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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ו'
דברים פרק כג'

)י( ִּכי ֵתצֵ א ַמ ֲחנֶה ַעל אֹ יְ בֶ ָ
יך וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ָת ִמכּ ֹל ָ ּדבָ ר ָרע) :י( ִּכי ֵתצֵ א ַמחֲ נֶה ַעל אֹ יְ בֶ ָ
יך
יש:
יתא ַעל ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ְך וְ ִת ְס ּ ַת ּ ַמר ִמכּ ֹל ִמ ַ ּד ַעם ִּב ׁ
אֲרי ִת ּפוֹ ק ַמ ְׁש ִר ָ
וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ָת ִמ ּכֹל ָ ּדבָ ר ָרע) :י( ֵ
חוץ
ֶׁ
יש
)יא( ִּכי יִ ְהיֶה ְב ָך ִא ׁ
אֲשר לֹא יִ ְהיֶה ָטהוֹ ר ִמ ְּק ֵרה לָ יְ לָ ה וְ יָצָ א אֶ ל ִמ ּ
ֲשר לֹא יִ ְהיֶה ָטהוֹ ר ִמ ְ ּק ֵרה
יש א ׁ ֶ
חנֶה) :יא( ִּכי יִ ְהיֶה ְב ָך ִא ׁ
לַ ּ ַמ ֲחנֶה לֹא ָיבֹא אֶ ל ּתוֹ ְך הַ ּ ַמ ֲ

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה לֹא יָ בֹא אֶ ל ּתוֹ ְך הַ ּ ַמ ֲחנֶה:
לָ יְ לָ ה וְ יָ צָ א אֶ ל ִמ ּ

אֲרי יְ הֵ י בָ ְך גְּ בַ ר ִ ּדי לָ א יְ הֵ י ְדכֵ י
)יא( ֵ

יתא:
יתא לָ א יֵעוּל ְלגוֹ ַמ ְׁש ִר ָ
יליָא וְ יִ ּפוֹ ק ְל ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
ִמ ְ ּק ֵרה לֵ ְ

וכבֹא הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ָיבֹא אֶ ל ּתוֹ ְך הַ ּ ַמ ֲחנֶה:
)יב( וְ הָ יָה ִל ְפנוֹ ת ֶע ֶרב יִ ְרחַ ץ ַּב ּ ָמיִ ם ּ ְ

וכ ֹב א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש יָ ֹב א אֶ ל ּתוֹ ְך הַ ּ ַמחֲ נֶה:
ִל ְפנוֹ ת ֶע ֶרב יִ ְרחַ ץ ַּב ּ ָמיִ ם ּ ְ

)יב( וְ הָ יָה

)יב( וִ יהֵ י ְל ִמ ְפנֵי ַר ְמ ׁ ָשא י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא

יתא:
ו ְּכ ֵמ ַעל ִׁש ְמ ׁ ָשא יֵעוּל ְלגוֹ ַמ ְׁש ִר ָ

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ יָצָ ָ
חוץ) :יג( וְ יָ ד ִּת ְהיֶה ְל ָך ִמ ּ
את ׁ ָש ּ ָמה ּ
)יג( וְ יָד ִּת ְהיֶה ְל ָך ִמ ּ
יתא וְ ִת ּפוֹ ק ּ ַת ּ ָמן ְלבָ ָרא:
אֲתר ְמ ַת ּקֵ ן יְ הֵ י לָ ְך ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
חוץ) :יג( וַ ַ
וְ יָ צָ ָ
את ׁ ָש ּ ָמה ּ

ית אֶ ת
חוץ וְ חָ פַ ְר ּ ָתה בָ ּה וְ ׁ ַש ְב ּ ָת וְ ִכ ִּס ָ
)יד( וְ י ֵ
ָתד ִּת ְהיֶה ְל ָך ַעל אֲ ֵזנ ֶָך וְ הָ יָה ְּב ִׁש ְב ְּת ָך ּ
ָ
ָ
ָ
צֵ אָ ֶ
ית אֶ ת
חוץ וְ חָ פַ ְר ּ ָתה בָ ּה וְ ׁ ַש ְב ּ ָת וְ ִכ ִּס ָ
ת ָך) :יד( וְ יָ ֵתד ִּת ְהיֶה ְלך ַעל ֲא ֵזנֶך וְ הָ יָה ְ ּב ִׁש ְב ְּתך ּ

צֵ אָ ֶת ָך:

יתבָ ְך ְלבָ ָרא וְ ַת ְח ּ ַפר ַּב ּה ו ְּתתוּב ו ְּתכַ ּ ֵסי יָת ִמ ּ ְפקָ ָת ְך:
)יד( וְ ִס ְּכ ָתא ְּתהֵ י לָ ְך ַעל זֵינ ְָך וִ יהֵ י ְּב ִמ ְ

יך ְלפָ נ ָ
יל ָך וְ לָ ֵתת אֹ יְ בֶ ָ
)טו( ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך וְ הָ יָה
יך ִמ ְתהַ ֵּל ְך ְּבקֶ ֶרב ַמ ֲחנ ֶָך ְלהַ ִּצ ְ
ֶיך קָ דוֹ ׁש וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך עֶ ְרוַ ת ָ ּדבָ ר וְ ׁ ָשב ֵמאַ ח ֲֶר ָ
ַמ ֲחנ ָ
יך) :טו( ִּכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך

ֶיך וְ הָ ָיה ַמ ֲחנ ָ
יך ְלפָ נ ָ
יל ָך וְ לָ ֵתת אֹ יְ בֶ ָ
ֶיך קָ דוֹ ׁש וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת
ִמ ְתהַ ּלֵ ְך ְ ּבקֶ ֶרב ַמ ֲחנ ֶָך ְלהַ ִּצ ְ
ָ ּדבָ ר וְ ׁ ָשב ֵמאַ חֲ ֶר ָ
ית ְך ְל ׁ ֵשזָבו ָּת ְך ו ְּל ִמ ְמסַ ר ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ְך
יך) :טו( א ֲֵרי יְ ָי ֱאלָ הָ ְך ְׁש ִכנְ ּתֵ ּה ְמהַ ְ ּלכָ א ְּבגוֹ ַמ ְׁש ִר ָ
ימ ֵר ּה ִמ ְ ּלאוֹ ָטבָ א לָ ְך:
ישא וְ לָ א יִ ְת ֲחזֵי בָ ְך עֲ בֵ ַרת ּ ִפ ְתגָ ם וִ יתוּב ֵמ ְ
ית ְך קַ ִ ּד ׁ ָ
קֳד ָמ ְך ו ְּתהֵ י ַמ ְׁש ִר ָ
ָ

ֲשר יִ ּנָצֵ ל אֵ לֶ ָ
מ ִעם אֲ ֹדנָיו) :טז( לֹא ַת ְסגִּ יר ֶעבֶ ד
יך ֵ
)טז( לֹא ַת ְסגִּ יר ֶעבֶ ד אֶ ל ֲא ֹדנָיו א ׁ ֶ
אֶ ל אֲ ֹדנָיו ֲא ׁ ֶשר יִ ּנָצֵ ל אֵ לֶ ָ
ְ
דנָיו) :טז( לָ א ִת ְמסַ ר ֶעבֶ ד ַע ְמ ִמין ְליַד ִרבּ וֹ נ ֵּה ְ ּדיִ ְׁש ּ ֵתזֵב ְלוָ ָתך ִמ ְ ּלוָ ת
יך ֵמ ִעם אֲ ֹ
ִרבּ וֹ נ ֵּה:
)יז(

ֵשב ְּב ִק ְר ְּב ָך ַּב ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר ְּבאַ חַ ד ְׁש ָע ֶר ָ
ֶנו:
יך ַּב ּטוֹ ב לוֹ לֹא ּתוֹ נ ּ ּ
ִע ּ ְמ ָך י ׁ ֵ

ֵשב ְ ּב ִק ְר ְ ּב ָך ַּב ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר ְּבאַ חַ ד ְׁש ָע ֶר ָ
ֶנו:
ִע ּ ְמ ָך י ׁ ֵ
יך ַּב ּטוֹ ב לוֹ לֹא ּתוֹ נ ּ ּ
ְּבאַ ְת ָרא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי ַּבח ֲָדא ִמן ִק ְרוָ ְ
ֵיטב לֵ ּה לָ א תוֹ נִ ּנ ֵּה:
יך ִּב ְדי ַ

)יז(
)יז( ִע ּ ָמ ְך יִ ּ ֵתב ּ ֵבינ ְָך

שה ִמ ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא יִ ְהיֶה קָ ֵד ׁש ִמ ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יח( לֹא
)יח( לֹא ִת ְהיֶה ְק ֵד ׁ ָ
שה ִמ ְּבנוֹ ת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא יִ ְהיֶה קָ ֵד ׁש ִמ ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יח( לָ א ְתהֵ י ִא ְּת ָתא ִמ ְּבנַת יִ שְׂ ָראֵ ל
ִת ְהיֶה ְק ֵד ׁ ָ
ִלגְ בַ ר ָעבֵ ד וְ לָ א יִ ּ ַסב ּגַ ְב ָרא ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְּת ָתא אָ ָמא:

ומ ִחיר ּ ֶכלֶ ב ֵּבית יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך ְלכָ ל נ ֶֶדר ִּכי תוֹ עֲ בַ ת
)יט( לֹא ָת ִביא אֶ ְתנַן זוֹ נָה ּ ְ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ומ ִחיר ּ ֶכלֶ ב ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְלכָ ל
יך ּגַ ם ְׁשנֵיהֶ ם) :יט( לֹא ָת ִביא אֶ ְתנַן זוֹ נָה ּ ְ

נ ֶֶדר ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יתא וְ חו ְּלפַ ן ַּכ ְל ָּבא ְלבֵ ית ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא ַ ּדיְ ָי
יך ּגַ ם ְׁשנֵיהֶ ם) :יט( לָ א ָתעֵ ל אֲ גַ ר זַנִּ ָ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך אַ ף ּ ַת ְרוֵיהוֹ ן:
אֲרי ְמ ָרחָ ק ָ
נִד ָרא ֵ
אֱלָ הָ ְך ְלכָ ל ְ

יך ְלאָ ִח ָ
)כ( לֹא ַת ּ ִׁש ְ
ש ְך) :כ( לֹא ַת ּ ִׁש ְ
יך
ֶש ְך ָּכל ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ׁ ָ
ֶש ְך אֹ כֶ ל נ ׁ ֶ
ֶש ְך ּ ֶכסֶ ף נ ׁ ֶ
יך נ ׁ ֶ
ְלאָ ִח ָ
ש ְך) :כ( לָ א ְת ַר ּ ֵבי לַ אֲ חו ְּך ִר ִּבית ְּכסַ ף ִר ִּבית ִעבוּר
ֶש ְך ָּכל ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶשר יִ ּ ׁ ָ
ֶש ְך אֹ כֶ ל נ ׁ ֶ
ֶש ְך ּ ֶכסֶ ף נ ׁ ֶ
יך נ ׁ ֶ
ִר ִּבית ָּכל ִמ ַ ּד ַעם ְ ּד ִמ ְת ַר ּ ֵבי:

יך ְל ַמ ַען יְ בָ ֶר ְכ ָך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך לֹא ַת ּ ִׁש ְ
ולאָ ִח ָ
)כא( לַ ּנ ְָכ ִרי ַת ּ ִׁש ְ
יך ְּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח
יך ּ ְ
יך לֹא ַת ּ ִׁש ְ
ולאָ ִח ָ
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :כא( לַ ּנ ְָכ ִרי ַת ּ ִׁש ְ
יך
יך ּ ְ
י ֶָד ָך ַעל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה בָ א ׁ ָ

ְל ַמ ַען יְ בָ ֶר ְכ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְ ּבכֹל ִמ ְׁשלַ ח יָ ֶד ָך ַעל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה בָ א ׁ ָש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ו'
ְלבַ ר ַע ּ ְמ ִמין ְּת ַר ּ ֵבי וְ לַ אֲ חו ְּך לָ א ְת ַר ּ ֵבי ְּב ִדיל ִ ּדיבָ ֵר ִכ ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּב ֹכל אוֹ ׁ ָשטוּת יְ ָד ְך ַעל אַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ְּת ָעלֵ ל
ְל ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

)כב( ִּכי ִת ּדֹר נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
נו יְ הֹוָ ה
יך לֹא ְתאַ חֵ ר ְל ׁ ַש ְ ּלמוֹ ִּכי ָד ׁ
רש יִ ְד ְר ׁ ֶש ּ ּ
אֱ לֹהֶ ָ
יך ֵמ ִע ּ ָמ ְך וְ הָ יָה ְב ָך חֵ ְטא) :כב( ִּכי ִת ּדֹר נ ֶֶדר לַ יהֹוָ ה אֱ לֹהֶ י ָך לֹא ְתאַ חֵ ר ְל ׁ ַש ְ ּלמוֹ ִּכי
נו יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך מֵ ִע ּ ָמ ְך וְ הָ יָה ְב ָך חֵ ְטא:
ָד ׁ
רש יִ ְד ְר ׁ ֶש ּ ּ
ְל ׁ ַש ָּלמו ֵּת ּה אֲ ֵרי ִמ ְת ַּבע יִ ְת ְּב ִע ּנ ֵּה יְ ָי אֱלָ הָ ְך ִמ ּנ ְָך וִ יהֵ י בָ ְך חוֹ בָ א:

קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ א ְתאֵ חַ ר
אֲרי ִת ַ ּדר נְ ַדר ָ
)כב( ֵ

)כג( וְ ִכי ֶת ְח ַ ּדל ִלנְ ּד ֹר ל ֹא יִ ְהיֶה ְב ָך חֵ ְטא) :כג( וְ ִכי ֶת ְח ַ ּדל ִלנְ ּדֹר לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך חֵ ְטא:
אֲרי ִת ִּת ְמנַע ְל ִמנְ ַ ּדר לָ א יְ הֵ י בָ ְך חוֹ בָ א:
וַ ֵ

)כג(

ֲשר נ ַָד ְר ּ ָת לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
)כד( מוֹ צָ א שְׂ פָ ֶת ָ
אֲשר
ֶׁ
יך נְ ָדבָ ה
ית ַּכא ׁ ֶ
יך ִּת ְׁשמֹר וְ ָעשִׂ ָ
ִּד ַּב ְר ּ ָת ְּב ִפ ָ
ית ַּכאֲ ׁ ֶשר נ ַָד ְר ּ ָת לַ יהֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך) :כד( מוֹ צָ א שְׂ פָ תֶ ָ
יך נְ ָדבָ ה ֲא ׁ ֶשר
יך ִּת ְׁשמֹר וְ ָעשִׂ ָ
ִ ּד ַּב ְר ּ ָת ְ ּב ִפ ָ
יך:

נְד ְב ּ ָתא ִ ּדי ַמ ּ ֶל ְל ּ ָתא ְּבפו ָּמ ְך:
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ַ
וָת ְך ִּת ּ ַטר וְ ַת ְע ּ ֵבד ְּכ ָמא ִדי נְ ַד ְר ּ ָתא ָ
)כד( אַ ּ ָפקוּת ִס ְפ ָ

ש ְב ֶע ָך וְ אֶ ל ּ ֶכ ְליְ ָך לֹא ִת ּ ֵתן:
)כה( ִּכי ָתבֹא ְּבכֶ ֶרם ֵרעֶ ָך וְ אָ כַ ְל ּ ָת עֲ נ ִָבים ְּכנ ְַפ ְׁש ָך ָ ׂ

ש ְב ֶע ָך וְ אֶ ל ּ ֶכ ְליְ ָך לֹא ִת ּ ֵתן:
ִּכי ָתבֹא ְ ּבכֶ ֶרם ֵר ֶע ָך וְ אָ כַ ְל ּ ָת עֲ נ ִָבים ְּכנ ְַפ ְׁש ָך ָ ׂ

ְדחַ ְב ָר ְך וְ ֵתיכוּל ִענְ ִבין ְּכנ ְַפ ׁ ָש ְך שִׂ ְב ָע ְך ו ְּל ָמאנ ְָך לָ א ִת ּ ֵתן:

)כה(

אֲרי ִת ּ ָתגַ ר ְּבכַ ְר ָמא
)כה( ֵ

)כו( ִּכי ָתבֹא ְּבקָ ַמת ֵר ֶע ָך וְ קָ ַט ְפ ּ ָת ְמ ִלילֹת ְּבי ֶָד ָך וְ חֶ ְר ֵמ ׁש לֹא ָתנִ יף ַעל קָ ַמת
ֵר ֶע ָך) :כו( ִּכי ָתבֹא ְ ּבקָ ַמת ֵרעֶ ָך וְ קָ ַט ְפ ּ ָת ְמ ִלילֹת ְ ּב ָי ֶד ָך וְ חֶ ְר ֵמ ׁש לֹא ָתנִ יף ַעל קָ ַמת ֵר ֶ ָ
עך) :כו(
יד ְך ו ַּמגְ לָ א לָ א ְת ִרים ַעל קַ ְמ ָתא ְדחַ ְב ָר ְך:
אֲרי ִת ּ ָתגַ ר ְּבקַ ְמ ָתא ְדחַ ְב ָר ְך וְ ִת ְקטוֹ ף ְמ ִלילָ ן ִּב ָ
ֵ

וב ָעלָ ּה וְ הָ יָה ִאם לֹא ִת ְמצָ א חֵ ן ְּב ֵעינָיו ִּכי ָמצָ א בָ ּה
יש ִא ּ ׁ ָשה ּ ְ
כד )א( ִּכי יִ ּקַ ח ִא ׁ
יש
ָתן ְ ּבי ָָד ּה וְ ִׁש ְ ּלחָ ּה ִמ ּ ֵביתוֹ ) :א( ִּכי יִ ּקַ ח ִא ׁ
ֶע ְרוַ ת ָ ּדבָ ר וְ כָ ַתב לָ ּה סֵ פֶ ר ְּכ ִריתֻ ת וְ נ ַ
וב ָעלָ ּה וְ הָ ָיה ִאם לֹא ִת ְמצָ א חֵ ן ְ ּבעֵ ינָיו ִּכי ָמצָ א בָ ּה ֶע ְרוַ ת ָ ּדבָ ר וְ כָ ַתב לָ ּה סֵ פֶ ר
ִא ּ ׁ ָשה ּ ְ
ּ
ּ
אֲרי יִ ּ ַסב גְ בַ ר ִא ְּת ָתא וְ יִ ְבעֲ ִלנ ַּה וִ יהֵ י ִאם לָ א ַת ְׁש ַּכח ַרח ֲִמין
ָתן ְ ּביָ ָד ּה וְ ִׁש ְ ּלחָ ּה ִמ ּ ֵביתוֹ ) :א( ֵ
ְּכ ִריתֻ ת וְ נ ַ
ית ּה:
יד ּה וְ יִ ְפ ְט ִר ּנ ַּה ִמ ּ ֵב ֵ
אֲרי אַ ְׁש ַּכח ַּב ּה עֲ בֵ ַרת ּ ִפ ְת ּגָ ם וְ יִ ְכ ּתוֹ ב לַ ּה ּגֵט ּ ִפ ּטו ִּרין וִ יהַ ב ִּב ַ
ְּב ֵעינוֹ ִהי ֵ

)ב( וְ יָצְ אָ ה ִמ ּ ֵביתוֹ וְ הָ ְלכָ ה וְ הָ יְ ָתה ְל ִאי ׁש אַ חֵ ר) :ב( וְ יָ צְ אָ ה ִמ ּ ֵביתוֹ וְ ָה ְלכָ ה וְ הָ יְ ָתה
ית ּה ו ְּתהַ ְך ו ְּתהֵ י ִלגְ בַ ר אַ ח ֳָרן:
יש אַ חֵ ר) :ב( וְ ִת ּפוֹ ק ִמ ּ ֵב ֵ
ְל ִא ׁ

יש הָ אַ חֲרוֹ ן וְ כָ ַתב לָ ּה סֵ פֶ ר ְּכ ִריתֻ ת וְ נ ַָתן ְּבי ָָדהּ וְ ִׁש ְ ּלחָ ּה ִמ ּ ֵביתוֹ אוֹ
)ג( ּושְׂ נֵאָ הּ הָ ִא ׁ
יש הָ אַ חֲרוֹ ן וְ כָ ַתב לָ ּה
שה) :ג( ּושְׂ נֵאָ ּה הָ ִא ׁ
אֲשר ְלקָ חָ הּ לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
יש הָ אַ חֲרוֹ ן ׁ ֶ
ָמות הָ ִא ׁ
ִכי י ּ
יש הָ אַ חֲרוֹ ן אֲ ׁ ֶשר ְלקָ חָ ּה לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה:
מות הָ ִא ׁ
סֵ פֶ ר ְּכ ִריתֻ ת וְ נ ַָתן ְּבי ָָד ּה וְ ִׁש ְ ּלחָ ּה ִמ ּ ֵביתוֹ אוֹ ִכי יָ ּ
ית ּה אוֹ אֲ ֵרי יְ מוּת ּגַ ְב ָרא בַ ְת ָראָ ה
יד ּה וְ יִ ְפ ְט ִר ּנ ַּה ִמ ּ ֵב ֵ
)ג( וְ יִ ְסנִ ּנ ַּה ּגַ ְב ָרא בַ ְת ָראָ ה וְ יִ ְכ ּתוֹ ב לַ ּה ּגֵט ּ ִפ ּטו ִּרין וְ יִ ּ ֶתן ִּב ַ
ְ ּדנ ְָסבַ ּה לֵ ּה ְל ִאנְ ּת ּו:

אֲשר ִׁש ְ ּלחָ ּה לָ ׁש ּוב ְלקַ ְח ּ ָת ּה ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה
ֶׁ
אשוֹ ן
יוכַ ל ַּב ְעלָ ּה הָ ִר ׁ
)ד( לֹא ּ
אֲשר הֻ ּ ַט ּ ָמאָ ה ִּכי תוֹ ֵעבָ ה ִהוא ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה וְ לֹא ַתח ֲִטיא אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר
אַ ח ֲֵרי ׁ ֶ
ָ
ָ
ֲשר ִׁש ְ ּלחָ ּה לָ ׁש ּוב ְלקַ ְח ּ ָת ּה
אשוֹ ן א ׁ ֶ
יוכַ ל ַּב ְעלָ ּה הָ ִר ׁ
יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ יך ֹנ ֵתן ְלך ַנחֲלָ ה) :ד( לֹא ּ
ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה אַ ח ֲֵרי אֲ ׁ ֶשר הֻ ּ ַט ּ ָמאָ ה ִּכי תוֹ ֵעבָ ה ִהוא ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ לֹא ַתח ֲִטיא אֶ ת הָ אָ ֶרץ

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
הוֵי
ֹתן ְל ָך נַחֲ לָ ה) :ד( לֵ ית לֵ ּה ְר ׁש ּו ְלבַ ְעלַ ּה קַ ְד ָמאָ ה ִדי פָ ְט ַר ּה ְל ִמ ּתֻ ב ְל ִמ ְּסבַ ּה ְל ֵמ ֱ
יך נ ֵ
א ֶׁ
ְ
ְ
אֲרי ְמ ָרחָ קָ א ִהיא קֳ ָדם יְ ָי וְ לָ א ְתחַ ּיַב יָת אַ ְר ָעא ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ך יָהֵ ב לָ ך אַ חֲסָ נָא:
לֵ ּה ְל ִאנְ ּת ּו ָּב ַתר ִ ּדי ִא ְס ּ ָתאָ בַ ת ֵ

יש ִא ּ ׁ ָשה ח ֲָד ׁ ָשה לֹא יֵצֵ א ַּב ָ ּצבָ א וְ לֹא יַעֲ ֹבר ָעלָ יו ְלכָ ל ָ ּדבָ ר נ ִָקי
)ה( ִּכי יִ ּקַ ח ִא ׁ
יש ִא ּ ׁ ָשה ֲח ָד ׁ ָשה
ֲשר לָ קָ ח) :ה( ִּכי יִ ּקַ ח ִא ׁ
יִ ְהיֶה ְלבֵ יתוֹ ׁ ָשנָה אֶ חָ ת וְ שִׂ ּ ַמח אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ א ׁ ֶ
לֹא יֵצֵ א ַּב ָ ּצבָ א וְ לֹא יַעֲ ֹבר ָעלָ יו ְלכָ ל ָ ּדבָ ר נ ִָקי יִ ְהיֶה ְלבֵ יתוֹ ׁ ָשנָה אֶ חָ ת וְ שִׂ ּ ַמח אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ
ית ּה
אֲרי יִ ּ ַסב גְּ בַ ר ִא ְּת ָתא ח ֲַד ּ ָתא לָ א יִ ּפוֹ ק ְּבחֵ ילָ א וְ לָ א י ִֵעבַ ר עֲ לוֹ ִהי ְלכָ ל ִמ ָ ּד ַעם ּ ָפנֵי יְ הֵ י ְלבֵ ֵ
ֲשר לָ קָ ח) :ה( ֵ
א ֶׁ
ׁ ַש ּ ָתא ח ֲָדא וְ י ְַח ֵ ּדי יָת ִא ְּת ֵת ּה ִ ּדי נְ סַ ב:
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ו'
הוא חֹבֵ ל:
)ו( לֹא ַי ֲחבֹל ֵרחַ יִ ם וָ ָרכֶ ב ִּכי נֶפֶ ׁש ּ
אֲרי ְבהוֹ ן ִמ ְתעֲ בֵ ד ָמזוֹ ן ְלכָ ל נְ פַ ׁש:
הוא חֹבֵ ל) :ו( לָ א ִת ּ ַסב ַמ ְׁשכּ וֹ נָא ִר ְחיָא וְ ִר ְכ ָּבא ֵ
ּ
ומת הַ ּגַ ּנָב
ומכָ רוֹ ּ ֵ
יש ּ ֹגנֵב נֶפֶ ׁש ֵמאֶ חָ יו ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִה ְת ַע ּ ֶמר בּ וֹ ּ ְ
)ז( ִּכי יִ ּ ָמצֵ א ִא ׁ
ָ
יש ּ ֹגנֵב נֶפֶ ׁש ֵמאֶ חָ יו ִמ ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִה ְת ַע ּ ֶמר
וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֶבך) :ז( ִּכי יִ ּ ָמצֵ א ִא ׁ
הוא ּ ִ
הַ ּ
)ו(

לֹא ַי ֲחבֹל ֵרחַ יִ ם וָ ָרכֶ ב ִּכי נֶפֶ ׁש

אֲרי יִ ְׁש ְּתכַ ח גְּ בַ ר ּגָ נֵב נ ְַפ ׁ ָשא ֵמאֲ חוֹ ִהי ִמ ְּבנֵי
וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך) :ז( ֵ
הוא ּ ִ
ומכָ רוֹ ּ ֵ
בּ וֹ ּ ְ
ומת הַ ּגַ ּנָב הַ ּ
יש ִמ ּ ֵבינָךְ:
ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ּ ָתגַ ר ּ ֵב ּה וִ יז ְַּבנִ ּנַה וְ יִ ְת ְקטֵ ל גַ ּנָבָ א הַ הוּא ו ְּתפַ ּ ֵלי ָעבֵ ד ְ ּד ִב ׁ

רו אֶ ְתכֶ ם הַ כּ ֹהֲנִ ים
)ח( ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְּבנֶגַ ע הַ ָ ּצ ַר ַעת ִל ְׁשמֹר ְמאֹ ד וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר יוֹ ּ
רו לַ עֲ שׂ וֹ ת) :ח( ִה ּ ׁ ָשמֶ ר ְּבנֶגַ ע הַ ָ ּצ ַר ַעת ִל ְׁשמֹר ְמאֹ ד וְ לַ עֲ שׂ וֹ ת
הַ ְלוִ יִ ּם ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ וִ ּ ִ
יתם ִּת ְׁש ְמ ּ
רו לַ עֲ שׂ וֹ ת) :ח( ִא ְס ּ ַת ּ ַמר ְּב ַמ ְכ ּ ַת ׁש
ֲשר ִצוִ ּ ִ
רו אֶ ְתכֶ ם הַ כּ ֹהֲ נִ ים הַ ְלוִ יִ ּם ַּכא ׁ ֶ
יתם ִּת ְׁש ְמ ּ
ְּככֹל אֲ ׁ ֶשר יוֹ ּ
ְסגִ יר ּו ְל ִמ ּ ַטר לַ ח ֲָדא ו ְּל ֶמ ְע ָּבד ְּכ ֹכל ִ ּדי י ְ ַּלפוּן י ְָתכוֹ ן ָּכהֲ ַנ ּיָא לֵ וָ אֵ י ְּכ ָמא ִדי פַ ּקֶ ְד ִּת ּנוּן ִּת ְּטרוּן ְל ֶמ ְע ָּבד:

)ט( זָכוֹ ר אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך

שה יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְל ִמ ְריָם ַּב ֶ ּד ֶר ְך
אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ

ְל ִמ ְריָם ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְּבצֵ ְ
אתכֶ ם ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :ט( זָכוֹ ר
אתכֶ ם ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :ט( ֱהוֵי ְד ִכיר יָת ִ ּדי עֲ בַ ד יְ ָי אֱלָ הָ ְך
ְ ּבצֵ ְ

ְל ִמ ְריָם ְּבאָ ְרחָ א ְּב ִמ ּ ָפ ְקכוֹ ן ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם:

בטוֹ ) :י( ִּכי ַת ּ ׁ ֶשה
אומה לֹא ָתבֹא אֶ ל ּ ֵביתוֹ לַ עֲ ֹבט עֲ ֹ
)י( ִּכי ַת ּ ׁ ֶשה בְ ֵרעֲ ָך ַמ ּ ׁ ַשאת ְמ ּ ָ
אֲרי ַת ְר ׁ ֵשי ְבחַ ְב ָר ְך ְר ׁש ּו ִמ ָ ּד ַעם לָ א
ב טוֹ ) :י( ֵ
אומה לֹא ָתבֹא אֶ ל ּ ֵביתוֹ לַ עֲ ֹבט עֲ ֹ
ְב ֵרעֲ ָך ַמ ּ ׁ ַשאת ְמ ּ ָ
ית ּה ְל ִמ ּ ַסב ַמ ְׁשכּ וֹ נ ֵּה:
תֵ עוּל ְלבֵ ֵ
)יא(

נשה בוֹ יוֹ צִ יא אֵ לֶ ָ
חוצָ ה:
יש ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ׁ ֶ
חוץ ּ ַתעֲ מֹד וְ הָ ִא ׁ
יך אֶ ת הָ עֲ בוֹ ט הַ ּ
ַּב ּ

נשה בוֹ יוֹ צִ יא אֵ לֶ ָ
חוצָ ה:
יש אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ׁ ֶ
חוץ ּ ַתעֲ מֹד וְ ָה ִא ׁ
יך אֶ ת הָ עֲ בוֹ ט הַ ּ
)יא( ַּב ּ
וְ גַ ְב ָרא ִ ּדי אַ ְּת ָר ׁ ֵשי בֵ ּה י ּ ֵַפק ְלוָ ָת ְך יָת ַמ ְשכּ וֹ נָא ְלבָ ָרא:

)יא( ְּבבָ ָרא ְּתקוּם

הוא לֹא ִת ְׁש ַּכב ַּבעֲ ֹבטוֹ :
בטוֹ ) :יב( וְ ִאם ִא ׁ
הוא לֹא ִת ְׁש ַּכב ַּבעֲ ֹ
)יב( וְ ִאם ִא ׁ
יש ָענִ י ּ
יש ָענִ י ּ
)יב( וְ ִאם גְּ בַ ר ִמ ְס ּ ֵכן הוּא לָ א ִת ְׁשכּ וּב ְּב ַמ ְׁשכּ וֹ נ ֵּה:

ול ָך
)יג( הָ ׁ ֵשב ּ ָת ִׁשיב לוֹ אֶ ת הָ עֲ בוֹ ט ְּכבוֹ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ׁ ָשכַ ב ְּב ַ ׂש ְל ָמתוֹ ּובֵ רֲ כֶ ָּך ּ ְ
ִּת ְהיֶה צְ ָדקָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך) :יג( הָ ׁ ֵשב ּ ָת ִׁשיב לוֹ אֶ ת הָ עֲ בוֹ ט ְּכבוֹ א הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ׁ ָשכַ ב
ול ָך ִּת ְהיֶה צְ ָדקָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
ש ְל ָמתוֹ ּובֵ רֲ כֶ ָּך ּ ְ
ְּב ַ ׂ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך:
ִׁש ְמ ׁ ָשא וְ יִ ְׁשכּ וּב ִּב ְכסו ֵּת ּה וִ יבָ ֵר ִכ ּנ ְָך וְ לָ ְך ְּתהֵ י זְ כו ָּתא ָ

)יד(

)יג( אָ ָתבָ א ָת ֵתב לֵ ּה יָת ַמ ְׁשכּ וֹ נָא ְּכ ֵמ ַעל

ֲשר ְּבאַ ְרצְ ָך ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
ש ִכיר ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן ֵמאַ חֶ ָ
יך:
יך אוֹ ִמ ּגֵ ְר ָך א ׁ ֶ
לֹא ַתעֲ ׁשֹק ָ ׂ

)יד(

יך אוֹ ִמ ּג ְֵר ָך אֲ ׁ ֶשר ְ ּבאַ ְרצְ ָך ִ ּב ְׁש ָע ֶר ָ
ש ִכיר ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן מֵ אַ חֶ ָ
ירא
יך) :יד( לָ א ְת ִע ּ ׁשוּק אֲ גִ ָ
לֹא ַתעֲ ׁשֹק ָ ׂ
יך אוֹ ִמגִּ ּיוֹ ָר ְך ִ ּדי ְבאַ ְר ָע ְך ְּב ִק ְרוָ ְ
ַענְ יָא ו ִּמ ְס ּ ֵכנָא ְמאַ חָ ְ
יך:

הוא ֹנ ֵ ׂשא
הוא וְ אֵ לָ יו ּ
)טו( ְּביוֹ מוֹ ִת ּ ֵתן שְׂ כָ רוֹ וְ לֹא ָתבוֹ א ָעלָ יו הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִּכי ָענִ י ּ
אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ וְ לֹא יִ ְק ָרא ָעלֶ ָ
יך אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ הָ יָה ְב ָך חֵ ְטא) :טו( ְּביוֹ מוֹ ִת ּתֵ ן שְׂ כָ רוֹ וְ לֹא

ֹשא אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ וְ לֹא יִ ְק ָרא ָעלֶ ָ
יך אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ הָ יָה
הוא נ ֵ ׂ
הוא וְ אֵ לָ יו ּ
ָתבוֹ א ָעלָ יו הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִּכי ָענִ י ּ
אֲרי ַענְ יָא הוּא וְ לֵ ּה הוּא ְמסַ ר יָת נ ְַפ ׁ ֵש ּה וְ לָ א
ְב ָך חֵ ְטא) :טו( ְּביוֹ ֵמ ּה ִּת ּ ֵתן אַ גְ ֵר ּה וְ לָ א ֵתעוּל עֲ לוֹ ִהי ִׁש ְמ ׁ ָשא ֵ
קֳדם יְ ָי וִ יהֵ י בָ ְך חוֹ בָ א:
יִ ְק ֵרי עֲ לָ ְך ָ

תו:
יש ְּבחֶ ְטאוֹ ּ ָ
תו ַעל אָ בוֹ ת ִא ׁ
תו אָ בוֹ ת ַעל ָּבנִ ים ּובָ נִ ים לֹא ּ ְ
)טז( לֹא ּ ְ
יומ ּ
יומ ּ
יומ ּ
תו:
יומ ּ
יש ְ ּבחֶ ְטאוֹ ּ ָ
תו ַעל אָ בוֹ ת ִא ׁ
יומ ּ
תו אָ בוֹ ת ַעל ָּבנִ ים ּובָ נִ ים לֹא ּ ְ
יומ ּ
)טז( לֹא ּ ְ

)טז( לָ א יְ מוּתוּן

אֲ בָ הָ ן ַעל ּפוּם ְּבנִ ין ו ְּבנִ ין לָ א יְ מוּתוּן ַעל ּפוּם אֲ בָ הָ ן ֱאנ ַׁש ְּבחוֹ בֵ ּה יְ מוּתוּן:

)יז( לֹא ַת ּטֶ ה ִמ ְׁש ּ ַפט ּגֵר יָתוֹ ם וְ לֹא ַת ֲ
חבֹל ּ ֶבגֶד אַ ְל ָמנָה) :יז( לֹא ַת ּטֶ ה ִמ ְׁש ּפַ ט ּגֵר
ב ל ּ ֶבגֶד אַ ְל ָמנָה) :יז( לָ א ַתצְ לֵ י ִדין ּגִ ּיוֹ ָרא וְ יִ ּ ַת ּ ָמא וְ לָ א ִת ּ ַסב ַמ ְׁשכּ וֹ נָא ְלבו ּׁש אַ ְר ְמלָ א:
יָ תוֹ ם וְ לֹא ַתחֲ ֹ
ית ְּב ִמצְ ַריִ ם וַ יִ ּ ְפ ְ ּד ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִמ ּ ׁ ָשם ַעל ּ ֵכן אָ נ ִֹכי ְמצַ וְ ּ ָך
)יח( וְ זָכַ ְר ּ ָת ִּכי ֶעבֶ ד הָ יִ ָ
ית ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ יִ ּ ְפ ְ ּד ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִמ ּ ׁ ָשם
לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הַ ז ֶּה) :יח( וְ זָכַ ְר ּ ָת ִּכי ֶעבֶ ד הָ יִ ָ
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ו'
ַעל ּ ֵכן אָ נ ִֹכי ְמצַ וְ ּ ָך לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה:
ִמ ּ ַת ּ ָמן ַעל ּ ֵכן אֲ נָא ְמפַ ְּק ָד ְך ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמא הָ ֵדין:

ֵיתא ְּב ִמצְ ַריִ ם וּפָ ְרקָ ְך יְ ָי אֱלָ הָ ְך
אֲרי ַע ְב ָ ּדא ֲהו ָ
)יח( וְ ִת ְד ַּכר ֵ

ש ֶדה לֹא ָת ׁש ּוב ְלקַ ְח ּתוֹ לַ ּ ֵגר לַ ּיָתוֹ ם
ֹמר ַּב ּ ָ ׂ
ש ֶד ָך וְ ׁ ָשכַ ְח ּ ָת ע ֶ
יר ָך בְ ָ ׂ
)יט( ִּכי ִת ְקצֹר ְקצִ ְ
ָ
ָ
ָ
שה י ֶָדיך) :יט( ִּכי ִת ְקצֹר
וְ לָ אַ ְל ָמנָה יִ ְהיֶה ְל ַמ ַען יְ בָ ֶר ְכך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ְּבכֹל ַמעֲ ֵׂ

ְקצִ ְיר ָך
יְ בָ ֶר ְכ ָך

ש ֶד ָך וְ ׁ ָשכַ ְח ּ ָת ע ֶֹמר ַּב ּ ָ ׂש ֶדה לֹא ָת ׁש ּוב ְלקַ ְח ּתוֹ לַ ּגֵר לַ יָ ּתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה יִ ְהיֶה ְל ַמ ַען
ְב ָ ׂ
ָ
ָ
ְ
ְ
אֲרי ַת ְחצוֹ ד חֲצָ ָדך ְּבחַ ְקלָ ך וְ ִתנְ ׁ ֵשי עֻ ְמ ָרא ְבחַ ְקלָ א לָ א
שה י ֶָדיך) :יט( ֵ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך ְ ּב ֹכל ַמעֲ ֵ ׂ

ְתתוּב ְל ִמ ְּסבֵ ּה ְלגִ ּיוֹ ָרא ְליִ ּ ַת ּ ָמא ו ְּלאַ ְר ְמלָ א יְ הֵ י ְּב ִ ּדיל ִ ּדיבָ ֵר ִכ ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּב ֹכל עוֹ בָ ֵדי יְ ָד ְך:

ֵית ָך לֹא ְתפַ אֵ ר אַ ח ֲֶר ָ
יך לַ ּגֵר לַ יָּתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה יִ ְהיֶה) :כ( ִּכי ַת ְחבּ ֹט
)כ( ִּכי ַת ְחבּ ֹט ז ְ
ָ
ְ
ְ
ֵיתך לָ א ְתפַ ֵּלי ַּב ְת ָרך ְלגִ ּיוֹ ָרא
אֲרי ַת ְחבּ וֹ ט ז ָ
ֵית ָך לֹא ְתפַ אֵ ר אַ ח ֲֶריך לַ ּגֵר לַ יָ ּתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה יִ ְהיֶה) :כ( ֵ
ז ְ
ְליִ ּ ַת ּ ָמא ו ְּלאַ ְר ְמלָ א יְ הֵ י:
)כא(

ִּכי ִת ְבצֹר ַּכ ְר ְמ ָך לֹא ְתעוֹ לֵ ל אַ ח ֲֶר ָ
יך לַ ּגֵ ר לַ ּיָתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה יִ ְהיֶה:

ִת ְבצֹר ַּכ ְר ְמ ָך לֹא ְתעוֹ לֵ ל אַ ח ֲֶר ָ
יך לַ ּגֵר לַ ָיּתוֹ ם וְ לָ אַ ְל ָמנָה יִ ְהיֶה:
ַּב ְת ָר ְך ְלגִ ּיוֹ ָרא ְליִ ּ ַת ּ ָמא ו ְּלאַ ְר ְמלָ א יְ הֵ י:

)כא( ִּכי

אֲרי ִת ְקטוֹ ף ַּכ ְר ָמ ְך לָ א ְת ָעלֵ ל
)כא( ֵ

ית ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַעל ּ ֵכן אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ָך לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר
)כב( וְ זָכַ ְר ּ ָת ִּכי עֶ בֶ ד הָ יִ ָ
ָ
ית ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַעל ּ ֵכן אָ ֹנ ִכי ְמצַ וְ ּ ך לַ עֲ שׂ וֹ ת אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה:
הַ זֶּה) :כב( וְ זָכַ ְר ּ ָת ִּכי ֶעבֶ ד הָ יִ ָ
ֵיתא ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם ַעל ּ ֵכן אֲ נָא ְמפַ ְּק ָד ְך ְל ֶמ ְע ַּבד יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמא הָ ֵדין:
)כב( וְ ִת ְד ַּכר אֲ ֵרי ַע ְב ָ ּדא הֲ ו ָ

יקו אֶ ת
כה )א( ִּכי יִ ְהיֶה ִריב ּ ֵבין אֲ נ ִָׁשים וְ נִ גְּ ׁש ּו אֶ ל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ּ ְׁ
טום וְ ִהצְ ִ ּד ּ
ושפָ ּ
יעו אֶ ת הָ ָר ׁ ָ
טום
שע) :א( ִּכי יִ ְהיֶה ִריב ּ ֵבין אֲ נ ִָׁשים וְ נִ גְּ ׁש ּו אֶ ל הַ ּ ִמ ְׁש ּפָ ט ּ ְׁ
הַ ַ ּצ ִ ּדיק וְ ִה ְר ִׁש ּ
ושפָ ּ
יעו אֶ ת הָ ָר ׁ ָשע:
יקו אֶ ת ַה ַ ּצ ִ ּדיק וְ ִה ְר ִׁש ּ
וְ ִהצְ ִ ּד ּ

אֲרי יְ הֵ י ִדין ּ ֵבין ּג ְֻב ַר ָ ּיא וְ יִ ְתקָ ְרבוּן ְל ִדינָא וִ יד ּונ ֻּנוּן
)א ( ֵ

וִ יזַכּ וּן יָת ז ַָּכאָ ה וִ יחַ יְ ּבוּן יָת חַ ּיָבָ א:

הו ְלפָ נָיו ְּכ ֵדי ִר ְׁש ָעתוֹ
)ב( וְ הָ יָה ִאם ִּבן הַ כּ וֹ ת הָ ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפילוֹ הַ ּ ׁשֹפֵ ט וְ ִה ָּכ ּ
הו ְלפָ נָיו ְּכ ֵדי ִר ְׁש ָעתוֹ ְ ּב ִמ ְס ּפָ ר:
ְ ּב ִמ ְס ּ ָפר) :ב( וְ הָ ָיה ִאם ִ ּבן הַ כּ וֹ ת הָ ָר ׁ ָשע וְ ִה ּ ִפילוֹ הַ ּ ׁשֹפֵ ט וְ ִה ָּכ ּ
קֳדמוֹ ִהי ְּכ ִמ ּ ַסת חוֹ ְב ֵת ּה ְּב ִמנְ יָן:
)ב( וִ יהֵ י ִאם ַּבר חַ ּיָבָ א ְלאַ ְלקָ אָ ה חַ ּיָבָ א וְ יִ ְר ִמ ּנ ֵּה ַ ּד ָ ּינָא וְ י ְַל ִק ּנ ֵּה ָ

נו לֹא י ִֹסיף ּ ֶפן י ִֹסיף ְלהַ כּ ֹתוֹ ַעל אֵ ֶּלה ַמ ָּכה ַר ָּבה וְ נִ ְקלָ ה אָ ִח ָ
יך
)ג( אַ ְר ָּב ִעים י ּ ֶַכ ּ ּ
ְל ֵעינ ָ
נו לֹא י ִֹסיף ּפֶ ן י ִֹסיף ְלהַ ּכֹתוֹ ַעל אֵ ּלֶ ה ַמ ָּכה ַר ָּבה וְ נִ ְקלָ ה אָ ִח ָ
יך
ֶיך) :ג( אַ ְר ָּב ִעים יַ ּ ֶכ ּ ּ

ְל ֵעינ ָ
ֶיך:

יל ָמא יוֹ סֵ ף ְלאַ ְלקָ יו ֵּת ּה ַעל ִא ּ ֵלין ָמחָ א ַר ָּבא וְ יֵקַ ל אֲ חו ְּך ְלעֵ ינ ְָך:
)ג( אַ ְר ְּב ִעין י ְַל ִק ּנ ֵּה לָ א יוֹ סֵ ף ִ ּד ְ

ישוֹ :
ישוֹ ) :ד( לֹא ַת ְחסֹם ׁשוֹ ר ְ ּב ִד ׁ
)ד( לֹא ַת ְחסֹם ׁשוֹ ר ְּב ִד ׁ

יָש ּה:
)ד( לָ א ֵתחוֹ ד ּפוּם ּתוֹ ָרא ִּב ְד ׁ ֵ

ומת אַ חַ ד ֵמהֶ ם ּובֵ ן אֵ ין לוֹ לֹא ִת ְהיֶה אֵ ׁ ֶשת הַ ּ ֵמת
בו אַ ִחים יַחְ ָ ּדו ּ ֵ
)ה( ִּכי י ְֵׁש ּ
בו אַ ִחים
ולקָ חָ ּה לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
יש זָר יְ בָ ָמ ּה ָיבֹא ָעלֶ יהָ ּ ְ
חוצָ ה ְל ִא ׁ
שה וְ יִ ְ ּב ָמ ּה) :ה( ִּכי י ְֵׁש ּ
הַ ּ
יה
יש זָ ר יְ בָ ָמ ּה ָי ֹב א ָעלֶ ָ
חוצָ ה ְל ִא ׁ
יַ ְח ָ ּדו ּומֵ ת אַ חַ ד ֵמהֶ ם ּובֵ ן אֵ ין לוֹ לֹא ִת ְהיֶה אֵ ׁ ֶשת הַ ּ ֵמת הַ ּ
אֲרי י ְֵתבוּן אַ ִחין ַּכח ֲָדא וִ ימוּת חַ ד ִמנְּ הוֹ ן וּבַ ר לֵ ית ּ ֵל ּה לָ א ְתהֵ י ִא ּ ַתת
שה וְ יִ ְ ּב ָמ ּה) :ה( ֵ
ולקָ חָ ּה לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
ְּ
ֵמ ָתנָא ְלבָ ָרא ִלגְ בַ ר אוֹ ח ֲָרן יְ בָ ַמ ּה יֵעוּל עֲ לַ ּה וְ יִ ְּסבַ ּה לֵ ּה ְל ִאנְ ּת ּו וְ יִ ְּב ַמ ּה:

ָקום ַעל ׁ ֵשם אָ ִחיו הַ ּ ֵמת וְ לֹא יִ ּ ָמחֶ ה ְׁשמוֹ ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל:
)ו( וְ הָ יָה הַ ְּבכוֹ ר ׁ ֶ
אֲשר ּתֵ לֵ ד י ּ
ָקום ַעל ׁ ֵשם אָ ִחיו הַ ּ ֵמת וְ לֹא יִ ּ ָמחֶ ה ְׁשמוֹ ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל:
)ו( וְ הָ יָה הַ ְּבכוֹ ר ׁ ֶ
אֲשר ּתֵ לֵ ד י ּ
)ו( וִ יהֵ י בו ְּכ ָרא ִ ּדי ְת ִליד יְ ק ּום ַעל ְׁש ָמא ַדאֲ חו ִּהי ֵמ ָתנָא וְ לָ א יִ ִּת ְמחֵ י ְׁש ֵמ ּה ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל:

יש לָ קַ חַ ת אֶ ת יְ ִב ְמ ּתוֹ וְ ָע ְל ָתה יְ ִב ְמ ּתוֹ הַ ּ ׁ ַש ְע ָרה אֶ ל הַ זְ ּקֵ נִ ים
)ז( וְ ִאם לֹא יַחְ ּפֹץ הָ ִא ׁ
ַב ִמי) :ז( וְ ִאם לֹא י ְַח ּפֹץ
וְ אָ ְמ ָרה ֵמאֵ ן יְ בָ ִמי ְלהָ ִקים ְלאָ ִחיו ׁ ֵשם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל לֹא אָ בָ ה י ְּ
יש לָ קַ חַ ת אֶ ת יְ ִב ְמ ּתוֹ וְ ָע ְל ָתה יְ ִב ְמ ּתוֹ הַ ּ ׁ ַש ְע ָרה אֶ ל הַ זְ ּקֵ נִ ים וְ אָ ְמ ָרה מֵ אֵ ן יְ בָ ִמי ְלהָ ִקים
הָ ִא ׁ
ַב ִמי) :ז( וְ ִאם לָ א יִ צְ בֵ י ּגַ ְב ָרא ְל ִמ ּ ַסב יָת יְ ִב ְמ ּ ֵת ּה וְ ִת ּ ַסק יְ ִב ְמ ּ ֵת ּה ִל ְת ַרע
ְלאָ ִחיו ׁ ֵשם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל לֹא אָ בָ ה י ְ ּ
ימר לָ א צָ בֵ י יְ בָ ִמי לַ אֲ קָ ָמא לַ אֲ חו ִּהי ְׁש ָמא ְּביִ שְׂ ָראֵ ל לָ א אָ בֵ י ְלי ַָּבמו ִּתי:
קֳדם סָ בַ ּיָא וְ ֵת ַ
ּ ֵבית ִדינָא לָ ָ
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חק לישראל – פרשת כי תצא יום ו'
או
רו אֵ לָ יו וְ ָע ַמד וְ אָ ַמר לֹא חָ פַ צְ ִּתי ְלקַ ְח ּ ָת ּה) :ח( וְ קָ ְר ּ
או לוֹ זִ ְקנֵי ִעירוֹ וְ ִד ְּב ּ
)ח( וְ קָ ְר ּ
ימ ְללוּן
רו אֵ לָ יו וְ ָע ַמד וְ אָ ַמר לֹא חָ פַ צְ ִּתי ְלקַ ְח ּ ָת ּה) :ח( וְ יִ ְקרוּן לֵ ּה סָ בֵ י קַ ְר ּ ֵת ּה וִ ַ
לוֹ זִ ְק ֵני ִעירוֹ וְ ִד ְ ּב ּ
ֵימר לָ א ְר ֵענָא ְל ִמ ְס ַּב ּה:
ִע ּ ֵמ ּה וִ יקוּם וְ י ַ

)ט( וְ נִ גְּ ׁ ָשה יְ ִב ְמ ּתוֹ אֵ לָ יו ְל ֵעינֵי הַ זְ ּקֵ נִ ים וְ חָ ְלצָ ה נַעֲ לוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ וְ י ְָרקָ ה ְּבפָ נָיו
שר לֹא יִ ְבנֶה אֶ ת ּ ֵבית אָ ִחיו) :ט( וְ נִ גְּ ׁ ָשה
יש אֲ ׁ ֶ
שה לָ ִא ׁ
נְתה וְ אָ ְמ ָרה ָּככָ ה י ֵָע ֶׂ
וְ ָע ָ
יְ ִב ְמ ּתוֹ אֵ לָ יו ְל ֵעינֵי הַ זְ ּקֵ נִ ים וְ חָ ְלצָ ה נַעֲ לוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ וְ יָ ְרקָ ה ְ ּבפָ נָיו וְ ָענְ ָתה וְ אָ ְמ ָרה ָּככָ ה
קֳדם סָ בַ יָּא וְ ַת ְׁש ֵרי סֵ ינ ֵּה
וָת ּה לָ ָ
שר לֹא יִ ְבנֶה אֶ ת ּ ֵבית אָ ִחיו) :ט( וְ ִת ְת ְק ַרב יְ ִב ְמ ּ ֵת ּה ְל ֵ
יש ֲא ׁ ֶ
שה לָ ִא ׁ
י ֵָע ֶׂ
יתא ַדאֲ חו ִּהי:
ימר ְּכ ֵדין יִ ְתעֲ בֵ ד ִלגְ בַ ר ִ ּדי לָ א יִ ְבנֵי יָת ּ ֵב ָ
מֵ ַעל ַרגְ לֵ ּה וְ ֵתרוֹ ק ְּבאַ נְ ּפוֹ ִהי וְ ָת ֵתב וְ ֵת ַ

ֲלוץ הַ ּנ ַָעל:
ֲלוץ הַ ּנ ַָעל) :י( וְ נִ ְק ָרא ְׁשמוֹ ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵבית ח ּ
)י( וְ נִ ְק ָרא ְׁשמוֹ ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵבית ח ּ
)י( וְ יִ ְת ְק ֵרי ְׁשמֵ ּה ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֵבית ְׁש ִרי סֵ ינָא:

יש ּה
יש וְ אָ ִחיו וְ קָ ְרבָ ה אֵ ׁ ֶשת הָ אֶ חָ ד ְלהַ ִּציל אֶ ת ִא ׁ ָ
ָצו ֲאנ ִָׁשים י ְַח ָ ּדו ִא ׁ
)יא( ִּכי יִ ּנ ּ
יש וְ אָ ִחיו
ָצו אֲ נ ִָׁשים יַ ְח ָ ּדו ִא ׁ
הו וְ ׁ ָש ְלחָ ה י ָָד ּה וְ הֶ חֱזִ יקָ ה ִּב ְמבֻ ׁ ָ
שיו) :יא( ִּכי יִ ּנ ּ
ִמ ַיּד ַמ ּ ֵכ ּ
אֲרי
שיו) :יא( ֵ
הו וְ ׁ ָש ְלחָ ה יָ ָד ּה וְ הֶ חֱזִ יקָ ה ִ ּב ְמבֻ ׁ ָ
וְ קָ ְרבָ ה אֵ ׁ ֶשת הָ אֶ חָ ד ְלהַ ִּציל אֶ ת ִא ׁ ָ
יש ּה ִמיַּד ַמ ּ ֵכ ּ
ּ
יִ נְ צוּן ּג ְֻב ִרין ַּכח ֲָדא גְּ בַ ר וַ אֲ חו ִּהי וְ ִת ְת ְק ֵרב ִא ּ ַתת חַ ד ְל ׁ ֵשזָבָ א יָת ַּבעֲ לַ ּה ִמיַד ָמחו ִּהי וְ תוֹ ׁ ֵשט יְ ַד ּה וְ ִת ְתקֵ ף ְּבבֵ ית
ְּבהַ ְּת ֵת ּה:

צ ָֹתה אֶ ת ּ ַכ ּ ָפ ּה ל ֹא ָתחוֹ ס ֵעינ ֶָך) :יב( וְ קַ ּצ ָֹתה אֶ ת ַּכ ּפָ ּה לֹא ָתחוֹ ס ֵעינ ֶָך:
)יב( וְ קַ ּ
יָת יְ ַד ּה לָ א ְתחוּס עֵ ינ ְָך:

)יב( ו ְּתקוּץ

יס ָך אֶ בֶ ן
וקטַ ּנָה) :יג( לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ְ ּב ִכ ְ
יס ָך אֶ בֶ ן וָ אָ בֶ ן גְּ דוֹ לָ ה ּ ְ
)יג( לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ְּב ִכ ְ
וק ַט ּנָה) :יג( לָ א יְ הֵ י לָ ְך ְּב ִכיסָ ְך ַמ ְתקַ ל ו ַּמ ְתקַ ל ַר ְּב ָתא וּזְ ֶע ְר ּ ָתא:
וָ אָ בֶ ן גְּ דוֹ לָ ה ּ ְ
ָ
ָ
יתךָ
ָ
וק ַט ּנָה) :יד( לֹא יִ ְהיֶה ְלך ְ ּבבֵ ְ
יתך אֵ יפָ ה וְ אֵ יפָ ה גְּ דוֹ לָ ה ּ ְ
)יד( לֹא יִ ְהיֶה ְלך ְּבבֵ ְ
ְ
ְ
אֵ יפָ ה וְ אֵ יפָ ה גְּ דוֹ לָ ה ּ ְ
יתך ְמ ִכילָ א ו ְּמ ִכילָ א ַר ְּב ָתא וּזְ ֶע ְר ּ ָתא:
וק ַט ּנָה) :יד( לָ א יְ הֵ י לָ ך ְּבבֵ ָ

יכו
)טו( אֶ בֶ ן ְׁשלֵ ָמה וָ צֶ ֶדק יִ ְהיֶה ָּל ְך אֵ יפָ ה ְׁשלֵ ָמה וָ צֶ ֶדק יִ ְהיֶה ָּל ְך ְל ַמ ַען יַאֲ ִר ּ
ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ָמ ָ
ֹתן לָ ְך) :טו( אֶ בֶ ן ְׁשלֵ ָמה וָ צֶ ֶדק יִ ְהיֶה ּלָ ְך אֵ יפָ ה
יך נ ֵ
יך ַעל הָ ֲא ָד ָמה א ׁ ֶ
י ֶ

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יכו ָי ֶמ ָ
תן לָ ְך) :טו(
יך ֹנ ֵ
יך ַעל הָ א ֲָד ָמה א ׁ ֶ
ְׁשלֵ ָמה וָ צֶ ֶדק יִ ְהיֶה לָּ ְך ְל ַמ ַען יַאֲ ִר ּ
ַמ ְת ְק ִלין ׁ ָש ְל ִמין ִ ּד ְק ׁשוֹ ט יְ הוֹ ן לָ ְך ְמ ִכילָ ן ׁ ָש ְל ִמין ִ ּד ְק ׁשוֹ ט יְ הוֹ ן לָ ְך ְּב ִדיל ְ ּדיוֹ ְרכוּן יוֹ ָמ ְ
יך ַעל אַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך
ָיהֵ ב לָ ְך:

)טז( ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹשה ָעוֶל) :טז( ִּכי תוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה
ֹשה אֵ ֶּלה כּ ֹל ע ֵ ׂ
יך ָּכל ע ֵׂ
ֱאלֹהֶ ָ
ֹשה אֵ ּלֶ ה ּכֹל ע ֵ ׂ
יך ָּכל ע ֵ ׂ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ָּכל ָעבֵ ד ִא ֵּלין כּ ֹל ָעבֵ ד ְׁשקַ ר:
אֲרי ְמ ָרחָ ק ָ
ֹשה ָעוֶל) :טז( ֵ
אתכֶ ם ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם) :יז( זָכוֹ ר אֵ ת אֲ ׁ ֶשר
שה ְל ָך עֲ ָמלֵ ק ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְּבצֵ ְ
)יז( זָכוֹ ר אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
אתכֶ ם ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם) :יז( הֲ וֵי ְד ִכיר יָת ִ ּדי עֲ בַ ד לָ ְך עֲ ָמלֵ ק ְּבאָ ְרחָ א ְּב ִמ ּ ָפ ְקכוֹ ן
שה ְל ָך עֲ ָמלֵ ק ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְ ּבצֵ ְ
ָע ָ ׂ

ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם:

ֱש ִלים אַ ח ֲֶר ָ
ָגֵע וְ לֹא י ֵָרא
יך וְ אַ ּ ָתה ָעיֵף וְ י ַ
)יח( אֲ ׁ ֶשר קָ ְר ָך ַּב ֶ ּד ֶר ְך וַ יְ זַ ּנֵב ְּב ָך ָּכל הַ ּ ֶנח ׁ ָ
ֱש ִלים אַ ח ֲֶר ָ
יך וְ אַ ּ ָתה ָעיֵף וְ יָ ג ֵַע וְ לֹא ָי ֵרא
ֲשר קָ ְר ָך ַּב ֶ ּד ֶר ְך וַ יְ ַז ּנֵב ְ ּב ָך ָּכל הַ ּ ֶנח ׁ ָ
אֱ ל ִֹהים) :יח( א ׁ ֶ

ֱאל ִֹהים:

קֳדם יְ ָי:
)יח( ִ ּדי ָע ְר ָע ְך ְּבאָ ְרחָ א וְ קָ טֵ ל ָּב ְך ָּכל ַדהֲ ווֹ ִמ ְתאַ ח ֲִרין ַּב ְת ָר ְך וְ אַ ְּת ְמ ׁ ַש ְלהֵ י ו ְּלאֵ י וְ לָ א ָדחֵ ל ִמן ָ

אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְל ָך ִמ ָּכל אֹ יְ בֶ ָ
)יט( וְ הָ יָה ְּבהָ נִ יחַ יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
יך
יך ִמ ּ ָס ִביב ָּבאָ ֶרץ ׁ ֶ
כח) :יט(
ֹתן ְל ָך ַנחֲלָ ה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה ִּת ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲ ָמלֵ ק ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם לֹא ִּת ְׁש ָּ
נ ֵ

יך ִמ ּסָ ִביב ָּבאָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְל ָך ִמ ָּכל אֹ יְ בֶ ָ
וְ הָ ָיה ְ ּבהָ נִ יחַ יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֹתן ְל ָך נַחֲלָ ה
יך נ ֵ
ש ָמיִ ם לֹא ִּת ְׁש ָּכח) :יט( וִ יהֵ י ַּכד יְ נִ יחַ יְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ ְך ִמ ָּכל
ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה ִּת ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲ ָמלֵ ק ִמ ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָ
ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ְך ִמ ְּסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְּבאַ ְר ָעא ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך ָיהֵ ב לָ ְך אַ חֲסָ נָא ְל ֵמ ְיר ַת ּה ִּת ְמחֵ י יָת ּדו ְּכ ָרנָא ַדעֲ ָמלֵ ק ִמ ְּתחוֹ ת
ְׁש ַמ ּיָא לָ א ִּת ִּתנְ ׁ ֵשי:

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

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת כי תצא יום ו'
רש"י
)י( כי תצא וגו' ונשמרת  -שהשטן מקטרג
בשעת הסכנה:
)יא( מקרה לילה  -דיבר הכתוב בהווה :ויצא
אל מחוץ למחנה  -זו מ"ע :ולא יבא אל תוך
המחנה  -זו מצות לא תעשה .ואסור ליכנס
למחנה לויה וכ"ש למחנה שכינה:
)יב( והיה לפנות ערב  -סמוך להערב שמשו
יטבול שאינו טהור בלא הערב השמש:
)יג( ויד תהיה לך  -כתרגומו כמו איש על
ידו :מחוץ למחנה  -חוץ לענן:
)יד( על אזנך  -לבד משאר כלי תשמישך:
אזנך  -כמו כלי זיינך :ולא יראה בך -
הקב"ה ערות דבר:
)טז( לא תסגיר עבד  -כתרגומו ד"א אפילו
עבד כנעני של ישראל שברח מחוצה לארץ
לארץ ישראל:
)יח( לא תהיה קדשה  -מופקרת מקודשת
ומזומנת לזנות :ולא יהיה קדש  -מזומן
למשכב זכור ואונקלוס תרגם לא תהא אתתא
מבנת ישראל לגבר עבדא שאף זו מופקרת
לבעילת זנות היא מאחר שאין קדושין תופסין
לו בה שהרי הוקשו לחמור שנאמר שבו לכם
פה עם החמור עם הדומה לחמור ולא יסב
גברא מבני ישראל אתתא אמתא שאף הוא
נעשה קדש על ידה שכל בעילותיו בעילות
זנות שאין קדושין תופסין לו בה:
)יט( אתנן זונה  -נתן לה טלה באתננה פסול
להקרבה :ומחיר כלב  -החליף שה בכלב :גם
שניהם  -לרבות שנוייהם כגון חטים ועשאן
סלת:
)כ( לא תשיך  -אזהרה ללוה שלא יתן רבית
למלוה .ואח"כ אזהרה למלוה את כספך לא
תתן לו בנשך:
)כא( לנכרי תשיך  -ולא לאחיך לאו הבא
מכלל עשה עשה לעבור עליו בשני לאוין
ועשה:
)כב( לא תאחר לשלמו  -שלשה רגלים
ולמדוהו רבותינו מן המקרא:
)כד( מוצא שפתיך תשמור  -ליתן עשה על
לא תעשה:

)כה( כי תבא בכרם רעך  -בפועל הכתוב
מדבר:
ואל כליך לא תתן  -מכאן שלא דברה תורה
אלא בשעת הבציר בזמן שאתה נותן לכליו של
בעל הבית אבל אם בא לעדור ולקשקש אינו
אוכל :כנפשך  -כמה שתרצה :שבעך  -ולא
אכילה גסה:
)כו( כי תבא בקמת רעך .אף זו בפועל
הכתוב מדבר:
)א( כי מצא בה ערות דבר  -מצוה עליו
לגרשה שלא תמצא חן בעיניו )ס"א מצוה שלא
תמצא חן בעיניו(:
)ב( לאיש אחר  -אין זה בן זוגו של ראשון
הוא הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניסה:
)ג( ושנאה האיש האחרון  -הכתוב מבשרו
שסופו לשנאותה ואם לאו קוברתו שנאמר או
כי ימות:
)ד( אחרי אשר הוטמאה  -לרבות סוטה
שנסתרה:
)ה( אשה חדשה  -שהיא חדשה לו ואפילו
אלמנה פרט למחזיר גרושתו :ולא יעבור
עליו  -דבר הצבא :לכל דבר  -שהוא צורך
הצבא לא לספק מים ומזון ולא לתקן דרכים
אבל החוזרים מעורכי המלחמה ע"פ כהן
כגון בנה בית ולא חנכו או ארש אשה ולא
לקחה מספיקין מים ומזון ומתקנין את
הדרכים :יהיה לביתו  -אף בשביל ביתו אם
בנה בית וחנכו ואם נטע כרם וחללו אינו זז
מביתו בשביל צרכי המלחמה :לביתו  -זה
ביתו :יהיה  -לרבות את כרמו :ושמח -
ישמח את אשתו ותרגומו ויחדי ית אתתיה
והמתרגם ויחדי עם אתתיה טועה הוא שאין
זה תרגום של ושמח אלא של ושמח:
)ו( רחים  -היא התחתונה :ורכב  -היא
העליונה :לא יחבל  -אם בא למשכנו על
חובו בב"ד לא ימשכננו בדברים שעושים בהן
אוכל נפש:
)ז( כי ימצא  -בעדים והתראה וכן כל ימצא
שבתורה :והתעמר בו  -אינו חייב עד
שישתמש בו:
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)ח( השמר בנגע הצרעת  -שלא תתלוש
סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת :ככל
אשר יורו אתכם  -אם להסגיר אם להחליט
אם לטהר:
)ט( זכור את אשר עשה וגו' למרים  -אם
באת להזהיר שלא תלקה בצרעת אל תספר
לשון הרע זכור העשוי למרים שדברה באחיה
ולקתה בנגעים:
)י( כי תשה ברעך  -תחוב בחבירך :משאת
מאומה  -חוב של כלום:
)יב( לא תשכב בעבטו  -לא תשכב ועבוטו
אצלך:
)יג( כבוא השמש  -אם כסות לילה הוא ואם
כסות יום החזירהו בבקר וכבר כתוב בואלה
המשפטים עד בא השמש תשיבנו לו כל היום
תשיבנו לו וכבא השמש תקחנו :וברכך  -ואם
אינו מברכך מכל מקום ולך תהיה צדקה:
)יד( לא תעשוק שכיר  -והלא כבר כתוב
אלא לעבור על האביון בב' לאוין לא תעשוק
שכר שכיר שהוא עני ואביון ועל העשיר כבר
הוזהר לא תעשוק את רעך :אביון  -התאב
לכל דבר :מגרך  -זה גר צדק :בשעריך  -זה
גר תושב האוכל נבילות :אשר בארצך -
לרבות שכר בהמה וכלים:
)טו( ואליו הוא נושא את נפשו  -אל השכר
הזה הוא נושא את נפשו למות עלה בכבש
ונתלה באילן :והיה בך חטא  -מ"מ אלא
שממהרין ליפרע ע"י הקורא:
)טז( לא יומתו אבות על בנים  -בעדות בנים
וא"ת בעון בנים כבר נאמר איש בחטאו
יומתו אבל מי שאינו איש מת בעון אביו
והקטנים מתים בעון אבותם בידי שמים:
)יז( לא תטה משפט גר יתום  -ועל העשיר
כבר הוזהר לא תטה משפט ושנה בעני
לעבור עליו בשני לאוין לפי שנקל להטות
משפט עני יותר משל עשיר לכך הזהיר ושנה
עליו :לא תחבל  -שלא בשעת הלואה:
)יח( וזכרת  -ע"מ כן פדיתיך לשמור חוקותי
אפילו יש חסרון כיס בדבר:
)יט( ושכחת עומר  -ולא גדיש מכאן אמרו
עומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה:
בשדה  -לרבות שכחת קמה ששכח מקצתה

מלקצור :לא תשוב לקחתו  -מכאן אמרו
שלאחריו שכחה שלפניו אינו שכחה שאינו
בבל תשוב :למען יברכך  -ואע"פ שבאת לידו
שלא במתכוין ק"ו לעושה במתכוין אמור
מעתה נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס
בה הרי הוא מתברך עליה:
)כ( לא תפאר  -לא תטול תפארתו ממנו
מכאן שמניחין פאה לאילן :אחריך  -זו
שכחה:
)כא( לא תעולל .אם מצאת בו עוללת לא
תקחנה ואיזו היא עוללת כל שאין לה לא
כתף ולא נטף יש לה אחד מהם הרי היא
לבעל הבית וראיתי בגמרא ירושלמית איזו
היא כתף פסיגין זה על גב זה .נטף אלו
התלויות בשדרה ויורדות:
)א( כי יהיה ריב  -סופם להיות נגשים אל
המשפט אמור מעתה אין שלום יוצא מתוך
מריבה מי גרם ללוט לפרוש מן הצדיק הוי
אומר זו מריבה :והרשיעו את הרשע  -יכול
כל המתחייבין בדין לוקין ת"ל והיה אם בן
הכות הרשע פעמים לוקה פעמים אינו לוקה
ומי הוא הלוקה למוד מן הענין .לא תחסום
שור בדישו .לאו שלא נתק לעשה:
)ב( והפילו השופט  -מלמד שאין מלקין אותו
לא עומד ולא יושב אלא מוטה :לפניו כדי
רשעתו  -ולאחריו כדי שתים מכאן אמרו
מלקין אותו שתי ידות מלאחריו ושליש
מלפניו :במספר  -ואינו נקוד במספר למד
שהוא דבוק לומר במספר מ' ולא מ' שלמים
אלא מנין שהוא סכום ומשלים לארבעים והם
מ' חסר אחת:
)ג( לא יוסיף  -מכאן אזהרה למכה את
חבירו :ונקלה אחיך  -כל היום קוראו רשע
ומשלקה קראו אחיך:
)ד( לא תחסום שור בדישו  -דבר הכתוב
בהווה וה"ה לכל בהמה חיה ועוף העושים
במלאכה שהיא בדבר מאכל א"כ למה נאמר
שור להוציא את האדם :בדישו  -יכול יחסמנו
מבחוץ ת"ל לא תחסום שור מ"מ .ולמה
נאמר דיש לומר לך מה דיש מיוחד דבר שלא
נגמרה מלאכתו )למעשר ולחלה( וגידולו מן
הארץ אף כל כיוצא בו יצא החולב והמגבן
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והמחבץ שאין גידולו מן הארץ יצא הלש
והמקטף שנגמרה מלאכתו לחלה יצא הבודל
בתמרים ובגרוגרות שנגמרה מלאכתן למעשר:
)ה( כי ישבו אחים יחדו  -שהיתה להם ישיבה
אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה
בעולמו :יחדו  -המיוחדים בנחלה פרט
לאחיו מן האם :ובן אין לו  -עיין עליו בן או
בת או בן הבן או בת הבן )או בן הבת( או בת
הבת:
)ו( והיה הבכור  -גדול האחים הוא מייבם
אותה :אשר תלד  -פרט לאיילונית שאינה
יולדת :יקום על שם אחיו  -זה שייבם את
אשתו יטול נחלת המת בנכסי אביו :ולא
ימחה שמו  -פרט לאשת סריס ששמו מחוי:
)ז( השערה  -כתרגומו לתרע בית דינא:
)ח( ועמד  -בעמידה )ספרי( )וע' תוספות
יבמות ק"ג ד"ה בין עומד וכו' שהביאו
הספרי פירשו דהיינו לכתחלה( :ואמר -
בלשון הקודש ואף היא דבריה בלשון הקודש:
)ט( וירקה בפניו  -על גבי קרקע :אשר לא
יבנה  -מכאן למי שחלץ שלא יחזור וייבם
דלא כתיב אשר לא בנה אלא אשר לא יבנה
כיון שלא בנה שוב לא יבנה:
)י( ונקרא שמו וגו'  -מצוה על כל העומדים
שם לומר חלוץ הנעל:
)יא( כי ינצו אנשים  -סופן לבא לידי מכות
כמו שנאמר מיד מכהו אין שלום יוצא מתוך
ידי מצותא:
)יב( וקצתה את כפה  -ממון דמי בשתו הכל
לפי המבייש והמתבייש או אינו אלא ידה
ממש נאמר כאן לא תחוס ונאמר להלן

נביא

בעדים זוממין לא תחוס מה להלן ממון אף
כאן ממון:
)יג( גדולה וקטנה  -גדולה כשמכחשת את
הקטנה שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר
בקטנה:
)יד( לא יהיה לך  -אם עשית כן לא יהיה לך
כלום :אבן ואבן  -משקלות:
)טו( אבן שלמה וצדק יהיה לך  -אם עשית
כן יהיה לך הרבה:
)יז( זכור את אשר עשה לך  -אם שקרת
במדות ובמשקלות הוי דואג מגרוי האויב
שנאמר מאזני מרמה תועבת ה' וכתיב בתריה
בא זדון ויבא קלון:
)יח( אשר קרך בדרך  -לשון מקרה .ד"א
לשון קרי וטומאה .שהיה מטמאן במשכב
זכור .ד"א לשון קור וחום צננך והפשירך
מרתיחתך שהיו העובדי כוכבים יראים
להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום
לאחרים משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה
יכולה לירד בתוכה בא בן בליעל אחד קפץ
וירד לתוכה אע"פ שנכוה הקרה אותה בפני
אחרים :ויזנב בך  -מכת זנב חותך מילות
וזורק כלפי מעלה :כל הנחשלים אחריך -
חסרי כח מחמת חטאם שהיה הענן פולטן:
ואתה עיף ויגע  -עיף בצמא דכתיב ויצמא
שם העם למים וכתיב אחריו ויבא עמלק:
ויגע  -בדרך :ולא ירא  -עמלק :אלהים -
מלהרע לך:
)יט( תמחה את זכר עמלק .מאיש ועד אשה
מעולל ועד יונק משור ועד שה שלא יהא שם
עמלק נזכר אפילו על הבהמה לומר בהמה זו
משל עמלק היתה:

– ישעיה פרק נד'

הֲלי לֹא חָ לָ ה ִּכי ַר ִּבים ְּבנֵי ׁשוֹ ֵמ ָמה ִמ ְּבנֵי
)א( ָרנִּ י עֲ קָ ָרה לֹא יָלָ ָדה ּ ִפצְ ִחי ִר ּנָה וְ צַ ִ
ְ
ְ
ַטו אַ ל
יבי ְמקוֹ ם אָ הֳ לֵ ך וִ ִ
הוָ ה) :ב( הַ ְר ִח ִ
עולָ ה אָ ַמר יְ ֹ
יריעוֹ ת ִמ ְׁש ְּכנוֹ ַתיִ ך י ּ ּ
ְב ּ
יתד ַֹתיִ ְך חַ זּ ִֵקי) :ג( ִּכי י ִָמין ּושְׂ מֹאול ִּת ְפרֹצִ י וְ ְזַר ֵעךְ
ְ
ית ַריִ ך וִ ֵ
יכי ֵמ ָ
ּ ַת ְחשׂ ִכי הַ א ֲִר ִ
יר ִאי ִּכי לֹא ֵתבוֹ ִׁשי וְ אַ ל ִּת ָּכ ְל ִמי ִּכי
יבו) :ד( אַ ל ִּת ְ
ּגוֹ יִ ם יִ ָ
יר ׁש וְ ָע ִרים נְ ׁ ַש ּמוֹ ת יוֹ ִׁש ּ
ְ
ְ
נותיִ ך לֹא ִתזְ ְּכ ִרי עוֹ ד) :ה( ִּכי
לומיִ ך ִּת ְׁש ָּכ ִחי וְ חֶ ְר ּ ַפת אַ ְל ְמ ּ ַ
ירי ִּכי ֹב ׁ ֶשת עֲ ּ ַ
לֹא ַת ְח ּ ִפ ִ
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ֹבעֲ לַ יִ ְך ֹע ַ ׂשיִ ְך יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁשמוֹ וְ ֹגאֲ לֵ ְך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל ֱאלֹהֵ י כָ ל הָ אָ ֶרץ יִ ּקָ ֵרא:
עורים ִּכי ִת ּ ָמאֵ ס אָ ַמר
רוחַ ְק ָראָ ְך יְ הֹוָ ה וְ אֵ ׁ ֶשת נְ ּ ִ
צובַ ת ּ
זובָ ה וַעֲ ּ
)ו( ִּכי ְכ ִא ּ ׁ ָשה עֲ ּ
ְ
ְ
וב ַרח ֲִמים גְּ ד ִֹלים אֲקַ ְּבצֵ ך) :ח( ְּב ׁ ֶשצֶ ף קֶ צֶ ף
אֱ לֹהָ יִ ְך) :ז( ְּב ֶרגַ ע קָ טֹן עֲ ז ְַב ִּתיך ּ ְ
ובחֶ סֶ ד עוֹ לָ ם ִרחַ ְמ ִּת ְ
יך אָ ַמר ּגֹאֲלֵ ְך יְ הֹוָ ה) :ט( ִּכי ֵמי נֹחַ
ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי פָ נַי ֶרגַ ע ִמ ּ ֵמ ְך ּ ְ
זֹאת ִלי אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ֵמעֲ ֹבר ֵמי ֹנחַ עוֹ ד ַעל הָ אָ ֶרץ ּ ֵכן נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ִמ ְ ּקצֹף ָעלַ יִ ְך
ָמוש
מוטֶ ינָה וְ חַ ְס ִ ּדי ֵמ ִא ּ ֵת ְך לֹא י ּ ׁ
ומגְּ ָער ָּב ְך) :י( ִּכי הֶ הָ ִרים י ּ ׁ
ִּ
ָמוש ּו וְ הַ גְּ בָ עוֹ ת ְּת ּ
ְ
ֲמך יְ הֹוָ ה:
מוט אָ ַמר ְמ ַרח ֵ
ְּ
וב ִרית ְׁשלוֹ ִמי לֹא ָת ּ

משנה

 -נגעים פרק ה'

חוץ ִמזֶּה ,וְ עוֹ ד אַ חֵ ר .וְ אֵ יזֶה ,זֶה ִמי ׁ ֶשהָ יְ ָתה בוֹ
)א( ָּכל ְספֵ ק נְ גָ ִעים ָטהוֹ רּ ,
בוע וַ הֲ ֵרי ִהיא ַּכ ּ ֶסלַ ע ,סָ פֵ ק ׁ ֶש ִהיא ) ִהיא( סָ פֵ ק
יר ּהְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס וְ ִה ְסגִּ ָ
ׁ ֶשאַ חֶ ֶרת ָּבאָ ה ַת ְח ּ ֶתיהָ ָ ,ט ֵמא:
רע"ב ) -א( כל ספק נגעים חוץ מזה -
דספק בהרת קדמה ,ספק שער לבן קדם :הרי
היא כסלע  -נעשית רחבה וגדולה כסלע:
ספר שהיא היא  -וראויה להחליט שהרי

פשה :ספק שאחרת באה תחתיה  -והראשונה
הלכה וראויה להסגיר ,דאין פשיון מטמא
בתחלה :טמא  -ומחליטו:

וב ִפשְׂ יוֹ ן,
ש ָער לָ בָ ן ,וְ כֵ ן ְּב ִמ ְחיָה ּ ְ
ש ָער לָ בָ ן ,הָ לַ ְך ֵ ׂש ָער לָ בָ ן וְ חָ זַר ֵ ׂ
)ב( הֶ ְח ִליטוֹ ְּב ֵ ׂ
טור ,ה ֲֵרי ִהיא ְּכמוֹ
אשוֹ ןְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
בוע ִר ׁ
ַּב ְּת ִח ָּלה ְּבסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
בוע ׁ ֵשנִ יְ ,לאַ חַ ר הַ ּ ְפ ּ
ׁ ֶשהָ יְ ָתה .הֶ ְח ִליטוֹ ְּב ִמ ְחיָה וְ הָ ְלכָ ה הַ ּ ִמ ְחיָה וְ חָ זְ ָרה הַ ּ ִמ ְחיָה .וְ כֵ ן ְּב ֵ ׂש ָער לָ בָ ן
טור ,הֲ ֵרי
אשוֹ ןְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
בוע ִר ׁ
וב ִפשְׂ יוֹ ןַּ ,ב ְּת ִח ָּלהְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
ְּ
בוע ׁ ֵשנִ יְ ,לאַ חַ ר הַ ּ ְפ ּ
ְ
ש ָער
ִהיא ְּכמוֹ ׁ ֶשהָ יְ ָתה .הֶ ְח ִליטוֹ בְ ִפשְׂ יוֹ ן ,הָ לַ ך הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן וְ חָ זַר הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן .וְ כֵ ן ְּב ֵ ׂ
טור ,ה ֲֵרי ִהיא ְּכמוֹ ת
אשוֹ ןְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
בוע ִר ׁ
לָ בָ ןְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
בוע ׁ ֵשנִ יְ ,לאַ חַ ר הַ ּ ְפ ּ
ׁ ֶשהָ יְ ָתה:

רע"ב ) -ב( הלך שער לבן  -שהוחלט
בעבורו :וחזר שער לבן  -אחר תחתיו :וכן
במחיה וכן בפשיון  -או שלא חזר שער לבן,
אלא שנולדה בו מחיה שהיא גם כן סימן
טומאה ,או שפשה הנגע :בתחילה בסוף
שבוע ראשון  -כלומר ,בין שההחלט היה
בתחלה היה בתחילה כשהובא אל הכהן ,בין
בסוף שבוע ראשון ,בין בסוף שבוע שני ,בין
לאחר הפטור כגון שעמד בעיניו שני שבועות
ופטרו ואחר הפטור בא שער לבן והחליטו,

בכל הני גווני אם הלך לו שער לבן וחזר שער
לבן ,או מחיה או פשיון :הרי היא כמות
שהיתה  -כלומר ,נשאר בטומאה כמו שהיה,
הואיל ויש בו סימן טומאה ,אע"פ שאין זה
אותו סימן שהיה בשעת החלט :וחזר הפשיון
וכן בשער לבן  -הא דלא קתני הכא וכן
במחיה ,לפי שכשהלך הפשיון ובאת המחיה,
פעמים שיהיה טהור ,כגון שהמחיה מיעטה
הנגע מכגריס:

הוא שְׂ ַער
)ג( שְׂ ַער ּ ְפקֻ ָ ּדה ,עֲ קַ ְביָא ּ ֶבן ַמהֲלַ ְלאֵ ל ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין .אֵ יזֶה ּ
ש ָער
ּ ְפקֻ ָ ּדהִ ,מי ׁ ֶשהָ יְ ָתה בוֹ ַּבהֶ ֶרת ּובָ ּה ֵ ׂש ָער לָ בָ ן ,הָ ְלכָ ה הַ ַּבהֶ ֶרת וְ ִהנִּ יחָ ה ְל ֵ ׂ
לָ בָ ן ִּב ְמקוֹ מוֹ וְ חָ זְ ָרה ,עֲ קַ ְביָא ּ ֶבן ַמהֲלַ ְלאֵ ל ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטה ֲִרין .אָ ַמר ַר ִּבי
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הוא שְׂ ַער ּ ְפקֻ ָ ּדהִ ,מי ׁ ֶשהָ יְ ָתה בוֹ
הוא טָ הוֹ ר .אֵ יזֶה ּ
עֲ ִקיבָ א ,מוֹ ֶדה אֲנִ י בָ זֶה ׁ ֶש ּ
ימ ּנָה ַּכחֲצִ י גְ ִריס וְ ִהנִּ יחוֹ ְל ֵׂש ָער לָ בָ ן
ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּובָ ּה ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת ,וְ הָ לַ ְך הֵ ֶ
לו אֶ ת ִ ּדבְ ֵרי עֲ קַ ְביָא ,אַ ף ְ ּדבָ ֶר ָ
יך
רו לוֹ ְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ִּב ְּט ּ
ִּב ְמקוֹ ם הַ ַּבהֶ ֶרת וְ חָ זַר .אָ ְמ ּ
אֵ ינָן ְמקֻ יּ ִָמין:
רע"ב ) -ג( שער פקודה  -לשון פקדון,
שהפקידה הבהרת את השער בעור הבשר
והלכה לה :וחכמים מטהרים  -וטעמייהו,

דכתיב והיא הפכה ,שהפכתו היא ולא הפכתו
חברתה :אף דבריך אין מקוימין  -דהאי נמי
טהור .והלכה כחכמים:

)ד( ָּכל ְספֵ ק נְ גָ ִעים ַּב ְּת ִח ָּלה ָטהוֹ רַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא נִ זְ קַ ק לַ ּטֻ ְמאָ הִ .מ ּ ׁ ֶשנִּ זְ קַ ק לַ ּטֻ ְמאָ ה,
או אֵ צֶ ל כּ ֹהֵ ןָּ ,בזֶה ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּובָ זֶה ַּכ ּ ֶסלַ ע,
ְספֵ קוֹ ָט ֵמאֵ ּ .כיצַ דְׁ ,שנַיִ ם ׁ ֶש ָּב ּ
יש
שהֵ ּ ,בין ְּב ִא ׁ
ָדוע ְּבאֵ יזֶה ֵמהֶ ן ּ ָפ ָ ׂ
בוע ָּבזֶה ַּכ ּ ֶסלַ ע ּובָ זֶה ַּכ ּ ֶסלַ ע ,וְ אֵ ינוֹ י ּ ַ
ְּבסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
יש אֶ חָ ד ,טָ ֵמאּ .ובִ ְׁשנֵי
אֶ חָ ד ּ ֵבין ִּב ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשיםָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְּ ,ב ִא ׁ
אֲ נ ִָׁשיםָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -ד( בין באיש אחד  -אע"ג דמה
נפשך יש בו בהרת אחת שפשתה ,אותה
שתחילתה כגריס ועכשיו כסלע ,והיה ראוי
להחליטו ,אפילו הכי הואיל ואינו יודע על
איזה נגע מחליט ,טהור מגזירת הכתוב
דכתיב )ויקרא יג( ואם פשה תפשה בעור
וטימא הכהן אותו ,את הנגע הודאי הוא

מטמא ,ואינו מטמא את הנגע שיש בו ספק:
בין בשני אנשים  -אע"פ שאחד מהם טעון
הסגר שבעת ימים שנית בסוף שבוע ראשון,
והאחר מוחלט ,הואיל ואינו יודע איזה
להסגיר ואיזה להחליט ,שניהם טהורים
מגזרת הכתוב :ר' עקיבא אומר כו'  -ואין
הלכה כר' עקיבא:

או אֵ צֶ ל כּ ֹהֵ ןָּ ,בזֶה ַּבהֶ ֶרת
)ה( ִמ ּ ׁ ֶשנִּ זְ קַ ק לַ ּטֻ ְמאָ הְ ,ספֵ קוֹ ָט ֵמא ּ ֵכיצַ דְׁ ,שנַיִ ם ׁ ֶש ָּב ּ
בוע ָּבזֶה ַּכ ּ ֶסלַ ע וְ עוֹ ד ּובָ זֶה ַּכ ּ ֶסלַ ע וְ עוֹ דְׁ ,שנֵיהֶ ן
ַּכגְּ ִריס ּובָ זֶה ַּכ ּ ֶסלַ עְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
רו
רו ִל ְהיוֹ ת ַּכ ּ ֶסלַ ע וְ כַ ּ ֶסלַ עְׁ ,שנֵיהֶ ן ְט ֵמ ִאיןַ ,עד ׁ ֶשיּ ְַחזְ ּ
ְט ֵמ ִאין .אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשחָ זְ ּ
הוא ׁ ֶשאָ ְמרוִ ,מ ּ ׁ ֶש ּנִ זְ קַ ק לַ ּטֻ ְמאָ הְ ,ספֵ קוֹ ָט ֵמא:
ִל ְהיוֹ ת ַּכגְּ ִריס .זֶה ּ
רע"ב ) -ה( שניהם טמאין  -דבשניהם
פשה :אע"פ שחזרו להיות כסלע  -דהשתא
אחד מהם טהור .הואיל והוזקקו לטומאה,
שניהם טמאים ,דכתיב )שם( וטיהרו הכהן,

גמרא

את הודאי הוא מטהר ,ואינו מטהר את
הספק :עד שיחזרו להיות כגריס  -דהשתא
ודאי שניהם טהורים ,שהפשיון שבעבורו
הוחלט הלך משניהם:

 -נדה דף כה' ע"ב

המפלת סנדל וכו' :תנו רבנן סנדל דומה לדג של ים מתחלתו ולד הוא
אלא שנרצף רבן שמעון בן גמליאל אומר סנדל דומה ללשון של שור
הגדול משום רבותינו העידו סנדל צריך צורת פנים א"ר יהודה אמר
שמואל הלכה סנדל צריך צורת פנים א"ר אדא א"ר יוסף א"ר יצחק סנדל
צריך צורת פנים ואפי' מאחוריו משל לאדם שסטר את חבירו והחזיר פניו
לאחוריו בימי רבי ינאי בקשו לטהר את הסנדל שאין לו צורת פנים אמר
להם ר' ינאי טיהרתם את הוולדות והתניא משום רבותינו העידו סנדל
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צריך צורת פנים אמר רב ביבי בר אביי אמר רבי יוחנן מעדותו של רבי
נחוניא נשנית משנה זו אמר רבי זעירא זכה בה רב ביבי בשמעתיה דאנא
והוא הוינא יתבינן קמיה דרבי יוחנן כי אמרה להא שמעתא וקדם איהו
ואמר וזכה בה למה הזכירו סנדל והלא אין סנדל שאין עמו ולד אי
דאתילידא נקבה בהדיה ה"נ הכא במאי עסקינן דאתיליד זכר בהדיה מהו
דתימא הואיל ואמר רב יצחק בר אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש
מזריע תחלה יולדת נקבה מדהא זכר הא נמי זכר קא משמע לן אימא
שניהם הזריעו בבת אחת האי זכר והאי נקבה:
רש"י על הגמרא
דג של ים  -דג יש בים ושמו סנדל :אלא
שנרצף  -נמעך] :לשון של שור הגדול -
דהיינו פניו טוחות ואע"ג דאוקמינן לעיל
פניו טוחות אין אמו טמאה גבי סנדל ודאי
אמו טמאה לידה )סנדל( דולד שעמו מוכיח
עליו דולד הוא אלא שנימוק ע"י חברו
שדחקו[ :צריך צורת פנים אפי' מאחוריו -
כלומר אפי' אינו אלא מאחוריו הוי ולד:
שסטר  -הכהו על לחיו :משנה זו  -דקתני
צריך צורת פנים מעדותו של רבי נחוניא
נשנית הוא העיד עליה בבית המדרש ויחידאה
היא :זכה בה רב ביבי בשמעתיה  -מזלו
גרם לומר שמועה זו וקדמני שגם אני

זוהר

שמעתיה מר' יוחנן דמעדותו של רבי נחוניא
נשנית ולא זכיתי לאומרה :והלא אין סנדל
שאין עמו ולד  -ובלא סנדל נמי הויא טמאה
לידה :אי דאיתיליד נקבה בהדיה ה"נ  -דלא
היה צריך להזכירו דיש לה ימי טומאה
וטהרה דנקבה שאפילו הוא זכר גמור כי
איכא נקבה בהדיה יושבת לנקבה ימי טומאה
וטהרה ושל זכר מובלעים בתוכן :דאיתיליד
זכר בהדיה  -ומספקי' לסנדל בנקבה ויושבת
שבועיים לטומאה אבל טהרה דנקבה לא
יהבינן לה דדילמא זכר הוא :האי נמי זכר -
ולא תשב אלא לזכר קמ"ל כו':

– ויקהל דף רח' ע"א

ילא וְ ַת ּ ָתאּ .ונְ הוֹ ָרא )נ"א
יהו ְלכ ָֹּלא ,וְ כ ָֹּלא ִא ְתנְ ָטר ְל ֵע ָּ
יוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא ,חֶ ְדוָ ה ִא ּ
חולָ ִקין י ִַּתיר,
ונקודה( ּ ַת ּ ָתאָ ה ַנ ֲה ָרא ְלסַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
ירו ְ ּד ִע ְט ִרין ִׁשבְ ִעין ּ
ילאִּ ,ב ְׁש ִפ ּ
וְ סָ בָ א ְ ּדכָ ל סָ ִבין ִא ְּת ַער:
בוש יְ קָ ר ְּבחֶ ְדוָ ה,
יש ּ ָתא ִּב ְל ּ ׁ
ישא ְמקַ ְ ּד ֵמי ְלבֵ י ְּכנִ ְׁ
ְּכ ֵדין ַּכד סָ ִליק נְ הוֹ ָראַ ,ע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו ְל ַת ּ ָתא,
רוחָ א ְ ּדקַ יְ ּ ָ
ישא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ִמ ְת ַע ְּט ָרן ְּב ִע ְט ָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
ימא ָעלַ יְ ּ
הוא ּ
ילאְּ ,בהַ ּ
הו
תוש ְּבחָ ן ְל ֵע ָּ
תוש ְּבחָ ן ,וְ סַ ְ ּל ִקין ּ ּ ְׁ
ירין וְ ּ ְׁ
ְמ ׁ ַש ְּבחָ ן ְּב ִׁש ִ
ילא ,וְ ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ישא
תון ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּבחֶ ְדוָ הִ ּ ,
הו ַּכח ֲָדאַ ּ .פ ְתחֵ י ִע ָּלאֵ י וְ אַ ְמ ֵרי ,ז ַָּכ ִאין אַ ּ ּ
ומ ְת ַע ְּט ָרן ּ ֻכ ְ ּל ּ
ישיןִ ,מ ְת ַע ְּט ִרין ְּבגִ ינֵיכוֹ ן:
ילין קַ ִ ּד ִׁ
יכו ,וְ כָ ל חֵ ִ
ְּבאַ ְר ָעאּ ְ ,ד ָמ ֵ
אריכוֹ ן ִא ְתעֲ ּ ָטר ָעלַ יְ ּ
נו ִ ּדצְ רוֹ ָרא
הַ אי יוֹ ָמא ,יוֹ ָמא ְ ּד ְׁ
גופָ אְּ ,בגִ ין ְ ּד ׁ ֻש ְל ָט ּ
יהו ,וְ לָ או יוֹ ָמא ְ ּד ּ
נִש ָמ ִתין ִא ּ
ווגָ א )דף ר"ה ע"ב( ח ֲָדא,
יהו ,וְ קַ יְ ָ
הו ְּבזִ ּ ּ
ימן ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ ּדנִ ְׁש ָמ ִתין ִא ּ
ישא:
ירא ִע ָּלאָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
רוחָ א יְ ֵת ָ
ְּב ִע ְט ָרא ְ ּד ּ
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הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק י'
)י( הקורע כדי לתפור שתי תפירות על מנת לתפור שתי תפירות חייב אבל הקורע
להפסידה פטור מפני שהוא מקלקל הקורע בחמתו או על מת שהוא חייב לקרוע עליו
חייב מפני שמיישב את דעתו בדבר זה וינוח יצרו והואיל וחמתו שוכבת בדבר זה הרי
הוא כמתקן וחייב והפותח בית הצואר בשבת חייב:
)יא( המדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים וכיוצא בו הרי זה תולדת תופר וחייב
וכן המפרק ניירות דבוקין או עורות דבוקין ולא נתכוין לקלקל בלבד הרי זה תולדת
קורע וחייב:

: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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