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חק לישראל – פרשת וילך יום א'
תורה -

דברים פרק לא'

משה וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ת
משה וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ת הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה אֶ ל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל) :א( וַ יֵּלֶ ְך ׁ ֶ
)א( וַ יֵּלֶ ְך ׁ ֶ
ֹשה ו ַּמ ִ ּליל יָת ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִעם ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל:
הַ ְ ּדבָ ִרים ָהאֵ ּלֶ ה אֶ ל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל) :א( וַ אֲ זַל מ ׁ ֶ

אוכַ ל עוֹ ד לָ צֵ את
)ב( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם ּ ֶבן ֵמאָ ה וְ עֶ שְׂ ִרים ׁ ָשנָה אָ ֹנ ִכי הַ ּיוֹ ם לֹא ּ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ּ ֶבן ֵמאָ ה
בר אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן הַ זֶּה) :ב( וַ יּ ֶ
וְ לָ בוֹ א וַ יהֹוָ ה אָ ַמר אֵ לַ י לֹא ַתעֲ ֹ
אוכַ ל עוֹ ד לָ צֵ את וְ לָ בוֹ א וַ יהֹוָ ה אָ ַמר אֵ לַ י לֹא ַתעֲ בֹר אֶ ת
וְ עֶ שְׂ ִרים ׁ ָשנָה אָ נ ִֹכי הַ ּיוֹ ם לֹא ּ
אֲמר ְלהוֹ ן ַּבר ְמאָ ה וְ ֶעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין אֲ נָא יוֹ ָמא ֵדין לֵ ית אֲ נָא י ִָכיל עוֹ ד ְל ִמ ּ ַפק ו ְּל ֵמ ָעל וַ יְ ָי
הַ יּ ְַר ֵ ּדן הַ זֶּה) :ב( וַ ַ
אֲ ַמר ִלי לָ א ְת ִע ַּבר יָת י ְַר ְ ּדנָא הָ ֵדין:

הוא י ְַׁש ִמיד אֶ ת הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ֶּלה ִמ ְ ּלפָ נ ָ
הוא עֹבֵ ר ְלפָ נ ָ
)ג( יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך
ֶיך
יך
ּ
ּ
הוא עֹבֵ ר ְלפָ נ ָ
אֲשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה) :ג( יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך ַּכ ׁ ֶ
וִ ִ
הוא עֹבֵ ר
יר ְׁש ּ ָתם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ
יך ּ

הוא עֹבֵ ר ְלפָ נ ָ
הוא יַ ְׁש ִמיד אֶ ת הַ ּגוֹ יִ ם הָ אֵ ּלֶ ה ִמ ְ ּלפָ נ ָ
ְלפָ נ ָ
ֶיך ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר
ֶיך וִ ִיר ְׁש ּ ָתם יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ
ֶיך ּ
קֳד ָמ ְך וְ ֵת ְיר ִת ּנוּן יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הוּא ָעבֵ ר
קֳד ָמ ְך הוּא יְ ׁ ֵשצֵ י יָת ַע ְמ ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִמ ּ ָ
ימ ֵר ּה י ִֵעבַ ר ָ
יְ הֹוָ ה) :ג( יְ ָי אֱלָ הָ ְך מֵ ְ
קֳד ָמ ְך ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל יְ ָי:
ָ

אֲשר
ולאַ ְרצָ ם ׁ ֶ
ולעוֹ ג ַמ ְלכֵ י הָ ֱאמ ִֹרי ּ ְ
שה יְ הֹוָ ה לָ הֶ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה ְל ִסיחוֹ ן ּ ְ
)ד( וְ ָע ָ ׂ
ולאַ ְרצָ ם
ולעוֹ ג ַמ ְלכֵ י הָ ֱאמ ִֹרי ּ ְ
שה ְל ִסיחוֹ ן ּ ְ
שה יְ הֹוָ ה לָ הֶ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ִה ְׁש ִמיד אֹ ָתם) :ד( וְ ָע ָ ׂ
ֲשר ִה ְׁש ִמיד אֹ ָתם:
א ֶׁ

)ד( וְ י ְַע ּ ֵבד יְ ָי ְלהוֹ ן ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ד ְל ִסיחוֹ ן ו ְּלעוֹ ג ַמ ְלכֵ י ֱאמ ָֹראָ ה ו ְּלאַ ְרעֲ הוֹ ן ִ ּדי ׁ ֵשצִ י

י ְָתהוֹ ן:
)ה (

יתי אֶ ְתכֶ ם:
אֲשר צִ וִ ּ ִ
יתם לָ הֶ ם ְּככָ ל הַ ּ ִמצְ וָ ה ׁ ֶ
ּונְ ָתנָם יְ הֹוָ ה ִל ְפנֵיכֶ ם וַ עֲ שִׂ ֶ

יתי אֶ ְתכֶ ם:
יתם לָ הֶ ם ְּככָ ל הַ ּ ִמצְ וָ ה ֲא ׁ ֶשר ִצוִ ּ ִ
ּונְ ָתנָם יְ הֹוָ ה ִל ְפנֵיכֶ ם וַ עֲ שִׂ ֶ

)ה(

)ה( וְ יִ ְמ ְס ִר ּנוּן יְ ָי קֳ ָד ֵמיכוֹ ן

וְ ַת ְע ְּבדוּן ְלהוֹ ן ְּככָ ל ּ ַת ְפקֶ ְד ּ ָתא ִ ּדי פַ ּקֵ ִדית י ְָתכוֹ ן:

צו ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ִּכי יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
הוא הַ הֹלֵ ְך
יך ּ
או וְ אַ ל ּ ַת ַע ְר ּ
צו אַ ל ִּת ְיר ּ
קו וְ ִא ְמ ּ
)ו( חִ זְ ּ
ָ
צו ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם ִּכי
צו אַ ל ִּת ְ
או וְ אַ ל ּ ַת ַע ְר ּ
יר ּ
קו וְ ִא ְמ ּ
ִע ּ ָמ ְך לֹא י ְַר ּ ְפך וְ לֹא י ַַעזְ בֶ ָּך) :ו( ִחזְ ּ
יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ַעזְ בֶ ָּך) :ו( ְּת ִקיפ ּו וְ אַ ִ ּלימ ּו לָ א ִת ְדחֲלוּן וְ לָ א
הוא הַ הֹלֵ ְך ִע ּ ָמ ְך לֹא י ְַר ּ ְפ ָך וְ לֹא י ַ
יך ּ
אֲרי יְ ָי אֱלָ הָ ְך הוּא ִ ּד ְמ ַד ַּבר קֳ ָד ָמ ְך לָ א יִ ְׁש ְּב ִק ּנ ְָך וְ לָ א י ְַר ֵט ִׁש ּנ ְָך:
ִת ּ ָת ְברוּן ִמ ּקֳ ָד ֵמיהוֹ ן ֵ

רש"י
)א( וילך משה וגו':
)ב( לא אוכל עוד לצאת ולבוא  -יכול שתשש
כחו תלמוד לומר לא כהתה עינו ולא נס לחה
אלא מהו לא אוכל איני רשאי שניטלה ממני
הרשות וניתנה ליהושע :וה' אמר אלי  -זהו
פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבוא לפי שה'

נביא

אמר אלי :אנכי היום  -היום מלאו ימי
ושנותי ביום זה נולדתי ביום זה אמות .ד"א
לצאת ולבוא בדברי תורה מלמד שנסתתמו
ממנו מסורות ומעיינות החכמה:
)ו( לא ירפך  -לא יתן לך רפיון להיות נעזב
ממנו:

– הושע יד' א'-ו'

ֹלו ע ְֹללֵ יהֶ ם יְ ֻר ּ ָט ׁש ּו וְ הָ ִר ּיוֹ ָתיו
)א( ּ ֶת ְא ׁ ַשם ׁש ְֹמרוֹ ן ִּכי ָמ ְר ָתה ּ ֵבאלֹהֶ יהָ ַּבחֶ ֶרב יִ ּפ ּ
עו) :א( תחוב שמרון ארי סריבת על מימר אלהא בחרבא יתקטלון ועולמהון יטרפון ומעדיתהון
יְ בֻ ּקָ ּ
יתבזעו:
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)ב( ׁש ּובָ ה יִ שְׂ ָראֵ ל ַעד יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִּכי כָ ׁ ַש ְל ּ ָת ַּבעֲ וֹ נ ֶָך:

)ב( תוב ישראל לדחלתא דיי אלהך

ארי אתקלתא בחובך:

רו אֵ לָ יו ָּכל ִּת ּ ָ ׂשא ָעוֹ ן וְ קַ ח טוֹ ב
ובו אֶ ל יְ הֹוָ ה ִא ְמ ּ
חו ִע ּ ָמכֶ ם ְ ּדבָ ִרים וְ ׁש ּ ּ
)ג( ְק ּ
ינו) :ג( קריבו עמכון פתגמין דאתודאה ותובו לפולחנא דיי אמרו קדמוהי
ּונְ ׁ ַש ְ ּל ָמה פָ ִרים שְׂ פָ ֵת ּ
קריב קדמך למשבק על עוין ונתקבל דא כטבין ויהוין מילי ספותנא מתקבלין קדמך כתורין לרעוא על
מדבחא:

ינו ְל ַמעֲ ֵׂשה
נִר ָּכב וְ לֹא נ ַ
סוס לֹא ְ
ֹאמר עוֹ ד ֱאלֹהֵ ּ
נו ַעל ּ
)ד( אַ ּ ׁש ּור לֹא יוֹ ִׁשיעֵ ּ
אֲשר ְּ ָ
בך יְ ֻרחַ ם יָתוֹ ם) :ד( מלכי אתור לא יפרקננא על רכבי סוסון לא נתרחיץ ולא נאמר
ינו ׁ ֶ
י ֵָד ּ
עוד אלהנא לעובדי ידנא דמן קדמך אתרחם על אבהתנא כד הוו במצרים הא כיתמין:

נו:
אֶ ְר ּ ָפא ְמ ׁש ּובָ ָתם אֹ הֲ בֵ ם נְ ָדבָ ה ִּכי ׁ ָשב אַ ּ ִפי ִמ ּ ֶמ ּ ּ

)ה (
לחוביהון ארחמנון כד יתובון בנדבא ארי תב רוגזי מנהון:

)ה( אקבלינון בתיובתהון אשבוק

אֶ ְהיֶה כַ ּ ַטל ְליִ שְׂ ָראֵ ל יִ פְ ַרח ַּכ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה וְ י ְַך ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן:

)ו(
לישראל יזהרון כשושנא ויתבון על תקוף ארעהון כאילן לבנן דמשלח עוברתיה:

)ו( יהי מימרי כטלא

רש"י
)א( תאשם שומרון  -מעתה תגלה אשמת'.
הריותיו  -נשים מעוברות שבתוכה:
)ב( שובה ישראל  -שבארץ יהודה פן יקרה
אתכם כשומרון לכך נסמכו העניינים ,משל
למלך שמרדה עליו מדינה שלח המלך
פולימרכוס ואמר להחריבה היה אותו
פולימרכוס בקי ומיושב אמר להם טלו לכם
ימים ואם לאו אני עושה לכם כדרך שעשיתי
למדינה פלונית ולחברותיה ולאיפרכיא פלונית
ולחברותיה לכך נאמר תאשם שומרון ואומר
שובה ישראל עד ה' אלהיך כדאיתא בסיפרי
בפ' וישב ישראל בשטים .עד ה' אלהיך -
תני בשם רבי מאיר שובה ישראל בעוד שהוא
ה' במדת הרחמים ואם לאו אלהיך מדת הדין
עד דלא יתעבד סניגוריא קטיגוריא .כי
כשלת  -באו לך מכשולים בעד עווניך:
)ג( כל תשא עון  -כל עוונותינו סלח .וקח
טוב  -ולמדנו דרך טוב ,דבר אחר מעט
מעשים טובים שבידינו קח בידך ושפטנו
אחריהם וכן דוד אומר מלפניך משפטי יצא

כתובים

עיניך תחזינה מישרים )תהלים יז( דבר אחר
וקח טוב וקבל הודיה מאתנו שנאמר טוב
להודות לה' )תהלים צב( .ונשלמה פרים -
שהיה לנו להקריב לפניך נשלם אותם בריצוי
דברי שפתינו:
)ד( אשור לא יושיענו  -עוד זאת אמרו לפניו
לא נבקש עוד עזרת אדם לא מאשור ולא
ממצרים .על סוס לא נרכב  -זו היא עזרת
מצרי' שהיו שולחים להם סוסים כמו שאמרו
לישעיה )נ( לא כי על סוס ננוס ועל קל
נרכב .ולא נאמר עוד למעשה ידינו  -שהם
אלהינו .אשר בך  -לבדך תהיה תקותינו
המרח' יתומים:
)ה( ארפא משובתם  -אמר הנביא כך אמר
לי רוח הקודש מאחר שיאמרו לפני כן ארפא
משובתם ואוהבם בנדבת רוחי אעפ"י שאינן
ראויין לאהבה אתנדב לאהבתם כי שב אפי
ממנו:
)ו( ויך  -הטל את שרשיו ויצליחם כלבנון
כשרשי אילני הלבנון שהם גדולים:

 -תהלים פרק ט' ט'-יד'

יש ִרים:
הוא יִ ְׁש ּפֹט ּ ֵתבֵ ל ְּבצֶ ֶדק י ִָדין ְלאֻ ּ ִמים ְּב ֵמ ׁ ָ
וְ ּ

)ט (
ידין עממיא בתריצותא:

)ט( והוא ידין עמא דארעא בזכותא
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צ ָרה:
יהי יְ הֹוָ ה ִמשְׂ ּגָ ב לַ ָ ּד ְך ִמשְׂ ּגָ ב ְל ִע ּתוֹ ת ַּב ָ ּ
וִ ִ

) י(
בעדני עקתא:

)י( ויהי מימרא דיי תקוף למסכנא תקוף

זַב ּ ָת ד ְֹר ׁ ֶש ָ
יך יְ הֹוָ ה:
חו ְב ָך יוֹ ְד ֵעי ְׁש ֶמ ָך ִּכי לֹא ָע ְ
וְ יִ ְב ְט ּ

) יא (
שמך מטול דלא שבקתא תבעיך יי:

ידו בָ ַע ּ ִמים עֲ ִלילוֹ ָתיו:
רו לַ יהֹוָ ה י ׁ ֵ
ֹשב צִ ּיוֹ ן הַ גִּ ּ
ז ּ ְַמ ּ

) יב(
בָ ַע ּ ִמים עֲ ִלילוֹ ָתיו:

ִּכי ד ֵֹר ׁש ָ ּד ִמים אוֹ ָתם זָכָ ר לֹא ׁ ָשכַ ח צַ עֲ קַ ת

)יג(
דזכאה ית צדיקיא דכיר ולא שלי קבלת ענותנין:

עניים

)יא( ויסתכלון בסברותך ידעי

ֹשב צִ ּיוֹ ן הַ גִּ יד ּו
)יב( ז ּ ְַמר ּו לַ יהֹוָ ה י ׁ ֵ

}עֲ נָוִ ים{:

חָ נְ נֵנִ י יְ הֹוָ ה ְראֵ ה ָענְ יִ י ִמ ּשֹנְ אָ י ְמרוֹ ְמ ִמי ִמ ּ ׁ ַשעֲ ֵרי ָמוֶת:

)יד(
מבעלי דבבי מרומם לי ממעלני מותא:

)יג( מטול דתביע דמא

)יד( חוס עלי יי חמי סגופי

רש"י
)ט( והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים
במישרים  -עד בא הקץ הי' רגיל לשפטם
ברחמים לפי מישרים המצווין בהם דן אותם
בלילה כשהם ישנים מן העבירות:
)י( ויהי ה' משגב לדך  -לשון דכא
אילאמינשי"ה בלעז לעתיד כשיכונן למשפט
כסאו יהי משגב לישראל שהם דכים .לעתות
בצרה  -עתים של צרה:

משנה

)יב( זמרו לה' יושב ציון  -כשיחזיר ישיבתו
לציון יזמרו לו כן:
)יג( אותם זכר  -את הדמים שנשפכו
בישראל:
)יד( חננני ה'  -עתה בגולה .מרוממי -
בגאולתך:

 -תרומות פרק ט'

ישֵ ּ ,בין ׁשוֹ גֵ גֵ ּ ,בין
ומזִ יד יְ קַ ּיֵםִ .אם הֵ ִביאָ ה ְׁש ִל ׁ
רומהׁ ,שוֹ גֵג ,יוֹ פַ ְךֵ ּ .
)א( הַ ּזוֹ ֵר ַע ְּת ּ ָ
ֵמזִ יד ,יְ קַ ּיֵםּ .ובַ ּ ִפ ְׁש ּ ָתןֵ ,מזִ יד ,יוֹ פַ ךְ:
רע"ב ) -א( הזורע תרומה שוגג יופך -
חורש ומהפך ,כדי שלא יגדל ,ואין בכך כלום:
ומזיד יקיים  -כיון שנקרא שם תרומה על
השדה ,היה נראה כמאבד את התרומה :ואם
הביאה שליש אפילו שוגג יקיים  -משום

דאסור לאבד את התרומה :ובפשתן מזיד יופך
 ואפילו הביאה שליש ,כדי שלא יהנהבקסמין ויחשוב שהזרע בלבד הוא דהוי
תרומה ואסור ,ועיקר פשתן משום קסמין הוא
ולא משום זרע:

)ב( וְ חַ יֶּבֶ ת ַּב ֶּלקֶ ט ּובַ ִׁש ְכחָ ה ּובַ ּ ֵפאָ ה .וַ עֲ נִ יֵּי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ עֲ נִ יֵּי ֹכהֲנִ יםְ ,מלַ ְּק ִטים .וַ עֲ נִ יֵּי
רומה ,וְ הַ ָד ִמים ׁ ֶש ָּלהֶ םַ .ר ִּבי
יִ שְׂ ָראֵ ל ,מוֹ כְ ִרין אֶ ת ׁ ֶש ָּלהֶ ם לַ כּ ֹהֲ נִ ים ִּב ְד ֵמי ְת ּ ָ
ְ
נו ְלתוֹ ך ּ ִפיהֶ ם.
חו וְ יִ ְּת ּ
טו אֶ ָּלא עֲ נִ יֵּי כֹהֲ נִ יםֶ ׁ ,ש ּ ָמא יִ ְׁש ְּכ ּ
ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא יְ לַ ְּק ּ
טו אֶ ָּלא ְטהוֹ ִרים:
אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,אם ּ ֵכן ,לֹא יְ לַ ְ ּק ּ
רע"ב ) -ב( בדמי תרומה  -דגידולי תרומה
אסורים לזרים :לא ילקטו אלא עניי כהנים
 -דחיישינן אדמלקטי ליה שדי לפומייהו :אם

כן לא ילקטו אלא טהורים  -דהא כהן טמא
אסור בתרומה .והלכה כרבי עקיבא:

שר ָענִ י ,וַ עֲ נִ יֵּי יַשְׂ ָראֵ ל וַ עֲ נִ יֵּי ֹכהֲנִ ים נוֹ ְט ִלים ,וַ עֲ נִ יֵּי
וב ַמ ַע ֵ ׂ
)ג( וְ חַ יֶּבֶ ת ַּב ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ּ ְ
רומה ,וְ הַ ָ ּד ִמים ׁ ֶש ָּלהֶ ם .הַ חוֹ בֵ ט
יִ שְׂ ָראֵ ל מוֹ ְכ ִרין אֶ ת ׁ ֶש ָּלהֶ ם לַ כּ ֹהֲנִ ים ִּב ְד ֵמי ְת ּ ָ
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ארי ְבהֵ ָמה וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ כָ ן
שהּ ,תוֹ לֶ ה ְכ ִפיפוֹ ת ְבצַ וְ ּ ֵ
ְמ ׁ ֻש ָּבח .וְ הַ ָ ּד ׁש ּ ֵכיצַ ד יַעֲ ֶ ׂ
רומה:
ֵמאוֹ תוֹ הַ ּ ִמין ,נִ ְמצָ א לֹא זוֹ ֵמם אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה וְ לֹא ַמאֲ ִכיל אֶ ת הַ ְּת ּ ָ
רע"ב ) -ג( וחייבת במעשרות  -מעשר
ראשון ושני ,והוא הדין בתרומה :ובמעשר עני
 אם היא שנה שלישית או ששית של שמיטהשמעשר עני נוהג בהן :החובט  -גידולי
תרומה הללו במקלות הרי זה משובח ,כדי
שלא יצטרך לחסום את הבהמה שדש בה,
שאסור להניחה לאכול בתרומה אם אינה

פרתו של כהן :כפיפות  -סלין :מאותו המין
 של חולין ,אם חטים חטים ,ואם שעוריםשעורים :נמצא לא זומם  -כלומר אינו חוסם
ונותן זמם לתוך פיה שהרי היא אוכלת מאותו
המין :ולא מאכילה תרומה  -דמשל חולין
שבכפיפה התלויה בצוארה היא אוכלת:

אשוֹ ן
שר ִר ׁ
ומעֲ ֵ ׂ
דולין ,חֻ ִלין .אֲבָ ל הַ ּטֶ בֶ ל ּ ּ ַ
דולֵ י גִ ּ ּ ִ
רומהְּ ,ת ּ ָ
דולֵ י ְת ּ ָ
רומה .וְ גִּ ּ ּ
)ד( גִּ ּ ּ
דולֵ יהֶ ן ,חֻ ִ ּלין.
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ וְ הַ ְמ ֻד ּ ָמע וְ הַ ִּבכּ ּ ִ
ות ּ ַ
יעית ּ ְ
וס ִפיחֵ י ְׁש ִב ִ
ְּ
ורים ,גִּ ּ ּ
רומת ּ
שר ׁ ֵשנִ י ,חֻ ִ ּליןּ ,ופוֹ ֶדה אוֹ ָתם ִּבזְ ַמן ז ְַר ָעם:
ומעֲ ֵׂ
דולֵ י הֶ ְק ֵ ּד ׁש ּ ּ ַ
גִּ ּ ּ
רע"ב ) -ד( גידולי תרומה תרומה -
מדרבנן ,עבדו רבנן תקנתא משום תרומה
טמאה ביד כהן ,כי היכי דלא לישהי לה
לגביה עד זמן הזרע כדי לזרעה ואתי בה
לידי תקלה ,ומשום הכי גזרו שיהיו גידולי
תרומה כתרומה :וגידולי חולין חולין  -אם
חזר וזרע אותן גידולין ,גידוליהן חולין :הטבל
 גידוליו חולין משום דרובו חולין :ומעשרראשון  -נמי משום דרובו חולין :וספיחי

שביעית  -לפי שאינן מצויין ואינן נוהגים בכל
שנה :ותרומת חוצה לארץ  -נמי לפי שאינה
מצויה :והמדומע  -שרובו חולין :וביכורים -
שאינן מצויין ]שאינן[ נוהגים אלא בשבעת
המינים :גידולי הקדש ומעשר שני חולין -
שאם זרע מהן סאה אחת והוסיף כמה סאה
חולין .אף בדבר שאין זרעו כלה :ופודה אותם
בזמן זרעם  -פודה כל האוצר בדמי אותה
סאה:

רומה וְ אַ חַ ת ׁ ֶשל חֻ ִ ּליןֻ ּ ,כלָ ן מֻ ּ ָת ִרין ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשזּ ְַרעוֹ כָ לֶ ה.
)ה( ֵמאָ ה ִלגְ נָה ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
רומהֻ ּ ,כלָ ן
אֲ בָ ל ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין ז ְַרעוֹ כָ לֶ ה ,אֲ ִפלּ ּו ֵמאָ ה ׁ ֶשל חֻ ִ ּלין וְ אַ חַ ת ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
סורין:
אֲ ּ ִ
רע"ב ) -ה( מאה לגנה של תרומה  -שדה
שנזרעה ערוגות ערוגות ויש בה מאה
ערוגות)ה( של תרומה ואחת של חולין ,ולא
ידיע הי דחולין ,כולן מותרים .קולא הוא
שהקילו בגידולי תרומה דערוגה אחת של

חולין מתרת ערוגות רבות :בדבר שזרעו כלה
 אבל בדבר שאין זרעו כלה ,אחת שלתרומה אוסרת מאה של חולין לפי שאין
הקרקע עולה באחד ומאה:

דולָ יו מֻ ּ ָת ִרין ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשזּ ְַרעוֹ כָ לֶ ה .אֲ בָ ל ְּב ָדבָ ר ׁ ֶשאין ז ְַרעוֹ כָ לֶ ה,
)ו( הַ ּטֶ בֶ ל ,גִּ ּ ּ
זַרעוֹ כָ לֶ הְּ ,כגוֹ ן הַ לּ ּוף וְ הַ ׁש ּום
ֶהו ָדבָ ר ׁ ֶשאֵ ין ְ
דולין ,אֲ ּ ִ
דולֵ י גִ ּ ּ ִ
סורין .אֵ יז ּ
גִּ ּ ּ
הודה אוֹ ֵמר ,הַ ׁש ּוםַּ ,כ ּ ְׂשעוֹ ִרים:
וְ הַ ְּבצָ ִליםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ו( הטבל גידוליו מותרים -
באכילת עראי ,כשאכל טבל שלא נגמרה
מלאכתו :בדבר שזרעו כלה  -השתא מפרש
תנא למלתיה דתנן לעיל הטבל גידוליו חולין,
לא הויא אלא בדבר שזרעו כלה  -אבל בדבר

שאין זרעו כלה ,אפילו גידולי גידולין אסורים
באכילת דבר שיהיה זרעו כלה ונאבד( מהרה
כמו השעורה .פירוש אח ר ,השום שהוא גדול
כשעורה אין זרעו כלה ,אבל פחית מכשעורה
זרעו כלה ואין הלכה כר' יהודה:
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)ז( הַ ְמנ ּ ֵַכ ׁש ִעם הַ ּנ ְָכ ִרי ַּבח ֲִס ּיוֹ ת ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ֵפרוֹ ָתיו טֶ בֶ ל ,אוֹ כֵ ל ֵמהֶ ם עֲ ַראי.
סורין ִמ ֶּלאֱכוֹ ל ַעד ׁ ֶש ּיָגוֹ ם
ֲרו ִמ ְ ּל ַט ּ ֵמא ,וַ אֲ ּ ִ
ְׁש ִתילֵ י ְת ּ ָ
אוְׁ ,ש ָתלָ ןָ ,טה ּ
רומה ׁ ֶשנִ ְט ָמ ּ
הודה אוֹ ֵמר ַעד ׁ ֶשיָגוֹ ם וְ יִ ְׁשנֶה:
אֶ ת הָ אֹ כֵ לַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ז( המנכש  -תולש עשבים רעים
הגדילים בתוך התבואה והירקות :בחסיות -
כגון השום והלוף והבצלים והכרתי ,כל אלו
נקראים חסיות :אף על פי שפירותיו  -של
נכרי טבל ,דסבר האי תנא אין קנין לנכרי
בארץ ישראל להפקיע מן המעשר וגידולי
טבל טבל בדבר שאין זרעו כלה ,אפילו הכי
אוכל מהן עראי :שתילי תרומה  -כגון שתילי
כרוב ותרדין שנטמאו ושתלן ,טהרו מלטמא,
דכיון שנתחברו לקרקע נתבטלו מתורת אוכל.
ואם תאמר כיון דעיקר גזירה גידולי תרומה
כתרומה אינה אלא משום תרומה טמאה ביד

גמרא

כהן דלמא משהי לה גביה ואתי לידי תקלה,
אכתי כיון דטהרו משהי לה גביה .ויש לומר
דתרומה נמכרת בזול הרבה לפי שאינה ראויה
אלא לכהנים טהורים ואם נטמאת טעונה
שריפה ,הלכך אפילו אם היו נותנים לכהן
תרומה כדי לזרעה לא היה ]צ"ל מפסיד[
מבטל שדהו ,אבל אם היו הגידולין חולין היה
משהה תרומה טמאה כדי לזרעה :ואסורים
לאכול  -מעלה בעלמא היא)יא( :עד שיגום
וישנה  -שיחתוך מה שגדל גם בפעם השניה,
ומה שיגדל משני ואילך יהיה מותר .ואין
הלכה כר' יהודה:

 -ברכות דף סג' ע"א

דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה בכל דרכיך
דעהו והוא יישר ארחותיך אמר רבא אפילו לדבר עבירה דרש בר קפרא
לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה מה היא אמר רב חסדא
מחטא דתלמיותא :תניא רבי אומר לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו
שנאמר איש רעים להתרועע תניא רבי אומר אל ימנה אדם אפטרופוס
בתוך ביתו שאלמלי לא מינה פוטיפר את יוסף אפטרופוס בתוך ביתו לא
בא לאותו דבר תניא רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה
לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין אמר חזקיה בריה
דרבי פרנך אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות
ומעשרות לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף
נצרך לכהן על ידי אשתו שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו וסמיך ליה איש
איש כי תשטה אשתו וכתיב והביא האיש את אשתו וגו' ולא עוד אלא סוף
שנצרך להן שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו אמר רב נחמן בר יצחק ואם
נתנן סוף מתעשר שנאמר איש אשר יתן לכהן לו יהיה ,לו יהיה ממון
הרבה:
רש"י על הגמרא
בכל דרכיך  -אפילו לעבור עבירה :דעהו -
תן לב אם צורך מצוה הוא ,כגון אליהו בהר
הכרמל עבור עליה :מחטא דתלמיותא -

ברושי"ד של גבויי"ש ,שהתפירות עשויות
שורות שורות כתלמי מענה :להתרועע -
להתרוצץ :אפוטרופוס  -מכניס ומוציא
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נכסיו :כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו
נותנן לכהן סוף שנצרך לו על ידי אשתו -
שנעשית סוטה :הכי גרסינן  -ואיש את
קדשיו לו יהיו וסמיך ליה איש איש כי תשטה
אשתו וכתיב והביא האיש את אשתו :איש את

זוהר

קדשיו לו יהיו  -שמעכב קדשיו אלו ואינו
נותנן לכהנים וללוים :סוף שנצרך להן -
שנעשה עני ,וצריך לכך ליטול מעשר עני :לו
יהיו  -לעצמו יצטרכו:

– חלק ג' דף קא' ע"א

סוי
סוי חַ ָטאָ ה .הָ א ּ ְ
הוא ַּכ ּ
מוהָ ּ ְ ,ד ּ
אוק ּ
סוי חַ ָטאָ הַ :מאי ְּכ ּ
אַ ְׁש ֵרי נְ שׂ ּוי ּ ֶפ ׁ ַשע ְּכ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְ
הוא ,וְ אוֹ ֵדי קַ ּ ֵמי ּ ְ
הוא חַ ּ ָטאָ ה ְ ּדחָ ב ְ ּל ּ ְ
ִמ ְּבנֵי נ ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ָשא ,הַ ּ
ות ֵרין
הוא .אֲ בָ ל )ס"א כסוי חטאה( ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ַּבר נ ָׁש חָ טֵ י ,וְ חָ ב זִ ְמנָא ח ֲָדאְ ּ ,
ּ
ילא,
ומפַ ְר ְּס ֵמי לוֹ ן ְל ֵע ָּ
ינון ּ ְ
ותלָ ָתא ,וְ לָ א אַ ְה ָ ּדר ּ ֵב ּ
ְּ
יה ,הָ א חוֹ בוֹ י ְּב ִא ְת ּגַ ְליָא ִא ּ ּ
ֵיה
קו ִמ ּ ָסח ֲָרנ ּ
יה ּ ַ
ומפַ ְר ְּס ֵמי לוֹ ן ְל ַת ּ ָתא .וְ כָ רוֹ זֵי אָ זְ ִלין קַ ּ ֵמ ּ
ְּ
ומ ְכ ְרזֵיִ ,א ְס ְּתלָ ּ
יה
הוא ְל ַת ּ ָתא ,וַ וי לֵ ּ
הוא ְל ֵע ָּ
אר ּ
הוא ִמ ּ ָמ ֵ
ילא ,נָזִ יף ּ
יה ,נָזִ יף ּ
ִּד ְפלַ נְ יָא ,נָזִ יף ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
אריהּ ְ ּ ,
יש ִליקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
יה ְ ּדלָ א חָ יִ ׁ
יה ,וַ וי לֵ ּ
אר ּ
יוקנָא ְ ּד ָמ ֵ
ְ ּדפָ גִ ים ִ ּד ּ ּ ְ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב כ( יְ גַ לּ ּו ׁ ָש ַמיִ ם עֲ וֹ נוֹ וְ אֶ ֶרץ
הוא ּגַ ֵּלי חוֹ בֵ יהּ ְל ֵע ָּ
ילא ,הֲ ָדא ּ
ּ
ֵיה,
פולחָ נ ּ
יה ,וְ ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּב ּ ְ
אר ּ
ִמ ְתקוֹ ָמ ָמה לוֹ  .וְ כַ ד ַּבר נ ָׁש אָ זִ יל ְּבאוֹ ְרחָ א ְ ּד ָמ ֵ
סוי
וְ ִאזְ ְ ּד ַמן לֵ ּ
יה חַ ּ ָטאָ ה חַ ד ,כּ ָֹּלא ְמכַ ִּסין ִע ָּלוִ יהּ ִ ,ע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאיןּ ָ ,דא ִא ְק ֵרי ְּכ ּ
חַ ָטאָ ה:
יה ִר ִּבי אַ ָּבאַ ,עד ְּכ ַען לָ א ָמ ִטית ְל ִעקָ ָרא ְ ּד ִמ ָּלה .וְ ׁ ַש ּ ִפיר קָ אַ ָמ ְר ְּת .וְ הַ אי
אָ ַמר לֵ ּ
סוי
כוסה חַ ּ ָטאָ ה ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
רו חַ בְ ַר ּיָיא ׁ ַש ּ ִפיר .אֲבָ ל ִאי הָ ִכיְ ,מ ּ ּ ֶ
הו ְּכ ּ
יהַ ,מ ּ
ְ ּדקָ אָ ְמ ּ
חַ ּ ָטאָ ה:
יהו הָ ִכי .חַ ד ְּכ ָמה ְ ּד ָתנֵינָןְּ ,דעוֹ בָ ִדין
אֶ ָּלא ְּת ֵרי ִמ ֵּלי ְ ּדחָ ְכ ְמ ָתא ִאית ּ ֵב ּ
יה ,וְ ַת ְרוַ ויְ ּ
ירא
בושא י ִ ַּק ָ
הוא ָע ְל ָמא ְל ּ ׁ ָ
ָט ִבין ְ ּדבַ ר נ ָׁש ָע ִביד ְּבהַ אי ָע ְל ָמאָ ,ע ְב ִדין לֵ ּ
יה ְּבהַ ּ
הו .וְ כַ ד ַּבר נ ָׁש אַ ְת ִקין עוֹ בָ ִדין ָט ִבין ,וְ גַ ְב ִרין ָעלֵ יהּ
ִע ָּלאָ הְ ,ל ִא ְתלַ ְּב ׁ ָשא ְּב ּ
ְ
יהו
ישין סַ גִּ ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך הּוא ,וְ עוֹ בָ דוֹ י ִּב ִׁ
יה ּ ְ
ישין ,וְ אַ ְׁש ּגַ ח ּ ֵב ּ
עוֹ בָ ִדין ִּב ִׁ
יאין ,וְ ִא ּ
ינון ָטבָ אן ַ ּדעֲ בַ ד ְּבקַ ְד ִמ ָ
אר ּ
ָר ׁ ָשעּ ְ ,ד ִא ְׁש ְּתכַ ח חַ ָטאָ ה קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
יתא,
יה ,וְ תוֹ הֵ א ַעל ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא
ומ ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיַ .מה ָע ִביד ּ ְ
הוא ִמכּ ָֹּלאֵ ,מהַ אי ָע ְל ָמאֵ ּ ,
הָ א ִא ְתאַ ִביד ּ
ְּב ִר ְ
יתא:
ינון ָטבָ אן ַ ּדעֲ בֵ יד הַ אי חַ ּ ָטאָ ה ְּבקַ ְד ִמ ָ
יך ּ
הוא ֵמ ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ינון ָטבָ אן
הוא ָר ׁ ָשע חַ ּ ָטאָ ה ִא ְת ִ
אֶ ָּלא ּ ְ
אֲבידִ .א ּ ּ
הוא ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדהַ ּ
יך ּ
ידוִ .אית צַ ִדיק ְ ּדאָ זִ יל ְּבאָ ְרחוֹ י ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ,וְ אַ ְת ִקין
וְ זַכְ יָין לָ א ִא ְת ִ
אֲב ּ
ְ
הוא
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ְּ
בושוֹ יִ ,א ְס ּ ָת ַּלק.
בושוֹ י ֵמעוֹ בָ דוֹ י ,וְ ַעד לָ א אַ ְׁש ִלים ְל ּ ׁ
ְל ּ ׁ
ּ
ינון עוֹ בָ ִדין ַ ּדעֲ בַ ד )ס"א דאבד( הַ אי ָר ׁ ָשע חַ ּ ָטאָ ה ,וְ אַ ְׁש ִלים
אַ ְׁש ִלים לֵ ּ
יהֵ ,מ ִא ּ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב כז( י ִָכין וְ צַ ִ ּדיק
ְל ּ ׁ
הוא ָע ְל ָמא ,ה ֲָדא ּ
הו ְּבהַ ּ
בושוֹ יְ ,ל ִא ְת ּ ַת ְ ּקנָא ְּב ּ
הוא
יהו ּ ַת ִ ּקין ,הֲ ָדא ּ
הוא חַ ּ ָטאָ ה אַ ְת ִקין ,וְ צַ ִדיק ִא ְתחָ ּ ֵפי ִמ ּ ָמה ְ ּד ִא ּ
יִ ְל ַּב ׁש .הַ ּ
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חק לישראל – פרשת וילך יום א'
כוסה,
סוי חַ ָטאָ ה) ,כסוי הוא מדא דחטאה אתחפי מחטאה( וְ ַעל ָ ּדא לָ א ְּכ ִתיב ְמ ּ ּ ֶ
ִד ְכ ִתיב ְּכ ּ
סוי:
אֶ ָּלא ְּכ ּ
צולוֹ ת יָםְּ ,דהָ א
רון ְמ ּ
ינון ְ ּד ִא ְק ּ
הוא חַ ּ ָטאָ ה ְ ּדהַ אי ז ַָּכאָ הְּ ,ב ִא ּ ּ
וְ חַ דּ ְ ,ד ִא ְתח ּ ֲֵפי הַ ּ
יהו) .מאן
צולוֹ ת יָם ,לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְל ָע ְל ִמין ְּבגִ ין ְ ּד ַמיִ ין חָ ִפין ָעלַ יְ ּ
ַמאן ְ ּדנ ִָפיל ִּב ְמ ּ
ְ
צולוֹ ת יָם ָּכל
מצולות ים( ְּכ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ֵמר) ,מיכה ז( וְ ַת ְׁש ִליך )דף ק"א ע"ב( ִּב ְמ ּ
הוא ,וְ הָ א )אוקמוה רבי שמעון אמר(
צולוֹ ת יָם .אֶ ָּלא ָרזָא י ִ ַּק ָ
חַ ּט ָ
ירא ּ
ֹאתםַ .מאן ְמ ּ
יה ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן:
אוֹ ְק ֵמ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו'
)ג( נטילת ידים בין תבשיל לתבשיל רשות רצה נוטל רצה אינו נוטל ופירות של חולין
אינן צריכין נטילת ידים בין בתחלה בין בסוף וכל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי
הרוח כל פת שהמלח בו צריך נטילת ידים באחרונה שמא יש בו מלח סדומית או מלח
שטבעו כמלח סדומית ויעביר ידיו על עיניו ויסמא מפני זה חייבין ליטול ידים בסוף
כל סעודה מפני המלח ובמחנה פטורים מנטילת ידים בתחלה מפני שהן טרודים
במלחמה וחייבין באחרונה מפני הסכנה:
)ד( עד היכן היא נטילת ידים עד הפרק וכמה שיעור המים רביעית לכל שתי ידים וכל
שחוצצים בטבילה חוצץ בנטילת ידים וכל העולה למדת מקוה עולה לשיעור רביעית:

ð"òì

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