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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום א'
תורה -

דברים פרק כו'

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ָשבְ ּ ָת
יך ֹנ ֵתן ְל ָך ַנחֲלָ ה וִ ִיר ְׁש ּ ָת ּה וְ י ׁ ַ
)א( וְ הָ יָה ִּכי ָתבוֹ א אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ָ
ָ
ה) :א(
ָּב ּה) :א( וְ הָ ָיה ִּכי ָתבוֹ א אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך נֹתֵ ן ְלך ַנחֲלָ ה וִ ִיר ְׁש ּ ָת ּה וְ ָי ׁ ַש ְב ּ ָת ָּב ּ
יתב ַּב ּה:
אֲרי ֵתעוּל ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך אַ חֲסָ נָא וְ ֵת ְר ַת ּה וְ ֵת ֵ
וִ יהֵ י ֵ

ֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך
אֲשר ּ ָת ִביא ֵמאַ ְרצְ ָך א ׁ ֶ
אשית ָּכל ּ ְפ ִרי הָ ֲא ָד ָמה ׁ ֶ
)ב( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ֵמ ֵר ִׁ
ָ
אֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ יך ְל ׁ ַש ּ ֵכן ְׁשמוֹ
ֹתן לָ ְך וְ ַ ׂש ְמ ּ ָת בַ ּטֶ נֶא וְ הָ לַ ְכ ּ ָת אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
נ ֵ
יך נֹתֵ ן לָ ךְ
אשית ָּכל ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר ּ ָת ִביא מֵ אַ ְרצְ ָך אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ָׁ
שם) :ב( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ֵמ ֵר ִׁ

ֲשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יש ָּכל
שם) :ב( וְ ִת ּ ַסב ֵמ ֵר ׁ
יך ְל ׁ ַש ּ ֵכן ְׁשמוֹ ׁ ָ
ש ְמ ּ ָת בַ ּטֶ נֶא וְ הָ לַ ְכ ּ ָת אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
וְ ַ ׂ
ְ
ְ
ִא ָּבא ְדאַ ְר ָעא ִ ּדי ָת ֵעל ֵמאַ ְר ָע ְך ִדי יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָהֵ ב לָ ְך ו ְּת ׁ ַשוֵי בַ סַ ָּלא ו ְּתהַ ך ְלאַ ְת ָרא ִ ּדי יִ ִּת ְר ֵעי יְ ָי אֱלָ הָ ך ְלאַ ְׁש ָראָ ה
ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה ּ ַת ּ ָמן:

אֲשר יִ ְהיֶה ַּביּ ִָמים הָ הֵ ם וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ִה ּגַ ְד ִּתי הַ ּיוֹ ם לַ יהֹוָ ה
את אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן ׁ ֶ
)ג( ּובָ ָ
אֱ לֹהֶ ָ
את אֶ ל
נו) :ג( ּובָ ָ
אֲשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ ֲאב ֵ
אתי אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
יך ִּכי בָ ִ
ינו לָ ֶתת לָ ּ
ֹת ּ

הַ כּ ֹהֵ ן אֲ ׁ ֶשר יִ ְהיֶה ַּביּ ִָמים הָ הֵ ם וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לָ יו ִה ּגַ ְד ִּתי הַ ּיוֹ ם לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אתי אֶ ל
יך ִּכי בָ ִ
ימר לֵ ּה
יתי ְלוַ ת ַּכהֲ נָא ִ ּדי יְ הֵ י ְּביוֹ ַמ ּיָא הָ ִא ּנוּן וְ ֵת ַ
נו) :ג( וְ ֵת ֵ
ינו לָ ֶתת לָ ּ
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ֹב ֵת ּ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך א ֲֵרי ַע ִ ּלית ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי קַ יִ ּים יְ ָי לַ אֲ בָ הָ ָתנָא ְל ִמ ּ ַתן לָ נָא:
ֵיתי יוֹ ָמא ֵדין ָ
חַ ּו ִ

)ד(

וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּטֶ נֶא ִמיּ ֶָד ָך וְ ִהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵי ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:

הַ ּטֶ נֶא ִמיָ ּ ֶד ָך וְ ִהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵי ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
אֱלָ הָ ְך:

)ד( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן
קֳדם ַמ ְד ְּבחָ א ַ ּדיְ ָי
יד ְך וְ י ְַח ִתנ ֵּה ָ
)ד( וְ יִ ּ ַסב ַּכהֲ נָא סַ ָּלא ִמ ָ

ית וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך אֲ ַר ּ ִמי אֹ בֵ ד אָ ִבי וַ יּ ֵֶרד ִמצְ ַריְ ָמה וַ יָּגָ ר ׁ ָשם
)ה( וְ ָענִ ָ
ית וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יךָ
צום וָ ָרב) :ה( וְ ָענִ ָ
ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט וַ יְ ִהי ׁ ָשם ְלגוֹ י ּגָ דוֹ ל ָע ּ
צום וָ ָרב) :ה(
א ֲַר ּ ִמי אֹ בֵ ד אָ ִבי וַ ֵ ּי ֶרד ִמצְ ַריְ ָמה וַ יָּגָ ר ׁ ָשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט וַ יְ ִהי ׁ ָשם ְלגוֹ י ּגָ דוֹ ל ָע ּ
ימר קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך לָ בָ ן אֲ ַר ּ ָמאָ ה ָּב ָעא ְלאוֹ בָ ָדא יָת אַ ָּבא וּנְ חַ ת ְל ִמצְ ַריִ ם וְ ָדר ּ ַת ּ ָמן ְּב ַעם זְ ֵער וַ הֲ וָ ה
וְ ָת ֵתיב וְ ֵת ַ
ַת ּ ָמן ְל ַעם ַרב ּ ַת ִ ּקיף וְ סַ גִּ י:

ינו עֲ ֹב ָדה קָ ׁ ָשה:
נו ָעלֵ ּ
נונו וַ יִ ּ ְּת ּ
נו הַ ּ ִמצְ ִרים וַ יְ ַע ּ ּ ּ
עו אֹ ָת ּ
)ו( וַ יּ ֵָר ּ
יש ּו לָ נָא ִמצְ ַריִ ם
שה) :ו( וְ אַ ְב ִא ׁ
ינו עֲ ֹב ָדה קָ ׁ ָ
נו ָעלֵ ּ
נונו וַ יִ ּ ְּת ּ
הַ ּ ִמצְ ִרים וַ יְ ַע ּ ּ ּ

)ו(

נו
עו אֹ ָת ּ
וַ יּ ֵָר ּ

וְ ַענְּ ָינָא וִ יהָ ב ּו עֲ לָ נָא

ּ ָפ ְלחָ ָנא קַ ְׁשיָא:

רש"י
)א( והיה כי תבוא וגו' וירשתה וישבת בה -
מגיד שלא נתחייבו בבכורים עד שכבשו את
הארץ ושלא נתחייבו בבכורים עד שכבשו את
הארץ וחלקוה:
)ב( מראשית  -ולא כל ראשית שאין כל
הפירות חייבין בבכורים אלא ז' המינין בלבד
נאמר כאן ארץ ונאמן להלן ארץ חטה
ושעורה וגו' מה להלן מז' המינין שנשתבחה
בהן ארץ ישראל אף כאן שבח ארץ ישראל
שהן ז' המינין :זית שמן  -זית אגורי ששמנו
אגור בתוכו :ודבש  -הוא דבש תמרים:
מראשית  -אדם יורד לתוך שדהו ורואה

תאנה שבכרה כורך עליה גמי לסימן ואומר
הרי זה בכורים:
)ג( אשר יהיה בימים ההם  -אין לך אלא
כהן שבימיך כמו שהוא :ואמרת אליו -
שאינך כפוי טובה :הגדתי היום  -פעם אחת
בשנה ולא שתי פעמים:
)ד( ולקח הכהן הטנא מידך  -להניף אותו.
כהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף:
)ה( וענית  -לשון הרמת קול :ארמי אובד
אבי  -מזכיר חסדי המקום ארמי אובד אבי
לבן בקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב
ובשביל שחשב לעשות חשב לו המקום כאילו
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום א'
עשה שבעובדי כוכבים חושב להם הקב"ה
מחשבה כמעשה :וירד מצרימה  -ועוד

נביא

אחרים באו עלינו לכלותנו שאחרי זאת ירד
יעקב למצרים :במתי מעט  -בשבעים נפש:

– ישעיה ס' א'-ו'

וכבוֹ ד יְ הֹוָ ה ָעלַ יִ ְך ז ָָרח:
קומי אוֹ ִרי ִּכי בָ א אוֹ ֵר ְך ּ ְ
ִּ

)א (
זמן פורקניך ויקרא דיי עלך יתגלי:

)א( קומי אנהרי ירושלם ארי מטא

ֹש ְך יְ כַ ּ ֶסה אֶ ֶרץ וַ עֲ ָרפֶ ל ְלאֻ ּ ִמים וְ ָעלַ יִ ְך יִ זְ ַרח יְ הֹוָ ה ּוכְ בוֹ דוֹ ָעלַ יִ ְך
)ב( ִּכי ִה ּנֵה הַ ח ׁ ֶ
י ֵָראֶ ה) :ב( ארי הא חשוכא יחפי ארעא וקבלא למלכותא וביך ישרי שכנתא דיי ויקרה עלך יתגלי:
ְ
ומלָ ִכים ְלנֹגַ הּ ז ְַרחֵ ך) :ג( ויהכון עממין לנהוריך ומלכיא לקבל
כו גוֹ יִ ם ְלאוֹ ֵר ְך ּ ְ
)ג( וְ הָ ְל ּ
זהוריך:

ובנ ַֹתיִ ְך ַעל
או ּ ְ
)ד( שְׂ ִאי סָ ִביב ֵעינַיִ ְך ּ ְ
או לָ ְך ָּבנַיִ ְך ֵמ ָרחוֹ ק ָי ֹב ּ
צו בָ ּ
ור ִאי ּ ֻכ ָּלם נִ ְק ְּב ּ
מנָה) :ד( זקופי ירושלם סחור סחור עינך וחזי כל בני עם גלותך דמתכנשין ואתן לגויך בנך
צַ ד ּ ֵתאָ ַ
מרחיק ייתון ובנתך על גססין יתנסבן:

ֹאו
)ה( אָ ז ִּת ְר ִאי וְ נָהַ ְר ְּת ּופָ חַ ד וְ ָרחַ ב ְלבָ בֵ ְך ִּכי יֵהָ פֵ ְך ָעלַ יִ ְך הֲמוֹ ן יָם חֵ יל ּגוֹ יִ ם ָיב ּ
ְ
לָ ך) :ה( בכן תחזין ותנהרין ותדחלין ויפתי לביך בדחלת חטאין ארי יתחליף ליך עותר מערבא נכסי פלחי
כוכביא יתעלון לגויך:

ולבוֹ נָה
ֹאו זָהָ ב ּ ְ
)ו( ִׁש ְפ ַעת גְּ ַמ ִ ּלים ְּתכַ ּ ֵס ְך ִּב ְכ ֵרי ִמ ְדיָן וְ ֵעיפָ ה ּכ ָֻּלם ִמ ּ ְׁשבָ א ָיב ּ
רו) :ו( שירת ערבאי תחפי סחרניך הוגני מדין והולד כולהון משבא
או ּ ְ
ות ִהלּ וֹ ת יְ הֹוָ ה יְ בַ ּ ֵ ׂש ּ
יִ ּ ָ ׂש ּ
ייתון דהב ולבונה יהון טעינין ודאתן עמהון בתושבחתא דיי יהון משתען:

רש"י
)ד( על צד תאמנה  -על גססין ,כסלים של
מלכים תהיינה אמונות:
)ה( אז תראי ונהרת  -בכן תחזין ותנהרין.
ופחד ורחב לבבך  -ויתמה וירחב לבך .כי
יהפך עליך המון ים  -ארי יתחלף ליך עותר
מערבא .חיל גוים  -נכסי דפלחי כוכביא:

כתובים

)ו( שפעת  -רוב .בכרי מדין  -הוגני מדין
הם גמלים בחורים וכן בכרה קלה )ירמיה ב(.
ועיפה  -גם הם מבני מדין עיפה ועפר
)בראשית כה(:

 -תהילים פרק ח' ז'-י' פרק ט' א'  -ב'

הו ְּב ַמעֲ ֵ ׂשי י ֶָד ָ
יך כּ ֹל ׁ ַש ּ ָתה ַתחַ ת ַרגְ לָ יו:
)ז( ּ ַת ְמ ִׁשילֵ ּ

)ז( אשלטתיה בעובדי ידך כולא שויתא

תחות רגלוי:

ש ָדי:
)ח( ֹצנֶה וַ אֲלָ ִפים ּ ֻכ ָּלם וְ גַ ם ַּבהֲמוֹ ת ָ ׂ
ודגֵ י הַ יָּם עֹבֵ ר אָ ְרחוֹ ת י ּ ִַמים:
)ט( צִ ּפוֹ ר ׁ ָש ַמיִ ם ּ ְ

)ח( עאן ותורי כולהון ולחוד בעירי חקלא:
)ט( צפרי שמיא ונוני ימא ולויתן דחליף

אסרטי ימא:

ֵינו ָמה אַ ִ ּדיר ִׁש ְמ ָך ְּבכָ ל הָ אָ ֶרץ:
יְ הֹוָ ה אֲ ֹדנ ּ

) י(
בכולא ארעא:

)י( יי אלהא רבוננא כמה תליל ומשבח שמך
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום א'
מות לַ ּ ֵבן ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד:
)א( לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ַעל ּ

)א( לשבחא על מיתותא דגברא די נפק מבני משריתא

תושבחתא לדוד:

אוֹ ֶדה יְ הֹוָ ה ְּבכָ ל ִל ִּבי אֲ סַ ּ ְפ ָרה ָּכל נִ פְ ְלאוֹ ֶת ָ
יך:

)ב(
כולהון פרישותך:

)ב( אשבח קדם יי בכל לבי אשתעי

רש"י
)ח( צנה ואלפים  -צאן ובקר כמו )דברים כה(
שגר אלפיך ,צנה לשון פעולה הוא כמו
)במדבר לב( וגדרות לצנאכם ,אוביילדי"ץ
בלעז ,יש מדרשי אגדה ואינם מתיישבין לפי
המקראות:
)א( על מות לבן  -יש פותרין על מות לבן
על מת בנו אבשלום ולא יתכן פתרונו מפני
אומ' לבן ולא אמר הבן ואין לו במזמור עדות
וזכרון לאמץ זה הפתרון ויש פותרין על מות
לבן נבל ואף זה לא יתכן להפוך את השם ואין
במזמור זכרונו )סא"א( וראיתי במסורה
הגדולה שהיא תיבה אחת שהרי חיבר לה
)תהלים מח( והוא ינהגנו עלמות פתרו מנחם
ודונש מה שפתרו ואינו נראה בעיני ,וראיתי
בפסיקת' שהענין מדבר בעמלק גערת גוים
שמם מחית ואומר אני למנצח על מות לבן
שיר זה לעתיד לבא כשיתלבן ילדותן ושחרותן

משנה

של ישראל ותגלה צדקתם ותקרב ישועתם
שימחה עמלק וזרעו ,עלמות ילדות ,לבן כמו
ללבן ,ומנחם פתר עלמות לבן ,נגינות ללמד
וכה פתרונו למנצח על מות לבן למשורר
נגינות ללמד ,ויהי לבן כמו להבין ולבונן,
עלמות ע"ש כלי שיר ששמו עלמות כמו
שאמר )תהלים מו( על עלמות שיר ודונש
פתר לבן שם אדם שהי' שמו לבן שהי' נלחם
בדוד בימים ההם ומה שהוא אומר גערת
גוים אבדת רשע הרשע הזה הוא לבן ההורג
עם נקיים ואע"פ שאין אתה רואה במקום
אחר אדם שהי' שמו לבן רק במקום הזה כן
אתה מוצא בשמות אחרים שאינן נכתבים
במקרא רק פעם א':
)ב( כל נפלאותיך  -גאולה האחרונה ששקולה
כנגד כל הנסים כמו שנאמ' )ירמי' טז( לא
יאמר עוד חי ה' אשר העלה וגו':

 -תרומות פרק ז'

רומה ֵמזִ ידְ ,מ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ּקֶ ֶרן וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁש.
)א( ָּהאוֹ כֵ ל ְּת ּ ָ
לומין חֻ ִ ּליןִ ,אם ָרצָ ה הַ כּ ֹהֵ ן ִל ְמחוֹ ל ,מוֹ חֵ ל:
הַ ּ ַת ְׁש ּ ִ
רע"ב ) -א( האוכל תרומה מזיד  -בלא
התראה ,דאילו אתרו ביה ,לוקה ואינו משלם.
ואף על גב דבלא התראה חייב מיתה בידי
שמים ,אינה פוטרת מן התשלומין :ואינו
משלם את החומש  -דלא חייבה תורה חומש
אלא לאוכל תרומה בשגגה :התשלומין חולין

 דתשלומין דשוגג בלבד קרינהו רחמנאקודש ,כדכתיב ונתן לכהן את הקודש אבל
תשלומין דמזיד חולין הן והואיל והן חולין אם
רצה הכהן למחול מוחל ,מה שאין כן
בתשלומין של שוגג שאם רצה למחול אינו
מוחל מפני שהן קודש:

רע"ב ) -ב( בת כהן שנשאת לישראל -
ואסורה לאכול בתרומה :משלמת את הקרן -

כדין גוזל את חבירו אבל לא חומש ,דכהנת
היא וכתיב )ויקרא כב( וכל זר לא יאכל קודש,
יצאה זאת שאינה זרה ואפשר לה שתשוב לבית

רומהְ ,מ ׁ ַש ֶּל ֶמת אֶ ת הַ ּקֶ ֶרן
)ב( ַּבת כּ ֹהֵ ן ׁ ֶשנִּ ּ ֵ ׂשאת ְליִ שְׂ ָראֵ ל וְ אַ חַ ר ָּכ ְך אָ ְכלָ ה ְת ּ ָ
סולין,
שאת ְלאֶ חָ ד ִמ ָּכל הַ ּ ְפ ּ ִ
ית ָת ּה ִּבשְׂ ֵרפָ ה .נִ ּ ֵ ׂ
ומ ָ
וְ אֵ ינָהּ ְמ ׁ ַש ֶּל ֶמת אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁשִ ּ .
ית ָת ּה ְּבחֶ נֶקִּ .דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,זוֹ
ומ ָ
ְמ ׁ ַש ֶּל ֶמת קֶ ֶרן וָ ח ֶֹמ ׁשִ ּ .
ית ָתן ִּבשְׂ ֵרפָ ה:
ומ ָ
ֹמ ׁשִ ּ ,
וְ זוֹ ְמ ׁ ַש ְ ּלמוֹ ת אֶ ת הַ ּקֶ ֶרן וְ אֵ ינָן ְמ ׁ ַש ְ ּלמוֹ ת אֶ ת הַ ח ֶ
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום א'
אביה כנעוריה ותהא מותרת לאכול בתרומה:
ומיתתה בשריפה  -אם זנתה תחת בעלה
ישראל ,כדכתיב )שם כא( ובת איש כהן כי
תחל לזנות וגו ,כל שהיא בת כהן לא שנא
אשת כהן ולא שנא אשת ישראל ,באש תשרף:
נשאת לאחד מכל הפסולים  -כגון חלל נתין
וממזר .משלמת קרן וחומש ,שהרי נתחללה
בביאתו ואינה ראויה עוד לאכול בתרומה
והרי היא כזרה :ומיתתה בחנק  -דכתיב ובת

איש כהן כי תחל לזנות ,מי שראויה לחזור
לבית אביה אלמלא זנות זה ,היא בשריפה,
יצתה נבעלת לפסול לה ,שאינה ראויה לחזור
לבית אביה שזו אינה בשריפה :וחכמים
אומרים וכו'  -דלא הויא זרה עד שתהא זרה
מתחילתה ועד סופה ,וזו הואיל וכבר אכלה
בתרומה אינה משלמת את החומש :ומיתתה
בשריפה  -ובת איש כהן כתיב מכל מקום
והלכה כחכמים:

)ג( הַ ּ ַמאֲכִ יל אֶ ת ָּבנָיו ְק ַטנִּ ים ,וְ אֶ ת עֲ בָ ָדיו ּ ֵבין גְּ דוֹ ִלים ּ ֵבין ְק ַטנִּ ים ,הָ אוֹ כֵ ל
רומהְ ,מ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ּקֶ ֶרן ,וְ אֵ ינוֹ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ ,וְ הָ אוֹ כֵ ל ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכזַּיִ ת ְּת ּ ָ
ְּת ּ ַ
רומת ּ
לומין חֻ ִ ּליןִ ,אם ָרצָ ה הַ כּ ֹהֵ ן ְל ְמחוֹ ל ,מוֹ חֵ ל:
ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁש .וִ ְ◌הַ ּ ַת ְׁש ּ ִ
רע"ב ) -ג( המאכיל את בניו קטנים -
דלאו בני חיובא נינהו .ועבדיו ,אפילו גדולים:

תרומת חוצה לארץ  -אף על פי שהיא
מדמעת ,אין מוסיפין חומש עליה:

רומהִ ,אם ָרצָ ה הַ כּ ֹהֵ ן
לומין ְּת ּ ָ
)ד( זֶה הַ ְּכלָ ל ָּכל הַ ְמ ׁ ַש ֵּלם קֶ ֶרן וָ ח ֶֹמ ׁש ,הַ ּ ַת ְׁש ּ ִ
ִל ְמחוֹ ל ,אֵ ינוֹ מוֹ חֵ ל .וְ כָ ל הַ ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ּקֶ ֶרן וְ אֵ ינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם אֶ ת הַ ח ֶֹמ ׁש,
לומין חֻ ִ ּליןִ ,אם ָרצָ ה הַ כּ ֹהֵ ן ִל ְמחוֹ ל ,מוֹ חֵ ל:
הַ ּ ַת ְׁש ּ ִ

רע"ב

-

רומה ְלתוֹ ְך
רומה וְ אַ חַ ת ׁ ֶשל חֻ ִ ּליןֶ ׁ ,ש ּנָפְ לָ ה ְסאָ ה ְת ּ ָ
)ה( ְׁש ּ ֵתי קֻ ּפוֹ ת ,אַ חַ ת ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
רומה
הֲרי אֲ נִ י אוֹ ֵמרְ ,לתוֹ ְך ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
ָדוע ְלאֵ יזוֹ ֵמהֶ ן נ ְָפלָ הֵ ,
אַ חַ ת ֵמהֶ ן וְ אֵ ין י ּ ַ
רומה וְ אֵ יזוֹ ִהיא ׁ ֶשל חֻ ִ ּלין ,אָ כַ ל אַ חַ ת ֵמהֶ ן,
ָדוע אֵ יזוֹ ִהיא ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
נ ְָפלָ ה .אֵ ין י ּ ַ
רומה ,וְ חַ יֶּבֶ ת ַּבחַ ָּלהִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
טור ,וְ הַ ּ ְׁשנִ יָּה ,נוֹ הֵ ג בָ ּה ִּכ ְת ּ ָ
ּ ָפ ּ
טור .אָ כַ ל אֶ חָ ד אֶ ת ְׁש ּ ֵתיהֶ ןְ ,מ ׁ ַש ֵּלם ִּכ ְק ַט ּנָה
ּפוֹ טֵ ר .אָ כַ ל אַ חֵ ר אֶ ת הַ ּ ְׁשנִ ָיּהָ ּ ,פ ּ
ׁ ֶש ִּב ְׁש ּ ֵתיהֶ ן:

רע"ב ) -ה( לתוך של תרומה נפלה  -ושל
חולין מותרת .ודוקא בשתי קופות אחת של
חולין ואחת של תרומה תדלינן תרומה לתוך
תרומה נפלה ,שיש היתר לשתי הקופות .אבל
אחת חולין ואחת טבל או מעשר ראשון
וכיוצא בזה ,לא תלינן שנפלה התרומה לטבל
כדי להתיר החולין ,מאחר שהטבל נדמע
ונאסר ,דמאי חזית לאסור קופה זו יותר מזו.
וכן טמאה וטהורה תלינן בטמאה ,או

מדומעת ושאינה מדומעת תלינן במדומעת.
כללא דמלתא כל היכא דאחת אינה
מתקלקלת תלינן בה :אכל אחת מהן פטור -
דשמא של חולין אכל :וחייבת בחלה  -דספק
חולין היא :ורבי יוסי פוטר  -דכיון דלא
ידיע הוא ליה כמדומע דפטור מן החלה.
והלכה כר' יוסי בכל הני תלתא בבי
דמתניתין :אכל  -אדם אחר את השניה
פטור :כקטנה שבשתיהן  -להקל:

רומה,
חֻלין ,אֵ י ּנָה ְמ ַד ּ ַמ ְע ּ ָתן ,וְ הַ ּ ְׁשנִ יָּה ,נוֹ הֵ ג ָּב ּה ִּכ ְת ּ ָ
)ו( נ ְָפלָ ה אַ חַ ת ֵמהֶ ן ְלתוֹ ְך הַ ִ ּ
וִ חַ יֶּבֶ ת ַּבחַ ָּלהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ִמ ִאיר .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ טֵ ר .נ ְָפלָ ה ְׁשנִ יָּה ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר,
לו ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ְל ָמקוֹ ם אֶ חָ דְ ,מ ַד ּ ְמעוֹ ת ִּכ ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ִּב ְׁש ּ ֵתיהֶ ן:
אֵ ינ ָּה ְמ ַד ּ ַמ ְע ּ ָתן .נ ְָפ ּ

רע"ב ) -ו( אינה מדמעתן  -דשמא היינו
אותה של חולין:
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום א'
רומה ,וְ חַ יֶּבֶ ת ַּבחַ ָּלהִּ ,ד ְב ֵרי
טור ,וְ הַ ּ ׁשנִ יָּה ,נוֹ הֵ ג ָּב ּה ִּכ ְת ּ ָ
)ז( ז ַָרע אֶ ת אַ חַ ת ֵמהֶ ןָ ּ ,פ ּ
טור .ז ַָרע אֶ חָ ד אֶ ת
ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ּפוֹ טֵ ר .ז ַָרע אַ חֵ ר אֶ ת הַ ּ ְׁשנִ יָּהָ ּ ,פ ּ
סור:
ְׁש ּ ֵתיהֶ ןְּ ,ב ָדבָ ר ׁ ֶשזּ ְַרעוֹ כָ לֶ ה ,מֻ ּ ָתרּ .ובְ ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין ז ְַרעוֹ כָ לֶ ה .אָ ּ
רע"ב ) -ז( זרע אחת מהן פטור  -שהזורע
את התרומה בשוגג צריך להפך את הקרקע,
ואם לא הפך ,הגידולים תרומה ,והכא חפטור
דכחולין הם :בדבר שזרעו כלה  -כגון חטים
ושעורים מותר לזרים ,דאין זו תרומת ודאי

גמרא

וחשבינן לה כגידולי ]מדומע[ דתנן לקמן
בפרק ט' שהן חולין :בדבר שאין זרעו כלה -
כגון שום ובצלים אסור ,ואף על גב דחשבינן
ליה כמדומע ולא כתרומה ,בדבר שאין זרעו
כלה יש להחמיר טפי:

 -ברכות דף סא' ע"א

תנו רבנן המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה אפילו יש בידו
תורה ומעשים טובים כמשה רבינו לא ינקה מדינה של גיהנם שנאמר יד
ליד לא ינקה רע לא ינקה מדינה של גיהנם אמר רב נחמן מנוח עם הארץ
היה דכתיב וילך מנוח אחרי אשתו מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא
מעתה גבי אלקנה דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו וגבי אלישע דכתיב
ויקם וילך אחריה הכי נמי אחריה ממש אלא אחרי דבריה ואחרי עצתה
הכא נמי אחרי דבריה ואחרי עצתה אמר רב אשי ולמאי דקאמר רב נחמן
מנוח עם הארץ היה אפילו בי רב נמי לא קרא שנאמר ותקם רבקה
ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ולא לפני האיש אמר
רבי יוחנן אחורי ארי ולא אחורי אשה אחורי אשה ולא אחורי עבודת
כוכבים אחורי עבודת כוכבים ולא אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור
מתפללין ולא אמרן אלא דלא דרי מידי ואי דרי מידי לית לן בה ולא
אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ואי איכא פתחא אחרינא לית לן בה ולא
אמרן אלא דלא רכיב חמרא אבל רכיב חמרא לית לן בה ולא אמרן אלא
דלא מנח תפילין אבל מנח תפילין לית לן בה :אמר רב יצר הרע דומה
לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב שנאמר זבובי מות יבאיש יביע שמן
רוקח ושמואל אמר כמין חטה הוא דומה שנאמר לפתח חטאת רובץ:
רש"י על הגמרא
יד ליד לא ינקה רע  -אפילו כמשה רבינו
שקבל תורה מימינו של הקדוש ברוך הוא לא
ינקה רע ,וקרא באשה משתעי :עם הארץ -
לא שמש תלמידי חכמים ,שלא למד משנה זו
ששנינו לא יהלך אדם אחורי אשה ואפילו היא
אשתו :ולמאי דקאמר רב נחמן  -שהלך
אחריה ממש ,אם כן אפילו בי רב ,עם

תינוקות של בית רבן ,נמי לא קרא :בשעה
שהצבור מתפללים  -דכיון שאינו נכנס נראה
כפורק עול ומבזה בית הכנסת :ואי דרי מידי
 אין כאן גנאי ,דמוכחא מילתא דהאי דלאנכנס מפני המשוי :ואי איכא פתחא אחרינא
 אין כאן בזוי ,דמאן דחזי סבר בפתחאאחרינא ליעול :יביע  -לשון אבעבועות ,כל
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום א'
חטאת  -לשון חטה דריש ליה:

משקה מסריח מעלה רתיחה ואבעבועות:

זוהר

– פנחס דף רלא' ע"א

ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהָ ּ .פ ַתח
ימא לָ ן מֹר) ,ס"א מאלין( ִמ ִ ּלין ְמ ַע ְ ּלי ָָתא ְ ּדר ׁ
הודה ,לֵ ָ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
יהו צַ ַער,
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ אָ ַמר )מלכים ב ד( וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ םְּ .בכָ ל ָ
אֲתר ִ ּד ְכ ִתיב וַ יְ ִהיִ ,א ּ
ֹאש
הוא ר ׁ
וַ יְ ִהי ִּב ֵ
ימי צַ ַער .וַ ַדאי ,וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם ,יוֹ ָמא ְ ּד ִאית ֵּביהּ צַ ַער ,וְ ָדא ּ
ישע אֶ ל
יה ִ ּדינָא קַ ְׁשיָא ַעל ָע ְל ָמא .וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם וַ יַּעֲ בֹר א ֱִל ׁ ָ
הַ ּ ׁ ָשנָה ,יוֹ ָמא ְ ּד ִאית ּ ֵב ּ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה) .איוב
אֲתר וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ םָּ ,דא ר ׁ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה הֲוָ הּ .ובְ כָ ל ָ
ׁש ּונֵם ,יוֹ ָמא ְ ּדר ׁ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה הֲוָ ה:
ֹאו ְּבנֵי הָ ֱאל ִֹהים ,יוֹ ם ר ׁ
א( וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם וַ ָיב ּ
ינוןַ ,מאי טַ עֲ ָמאְּ .בגִ יןּ ְ ,ד ִלהֱוִ י יִ צְ חָ ק ָּכ ִליל ִ ּדינָא
ְּבכָ ל זִ ְמנָא ְּת ֵרין יוֹ ִמין ִא ּ ּ
ידאיַ ,יח ֲִריב ָע ְל ָמא .וְ ַעל ָ ּדא
ֲמיְּ ,ת ֵרין יוֹ ִמין וְ לָ א חַ דּ ְ .ד ִא ְל ָמלֵ א יִ ְׁש ְּתכַ ח יְ ִח ָ
וְ ַרח ֵ
ְּכ ִתיב ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ,וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם וַ יְ ִהי הַ ּיוֹ ם:
ֹאו ְּבנֵי הָ ֱאל ִֹהיםִ ,א ֵּלין ּ ֵבית ִ ּדין ַר ְב ְרבָ אְּ .בנֵי הָ אֱ ל ִֹהים וַ ַ ּדאיְּ ,בנוֹ י ְ ּד ַמ ְל ָּכא
וַ ָיב ּ
ינון חַ ְת ִכין
ינון ִׁש ְב ִעין ְמ ָמנָןּ ְ ,דסָ ח ֲִרין ְּת ִד ָ
יבין ְלגַ ּ ֵב ּ
ְק ִר ִ
ירא ְל ַמ ְל ָּכא .וְ ִא ּ ּ
יה .וְ ִא ּ ּ
ימי .אֶ ָּלאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ֵּלין
ִּדינָא ַעל ָע ְל ָמאְ .ל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל יְ ָי ,וְ ִכי ַעל יְ ָי קַ יְ ֵ
הואְּ .דלָ א יוֹ ִקיר ִל ְׁש ָמא
ימי ַעל ִ ּדינָאּ ִ ,דינָא קַ ְד ָמאָ ה ְ ּד ֹכ ָּלא ֵּב ּ
קַ יְ ֵ
יהַ ,מאן ּ
ְ
הוא
יתא ּ ְ
ודלָ א יוֹ ִקיר ְלאוֹ ַריְ ָ
הואְ ּ ,
ְ ּד ּ ְ
אוף הָ ִכיַ ,מאן ּ
ול ַע ְב ּדוֹ יּ .
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ְ ּדלָ א
ישאְּ ,דלָ א יִ ְתחַ ֵּלל ְּבאַ ְר ָעאַ .מאן ּ
יש ַעל יְ קָ ָרא ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִד ׁ ָ
ְ ּדלָ א חָ יִ ׁ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ְ ּדלָ א ׁ ַשוִ ּי יְ קָ ר ִל ְׁש ָמא ָ ּדא .וַ ָיּבֹא
יה ְד ּ ְ
יש ִליקָ ֵר ּ
חָ יִ ׁ
הואַ ,מאן ּ
יך ּ
אוף הָ ִכי ְל ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל יְ ָי,
נוק ָּבא ִ ּדילֵ ּ
ּגַ ם הַ ּ ָ ׂש ָטן ְּבתוֹ כָ םּ ,גַ םְ ,ל ַרבּ וֹ ת הַ ִהיא ּ ְ
יהּ .
יש נ ֵָמי ִליקָ ָרא ִ ּד ְׁש ָמא ָ ּדא:
יהו חָ יִ ׁ
ְ ּד ִא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ד'
)ח( היו שותין ואמרו בואו ונברך ברכת המזון או בואו ונקדש קידוש היום נאסר עליהם
לשתות עד שיברכו או יקדשו ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו או יקדשו אף ע"פ
שאינם רשאים צריכים לחזור ולברך תחלה בורא פרי הגפן ואח"כ ישתו אבל אם אמרו
בואו ונבדיל אין צריכין לחזור ולברך:
)ט( היו מסובין לשתות יין ובא להן מין יין אחר כגון שהיו שותין אדום והביאו שחור או
ישן והביאו חדש אינן צריכין לברך ברכת היין פעם שנייה אבל מברכין ברוך אתה יי'
אלהינו מלך העולם הטוב והמטיב:

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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