ולא שנא מלכות של נכרים דברי הכל מעריך
ונערך :לא נידר  -דלאו בר דמים הוא :ולא
נערך  -דכתיב )ויקרא כז( כל חרם אשר
יחרם מן האדם לא יפדה .ור' חנינא בן
עקביא דאמר נערך ,מוקי להאי קרא דכל
חרם אשר יחרם לדרשא אחריתי :ר' יוסי

אומר כו'  -ר' יוסי ותנא קמא לא פליגי
בנודר ומעריך ומקדיש .כי פליגי באם הזיק.
תנא קמא סבר ,אם הזיק פטור מן
התשלומים .ואע"פ שמזיק חייב בתשלומין מן
התורה ,מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה
בשטר דמיא ,אלא כמלוה על פה ,ומלוה על
פה אינו גובה מן היורשים .ורבי יוסי סבר,
מלוה הכתובה בתורה כמלוה הכתובה בשטר
דמיא וגובה מן היורשים .והלכה כתנא קמא.
אבל לאחר שתקנו דמלוה על פה גובה מן
היורשים ,בית דין גובין מממונו ומשלמים

)ד( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא יוֹ צְ אָ ה לֵ הָ ֵרג ,אֵ ין ַמ ְמ ִּתינִ ין לָ ּה ַעד ׁ ֶש ּ ֵתלֵ ד .י ְָׁשבָ ה ַעל
הַ ּ ַמ ְׁש ּ ֵברַ ,מ ְמ ִּתינִ ין לָ ּה ַעד ׁ ֶש ּ ֵתלֵ ד .הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּנֶהֶ ְרגָ הֶ ,נהֱנִ ין ִּבשְׂ ָע ָר ּהְּ .בהֵ ָמה
אֲסורה בַ הֲ ָניָה:
ָּ
ׁ ֶש ּנֶהֶ ְר ּגָ ה,
רע"ב ) -ד( אין ממתינין לה עד שתלד -
דמהו דתימא ולדות ממונא דבעל הן כדכתיב
)שמות כא( כאשר ישית עליו בעל האשה ,ולא
נפסדינהו מיניה ,קמשמע לן דכתיב )דברים
כב( ומתו גם שניהם ,גם לרבות את הולד:
ישבה על המשבר  -מקום מושב האשה
היולדת קרוי משבר :ממתינין לה עד שתלד -
דכיון דנעקר לצאת ,גופא אחרינא הוא ואינו
כגוף אמו :נהנין בשערה  -לאו שערה ממש

גמרא

קאמר ,אלא פאה שהיתה לה משער אשה
אחרת קשורה לשערה .ודוקא כשאמרה תנו
אותה לבתי או לפלונית ,דכיון דאמרה תנו
גליא דעתה דלא ניחא לה דתהוי כגופה
לאתסורי ,וכנטולה מחיים דמיא .אבל בענין
אחר אסור ,שנויי המת אסורים בהנאה:
בהמה שנהרגה אסורה בהנאה  -אפילו
שערה:

– ערכין דף ו' ע"א

תנו רבנן סלע זו לצדקה עד שלא באתה ליד גבאי מותר לשנותה
משבאתה ליד גבאי אסור לשנותה איני והא רבי ינאי יזיף ופרע שאני רבי
ינאי דניחא להו לעניים דכמה דמשהי מעשי ומייתי להו תנו רבנן ישראל
שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה סבר רבי חייא בר אבא
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למימר לא שנא לדבר הרשות ולא שנא לדבר מצוה אמר ליה רב אמי הכי
אמר רבי יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה
מדאמר ר' אסי אמר ר' יוחנן עובד כוכבים שהתנדב מנורה או נר לבית
הכנסת עד שלא נשתקע שם בעליה אסור לשנותה משנשתקע שם בעליה
מותר לשנותה למאי אילימא לדבר הרשות מאי איריא עובד כוכבים אפילו
ישראל נמי אלא לדבר מצוה וטעמא דעובד כוכבים הוא דפעי אבל ישראל
דלא פעי שפיר דמי שעזרק טייעא אינדב שרגא לבי כנישתא דרב יהודה
שנייה רחבא ואיקפד רבא איכא דאמרי שנייה רבא ואיקפד רחבא וא"ד
שנייה חזני דפומבדיתא ואיקפד רחבא ואיקפד רבה מאן דשנייה סבר דלא
שכיח ומאן דאיקפד סבר זמנין דמקרי ואתי:
רש"י על הגמרא
רבי ינאי  -גבאי הוה ויזיף מעות הצדקה
לצורכו ופרע :דכמה דמשהי  -רבי ינאי דלית
ליה זוזי למפרע ניחא להו לעניים :דמעשה
 רבי ינאי לציבורא ואמר דלית ליה מעותלחלק לעניים וכופה אותם לצדקה ואיכא
רווחא לעניים :מנורה  -כמשמעה :נר -
קרוישוי"ל של כסף או של זהב :מדאמר ר'
אסי כו'  -כלומר מדנקט ר' אסי עובד
כוכבים דפעי וצועק למה שניתם ממה שנתתי

זוהר

מכלל דישראל דלא פעי שרי לשנויי לדבר
מצוה דאי בישראל אסור ל"ל למנקט עובד
כוכבים :שלא נשתקע שם בעליה ממנה -
שעדיין אומרים זו היא מנורה נדבתו של
פלוני עובד כוכבים :אסור לשנותה  -דפעי:
ולמאי  -קאמר ר' אסי דאסור לשנותה
אילימא כו' :שעזרק  -עובד כוכבים היה :לא
שכיח  -שעזרק במתא דליפעי שסוחר היה
ומחזר בעיירות:

– נשא דף קכב' ע"א

ֵימא
הודה )יצחק( נ ָ
לוד ,אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
הודה הֲווֹ אָ זְ לֵ י ֵמ ּ ׁ ָ
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק וְ ִר ִּבי יְ ּ ָ
אושא ְל ּ
הודה )ס"א יצחק( וְ אָ ַמר) ,שמות כא( ִּכי
יתא וְ נֵזִ ילָ ּ .פ ַתח ִר ִּבי יְ ּ ָ
ילין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִמ ִ ּ
יהַּ ,ב ַעל הַ בּ וֹ ר
יש בּ וֹ ר וְ גוֹ 'ַ .מה ְּכ ִתיב ַּב ְת ֵר ּ
יש בּ וֹ ר אוֹ ִּכי יִ ְכ ֶרה ִא ׁ
יִ ְפ ּ ַתח ִא ׁ
ומה ַעל ָ ּדא ַּכ ְךַ ,מאן ְ ּדגָ ִרים ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא ָע ְל ָמא ְּבחוֹ בוֹ י ַעל אַ חַ ת
יְ ׁ ַש ֵּלם וְ גוֹ 'ַ ּ .
יה
אֲמאי ִאית לֵ ּ
ַ
יש ָע ְל ָמא,
והנָא ְ ּדאַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדאַ ְב ִא ׁ
ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה .אֶ ָּלא ּ ַתוַ ּ ְ
אתם
דו אֶ ת חַ ּ ָט ָ
ְּת ׁש ּובָ הְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב ִא ׁ
יש אוֹ ִא ׁ ָשה ִּכי יַעֲ שׂ ּו וְ גוֹ ' וְ ִה ְתוַ ּ ּ
וְ הֵ ִׁשיב:
יה
הוא ָע ִביד לֵ ּ
הוְּ ,בגִ ין ְ ּד ָע ִביד ְּת ׁש ּובָ הִּ ,כ ְביָכוֹ ל ּ
אֶ ָּלא וַ ַ ּדאי ָ ּדא ְמהַ נְ יָא ְל ּ
יש אוֹ
וב ָמה ִּב ְת ׁש ּובָ הּ ִ .ד ְכ ִּתיב ִא ׁ
יהְ ּ ,
ילא ,אַ ְת ִקין לֵ ּ
ַמ ּ ָמ ׁשּ ְ .דהָ א ַמה ְ ּדפָ גִ ים ְל ֵע ָּ
ות ׁש ּובָ ה אַ ְת ִקין כּ ָֹּלא ,אַ ְת ִקין
אתם וְ הֵ ִׁשיבְ ּ ,
דו אֶ ת חַ ּ ָט ָ
ִא ּ ׁ ָשה ִּכי יַעֲ שׂ ּו וְ גוֹ ' ,וְ ִה ְתוַ ּ ּ
יה ,אַ ְת ִקין ְלכָ ל ָע ְל ָמא:
ילא ,אַ ְת ִקין ְל ַת ּ ָתא ,אַ ְת ִקין ְלגַ ְר ֵמ ּ
ְל ֵע ָּ
ָ
ָ
אוך ָּכל
יה וְ אָ ַמר) ,דברים ד( ַּב ַ ּצר ְלך ּ ְ
אֲב ְת ֵר ּ
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יִ צְ חָ ק )ס"א יהודה( ַּ
ומצָ ּ
הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וְ גוֹ 'ַּ .ב ַ ּצר ְל ָךִ ,מ ָּכאן ִ ּד ְת ׁש ּובָ ה ֵמ ַע ְ ּליָא ִמכּ ָֹּלאַ ,עד לָ א יִ ְׁש ֵרי
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יה ַמאן י ְַע ַּבר לֵ יהּ ֵמ ָע ְל ָמא וִ יסַ ֵּלק
ִּדינָא ְּב ָע ְל ָמאּ ְ .דבָ ַתר ִ ּד ְׁש ֵרי ִ ּדינָא ּ ַת ִ ּקיף חֵ ילֵ ּ
ארי ִ ּדינָא ,לָ א ִא ְס ְּת ִליק ַעד ְ ּדיִ ְׁש ְּת ִלים.
יהְּ .דהָ א )דף קכ"ב ע"ב( ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ׁ ָש ִ
לֵ ּ
אוךָ
הוַ .מ ְׁש ַמעּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ּ ְ
ומצָ ּ
ָּב ַתר ְ ּד ִא ְׁש ְּת ִלים ,וְ עֲ בַ ד ְּת ׁש ּובָ ה ,אַ ְת ִקין ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ָ
וכ ִתיב וְ ׁ ַש ְב ּ ָת ַעד יְ ָי ֱאלֹהֶ יך וְ גוֹ 'ִּ .כי אֵ ל
ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה ְּבאַ ח ֲִרית הַ ּי ִָמיםְ ּ ,
חום יְ ָי ֱאלֹהֶ ָ
יך וְ גוֹ ':
ַר ּ
יהי
יכא הָ כָ א .אֶ ָּלא ְלאַ ְכ ְללָ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,ד ִא ִ
ְּבאַ ח ֲִרית הַ ּי ִָמיםַ ,מאי ִא ָּ
ובגִ ין ַּכךְ
אקו ִ ּד ְלהוֹ ן ,וְ לָ א ׁ ַש ְבקָ ת לוֹ ן ְל ָע ְל ִמיןְ ּ .
ְּבגָ ּ ָ
לותא ,וְ ִא ְׁש ְּתכָ חַ ת ְּב ָע ּ
ְ
רון יִ שְׂ ָראֵ ל
ְּ
הוא אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדאַ ְׁש ֵרי ִ ּדינָא ְּב ָע ְל ָמאָּ ,ב ֵעי ְ ּדיָהַ ְד ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ,וְ לֵ ית לָ ך ַמאן ְ ּדקָ ִאים
הו ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
ִּב ְת ׁש ּובָ הְ ,לאוֹ ָטבָ א ְל ּ
קַ ּ ֵמי ְּת ׁש ּובָ ה:
ימא )תשובה( ִע ָּלאָ ה
ּ ָתא ֲחזֵי ,אֲ ִפילּ ּו ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,ת ׁש ּובָ ה ִא ְק ֵרי .וְ ִאי ּ ֵת ָ
אֲתר לָ א ְׁש ִכיחַ  ,אֶ ָּלא ָ ּדא ִא ְק ֵרי ְּת ׁש ּובָ ה,
)ס"א מעליא( )נ"א ואת עלאה( ִמ ָּכל ָ
ינון אוֹ ְכל ִֹסין וְ יַנְ קָ א לוֹ ן.
ַּכד אַ ְה ָ ּדר ַרח ֵ
ֲמי ְלקָ בְ לָ הָ א ,וְ ִהיא ּ ָתבַ ת ַעל ָּכל ִא ּ ּ
יהי
ות ׁש ּובָ ה ֵמ ַע ְליָאַּ ,כד ִא ְת ְמסַ ר נ ְַפ ׁ ָשא ְלגַ ָּב ּה ,וְ נ ִָטיל לָ ּה ְּבזִ ְמנָא ְ ּד ִא ִ
ְּ
הוא ,וְ כָ ל ָע ְל ָמא:
ִּב ְת ׁש ּובָ הְּ ,כ ֵדין כּ ָֹּלא ִא ְת ּ ָת ּקַ ן ְל ֵע ָּ
ילא וְ ַת ּ ָתא ,וְ ִא ְת ּ ָת ּקַ ן ּ
ֵיה .וַ וי לַ חַ ּיָיבָ א ,וַ וי
קולָ א ְ ּדכַ ּ ָמה אַ ח ֲָרנִ ין ְּבגִ ינ ּ
חַ יָּיבָ א חַ ד ְּב ָע ְל ָמאִ ,ק ְל ּ
ְ
יהַּ ,כ ָמה
אר ּ
יחותא ְ ּד ָמ ֵ
יהָ ּ .תא ֲחזֵי ,יוֹ נָהְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א ָּב ָעא ְל ֵמהַ ך ִּב ְׁש ִל ּ ָ
ִל ְׁש ִביבֵ ּ
יה
ינו לֵ ּ
ידו ְּבגִ ינ ּ
ְּבנֵי נ ׁ ָ
רו עֲ לוֹ י ,וְ ָד ִא ּ
הו אָ הַ ְד ּ
ֵיה ְּבי ּ ַָמאַ ,עד ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
ָשא הֲווֹ ִא ְתאֲ ִב ּ
ְ
יה ְלבָ ַתר,
הוא חָ ס ָעלֵ ּ
הו ,וְ ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יבו ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְּב ִדינָא ְּבי ּ ַָמאּ ,וכְ ֵדין ִא ְׁש ּ ֵתזִ ּ
יה .הֲ ָדא
יה ִמ ּגוֹ ַע ְק ּ ֵת ּ
אר ּ
ימ ַתיַּ .כד אַ ְה ָ ּדר ְל ָמ ֵ
וְ ׁ ֵשזִ יב ַּכ ָמה אוֹ ְכל ִֹסין ְּב ָע ְל ָמא .אֵ ָ
וכ ִתיב) ,תהלים קיח(
אתי ִמ ָ ּצ ָרה ִלי אֶ ל יְ ָי וַ יַּעֲ נֵנִ יְ ּ .
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב) ,יונה ב( קָ ָר ִ
ּ
אתי יָהּ ָענָנִ י בַ ֶמ ְרחָ ב יָהּ וְ גוֹ ':
ִמן הַ ּ ֵמצַ ר קָ ָר ִ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ד'
)ו( בירך על הפת פטר את הפרפרת שאוכלין בהן הפת ממיני התבשיל ופירות וכיוצא
בהן אבל אם בירך על הפרפרת לא פטר את הפת בירך על מעשה קדירה פטר את
התבשיל בירך על התבשיל לא פטר את מעשה קדירה:
)ז( גמר בלבו מלאכול או מלשתות ואח"כ נמלך לאכול או לשתות אף ע"פ שלא שינה
מקומו חוזר ומברך ואם לא גמר בלבו אלא דעתו לחזור לאכול ולשתות אפילו פסק
כל היום כולו אינו צריך לברך שנית:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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